Извештај од курсот по Сензорна интеграција

Во периодот од 13 до 17 Март согласно планираните програмски цели
Сојузот на дефектолози ја реализираше првата фаза од стручната обука по
Сензорна Интеграција. Во соработка со Виенскиот Институт, и м-р Елизабет
Шехтинг како овластен СИ тренер, се одржаа првиот и вториот модул од
именуваната обука. Првиот модул беше од отворен тип на кој беа присутни 18
учесници, од повеќе стручни профили како дефектолози, логопеди, психолози,
и родители. Истиот ги прикажа целите и перспективите на применетата
Сензорна интеграција. Овој модул имаше пред се практична орјентација, но
содржински беше базиран на изворни и актуелни истражувања од страна на
Ајрес Сензорна интеграција, која активно се предава на Универзитетот во Јужна
Калифоррнија - САД. Во тек на 3 работни дена низ 24 ефективни единици беа
опфатени темите:
• 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
Врз основа на претходно утврдената програма усогласена со стручните студиски
содржини на USC/WPS – САД и македонските профили на стручни лица кои се
занимаваат со специјална едукација и рехабилитација, вториот модул беше од
затворен тип, наменет за дефектолози, логопеди и психолози. Во тек на негова
реализација стекнатите знаења од првиот модул се трансферираа во принципи
за практична работа, односно во конкретни работни услови, каде стручните
лица имаа можност за практично искуство во имплементацијата на сензорно –
интегративните методи и техники. Во тек на два работни дена професионалците
се запознаа со:
•

•
•

Теоријата на Сензорна Интеграција со фокус на придонесот на истата во
процесот на учење, развој и говорно јазично унапредување, и влијанието
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 и логопедски третман.

Она што следи е третиот модул во трење од 8 ефективни единици. Истиот се
одржува на временска дистанца по првите два модула, заради 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. Третиот модул ќе се одржи на 28 и 29 Април 2014 година.

