Зошто вашето дете треба
да посетува центар за ран
детски развој?

Што се центри за ран детски развој?
Центрите за ран детски развој се предучилишни установи, кои му помагаат на вашето дете да
добие добра основа за понатамошен успех во училиштето и во животот воопшто. Во центарот
детето учи низ игра, според програма приспособена на неговата возраст и неговите интереси.
Центарот за ран детски развој е безбедно место во кое вашето дете учи и игра со свои врсници.
Секојдневно играјќи во центарот, вашето дете може да научи многу работи кои ќе му помогнат да
успее во училиштето.
Која е нашата визија?
Сите деца се успешни во училиштето ако во раното детство започнат да учат на разни начини низ
игра.
Играта во раното детство е најдобра основа за успех во училиштето. Кај децата играта развива
многу вештини кои се потребни за читање, пишување, логично размислување, раскажување и
добро однесување со врсниците и возрасните.
Која е нашата мисија?
Да им понудиме на сите деца можност за рано учење во амбиент кој нуди многу забава, при што
ќе се препознае важноста на родителите како нивни први и најважни учители.
Зошто вашето дете треба да посетува центар за ран детски развој?
Децата се „родени за да учат“, а во периодот на првите пет години тие учат најбрзо и најмногу.
Колку што порано се поттикнуваат да учат, толку подобро ќе бидат подготвени за на училиште, но
и за животот воопшто. Децата кои посетуваат предучилишна установа побрзо учат да читаат,
пишуваат и полесно ја совладуваат програмaта во училиштето.
Како ќе го постигнат тоа во центарот за ран детски развој?
Широко искуство
Програмата во центарот ја препознава потребата на децата за игра, движење и дружење.
Програмата ќе му обезбеди на вашето дете повеќе видови искуства во текот на раното учење и ќе
му помогне да учи и да се развива во сите области.
Меѓу другото, тоа ќе учи да:




се снаоѓа со други деца и возрасни
црта, бои, пее и игра
открива и решава проблеми







ги зајакне своите говорни способности
ги изразува своите потреби
да го контролира своето однесување
стекне доверба во себе
споделува играчки кои им припаѓаат на сите деца.

Со нас, вашето дете ќе научи повеќе за:




себе
за другите луѓе
за светот.

Учење како да се биде со другите
Вашето дете ќе учи како да се снаоѓа со другите деца и:







да биде грижливо и љубезно
позитивно спрема другите луѓе кои се различни од него
да ги искажува своите чувства на правилен начин
да им помага на другите, но и да бара помош
да учи добри начини на решавање на конфликти
да работи заеднички со другите.

Вашето дете е посебно
Едукаторот во центарот знае да ги процени интересите и потребите за учење на нови работи кај
вашето дете и соодветно да му помогне постепено да совладува нови вештини. Преку вашето дете,
едукаторот ќе ве запознае вас и вашето семејство, ќе научи за вашата култура и заедница.
Вашето дете ќе биде гледано како посебна личност, а не како „едно од многуте деца“.
Поддршка за родителите
Вие ќе имате можност да разговарате со едукаторот и ќе ја добиете потребната поддршка за која
било грижа која ја имате околу вашето дете. Вашето дете ќе напредува побрзо доколку му кажете
на персоналот што сакате и доколку со ваша помош тие полесно ги запознаат неговите особини и
потреби. Ќе имате можност да ги запознаете и другите родители и заедно да учествувате во
активностите на центарот.
Центарот ќе ви помогне доколку имате потреба од друг вид помош за вашето дете, за вас, за
вашето семејство.
Поглед кон иднината
На вашето дете му треба помош да се стекне со потребните вештини денес, за да му биде полесно
во иднина – во училиштето, на работното место, во животот воопшто. Децата кои се сигурни во
себе и кои се чувствуваат сакани се:







многу посреќни, помотивирани, пољубопитни
истрајни, независни, но и отворени за соработка
способни да најдат и да задржат пријатели
способни да се справуваат со стресни ситуации
способни да изберат добар правец и да следат корисни правила
многу полесно се снаоѓаат во секакви ситуации.

Центарот за ран детски развој му помага на вашето семејство и му го дава најдобриот
почеток на вашето дете!
Повелете, посетете нè и збогатете го нашето друштво со уште еден член – запишете го
вашето дете!

