РЕЗИМЕ ПРОГРАМА
НАЗИВ ПРОГРАМА
Енигматски свет чула - програм едукације усмерен на освешћивање значаја сензора у
процесу опажања, учења и емотивног развоја
АУТОРИ ПРОГРАМА
Др Милијана Селаковић, неуропсихијатар
Наташа Досевска, психолог
Лидија Митровић, дефектолог
КОНТАКТ ОСОБА
Наташа Досевска
Салвадора Аљендеа 40/22, Београд
dosevska@yahoo.co.uk
011/277 18 06
064/279 43 86
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Указивање на значај сензорног функционисања и примена ових сазнања у циљу
препознавања потреба корисника и разумевања њиховог понашања. Програм је
усмерен на развијање вештине уочавања повезаности између нивоа осетљивости и
карактеристика средине, стицање знања потребних за прилагођавање окружења
сензорним карактеристикама корисника, као и овладавање основним знањима
потребним за планирање индивидуалних програма у складу са сензорним
карактеристикама.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм се састоји из следећих програмских целина:
 Чула - опште карактеристике, стимулуси, сензације;
 Неуролошке основе процеса сензорне интеграције;
 Дисфункција сензорне интеграције;
 Сензорна дисфункција и специфични поремећаји;
 Процена сензорног функционисања;
 Мултисензорно окружење (сензорна соба);
 Однос терапеут – дете (особа са сметњама).
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
 Способност препознавања знакова дисфункције у сензорном функционисању;
 Знања и вештине потребне за креирање окружења које ће бити у складу са
специфичностима (сензорним карактеристикама) корисника;
 Знања и вештине потребне за планирање сензорних активности у индивидуалном
програму корисника.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Дипломирани дефектолози, педагози, психолози, васпитачи, учитељи, лекари и остале
помажуће професије.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Подршка маргинализованим групама (особама са инвалидитетом)
Програм се може примењивати и у области заштите деце и омладине из опште
популације.
Крајњи корисници су деца и омладина са сметњама и поремећајима у развоју, као и
деца са проблемима у понашању.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Искуство (најмање годину дана) у непосредном раду с децом из опште популације, с
децом и омладином са специфичним сметњама (проблеми учења) и развојним
сметњама и поремећајима.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
15 сати (први дан - 8 сати; други дан – 7 сати)

