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Предговор

Почитувани,
Пред Вас е прирачникот за процена на потребите од асистивна техно
логија во инклузивните училиште. Идејата за креирање на еден ваков
прирачник произлезе од актуелните состојби и потреби во нашето
образование. Инклузијата и компјутеризацијата на наставата се процеси
што се случуваат во нашиот воспитно-образовен систем. Процеси што ги
вклучуваат учениците со посебни образовни потреби.
Задача на секој од нас е да придонесеме кон креирање подобри услови
за беспрекорно одвивање на образованието на сите ученици, бидејќи тоа
е нивно основно право.
Правилната процена на потребите од асистивна технологија е првиот
чекор од кој зависи понатамошниот избор и вклучување на оваа алатка
во работата со учениците со посебни образовни потреби. Целта на овој
прирачник е токму тоа. Да понуди знаења, информации и вештини на
различни актери во делот на процена, избор и примена на асистивната
технологија.
Од друга страна, со овој прирачник, сакаме да ве поттикнеме сѐ повеќе
да ги следите и да ги документирате работата и успехот на вашите ученици.
Сѐ надеваме дека понудените содржини ќе придонесат кон остварување
на посакуваните цели и ќе ја унапредат вашата работа.
На крајот чувствуваме обврска да ја изразиме нашата огромна бла
годарност до рецензентите проф. д-р Јасмина Ковачевиќ и проф. д-р
Драгослав Копачев за несебичната поддршка при обликувањето на содр
жините на овој труд.
Огромна благодарност им упатуваме и на УСАИД кои со финансиска
поддршка ни го овозможија публикувањето на овој труд.
		

Со почит,

Авторите.
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ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

1.1 Аспекти на инклузивното образование на
учениците со посебни образовни потреби

Секој

има сопствено и различно гледиште за комплексни поими,
како што е поимот инклузија. Инклузијата вклучува промена
и на неа се гледа како на бескраен процес во кој се зголемува знаењето
и учеството на сите ученици. Taa започнува да се случува со почетокот
на зголемувањето на учеството, односно партиципацијата на учениците.
Инклузивно училиште е она училиште што е во некакво движење или
процес.1
Фактот, дека термините „инклузија” и „интеграција” честопати се упо
требуваат како синоними, ја наметнува потребата од нивна дистинкција.
Инклузијата не претставува интеграција (преместување и вклучување
во редовни услови) и не означува асимилација или акомодација на
индивидуата во рамките на социо-економските услови и релации во
општеството. Во тој контекст, инклузијата ги реконструира редовните
услови на живеење на начин на кој се креираат можностите за потполна
партиципација, припаѓање и социјална интеракција.
Значи, филозофијата на инклузивното образование во себе го содржи
радикалниот концепт на трансформација на општеството во сите негови
сегменти, односно менување на вредностите, приоритетите и политиката
со која се поддржува вечната практика на исклучување и дискриминација.
Табела 1: Разлика меѓу интеграцијата и инклузијата
Интеграција

