ИЗВЕСТУВАЊЕ
Македонска национална коалиција на граѓански организации за унапредување и заштита
на правата на лицата со аутизам организира сертифицирана обука за работа со лица со
попреченост по АБА методата. По завршување на обуката сите учесници ќе имаат
можност да се здобијат со професионален сертификат. Обуката ќе биде спроведена во
интерактивен облик каде што учесниците меѓу другото ќе вежбаат како да пишуваат цели
и задачи, на кој начин да го следат прогресот на истите, како да спроведуваат научно
докажани АБА интервенции и како да се справат со различни облици на однесувања. Ова
е прва сертифицирана обука за АБА методата во Р.Македонија по која учесниците ќе
имаат можност да се здобијат со валиден меѓународно признат сертификат за работа
еден на еден со деца со попреченост.

СТРУКТУРА НА ОБУКАТА

“ Training for Registered Behavior Technician (RBT )“
Тренингот ќе се одржи во два сегменти
Првиот дел на тренингот ќе се одржи на 16./17./18.03.2017.година
Вториот дел на тренингот ќе се одржи на 23./24./25.03.2017.година
Траење на тренингот : 40 часа
Место на одржување на тренингот: Скопје
Предавач: Aleksandra Roberson M, Ed., BCaBA trener, supervisor and consultant
Траење:
Првиот дел на тренингот ќе се одржи на :
16. 03.2017.година од 10 до 16.30 часот
17. 03.2017. година од 09 do 16.00 часот
18.03.2017. година од 09 do 15.30 часот

Вториот дел на тренингот ќе се одржи на
23. 03.2017.година од 10 до 16.30 часот
24. 03.2017.година од 09 do 16 часот
25.03.2017.година од 09 do 15.30 часот

Структура на обуката: Регистрирани техники на однесување (RBT) листа на задачи
преведено и превземено од (BEHAVIOR ANALYST CERTIFICATION BOARD®)
A. Мерења
А-01 Припрема за собирање на податоци.
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А-02 Имплементација на континуирани мерни процедури (на пример, фреквенција,
траење, интервал, краен продукт).
А-03 Имплементација на дисконтинуирани мерни процедури (на пример, делумен и
целосен интервал, моментално земање мерки на време).
А-04 Имплементација на трајни мерки за снимање на производот.
А-05 Внесување на податоците и визуализација на истите со помош на графикони.
В. Проценка
В-01 Опишување на однесувањето и опкружувањето во видливи и мерливи термини.
В-02 Спроведување на проценки за засилувачи на однесување.
В-03 Користење на индивидуален пристап во градење на вештини за оцена (на пример,
наставна програма врз основа на развојните, социјални вештини).
В-04 Користење на функционални процедури за евалуација.
C. Стекнување на вештини
C-01 Утврдување на основните компоненти на пишување на планот за стекнување
вештини.
C-02 Подготовки за сесија како што е предвидено со планот за стекнување на вештини.
C-03 Користење на потенцијални засилувачи (на пример, условно / безусловен
засилување, континуирани / повремени распореди).
C-04 Имплементација на дискретни судови во постапката на учење.
C-05 Имплементација на натуралистички постапки во учењето(на пример, во врска со
настава).
C-06 Имплементација на задачи кои го анализираат поврзувањето на процедурите.
C-07 Имплементација на обука за дискриминација.
C-08 Имплементација на постапките за контрола на стимул трансфер.
C-09 Имплементација на постапки за ослабување на стимулот.
C-10 Имплементација на брзи процедури и слабеење на брзите процедури.
C-11 Имплементација на процедури за генерализација и одржување.
C-12 Помош со обука на заинтересирани страни (на пример, семејството, старателите,
други професионалци).
D. Редукција на однесувањето
D-01 Идентификација на основните компоненти на писмен план за редукција на
однесувањето.
D-02 Опишување на заеднички функции на однесувањето.
D-03 Имплементација на интервенции врз основа на промена на антиценденти како
мотивирачки / воспоставување на операции и дискриминирачки стимули.
D-04 Имплементација на диференцијални постапки за засилување (на пр DRA, DRO)
D-05 Имплементација на процедури за исчезнување.
D-06 Имплементација на криза/ итни постапки во согласност со протоколот.
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Е. Документирање и известување
Е-01 Пријава на други варијабли кои можат да влијаат на клиентот (на пример, болест,
преместување, лекови)
Е-02 Генерирање на објективни белешки од сесијата со опишување на она што се случи за
време на сесиите.
Е-03 Ефективно комуницирање со менторите
Е-04 Барања во согласност со важечките правни, регулаторни и работни обврски за
поднесување извештаи (на пример, задолжително злоупотреба и запоставување
известувањата).
Е-05 Барања во согласност со важечките законски, регулаторни и на работни обврски за
собирање на податоци, складирање и транспорт.
F. Професионално однесување и опсегот на праксата
F-01 Опис на улогата на RBT во системот за обезбедување на услугите.
F-02 Соодветно да се одговори на повратни информации и одржување или подобрување
на ефикасноста за тоа.
F-03 Комуникација со заинтересираните страни (на пример, семејството, старателите,
други професионалци), како овластен.
F-04 Одржување професионална граница (на пример, да се избегнат двојни односи,
конфликти на интереси, контакти со социјалните медиуми )
F-05 Одржување на достоинството на клиентот
По завршување на тренингот се добива сертификат од страна на организаторот и
предавачот. Во тек е постапка пред одборот за АБА за полагање на официјалниот
тест за РБТ во Македонија и сите учесници кои ќе го завршат тренингот доколку
сакаат ќе можат да го полагаат тестот со што ќе добијат официјален сертификат
за работа еден на еден кој е признаен секаде во светот. За полагање на овој тест од
страна на предавачот ќе бидат организирани дополнителни два дена подготвителна
обука. Дополнителната обука и полагањето на тестот не се задолжителни и
истите не влегуваат во цената на оваа обука. Сите уцесници на обуката ќе добијат
конкретни упатства и насоки за полагање на тестот.
ПРЕДАВАЧ
Тренингот за РБТ ќе биде спроведен од Aleksandra Roberson M, Ed., BCaBA trener,
supervisor and consultant
Александра Роберсон е сертификуван специјален едукатор и бихевиорален
консултант, со повеќегодишно искуство во полето на специјална едукација и АБА
терапија. Александра живее и работи во САД, а има завршено мастер и пост мастер
студии на универзитетот University of Southern Maine во Портланд, Маине. Како
бихевиорален консултант работи во рана интервенција, училишта и во домашни
услови со деца и возрасни со пречки во развојот и однесувањето. Нејзина специјалност
се децата со Аутизам. Како дел од нејзината работа одржува разни работилници и
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предавања наменети за професионалци и родители на лица со попреченост. Таа е
сертификуван РБТ тренер и активно врши супервизија на сертификувани РБТ
професионалци.
ОРГАНИЗАТОР: Македонска национална коалиција на граѓански организации за
унапредување и заштита на правата на лицата со аутизам преку Сојуз на Дефектолози на
РМ
УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО
Право на учество имаат стручни профили кои веќе имаат искуство во работа со
деца со попреченост, а тренингот посебно се препорачува за дефектолози, психолози
и логопеди.
Тренингот ќе биде одржан доколку се пријават најмалку 20 учесници и истиот ќе се
изведува на македонски јазик.
За учество на овој курс задолжителна е котизација.
Со оглед на сериозноста и обезбедувањето гаранција за успешност на тренингот за
„Registered Behavior Technician (RBT ) “, во организација на Македонската национална
коалиција на граѓански организации за унапредување и заштита на правата на лицата со
аутизам преку Сојузот на дефектолози на РМ, неодложно и безусловно е почитување

