
 
 
 
 
 

 
      

 

   И З В Е С Т У В А Њ Е 
За Обука за логопеди - примена на ВЕРБОТОНАЛНА МЕТОДА (основен 

курс во траење од 20 часа), Скопје, 14-16.02.2017 година 
 
 

Сојузот на дефектолози на Република Македонија (СДРМ) во соработка со 

Поликлиника СУВАГ од Загреб, Р.Хрватска во текот на месец Ноември и Декември 

реализираше стручна обука за логопеди за примена на Верботоналната метода во 

рехабилитација на пациенти со оштетен слух и говор во траење од 40 часа. Тоа е основен 

курс кој се одвива во два дела, од кој првиот е со 15 часа теорија и 5 часа практична раота, 

а вториот дел е 5 часа теорија и 15 практична работа. Поради големиот интерес обуката 

ја организираме повторно во текот на месец февруари 2017 година. По тој повод  Ве 

поканува да учествувате на првиот дел од обуката која е во вид на тродневен стручниот 

семинар за примена на верботонална метода во рехабилитација на пациенти со оштетен 

слух и говор. Реализатори на обуката се предавачи од Поликлиника СУВАГ , Загреб, 

Р.Хрватска. Обуката е со времетраење од 20 часа од кои 15 теоретска и 5 практична обука 

во која ќе се користи апаратот BEHRINGER и истата е верифицирана од Министерството 

за наука и образование на Р.Хрватска. По завршување на обуката се добива сертификат. 

 Верботоналната метода е дел од верботоналниот систем на академик Петар Губерина, 

под која подразбираме методски постапки и постапки кои ги користиме во дијагностиката 

и рехабилитацијата на слухот и говорот и во терапија на говорните пореметувања, 

независно од етиологијата и карактерот на оштетувањето и од хронолошката возраст на 

пациентот. На единствени темелни принципи и основни поставки разработена е низа од 

дијагностички инструменти и програми за рехабилитација соодветни за видот и бројот на 

оштетувања како и возраста на пациентот. Најчестата и најраспространета примена на 

верботоналната метода во светот се однесува на програмата за рехабилитација кај деца со 

оштетен слух и говор. Односно поттикнување на развојот на говорот и тогаш кога слухот 

не е оштетен.  

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО 

Право на учество имаат стручни лица-логопеди и сурдолози. 

Обуката  ќе биде одржана доколку се пријават најмалку 15 учесници и истата ќе се 

изведува на хрватски јазик.  

За учество на оваа обука задолжителна е котизација. 



Со оглед на сериозноста и обезбедувањето гаранција за успешност на обуката  

неодложно и безусловно е почитување на условите и роковите пропишани подолу: 

 

ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО 

Рана регистрација на учесници: 15.01.2017 година 

Краен рок на регистрација: 05.02.2017 година 

НАПОМЕНА: Пријавата за учество подразбира и сигурно учество на пријавениот 

кандидат, поради што е потребно да се изврши авансно плаќање на 20 %од сумата 

веднаш по одобрувањето од страна на организатоторот.  

Пријавите се вршат со пријавен формулар (потполнетиот формулар се праќа на  e-mail: 

sojuz_defektolozi@yahoo.com). Бројот на учесници е ограничен. Пријавите се примаат до 

исполнување на бројот. 

 

ПЛАЌАЊЕ 

Цена за учество – 250 евра или 15.450,00 денари. 

Цена за  рана уплата, односно до 15.01.2017 година- 200 евра или 12.360,00 денари.  

Краен рок за уплата на учество е 05.02.2017 година. 

- 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 е-mail: sojuz_defektolozi@yahoo.com  

 

СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ПРОГРАНА ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ -Основи  на верботоналната метода 

20 ЧАСА (15 ЧАСА ПРЕДАВАЊА И 5 ЧАСА ВЕЖБИ) 

14.02.2017 год. Четврток   

9.00-10.30 Темелни поставки на ВТ систем (2 Ч)        

10.30.-10.45 Пауза              

10.45-12.15 ВТ метода во контекст на современи научни сознанија (2 Ч)      

12.15-13.00 Ритам, интонација и афективност во говорот (1 Ч)       

13.00-14.00 ручек                         

14.00-15.30 ВТ метода и јазично-говорниот развој (2 Ч)        

15.30-17.00 Фонетски ритмови- музички стимулации (1 Ч + 1 Вежби)       

17.00-17.15. Пауза             

17.15-18.45 Фонетски ритмови- стимулација со движења (1 Ч + 1 Вежби) 

15.02.2017 год. Петок 

09.00-10.30 Соматосензорно слушање и поттикнување на слушно-говорниот развој кај мали 

слушно оштетени деца (2Ч)              

10.30.-10.45 Пауза                        

10.45.-11.30 Соматосензорно слушање и поттикнување на слушно-говорниот развој кај мали 

слушно оштетени деца (1 Вежби)            

11.30.-13.00 Електроакустички основи на апаратот за рехабилитација на слух и говор (2  Ч)  

13.00-14.00 Ручак             

14.00-15.30 Електроакустички основи на апаратот за рехабилитација на слух и говор (2  Ч)  

15.30-17.00 Електроакустички основи на апаратот за рехабилитација на слух и говор (2  Веж)   

16.02.2017 год.Сабота 

9.00-12.00 Испит    

 