Инклузија

Модерен концепт

Постмодерен концепт

Хиерархиска структура

Мрежна структура

Универзалност

Индивидуализација

Асимилација

Идентификација

1 Center for studies on inclusive Education, [Online], Available from URL: http://www.eenet.org.
uk/resources/docs/Index%20English.pdf (Accesed 15 September 2012)
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Инклузијата во образованието вклучува:
 Еднакво вреднување на целиот персонал и на сите ученици.
 Зголемено учество на сите ученици, односно намалено исклучување
на учениците од културата, од наставната програма и од заедниците
во училиштето.
 Реструктуирање на културите, на политиките и на практиките
во училиштата на начин што ќе овозможи тие да одговараат на
различностите на учениците од локалната средина.
 Намалување на бариерите за учење и вклучување на сите ученици,
а не само на оние што имаат потешкотии или на оние што се
распоредени како „ученици кои имаат посебни образовни потреби“.
 Учење преку обиди да се надминат бариерите за пристап и учество на
одредени ученици, со цел да се направат промени што ќе доведат до
придобивки за поширока маса на ученици.
 Воочување на разликите во доживувањето на учениците како ресурси
на кои им треба поддршка во учењето, а не како проблем што треба
да биде надминат.
 Признавање на правото на образование на учениците во нивната
општина.
 Подобрување на училиштата како за персоналот така и за учениците.
 Истакнување на улогата на училиштата во градење средина и
развивање вредности, како и во зголемување на постигнувањата.
 Поттикнување меѓусебни одржливи врски помеѓу училиштата и
општините.
 Препознавање на инклузијата во образованието како еден од
аспектите на инклузија во општеството.2
Минимизирањето на пречките за учење и вклучување на учениците
со посебни образовни потреби подразбира мобилизирање ресурси
од училиштето и околната средина. Секогаш постојат повеќе ресурси за
поддршка од оние што се користат во моментот. Ресурсите не секогаш
значат финансиски средства. Пречките може да бидат различни аспекти
од училиштето, но тие може да бидат и ресурси за поддршка: учениците,
родителите, општините, наставниците, промените во културите, во поли
тиките и во практиките.
2 Booth,T. Ainscow, M. (2002) „Index of inclusion“, CSIE, p. 4
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Инклузивниот пристап во образованието тргнува од ставот дека се
неопходни промени во училиштата за да може секое дете, без оглед на
неговите способности, да напредува во рамките на своите можности. Кога
станува збор за децата со посебни образовни потреби во инклузивниот
процес, тоа подразбира дека: детето оди во училиште со своите врсници;
програмите и методите на работа се приспособени според неговите
можности; наставникот е дополнително подготвен за работа со детето.
Основните принципи на кои се темели овој пристап се следните:
 Зачуваните потенцијали на детето се основа за приспособување на
програмата.
 Родителот е партнер на училиштето и активно дејствува во
поттикнувањето на развојот на детето.
 Во рамките на групните активности детето се поддржува на помалку
наметлив начин.3
Постојат неколку принципи што водат кон квалитетно инклузивно
образование:
 Припадност на сите деца. Инклузивното образование се темели на
едноставната идеја дека секое дете и секое семејство сѐ еднакво
вреднувани и заслужуваат исти можности и искуства.
 Сите деца учат на различен начин. Инклузијата е значајна за
обезбедување помош при учење и учество на децата во активностите
низ осмислени начини. Посебно дизајнираните материјали и
технологии би можеле да бидат од помош. Клучот лежи во тоа да се
понуди помош онолку колку што е потребно.
 Право на секое дете е да биде инклузирано. Право на секое дете со
посебни образовни потреби е да се едуцира со деца на иста возраст,
кои немаат потешкотии, и да има пристап до општата едукативна
програма.4
Индексот за инклузија е сет од материјали за водење на училиштата низ
процесот на развој на инклузивните училишта.5 Индексот за инклузија е
3 Hrnjica,S….at al. (2007) „Inkluzija učenika sa teškocama u razvoju u redovne osnovne škole“,
Colografix, Beograd. str. 8.
4 http://affnet.ucp.org/uploads/Inclusive%20Education.pdf (Accesed 29 May 2012)
5 Booth, T. & Ainscow ,М, (2011). Index for inclusion: developing learning and participation
in schools. Bristol:Centre for studies for Inlusive education. from http://www.csie.org.uk/
resources/inclusion-index-explained.shtml (Accesed> 15 August 2013)

11

12

поврзан со градењето општества за поддршка и поттикнување на високи
постигнувања за целиот персонал и на учениците.
Инклузивното училиште може да го употреби индексот за:
–– Да овозможи пристап за самооценување со цел да се анализираат
сопствените култури, прописи и практики и да се идентификуваат
бариерите за учење и партиципација што може да настанат во секоја
од овие области.
–– Да одлучи кои се приоритетите за промена и да го евалуира нивниот
прогрес.
–– Да го употреби како интегрален дел на постојните развојни политики,
охрабрувајќи широка и длабока контрола на сите училишни
активности.
Индексот го употребува социјалниот модел на попреченост како почетна
точка, се базира на добра практика, и потоа го организира индексирањето
како циклус на активности што ги водат училиштата низ фазите на
подготовка, истражување, развој и процена.