на условите и роковите пропишани подолу:
ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО
Рана регистрација на учесници: 15.12.2016 година
Краен рок на регистрација: 31.01.2017 година
НАПОМЕНА: Пријавата за учество подразбира и сигурно учество на пријавениот
кандидат, кое ќе биде регулирано со договор за правата и обврските на
организаторот и учесникот.
Пријавите се вршат со пријавен формулар (потполнетиот формулар се праќа на e-mail:
sojuz_defektolozi@yahoo.com). Бројот на учесници е ограничен.

ПЛАЌАЊЕ
Цена за учество – 350 евра во денарска противвредност
Цените се намалуваат за 10% доколку се изврши рана уплата, односно до 20.12.2016
година.
Краен рок за уплата на учество е 15.02.2017 година.
Сојузот на дефектолози, Здружението на граѓани „Во мојот свет“, Здружението на родители
„Марко Поло“ и Здружението на граѓани „Отворете ги прозорците“ на своите членови им
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нудат можност индивидуално, согласно сопствените можности да предложат
динамика на плаќање на 2 до 4 рати, со цел што поголемо учество на овој тренинг.
Првата рата се смета не порано од моментот на потпишување на договорот за
учество, а крајниот рок на уплати на ратите не смее да биде подоцна од 28.02.2017
година.
За рана уплата до 20.12.2016 на членовите на овие Здруженија им се одобрува попуст
од 20 %, по претходно одобрување од здружението во кое членува кандидатот.
-

Надоместокот за учество на обуката се плаќа на: Сојуз на дефектолози на
Р.Македонија, жиро сметка: 210-0410924401-65, Банка депонент:НЛБ Тутунска
банка А.Д. Скопје.

-

За информации и пријави обратете се на Email: sojuz_defektolozi@yahoo.com

СО ПОЧИТ
„ МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЈА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ “
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