
Програма за обуки на 
родители

Развојот и еволуцијата на материјалите за обуките



Идентификација на најпотребните   теми за 
обуките 

• Партнерите во проектот преку
анкетирање на родителите ги
откријаа најпотребните теми и
барања за обуките, кои се
базирани врз специфична
литература за едукација на
родители за аутизам

• Најбараните теми од страна на
родителите беа главниот
индикатор во однос на
содржината на обуките и кои теми
ќе се обработуваат во истите.
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Развивање на соодветна програма

Потенцијалните модели за обуки на родителите беа
сподепени со останатите партнери во проектот
преку бејскамп. Беа истражувани методи кои се
развиени и користени во ВБ – како што е
Националното здружение за Аутизам, Аутизам
концерн, Аутизам запад, Бернардо, и најразлични
локални програми и обуки, итн. Овие информации
беа користени за да се создадат најдобрите
временски рамки, содржини и методи за да се
започне со програмата за обуки на родители
ЕСИПП.
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Регрутирање и обучување на локални тренери

• Првично 4 главни тренери од ААСП и таргет аутизам ги надгледуваат
локалните тренери за време на нивната обука.

• Одбирање на лица кои ќе бидат вклучени во обуките за да потоа бидат
ЕСИПП тренери

• Локалните тренери за време на обуките ги набљудуваат главните
обучувачи барем еднаш додека ја презентираат и спроведуваат обуката

• Локалните тренери за време на обуките презентираат еден модул од
програмата во присуство на главните тренери

• Локалните тренери за време на обуките имаат пристап до видео 
материјали од страна на главните тренери кои им помагаат за да ги 
спроведат обуките успешно

• Партнерите во проекот се одговорни за одржливоста на проектот и за 
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Развивање на временска рамка

• Партнерите мораа да ја одберат
најсоодветната временска рамка за да ја
спроведат обуката. Викендите беа
идентификувани како најсоодветно
време за спроведување на обуките од
страна на партнерите

• Земајќи ја во предвид оваа временска
рамка, беше создадена програма за
обуките која се состои од шест модули
(по 2 часа за секој модул на мајчин
јазик)
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Надвор од програмата

• Беше донесена одлука да се тестираат првите 3
модули за време на викенди, од страна на главните
тренери од ВБ и Кипар. Локалните тренери
учествуваа на обуките

• Принципот на спроведување на обуките беше таков 
со цел да се овозможи доволно време за да се 
преведат обуките од Англиски јазик на мајчиниот 
јазик од земјите каде што се одржуваа обуките

• Со ова се овозможи повеќе време за повратна
информација од учесниците на обуките со цел да се
подобрат модулите и самата програма.
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Организација на програмата за спроведување 
на обуките
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Модули 4-6
Обуки во Загреб , Скопје и 
Лимасол
Септември - Ноември 2016

Сите 6 Модули
Обуки во Загреб , Скопје и 
Лимасол
Февруари - Март 2017

Модули 1-3
Обуки во Загреб , Скопје и 
Лимасол
Март - Мај 2016

Обуките ќе се спроведуваат целосно на 
локалниот јазик (без превод) Три целосни 
обуки (6 модули за секоја обука) ќе бидат 

спроведени до крајот на официјалната 
временска рамка на ЕСИПП.



Објаснување за новите временски рамки на 
програмата

• Да се даде доволно време за повратна
информација од учесниците на обуките,
партнерските организации и локалните
тренери

• Време да се анализира и да се земат во
предвиди добиените податоци од
официјалната обука

• Да се дозволи на тимовите да ја усовршат
програмата со цел да има континуиран
развој
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Осигурувајќи се потребите на родителите да 
бидат задоволени 

Најбараните теми и содржини
беа сместени на чек листа за да
се бидеме сигурни дека сите
области кои беа побарани од
страна на родителите се
покриени во модулите како и
дополнителните модули.
Листата ни помогна во
идентификувањето на
временската рамка за
спроведување на главните теми
и содржини од обуките.
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Основни теми обработени на модулите

6. Разбирање и 
справување со 

предизвикувачко 
однесување

5. Позитивни пристапи 
кон социјалниот развој и 
социјалната интеракција

4. КОМУНИКАЦИЈА

3. СПРАВУВАЊЕ СО СЕНЗОРНА 
ПРЕЧУСТВИТЕЛНОСТ

2. ВИЗУЕЛНА СТРУКТУРА

1. ВОВЕД ВО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ
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Програмата е 
развиена со цел 

главниот фокус да е 
на проблемите кои 
беа истакнати од 

страна на родителите 
при анкетирањето



Модулите беа создадени на таков начин да:

• Им помогнат и го зголемат разбирањето за состојбата аутизам
• Да се претстават различни стратегии кои би можеле да се 

имплементираат со цел да им помогнат во проблемите и 
потребите кои овие деца и нивните семејства ги имаат

• Да се претстават најновите практики и методи кои се одобрени и 
се користат од практичарите и експертите во областа на аутизмот

• Да се зголеми самодовербата кај родителите – помагајќи им во 
создавањето и имплементирањето на стратегии за само помош 
со кој ќе се олеснат секојдневните потреби со кои се соочуваат со 
децата со аутизам
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Дополнителни модули

• Од направената анкета кај родителите и
остварените контакти со истите во три
различни држави беа идентификувани
неколку дополнителни теми и области
за кои родителите покажаа интерес

• Овие модули беа тестирани и 
идентификувани како дополнителни 
модули за родителите кои беа 
заинтересирано за овие области или 
теми.

