
 

Сензорна интеграција по д-р A.Jean Ayres 

Серија курсеви по оригиналниот ГСИО програм 

за Сензорна Интеграција 

 

Оваа објава содржи детали за курсот по Сензорна интеграција во траење од 3 

последователни модули кои вклучуваат активно реализирање на 48 ефективни 

единици во тек на шест работни дена, а кои ќе се одржуваат во организација на 

Сојузот на дефектолози на РМ. 

Првиот модул е од отворен тип на кој е добродојдено учеството на повеќе стручни 

профили како окупациони терапевти, дефектолози, логопеди, психолози, 

воспитувачи, наставници, и родители. Истиот има за цел да ги прикаже целите и 

перспективите на применетата Сензорна интеграција. Овој модул е практично 

орјентиран, а во исто време базиран на изворни и актуелни истражувања  од 

страна на Ајрес Сензорна интеграција, која активно се предава на Универзитетот 

во Јужна Калифоррнија - САД. 

Вториот модул е наменет за окупациони терапевти, дефектолози, логопеди и 

наставници. Во тек на негова реализација стекнатите знаења од првиот модул ќе 

бидат применети во принципи за практична работа. Во тек на вториот модул 

практичните приниципи ќе се применат во конкретни работни услови и ќе се 

прилагодат за работа согласно професионалното искуство на учесниците.  

Третиот модул се одржува на временска дистанца по првите два модула. Причина за 

истото е стекнување на практични искуства од применетите СИ принципи на 

учесниците, како и стекнување капацитети за заедничка работа по принципот 

„анализа на случај“ во тек на овој модул. 

 

 



 
 

МОДУЛ 1:  ВОВЕД ВО АЈEРС СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА 

3 ДЕНА АКТИВНИ ПРЕДАВАЊА, КОИ СЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА ПОСЕТА НА МОДУЛ 2 И МОДУЛ 3  

Предлог термин Мај, 2015 год. (прва недела) 

СОДРЖИНА 

• Џин Ајерс и развој на теорија за Сензорна Интеграција 

• Седум сетила и систем за телесни сетила 

• Физиологија на сензорната функција и придонес кон развојот 

• Дисфункција на сензорната интеграција и влијание врз развојот 

• Детекција на сензорна дисфункција и што може да се направи 

• Сензорно-интегративна окупациона терапија – преглед 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

• 24 ефективни единици - во тек на 3 дена 

• Учесници: окупациони терапевти, дефектолози, логопеди, психолози, 

воспитувачи, наставници, и родители 

• Работен јазик: Англиски, Македонски 

• Работни услови: опремена предавална, работен материјал и опремена 

просторија со материјали за СИ 

МЕТОД 

Интерактивно предавање, практичен прашалник за сензорна интеграција, увид во 

искуството со СИ соба, материјали и др. извори на податоци. 

МОДУЛ 2: ПРИМЕНА НА СИ ПРИНЦИПИ ВО ПРАКСА 

2 ДЕНА АКТИВНИ ПРЕДАВАЊА, КОИ СЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА ПОСЕТА НА МОДУЛ 3 

Предлог термин Мај, 2015 год. (прва недела) 

 

 



 
 

СОДРЖИНА 

• Теорија на Сензорна Интеграција со фокус на придонесот на истата во 

процесот на учење, развој и говорно јазично унапредување. Влијание на СИ врз 

нарушувањето и исходот од примена на истата. 

• Сензорно интегративна интервенција (Окупациона терапија) – Веродостојни 

мерки за примена на сензорна интеграција 

• Примена на СИ принципи во различни практични околности, дефектолошки 

третман, логопедски третман и во настава 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

• 18 ефективни единици - во тек на 2  дена 

• Учесници: окупациони терапевти, дефектолози, логопеди,  

• Работен јазик: Англиски, Македонски 

• Работни услови: опремена предавална, работен материјал и опремена 

просторија со материјали за СИ 

 

МЕТОДИ 

Интерактивни предавања, работа по групи, материјали за работа и др. извори на 

информации 

 

МОДУЛ 3: ПРИКАЗ И АНАЛИЗА НА СЛУЧАЈ 

1 РАБОТЕН ДЕН  

Предлог термин - Јуни, 2015 год. (втора недела) 

СОДРЖИНА 

• Преглед на Сензорна Интеграција 

• Анализа на случаи подготвени од учесниците. Секој учесник мора да подготви 

еден приказ на случај по претходно утврден протокол за презентирање на 

случај, вклучително и видео снимка на истиот 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

• 8 ефективни единици - во тек на 1  ден 

• Учесници: окупациони терапевти, дефектолози, логопеди, не повеќе од 12 



 
 

• Работен јазик: Англиски, Македонски 

• Работни услови: опремена предавална, работен материјал и опремена 

просторија со материјали за СИ 

МЕТОДИ 

Интерактивно предавање, клиничка проценка во група преку анализа на видео 

снимки 

По завршување на трите модули се добива сертификат од страна на ГСИО Виена, 

ЦЕНТАР ЗА СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА ОД КАДЕ СЕ ДЕЛЕГИРААТ ОВЛАСТЕНИ  ТРЕНЕРИ ЗА 

USC/WPS – САД, за регионот и во Македонија.  