Начин на употреба на материјалите
1. Училишниот тим за планирање на развој на училиштето формира група
за координација. Групата се координира меѓу себе и ги информира
останатите од стручниот тим за индексот, концептите, материјалите
и методите за заедничко собирање на знаења за училиштето од сите
членови на училишните заедници.
2. Детаљно истражување на училиштето и идентификацијата на прио
ритетите за развој.
3. Конципирање план за развој на инклузивно училиште: Промена
на училишниот развоен план со цел да се направи преглед на
инклузивните цели и поединечните приоритети идентификувани во
фаза 2.
4. Имплементирање на приоритети: Имплементација и поддршка.
5. Преглед на процесот на индексирање: Преглед на училишниот
прогрес во развојот на инклузивната култура, на политиките и на
практиките.
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Пример на индикатори и прашања
Материјалите се организирани во три димензии:
–– креирање инклузивна култура;
–– продуцирање инклузивни политики;
–– евалуација на инклузивните практики.
Секој дел содржи до 11 индикатори, а значењето на секој индикатор
се разјаснува преку серија од прашања. На пример, во Прилог 1. се
индикаторите за креирање инклузивна култура, политики и практики,
со прашањата што се појавувааат од еден од индикаторите во секој
поединечен случај.

ЗАКЛУЧОЦИ:6
 Инклузијата се организира преку мрежната структура на кордина
цијата, така што секоја индивидуа е во центарот на системот.
 Инклузијата вклучува различна партиципација на индивидуата или
на групата во социјалните процеси, почитувајќи ја различноста,
индивидуалните можности и желби.
 Поддршката на родителите на децата со посебни образовни потреби
ќе овозможи зголемено активно учество во инклузивниот образовен
пристап и повисоки стандарди за сите деца.

ПРЕПОРАКИ ЗА УСПЕШНА ИНКЛУЗИЈА
Според Бартоло, Блејк и Јачова (2007)7 структурата за успешна инклузија
подразбира:
–– соодветна поддршка и специјализирани служби за учениците;
–– добро дизајнирани ИОП;
–– професионален развој на наставниците за планирање, за средби, за
креативност и за евалуација на ученикот со сите членови на тимот;
–– редуцирање на одделенијата и прецизирање на потребите на ученикот и
6 Jachova, Z. (2011) The role of parents in the building of school inclusive culture, The modern
Society and Education 2011, Skopje (Macedonia), Proceedings of the VI-th Balkan Education
and Science Congress p.451-456
7 Bartolo P., Blake C. & Jacova Z. 2007: „International Perspectives on SEN and Inclusion“,
British Journal of Learning Support, 2, 50.
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–– соработка меѓу родителите и наставниците.8
Образовната партиципација (вклученост) на учениците кои користат
ААК во редовна настава поздразбира:
 Административна поддршка и посветеност на идејата за инклузија на
сите ученици.
 Достапност до системи за ААК со функции што ги задоволваат
индивидуалните потреби на учениците вклучени во редовната
настава.9
 Ставови и вештини на членовите на тимовите за ААК, како што
се: креативност, флексибилност, отвореност, подготвеност да се
преземат ризици и да се избегне осудата, меѓусебна почит, трпе
ливост, упорност и цврста посветеност кон инклузијата.10
 Подготвеност на наставникот да ги научи неопходните вештини за
користење на системите за ААК и стратегиите за успешно вклучување
на учениците со ААК во редовниот наставен процес. 11
 Инклузивен тим со познавање на стратегиите за адаптирање и
процена на стиловите на учење на учениците со цел планирање на
наставниот процес.12
 Членовите на инклузивниот тим користат инклузивни методи на
поучување, како што се: кооперативно учење, тимско поучување и
поучување на мали групи.13

