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И З В Е С Т У В А Њ Е ЗА О Б У К А
Согласно зацртаните програмски цели, Сојузот на дефектолози на РМ во 2015 година
продолжува со реализација на низ од сертифицирани базични и напредни обуки за поуспешна
практична работа со децата со попреченост. Од таков вид е и обуката „ Практични
пристапи кај децата со аутизам и АДХД“. Обуката ја организираме во соработка
со Основното и средно училиште „9 Мај“ од Р.Србија, а ќе се одржи во неколку градови во
Р.Македонија во Септември, 2015 година

ПРОГРАМА
I. Современи дефиниции и нови научни истражувања за аутизам и АДХД
Предавач: Јелена Паниќ, дефектолог-воспитувач, реедукатор на психомоторика
II. Теориски основи и примена на АБА методата во училница
- Научна основа;
- Меѓународни облици на работа и нивоа на АБА методата;
- Едукација за начин и практична примена на АБА во училница во различни

ситуации
Предавач: Фросина Пантош, дипл.дефектолог-специјален педагог
III. Модели на практична примена на методата TEACCH
- Примена на методата TEACCH на развојни нивоа;
- Начинот на примена на TEACCH и практична примена во различни ситуации и
проблеми кои се решаваат
Предавач: Јелена Паниќ, дефектолог-воспитувач, реедукатор на психомоторика
IV.Основи и примена на музикотерапија во работата со деца со аутизам и АДХД
- Теориски основи на музикотерапијата;
- Нивоа на музикотерапија и можности за примена на различни развојни норми;
- Формирање на пристап во музикотерапијата за деца
Предавач: Снежана Олушки, дипл.дефектолог-олигофренолог, музикотерапевт
V. Мултидисциплинарност и практична примена во работата со децата со аутизам
и АДХД
- Метод кој е имплементиран и се користи во специјалните и инклузивните
училиштата во Р.Србија;
- Презентација и практична демонстрација на мултидисциплинарноста
Предавач: Јелена Паниќ, дефектолог-воспитувач, реедукатор на психомоторика
VI. Изработка на ИОП – методи и пример за добра пракса без употреба на готови
ресурси
- Спроведување активности во вид на ИОП;
- Наставниците имаат слобода во креирањето и спроведувањето на ИОП;
- Презентација и демонстрација на примената на методи во изработка на ИОП
Предавачи: Јелена Паниќ,Снежана Олушки,Фросина Пантош

_____________________________________________________________________________________
Обуката е дводневна, со активно времетраење од вкупно 16 часа, составена од два
дела. Во првиот дел се стекнуваат современи теориски сознанија за состојбата, додека
вториот дел е во форма на работилници, каде учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини
за практична имплементација на методите во професионалната практика.

По совладаната обука, учесниците ќе бидат оспособени да користат елементи,
методи и техники во своите училници во работата со деца со пречки во развојот, но и
со сите останати деца. Методите се практично употребливи и препорачливи за
работа со деца од 3 до 7 години, како и со деца од прво до петто одделение во
основните училишта.
Обуката е акредитирана од страна на Заводот за унапредување на
образованието и воспитанието на Република Србија, каталошки број 927, К2
компетенција- помош при учење на децата со пречки во развојот и носи 16 часа
акредитација.

Место и време на одржување:

Доколку се оформат групи од минимум 30 учесници
обуката ќе се одржи во Скопје, Струмица и Прилеп во периодот од 25.09 до 04.10.2015 година.

Учество: Заинтересираните учесници треба да ја пополнат листата за пријавување и истата да
ја достават до Сојузот на дефектолози по електронски пат најдоцна до 05.09.2015 година на
sojuz_defektolozi@yahoo.com. Заради практичниот дел од обуката, планирање на работните
групи, и добивање на материјали за работа, бројот на учесници ќе биде ограничен. Групите ќе се
формираат по редослед на пријавување.
Начин на плаќање: Цената за учество изнесува 4.000,00 ден. Уплатите се на сметка на Сојуз на
дефектолози, по добиен одговор на пријавата а најдоцна до 05.09.2015 год., по примерот во
прилог.
Цена за еден учесник 4.000 денари
За плаќање до 15.07.2015 цена за еден учесник 3.500,00 денари
За плаќање до 15.06.2015 цена за еден учесник 3.200,00 денари
Попуст од 10% имаат членовите на Сојузот на дефектолози на РМ, со платена члeнарина.
Учесниците на обуката во рамки на платената котизација добиваат сертификат, работен
материјал, и во текот на двата дена освежувања за време на паузите.