Со ова стручниот профил се стекнува со право на примена на принципите на 

сензорна интеграција во тек на својата професионална практика. 

 

ИНСТРУКТОР 

Курсот по Сензорна Интеграција ќе биде спроведен од инструкторот магистер 

Елизабет Шехтинг, окупационен терапевт и овластен СИ тренер. 

Е. Шехтинг практикува ОТ повеќе од 20 години применувајќи ја во клинички 

околности, како и предавајќи на окупациони терапевти, логопеди, воспитувачи, 

наставници и психолози. Специјализира СИ во САД, на Универзитетот на Јужна 

Калифорнија, во 1990 година. Од 2010 до 2012 година престојува и работи на 

Клиниката на Ј. Ајрес, и се стекнува со Напреден сертификат за Истражувања и 

интервенција кај Аутизам на Џеферсон Универзитетот во Филаделфија. Во 

моментот е на докторски студии на Универзитетот во Виена. Континуирано 

спроведува акредитирани тренинг програми  за професионално напредување во СИ 

во САД, Германија, Словенија, Индија и Хонг Конг.  

РЕАЛИЗАТОР: СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА Институт – Виена    

 www.sensorische---integration.org.  

ОРГАНИЗАТОР: Сојуз на Дефектолози на РМ  

 

 



 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО 

Право на учество има секој од предходно наведените профили во содржината на 

оваа објава. 

Курсот ќе биде одржан доколку се пријават најмалку 20 учесници за посета на секој 

од трите модули.  

За учество на овој курс задолжителна е котизација. 

Со оглед на сериозноста и обезбедувањето гаранција за успешност на проектот 

„Сензорна Интеграција“, во организација на Сојузот на дефектолози на РМ, 

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

 

ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО 

Бројот и големината на работните групи се строго ограничени заради 

пропозициите кои ги поставува Виенскиот Институт.  

Токму затоа бројот на учесници ќе биде лимитиран по принципот на редоследност 

на пријавување, и затворен по исполнување на дозволениот број. 

 Рана регистрација на учесници за пакет учество на сите три модули: 

15.12.2014 година 

Краен рок на регистрација на учесници за МОДУЛ 1 и пакет учество во сите три 

модули: 

15.01.2015 година 

Краен рок за учество на лица кои последователно ќе пријавуваат учество на МОДУЛ 

2 и МОДУЛ 3 (важи само за лица кои веќе пријавиле учество на модул 1) 

15.02. 2015 година 

НАПОМЕНА: Пријавата за учество подразбира и сигурно учество на пријавениот 

кандидат, кој ќе биде регулирано со договор за правата и обврските на 

организаторот и учесникот, како и со авансна уплата од 8% од вкупната сума (за кој 

организаторот има обврска во случај на неодржување на обуката да ги рефундира 

на корисникот). Невозможно е учество на некој од напредните модули доколку 

предходно не се посетува претходниот модул. 



 
ПЛАЌАЊЕ 

Цена за учество на Модул 1, 2 и 3 – 700 евра во денарска противвредност 

Цена за учество на Модул 1 – 350 евра во  денарска противвредност 

Цена за учество на Модул  2 – 300 евра во  денарска противвредност 

Цена за учество на Модул  3 – 250 евра во  денарска противвредност 

Цените се намалуваат за 10% доколку се изврши рана уплата, односно до 01.03.2015 

година (важи за модул 1, модул 2 или пакет од сите три модули), односно за модул 3 

до 15.04.2015 со предходно потпишан договор.  

Краен рок за уплата на учество е 15.03.2015 година, односно 01.05.2015 година-за 

модул 3, по предходно потпишан договор. Напоменуваме дека во овој случај цената 

на секоја од понудите е цена без право на попуст. 

Сојузот на дефектолози на своите членови им нуди можност индивидуално, согласно 

сопствените можности да предложат динамика на плаќање на 2 до 4 рати, со цел 

што поголемо учество на овој курс. 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  01.03.2015 година. 

 

СО ПОЧИТ  

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 