8 Јачова З. &Каровска А. (2009). Дете со кохлеарен имплант во рамките на инклузивната
училница—приказ на случај. Скопје: Круг. стр. 77-78
9 Kent-Walsh, J. & Light, J. (2003). Genеral education teacher’s experience with inclusion
of students who use a augmentative and alternative communication. Augmentative and
alternative communication, 19, 104-124
10 Soto, G, Muller, E., Hunt, P. & Goetz, L.(2001a) Critical issues in the inclusion of stidents who
who use a augmentative and alternative communication. An educational team perspective.
Augmentative and alternative communication, 17, 62-72
11 Kent-Walsh, J. & Light, J. (2003). Genеral education teacher’s experience with inclusion
of students who use a augmentative and alternative communication. Augmentative and
alternative communication, 19, 104-124
12 Hunt, P., Soto, G., Maier, J., Muller, E., & Goetz, L.(2002). Collaborative teaming to support
students with augmentative and alternative communication needs in general education
classrooms, Augmentative and alternative communication,18, 20-35
13 Soto, G, Muller, E., Hunt, P. & Goetz, L.(2001b). Professional skills for serving students who use
AAC in general education classrooms: A team perspective. Language, Speech, and Hearing
Services in Schools, 32, 51-56
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 Јасна поделба на улогите и на одговорностите на секој член од тимот
за ААК.
 Доволно време за редовни средби на членовите на тимот за ААК и за
соработка со родителите.

1.2 Придонесот на индивидуалните образовни
планови во подигањето на стандардите за
учениците со посебни образовни потреби
1.2.1 Целта на ИОП (индивидуалните образовни планови)
Редовните училишта треба да пристапат во изработката и примената
на ИОП (индивидуалните образовни планови), со цел да се фокусираат на
посебните образовни потреби на учениците, со нагласка на специфичните
цели чие остварување треба да го покаже значителниот напредок кај
учениците.
Успешноста на ИОП (индивидуалните образовни планови) несомнено
зависи од средината во која постои ефикасно и детално планирање, како
сегмент од севкупната стратегија за процена и евидентирање.
Досегашните искуства укажуваат на фактот дека училиштата се
ангажирани повеќе околу изработката и презентирањето на ИОП
(индивидуалните образовни планови), а не околу нивната цел и функција.
Училишниот персонал го осмислува сопствениот систем за менаџира
ње и следење на мерките за ПОП. Според Кодексот на практика за
идентификација и процена на посебни образовни потреби14 сите редов
ни училишта треба да имаат ‘назначен наставник’ чии задачи ќе бидат:
 секојдневно раководење со политиката на ПОП во училиштето;
 комуникација со колега советник;
 координација на мерките за децата со посебни образовни потреби;
 одржување на училишниот регистер за ПОП и надгледување на еви
денцијата на сите ученици со посебни образовни потреби;
 учество во обучувањето на останатиот персонал.

