ИЗВЕШТАЈ
за одржаниот стручен настан
„САЕМ НА НАСТАВНИ СРЕДСТВА“
На 31.05.2017 година, Институционалниот одбор на посебни основни училишта и
установи при Сојузот на дефектолози на Македонија организираше стручен настан „Саем
на наставни средства“. Настанот се одржа во Public room во периодот 11.00 – 15.00 часот
и истиот беше отворен за сите кои се на директен или индиректен начин поврзани со
стручната работа со децата со попреченост, но и за сите кои имаат интерес за оваа тема.
На настанот земаа учество: ПОУ „д-р Златен Сремац“ - Скопје, ПОУ „Иднина“ Скопје, ПОУ „Маца Овчарова“ – Велес, ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци –
Скопје, Заводот за рехабилитација „Кочо Рацин“ – Битола и Македонското Монтесори
Здружение до двата инклузивни центри за ран детски развој (Монтесори центарот и
Монтесори центарот во населбата Бардовци). Иако имаше можност и за индивидуално
учество на стручни лица, на овој настан сите учесници имаа колективно учество, на ниво
на организација.
Целта на настанот беше да се промовира и да се истакне специфичноста на
работата на дефектолозите и другите стручни работници кои дирекно се вклучени во
воспитно – образовната работа и стручниот третман со децата со различни видови на
попреченост.
Ова беше прв настан од ваков вид посветен на наставните средства кои стручните
лица ги користат во работата со децата со различни видови на попреченост. Преку
„Саемот на наставни средства“ сите учесници имаа можност да промовираат дел од
својата работа преку видео презентации, но и да разменат искуства и добри практики.
Впечатоците од настанот кај учесниците на настанот, но и кај посетителите беа
исклучително позитивни. Настанот беше оценет како одлична можност за разменување
на идеи помеѓу училиштата и установите, но и како прилика за дружење помеќу колегите.
Сите учесници го изразија својот став дека овој настан треба да продолжи да се
организира и во иднина.
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