
“Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство” (Обука за обучувачи) 

ПРОГРАМА 

Програмата за обука е претставена во рамките на модулите за обучувачи кои ќе можат: 

- Да им помогнат на родителите да развијат разбирање за природата, манифестацијата и 

живеењето со аутизмот; 

- Да ги поттикнат родителите да развијат низа стратегии што можат да се спроведат 

Содржината на секој модул претставува најнова најдобра практика која ја препознаваат 

практичарите за аутизам и експерти од оваа област, како и перспективите и 

индивидуалните сметки на поединците на самиот спектар на аутизам. 

Се надеваме дека учеството во модулите ќе ја развие самодовербата на професионалецот во 

работата со родителите, ќе им помогне во правењето и спроведувањето стратегии за помош 

кои ќе одат на некој начин кон олеснување на големите барања што ги имаат родителите на 

децата со аутизам. 

 

Секој модул е дизајниран да го зголеми знаењето, надградувајќи ги научените информации 

од претходните модули, со понатамошно нивно проширување. Содржината на модулите 

промовира употреба на позитивни стратегии и се заснова на следниве теми: вовед во 

нарушувањата од спектарот на аутизам, однесување, употреба на визуелна структура, 

сензорни проблеми, предизвици во комуникацијата, градење на социјални вештини, 

истражување на исхраната и спиењето и предизвици во адолесценцијата и пубертетот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДРЖИНА НА ОБУКИТЕ 

Модул 1: Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам 

Целите за овој модул се: 

• Да се воспостави заедничко разбирање и знаење за нарушувањата од спектарот на 
аутизам. 

• Да се обучуваат професионалците како да им се помогне на родителите да го разберат 
уникатниот профил на разлики, јаки страни и тешкотии кај своето дете. 

Модул 2: ПРАКТИЧКИ СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВУВА BEЕ СО ПРЕДМЕТНА ВИЗОВНА 
СТРУКТУРА 

Целите на овој модул се: 

 Да им помогне на професионалците како да ја искористат силата на визуелно учење 
кај детето за да го зголемат разбирањето и да го намалат стресот. 

 Да се развие свесност за различните видови на визуелна структура што може да им 
помогне на децата и лицата со аутизам: 

 Физичка структура (околината) 
 Распореди (што да правам и кога) 
 Работни системи (како да се направат, разложување на индивидуалните задачи во 

помали визуелни чекори) 
 Визуелни инструкции (предмети, фотографии, слики и зборови) 

 

Модул 3: СПРАВУВАЊЕ СО СЕНЗОРНАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 

Целите за овој модул се: 

 Да се идентификуваат и опишат 7-те сетила и како може да се претстави хипер и хипо 
чувствителност. 

 Да се разбере како сензорните разлики можат да влијаат врз однесувањето. 
 Да научат стратегии и да развијат „алатки“ за справување со влијанието на 

нарушувањата на сетилата. 

Модул 4: Истражување на комуникацијата 

Целите за овој модул се: 

 Да се истражува развојот и целта на комуникацијата. 
 Да се разбере како состојбата на нарушувањата од спектарот на аутизам влијае врз 

експресивната и рецептивната комуникација. 
 Да се стекнат со знаења за примена на стратегии за поддршка и развој на 

комуникацијата. 

 



 

Модул 5: ПОЗИТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И ИНТЕРАКЦИЈА 

Целите за овој модул се: 

 Да се развие разбирање за социјалните разлики поврзани со аутизмот. 
 Да се разбере како развојот на вештината за играње подразбира успешна 

социјална интеракција. 
 Да се истражат практични стратегии кои помагаат во развојот на игра и социјални 

вештини. 

 

Модул 6: РАЗБИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИКУВАЧКОТО ОДНЕСУВАЊЕ 

Целите за овој модул се: 

 Да се разгледа како аутизмот и различните карактеристики можат да влијаат врз 
однесувањето на една личност;  

 Да се истражат основните причини за појава на предизвиците во однесувањето; 
 Да се идентификуваат практични стратегии за спречување, управување и 

деескалирање на предизвикувачките однесувања. 

 

Модул 7: ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО ИСХРАНАТА 
Целта на оваа сесија е да се развие свест за сите сензорни, социјални, проблеми во 
флексибилноста и комуникацијата кои што можат да влијаат на исхраната, урамнотежената 
диета и успешноста во спроведување на оброците.  
 

Модул 8: ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАРУШУВАЊАТА ВО СПИЕЊЕТО 

 
Целта на оваа сесија е да се истражат влијанието на анксиозноста, физичките разлики, 
вежбањето и диетата врз лошите облици на спиење. Стратегиите што ќе бидат предложени 
за помош се модификација на околината во спалната соба, рутините за време на спиењето, 
справувањето со причините за вознемиреност и релаксација.  
 
Модул 9: ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРАШАЊАТА ЗА ПУБЕРТЕТОТ И АДОЛЕСЦЕНЦИЈАТА 

Целта на оваа сесија е да се обучат професионалците за тоа како да им се овозможи на 
родителите да добијат соодветни информации за да се справат со потребите директно 
поврзани со почетокот на пубертетот кај нивните деца кои имаат аутизам. Ова вклучува 
многу предизвикувачки теми како што се проблеми со хигиената и сексуалноста. 

 

 

 


