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Циљеви програма: 

1. Стицање знања о савременим приступима проблема у понашању, проблемима у 

понашању код деце са аутистичним спектром поремећаја 

2. Стицање знања о облицима, начинима испољавања проблема у понашању, 

њиховим карактеристикама и специфичностима 

3. Стицање знања о функцији и разумевању понашања, као и последицама 

проблема у понашању код деце са аутистичним спектром поремећаја 

4. Стицање знања и развијање вештина о техникама и интервенцијама у раду са 

децом која испољавају проблеме у понашању 

Исход програма: 

1. Поседовање знања о савременим приступима проблема у понашању, 

проблемима у понашању код деце са аутистичним спектром поремећаја 

2. Поседовање знања о облицима, начинима испољавања проблема у понашању, 

њиховим карактеристикама и специфичностима  

3. Поседовање знања о функцији и разумевању понашања, као и последицама 

проблема у понашању код деце са аутистичним спектром поремећаја 

4. Поседовање знања и развијање вештина о техникама и интервенцијама у раду са 

децом која испољавају проблеме у понашању 

Програм садржи следеће целине: 



1. Проблеми у понашању 

2. Аутистични поремећај 

3. Проблеми у понашању код деце из аутистичног спектра поремећаја 

4. Интервенција и технике за рад са децом која испољавају проблеме у понашању 

5. Основни принципи васпитања деце са сметњама у развоју 

Компетенције које програм развија: 

Предложени програм обуке развија опште компетенције којима се унапређује квалитет 

услуге социјалне заштите „Лични пратилац детета“. Усмерен је на развијање општих 

компетенција које се односе на: 

1. Стицање знања о проблемима у понашању код деце из аутистичног спектра 

поремећаја 

2. Стицање знања и вештина за примену техника и интервенција за редукцију 

проблема у понашању 

Циљна група полазника обуке: 

Обука је намењена полазницима који желе да унапреде компетенције у раду са децом 

која испољавају проблеме у понашању: личним пратиоцима, дефектолозима, 

педагозима, психолозима, специјалним педагозима, васпитачима, учитељима и свим 

другим стручњацима који раде са децом, корисницима услуге социјалне заштите. 

Предуслови за укључивање полазника на обуку: 

Очекује се спремност и мотивисаност полазника да стичу нова и усавршавају постојећа 

знања и вештине. Такође, полазници морају имати стечен други, трећи и четврти степен 

стручне спреме.  

Трајање програма обуке: 

Предвиђено трајање обуке је 1 дан, односно 6 радних сати, не укључујући паузе. 

 

 

 