14 Department for Education (1994) Code of Practice on the Identification and Assessment of
Special Educational Needs. London: HMSO.
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По воведувањето на Кодексот, назначениот наставник, познат како
координатор за посебни образовни потреби, станува клучен член од ка
дарот во училиштата.
Координаторот за посебни образовни потреби во соработка со дирек
торот и со управното тело, има значајна улога во определувањето на
стратегијата за развој на политика и мерки за ПОП во училиштето, со цел
подобрување на постигнувањата на учениците со ПОП.
Основните карактеристики на ИОП (индивидуалните образовни планови)
вклучени во Кодексот на инклузивната практика се:
–– внимателно фокусирање на специфичните потешкотии во учењето
кај детето;
–– да се земе предвид она што детето го има постигнато, следејќи ја
наставната програма;
–– да се постават јасни цели кои детето треба да ги совлада во одреден
временски период;
–– да се обезбеди учество на родителите и на детето (доколку дозволуваат
способностите на детето) во изработката на ИОП;
–– да се вклучат и надворешни специјалисти во изработката на ИОП
(индивидуалните образовни планови).15
Индивидуалните образовни планови (ИОП) им помагаат на наставниците
во процесот на планирање, во консултации со родителите, со цел да ја
обезбедат структурата на планирањето и оценувањето на учениците со ПОП.
Соработката со родителите на децата со посебни образовни по
треби16 е од особена важност за напредокот на детето во процесот
на образованието. Родителите треба да бидат вклучени во сите фази
тргнувајќи од идентификацијата на посебните потреби, преземањето на
специфичните образовни услуги, па сѐ до процената на комисијата.
Добро осмислениот и воспоставен партнерски однос меѓу наставникот
и родителот сѐ солидна основа за постепено подигнување на квалитетот
на воспитно-образовната работа во оние сегменти што им се достапни
15 Јачова, З., (2002). Придонесот на индивидуалните образовни планови во подигањето на
стандардите за учениците со посебни образовни потреби, Образовни рефлексии, 2-3, 5-6
16 Jachova, Z. (2011) The role of parents in the building of school inclusive culture, The modern
Society and Education 2011, Skopje (Macedonia), Proceedings of the VI-th Balkan Education
and Science Congress p.451-456

1

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

на родителите и на учениците и тој треба да се негува и постојано да се
унапредува.
ИОП им овозможува на учениците и на родителите да добијат пред себе
сеопфатен план со цели/задачи од сите аспекти на развојот.
ИОП се разликува од досиејата на учениците и треба да се користи како
акционен план, а не како ретроспективен извештај.
ИОП треба да ги користи следните информации:
 Природа на проблемот кај детето
 Активностите што ги превзема училитето:
 што обезбедува
 ресурси, луѓе
 специфични програми/активности/помагала
 Цели
 Поддршка од родителите
 Медицински потреби и
 Извештаи и податоци
Во одделенска настава ИОП може да го подготви наставникот во кон
султации со специјализирано лице. Во предметна настава, секој пред
метен наставник треба да учествува во подготвувањето на планот, во
координација со специјализирано лице.
Во ИОП не треба да се финализираат сите детали за содржините на
Националната наставна програма, туку да ги содржи само оние аспекти
кои се разликуваат од предвидените за сите ученици.
Информациите содржани во ИОП му даваат на наставникот краток
преглед на состојбата на способностите на ученикот и можни импликации
во образованието. Другите податоци (оцена и процена) за ученикот се
чуваат во неговото досие и ако е потребно може да се видат.
Во Прилог 2. во контекст на претходниот текст кој се однесува на
структурата на ИОП (индивидуалните образовни планови), дадени се
примерите за:
1. Долгорочен ИОП (индивидуален образовен план)
2. Среднорочен ИОП (индивидуален образовен план)
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Согледувањата од досегашните искуства покажуваат дека ИОП треба
да:17
–– да се сметаат за работни документи;
–– да бидат на увид на сите заинтересирани страни;
–– да промовираат ефикасно планирање од страна на наставниците;
–– да бидат резултат на сериозни подготовки и акција на персоналот и да
водат кон постигнувања на одредени цели во учењето;
–– да овозможуваат вклучување во процената за успехот на сите
ученици во училиштето, вклучително и на учениците со ПОП (посебни
образовни потреби);
–– да овозможат пристап до наставната програма и ефикасна
реализација на содржините;
–– да се поврзат со стратегијата на училиштето;
–– да го подобрат односот на другите ученици кон учениците со ПОП
(посебни образовни потреби);
–– да овозможат контрола над финансирањето во рамките на
раководењето со локалните училишта.
Од досегашните анализи во светски рамки најчести слабости на ИОП се:
–– непрецизна терминологија;
–– недоволно учество на ученикот и
–– не се поврзуваат со другите процедури за тестирањето и евиден
тирањето на ученикот.
Петте најсилни точки на на ИОП (индивидуалните образовни планови)
се:
–– засновани се на вистинско познавање на ученикот;
–– изработени се според вистинските способности и интереси на
учениците;
–– предвидуваат реални временски рокови;
–– поврзани се со ресурсите во училиштето и
–– во одреден фаза на изработка ги вклучуваат и родителите.
17 Јачова, З., (2002). Придонесот на индивидуалните образовни планови во подигањето на
стандардите за учениците со посебни образовни потреби, Образовни рефлексии, 2-3, 7-8

