
 
Воспитувач за колегијална поддршка 

Министерството за труд и социјална политика во соработка со канцеларијата на УНИЦЕФ во 

Скопје ќе отпочнат нова програма за подобрување на квалитетот на раното учење и развој во 

установите за згрижување и воспитание на деца. За таа цел, има потреба од ангажирање на 

30 воспитувачи за колегијална поддршка коишто ќе се вклучат во спроведување на 

програмата.  

Работни задачи  

Воспитувачот ќе биде одговорен да обезбеди колегијална поддршка којашто вклучува 

интерактивен процес на набљудување, дискусија и насочување со кој ќе им помогне на 

колегите воспитувачи да ги остварат идентификуваните цели за професионален развој, преку:  

 поттикнување, мотивирање и интеракција со воспитувачи од други градинки на нивното 

работно место за спроведување на поставените цели; 

 поддржување на воспитувачите и негувателите да обезбедат средина и можности кои 

промовираат развој на детето во сите развојни домени; 

 помагање на воспитувачите  да ја организираат средината за учење на начин што ќе 

овозможи развој на позитивни социо-емоционални резултати кај децата и нивните 

семејства;  

 извршување специфични задачи и демонстрирање вештини и техники кои можат да се 

совладаат и мерат. 

Одговорности 

Воспитувачите за колегијална поддршка мора да бидат способни: да градат односи со другите 

вработени што се засноваат на меѓусебно почитување; да поседуваат ефективни 

комуникациски вештини; да практикуваат вештини за разрешување конфликти; да се 

посветени на доживотното учење; да поседуваат добри вештини за следење и евалуација; 

како и да знаат да применуваат модели на добри практики коишто функционираат.  

Оттука, тие ги имаат следните конкретни одговорности: 

 професионална поддршката на воспитувачи коишто ќе бидат избрани врз основа на 
поставени критериуми; 

 редовно учество на состаноци со одговорните лица, други воспитувачи за колегијална 
поддршка, експерти и партнери (дел од состаноците ќе се одвиваат преку електронски 
пат);  

 помош на воспитувачите во развој на планови за подобрување на средината, 
воспитно-образовните практики за поддршка на развојот на децата и подобрување на 
квалитетот на имплементација на програмата;  

 консултации еден-на-еден за подобрување на интеракциите меѓу воспитувачот и 
детето; 



 да понудат ресурси и стратегии коишто ќе им овозможат на воспитувачите да ги 
подобрат односите и да создадат безбедна средина за развој на социо-
емоционалните вештини кај децата;  

 поддршка на воспитувачите во проценка на развојните постигања на децата 

 практична демонстрација на активности со деца, самостојно или во соработка со 
воспитувачот;  

 учество на обуки за професионален развој и менторски средби со експертите и 
одговорните лица; 

 доколку е потребно, да патува во други градови за поддршка на воспитувачите; 
 
Потребно образование и искуство: 

 завршено високо образование за воспитувач или педагог.  
 најмалку пет (5) години работно искуство во предучилишна установа како воспитувач 

за деца. 
 учество на проекти во областа на раното учење и развој.  
 познавањето на англиски јазик се смета за предност. 

 
Знаење и способности: 
Воспитувачот за колегијална поддршка треба да ги поседува следните знаења и способности:  

 одлично да ја познава програмата за ран детски развој, како и различни стратегии, 
пристапи и алатки за нејзина реализација во предучилишните образовни установи; 

 да обезбеди лидерство и континирана поддршка за професионален развој на 
воспитувачите за кој ќе биде задолжен; 

 јасно да ги разбира, толкува и имплементира пристапите и алатките за проценка на 
раниот детски развој;  

 да собира и анализира податоци и подготвува извештаи; 
 да воспоставува и одржува безбедни, пријателски и соработнички работни односи 

базирани на почитување со вработените и другите професионалци; 
 да работат независно, да покаже флексибилност и да патува доколку е потребно;  
 да комуницира вербално и во писмена форма на македонски јазик, а за работа во 

групи на албански, да го зборува и албанскиот јазик со цел ефикасно да ги моделира и 
обезбеди рефлективни стратегии за подобрување на интеракциите на воспитувачите 
со децата. 

 да знае да работи со компјутери на апликации како Word, Excel и PowerPoint  
 да биде доверлив и одговорен.  

 
Потребни документи: 

 Биографија (CV) 
 Мотивациско писмо 

 
Потребните документи доставете ги на следната електронска адреса astojkovska@mtsp.gov.mk  
со назнака Пријава нa конкурс за воспитувач за колегијална поддршка, најдоцна до 14 
декември 2018 год.  
Избраните воспитувачи за колегијална поддршка ќе добијат обуки од страна на меѓународен 
експерт, а за учество во предвидените активности ќе бидат обезбедени патни и дневни 
трошоци. 
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