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Сојузот на дефектолози на Р.Македонија и Филозофскиот факултет- 
Институт за дефектологија ве покануваат на дводневна обука на тема:  

 
Инклузивно образование-професионалните компетенции и работните 

задачи на дефектологот - стручен соработник 
06.12.2016-07.12.2016 год 

 
ПРВ ДЕН 06.12.2016 Вторник 
 
10:00 - 10:15 Воведно излагање 

- Презентација на целите на обуката 
- Запознавање со програмата за работа 
- Претставување на учесниците 

 
10:15 - 11:30 Инклузивно образование  
(Проф. др. Горан Ајдински, Доц. др. Александра Каровска Ристовска) 

 
- Градење инклузивна култура, политика и практика во училиштата 
- Социјален/ холистички пристап наспроти медицински модел на гледање на 

попреченста во работата со децата и родителите  
- OECD класификација на попреченоста  

11:30 - 11:45 Пауза  

 

11:45 - 13:15 Основни професионални компетенции на дефектологот 

(М-р Марија Трипуноска, Весна Филиповска) 

 

- Подрачје 1: Работа со ученици 
- Подрачје 2: Работа со наставници 
- Подрачје 3: Работа со родители 
- Подрачје 4: Соработка со заедницата 

13:15 - 13:45  Пауза  

13:45 - 15:00 Основни професионални компетенции на дефектологот 

(М-р Марија Трипуноска, Весна Филиповска) 

 
- Подрачје 5: Професионален развој и професионална соработка 
- Подрачје 6: Аналитичко истражувачка работа 
- Подрачје 7: Училишна структура, организација и клима 

15:00 – 15.15 
- Формативно оценување на учениците  

 
 15:15- 16:00 Прашања и дискусија 
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ВТОР ДЕН 07.12.2016 Среда 
 
10:00 - 10:15 Резиме на првиот ден 

 
- Интерактивна размена на искуства и дискусија за презентациите од првиот 

ден;  

10:15 - 10:45 Инклузивен тим во училиштето (М-р Марија Трипуноска ) 

- Членови, програма за работа, соработка со наставниците и родителите 

10:45 - 11:30 Индивидуален образовен план (ИОП) (Весна Филиповска) 

- Како да спроведувате активности во вид на ИОП; За кои ученици; 

Наставниците имаат слобода во креирањето и спроведувањето на ИОП; 

- Презентација на примената на методи во изработка на ИОП 

11:30 - 11:45  Пауза 

11:45 - 12:30 Улогата на дефектологот- асистент во наставата во 

изработка на ИОП (Катерина Величковска) 

- За кои ученици е потребен асистент во наставата; Соработката помеѓу 

дефектологот стручен соработник и дефектологот- асистент во наставата;  

Улогата на дефектологот – асистент во наставата во  изработка на ИОП  

12:30 - 13:00 Пауза  

13:00 - 14:30  РАБОТИЛНИЦА: Изработка на ИОП – Пример за добра 

пракса без употреба на готови ресурси (М-р Марија Трипуноска, Весна 

Филиповска, Катерина Величковска) 

На основа на даден пример на дете со попреченост вклучено во редовно 

училиште, учесниците ќе имаат задача да изработат во наједноставен облик ИОП, 

користејќи се со методите претставени во текот на обуката (цели, очекувани 

резултати). 

14:30 - 14:45  Пауза  

14:45-15:30 Педагошка евиденција  (М-р Марија Трипуноска ) 

- Досие на ученикот, формулари за идентификација и следење на напредокот  
 

15:30 - 16:00  Дискусија и евалуација 
 
Обуката е наменета за дефектолози вработени во редовните основни 
училишта во Р.Македонија и истата  ќе се одржи на Филозофски 
факултет, во свечената сала. За учество на обуката потребно е да се 
пријавите со потполнување на формуларот кој може да го превземете 
од www.sojuznadefektolozi.org и истиот да го пратите на e-mail: 
sojuz_defektolozi@yahoo.com Бројот на учесници е ограничен. 