1

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Според ова е јасно дека треба да им се придава особено значење на
ИОП и да се предвидува дека тие ќе имаат стратегиска улога во училиштата.
Основната цел на ИОП е да укажат што треба да се направи во најблиска
иднина за да им се помогне на ученикот и на инклузивниот тим да постигнат
успех.
ИОП18 треба да се фокусираат на три или на четири клучни индивидуални
цели и треба да вклучуваат информации за:
 краткорочните цели поставени за ученикот;
 стратегиите што ќе ги користи наставникот;
 спроведувањето на мерките;
 времето кога планот ќе се ревидира и
 успехот и/или дополнителните критериуми. 19
Во Прилог 3. се поместени примери за индивидуални образовни пла
нови кои се користат во други земји.

1.2.2 IEP Writer (ИОП пишувач)
IEP Writer (1998) бил создаден од специјални едукатори од предучилиш
ни установи, основни и средни училишта, со помош од логопеди и од
дефектолози од специајлни училишта. Наменет е за употреба и во редовни
и во специјални училишта и им овозможува на наставниците брзо и
едноставно да направат ИОП. Има пет достапни дата бази – писменост,
математика, однесување, комуникациски вештини и цели за почетно ниво.
Секоја дата база е поделена на подделови.20
IEP Writer му дозволува на наставникот да избере максимум пет цели.
Ограничувањето на бројот на цели го насочува размислувањето на настав
18 Department for Education and Skills, (2001b). The SEN Toolkit Section 5, Managing Individual
Educational Plans. London: DfES. p.2
19 Erikson, K., Koppenhaver, D., Yoder, D..&Nance, J. (2001). Integrated communication
and literacy instruction for a child with multiple disabilities. Focus on Autisam nad Other
Developmental Disabilities, 12, 142-150
Fossett, B., Smith, V., cMirenda, P. (2003).Fascilitating oral language and literacy development
during general education activities. In D. Ryndak&S. Alper (Eds.), Curriculum and instruction
for students with significant disabilities in inclusive settings (2nd.). Boston: Allyn&Bacon.
pp.173-205
Sax, C. (2001).Using technology to support belonging and achievement. In C.H. Kennedy&D.
Fisher(EDs), Inclusive middle schools. Balitimore:Paul H.Brooks Publishing Co. pp.89-103
20 Department for Education and Employment (1998) Supporting the Target Setting ProcessGuidance for Effective Target Setting for Pupils with Special Educational Needs. London: DfEE.
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никот и овозможува да се даде приоритет на најзначајните потреби. Со ова
се избегнува широк опсег на цели од повеќе вештини, коишто ученикот ќе
биде оневозможен да ги постигне во реално време.
Опасноста од употребата на софтвер за правење ИОП е дека изработка
та на ИОП ќе стане едноставно притискање на копче, па наставниците
кои често се соочуваат со временски рокови ќе донесуваат одлуки врз
основа на површно прегледување на дата базата, а не од податоците
добиени преку индивидуалната процена на ученикот. Нашите искуства
покажуваат дека наставниците се вчудовидени од тоа колку лесно може
да се направи еден ИОП на овој начин. Внесувањето на податоците и
барањето компјутерот да создаде план, предизвикува “wow” фактор.
Сепак, креирањето на ИОП не смее да стане едноставно притискање на
копчиња. Важно е да се разбере природата на потешкотиите на ученикот и
да се препознаат индивидуалните приоритети за учење.21
Важно е очекувањата да не бидат базирани само на листата на цели;
добивањето поширок поглед во способностите на ученикот мора да се
земе предвид. Идентификувањето на моменталното ниво на постигнување
не му дава до знаење на наставникот за тоа како ученикот работел за да
го постигне тоа ниво, ниту пак укажува на вклучените процеси на учење.
Наставниците мора да го користат сопственото професионално мислење
при определувањето на нивоата на постигнување на секој ученик.
Форматот на ИОП-от се прави по избор во портрет (Слика 1) и хори
зонтално (Слика 2). Исто така, може да се постави и свој сопствен изглед,
а тоа е корисно затоа што е можно да се комбинираат или да се бришат
колони и да се создаде документ за работа соодветен за вашето училиште.
Колоните се јасни и му овозможуваат на наставничкиот персонал брзо
да добие информации и да го идентификува пристапот за планирање и
работење со ученикот. IEP Writer има потенцијал за создавање голем
број на ИОП и да содржи огромна количина на податоци. Тоа може да се
користи како сумативен начин за одразување на профилот на спeцијални
образовни потреби во училиштето.

