
                                                                                            

ОБУКА ЗА СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА ПРЕМА AYRES ® ПЕДАГОГИЈА/ 

SIAT® ЗА СТРУЧНИ ЛИЦА ВО ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА И 

РАЗВОЈНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

ТРЕТ МОДУЛ (11-15 ноември 2019 година) 

Третиот модул е наменет за окупациони терапевти, специјални едукатори и 

рехабилитатори, логопеди, психолози и наставници. Во тек на негова реализација 

стекнатите знаења од првиот и вториот модул ќе бидат применети во принципи 

за практична работа  

МОДУЛ III 

Постапки за поттикнување на развојот и нивно планирање, работа со родители 

Приказ на случаи 

Учесниците задолжително треба да подготват: снимка и анализа на основен случај, 

снимка со подучување од подрачјето на својата работа, да одредат цели на 

интервенциски постапки и програма за работа, снимка на еден третман и снимка од 

контролната проценка на основниот случај. 

По завршување на секој модул и по трите модули се добива сертификат од страна 

на обучувачот.  

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

сензорна интеграција во тек на својата професионална практика, без право на 

подучување и усовршување  на трети особи за сензорно-интеграциска педагогија/ 

 

ИНСТРУКТОР 

Ива Папиќ, дипл. Психолог-мастер, специјалист по клиничка психологија, инструктор за 

сензорно интеграциска педагогија, Марте Мео супервизор, раководител на Отсек за 

психосоцијална-едукативна рехабилитација на деца и млади во Заводот за физикална 

медицина и рехабилитација „др Мирослав Зотовиќ“ во Бања Лука. Има долгогодишно 

искуство во работа со деца со пречки во развојот. 

 

ОРГАНИЗАТОР: Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република 

Северна Македонија 



                                                                                            
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО 

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

оваа објава кој го има завршено првиот и вториот модул.. 

За учество на овој курс задолжителна е котизација. 

Со оглед на сериозноста и обезбедувањето гаранција за успешност на проектот 

„Сензорна Интеграција“, во организација на Сојуз на специјални едукатори и 

рехабилитатори на Република Северна Македонија, неодложно и безусловно е 

почитување на условите и роковите пропишани подолу: 

 

ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО 

Бројот и големината на работните групи се строго ограничени.  

НАПОМЕНА: Пријавата за учество подразбира и сигурно учество на пријавениот 

кандидат. Невозможно е учество на некој од напредните модули доколку предходно 

не се посетува претходниот модул. 

ПЛАЌАЊЕ 

Цена за учество на Модул 3 – 18.100,00  денари по учесник. Уплатата извршете ја на 

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија 

 на жиро сметка 300-0000001729-87 Комерцијална Банка А.Д.Скопје 

СО ПОЧИТ  

СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 