• Темите вклучуваа: Пубертет, проблеми 
со исхраната и спиење.
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Модул 1: 
ВОВЕД ВО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА 

НАРУШУВАЊЕ
Главната цел за оваа сесија е да се
воспостават заеднички ставови, разбирања и
знаења за Аутистичниот спектар на
нарушување и да им се помогне на
родителите да ги разберат уникатните
профили на разлики, силни страни и
потешкотии за нивните деца. Активностите
во овој модул ги истакнуваат знаењата кои
веќе ги поседуваат родителите за состојбата,
и им овозможуваат на родителите една
рефлексија кон манифестацијата на
состојбата аутизам кај нивните деца.
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Модул 2
ПРАКТИЧНИ СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО 

ОДНЕСУВАЊАТА СО ПОМОШ НА  ВИЗУЕЛНА СТРУКТУРА

Целите за оваа сесија се: 

Да им се помогне на родителите подобро да ја искористат
способноста на нивното дете да учи со помош на визуелна
структура со цел да се зголеми разбирањето и намали стресот
кај дтето

Да се развие свесноста за различните видови на визуелна 
структура:

• Физичка ( средината)

• Визуелен распоред (Што да прави и кога)

• Систем за работа (како да го направи, расградување на една 
задача во повеќе визуелни чекори)

• Визуелни помагала (вистински предмети, слики, зборови)

Родителите имаат можност да разгледаат различни видови на 
визуелни помагала и распореди, и се охрабруваат да направат 
слични, соодветни материјали кои ќе бидат корисни за 
нивното дете.
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Модул 3
СПРАВУВАЊЕ СО СЕНЗОРНА 

ПРЕЧУСТВИТЕЛНОСТ
Целите за оваа сесија се:
• Да се идентификуваат седумте сетила и да се

открие како хипер и хипо сензитивноста се
манифестира.

• Да разбереме како сензорните разлики можат
да влијаат врз однесувањето.

• Да се научат стратегии и да се развијат алатки за
справување со сензорната пречуствителност.

Родителите учествуваат во активности кои го
зголемуваат нивното знаење за сетилата и како
тоа влијае врз нивните деца со аутизам.
Родителите се охрабруваат да развијат сензорен
профил за нивното дете, и да бидат способно да
ги користат методите кои ги научиле за одредени
сензорни потреби на нивните деца
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Модул 4
КОМУНИКАЦИЈА

Целите за оваа сесија се:
• Да се истражи развојот и целјта на 

комуникацијата.

• Да се разбере како АСН влијае врз
експресивнита и рецептивнита
комуникација.

• Да се научат стратегии за поддршка на
комуникацијата и развојот на
комуникацијата.

• Родителите ќе имаат можност да вежбаат
различни методи на комуникација за
невербални деца како размена на слики и
едноставен знаковен јазик.
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Модул 5
ПОЗИТИВНИ ПРИСТАПИ КОН СОЦИЈАЛНИОТ 

РАЗВОЈ И ИНТЕРАКЦИЈА
Целите за оваа сесија се:

• Да се развие разбирање за социјалните разлики кои се
поврзани со АСН.

• Да се разбере како развојот на вештините за игра се
основата за успешна социјална интеракција.

• Да се истражат стратегии кои го помагаат развојот на
играта и социјалните вештини.

• Родителите учат како да ги користат секојдневните
материјали (како огледала), играчки и игри кои можат да
се користат за да се развива и охрабрува социјалната
интеракција кај нивните деца. Родителите се учат да се
обидат да влезат во светот на нивните деца и нивните
интереси, а не да ги прекинуваат тие однесувања. Ова
овозможува можности за вистинска интеракција со
нивните деца.
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Модул 6
РАЗБИРАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ СО 

ПРЕДИЗВИКУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ
Целта на оваа сесија е да се открие како
различните карактеристики кај лицата
со аутизам можат да влијаат врз
нивното однесување, да се истражат
причинителите кои го предизвикале тоа
однесување и да се идентификуваат
практични стратегии за превенција,
справување и намалување на
предизвикувачкото однесување (пр.
визуелни поддршка).
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Туторијали за координирање на информациите 
од обуките

Откривме дека родителите добиваат
многу од можноста да дискутираат
за техниките кои се презентирани во
обуките директно со искусни
професионалци. Работејќи заедно,
ние успеавме да им помогнеме на
родителите да развијат и
имплементираат стратегии како што
е размената на слики за
комуникација, визуелна поддршка и
социјални приказни – адаптирани на
специфичните потреби на нивните
деца.
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Повратна информација од обуките

“Моето учество во
овој проект ќе ми
овозможи конкретна
поддршка за
независна иднина на
мојот син…”

Коментарите и повратната
информација се добиени од
страна на родителите со цел да
се помогне кон понатамошниот
развој на едукациската
програма. Добиените податоци
досега се многу позитивни, а со
тоа охрабрувајќи ги сите
вклучени за големата вредност
на ЕСИПП проектот.
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Иднината

Партнерите на ЕСИПП кои се вклучени во
проектот работат кон осигурувањето на
одржливоста на проектот. Голем интерес
покажаа многу луѓе низ светот – и
моделот има потенцијал да биде успешно
претставен надвор од границите на јужна
и источна Европа. Во иднина поради
достапноста на материјалите за обуките
ќе произведе дополнителен интерес кај
родителите и професионалците.
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Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein.
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