21 Department for Education and Employment (2000) Curriculum Guidance for Foundation Stage.
London: DfEE/QCA.
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Индивидуален образовен план
Име – Сем Воркер

Ниво – училишно дејствување

Области за работа – писменост, математика

Група/бр. на ИОП – Г3

Наставник – г-ѓа Калм

Почетна дата – мај 2003

Поддржан од – г-ѓа Кул

Ревидирање – јули 2003

Поддршка од – јануари 2000
Цели кои треба да се постигнат
Да множи броеви со 10/100/1000.
Да комбинира ситни пари за да добие 1 долар.
Да чита според шемата на Портокалово ниво.
Да одговара на разбирливи прашања поврзани со приказна/драма/песна.
Критериуми за постигнување
Одговара точно на пишани/вербални прашања во три различни околности.
Точен е при тестирање во три различни околности и применува во практичен
контекст/училишна работа.
Чита со минимална помош и е способен да одговори на прашања во врска со
книгата.
Точен е при тестирање во три различни прилики.
Можни ресурси и техники
Вербални прашања. Учебници/наставни ливчиња. Абакус. Броеви наредени по
одредена шема.
Реални / пластични парички. Програми за компјутерско ‘пазарување’.
Училишна ‘продавница’.
Книги за читање и соодветни работни листови. Картички и игри за збогатување
на речникот.
Вербални прашања. Активности за сфаќање и наставни ливчиња во врска со
приказна.
Можни стратегии за користење на час
Да се осигураме дека Сем го разбрал концептот за место. Да го поврзе
множењето со 10/100 за да работи со пари.
Задади практични активности за барање на што е можно повеќе начини за
комбинирање на парички за добивање 1 долар.
Слушај го Сем како чита еднаш неделно. Прави евиденција за читањето домаучилиште.
Прашувај релевантни прашања во врска со книгите што Сем ги чита. Правете
активности за да видите колку разбрал.
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Идеи за наставникот за поддршка / асистентот
Поттикнете го Сем да гледа шеми на броеви и да забележи дека цифрите се
придвижуваат за едно место кон лево при множењето со 10.
Одвојте време за ‘игри за пазарување’ за да научи еквивалентни комбинации
на парички.
Слушајте го Сем како чита секоја сесија. Дискутирајте ја приказната. Направете
активности за развој на речникот.
Дискутирајте книги со Сем. Правете активности за да видите колку разбрал.
Родителите / негувателите треба
Да го слушаат Сем како чита. Да пишуваат во книгата за водење евиденција за
читање. Да ги враќаат книгите во училиште секој ден.
Ученикот треба
Да чита што е можно почесто. Да не заборави да ги врати книгите назад во
училиште.
Слика 1. Индивидуален образовен план во портрет формат

Критериуми за
постигнување

Да користи голема
буква при почеток
на реченица.

Прецизна во три
наврати.

Да изврши три
Да напише две
реченици под слика поединечни вежби.
со помош од речник.

Цели што треба да
се постигнат

Поддршка од: г-ѓа Ејнџел

Поддржан од: г-ѓа Хелпфул

Ревидирање – Јули 2003

Наставник – г. Блек

Група/бр. на ИОП – Г2

Англиски учебници
и работни листови.
Компјутерски
програми.

Која било слика.
Зборовите што
ќе се користат
да се прикажани
на ѕидовите во
училницата.

Можни ресурси и
техники

Да зборува за
сликата и да се
помогне пишување
реченица.

Направете вежби за
Мери.

Да се обезбеди
слика за пишување
или цртеж на Мери
како и правопис.

Демонстрирајте
ја употребата на
голема буква.
Поттикнете ја да
користи голема
буква во нејзиното
пишување.

Можни стратегии за Идеи за наставникот Исход
користење на час
за поддршка /
асистентот

Предложена поддршка – Секојдневна поддршка на час и
повлекување од мали групи

Ниво – SA

Области за работа – писменост

Почетна дата: април, 2002 – мај, 2003

Име – Мери Траер

Индивидуален образовен план
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Точна во три
наврати.

Да пишува на
линиите.

Да поврзува точки.
Да пишува врз
букви. Да копира.
Вежби за контрола
на раката.

Листови во
квадратчиња.
Лентата за
растојание на
компјутер. Вежбајте
оставање простор
на соодветно место.

Внимавајте
додека пишува и
потсетувајте ја да
остава простор.
Спроведувајте
активности за
зацврстување
на оставањето
просторот.
Дајте и можност да
пишува врз букви
и да ги копира.
Направете лист со
упатства

Потсетувајте ја пред
да почне да пишува
дека треба да остава
простор помеѓу
зборовите.

Исправајте кога
е потребно.
Спроведувајте
активности за
пишување

Слика 2 Индивидуален образовен план во хоризонтален формат

Ученикот треба – да се обиде да напише две реченици самостојно. Да внимава додека пишува.

Родителите / негувателите треба

Точна во три
наврати.

Да остава еднакво
место помеѓу
зборовите.

24

1

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1.3 ИНКЛУЗИВЕН ТИМ И КОДЕКС
НА ИНКЛУЗИВНАТА ПРАКТИКА
1.3.1 Како да се започне со инклузивното образование
(дефинирање на фазите):
Приодот во препознавањето и проценувањето на посебните потреби и
обезбедувањето на потребните специјални образовни услуги за да се задо
волат таквите, се врши во пет фази.
1. Прва фаза Наставниците ги препознаваат и ги регистрираат посебните
потреби на детето во консултација со координаторот за посебни
потреби на училиштето.
–– Почетната загриженост ја изразува наставникот, родителот или струч
ното лице од социјалната или од здравствената служба, доколку детето
не е прифатено со рехабилитациска програма од страна на стручни
служби за рана интервенција – патронажна служба (здравствена,
социјална служба и инструктивна работа на специјални едукатори со
родителите во период од тригодишна возраст), односно доколку ПП не
се утвредни претходно.
–– Одделенскиот наставник го известува координаторот, кој ги
забележува посебните потреби на детето.
–– Одделенскиот наставник собира податоци, го прави првичното
проценување и ги известува родителите.
–– Одделенскиот наставник размислува дали се потребни дополнителни
советувања и помош или обезбедување помош во редовните одделенски
услови, водејќи евиденција за природата на преземените мерки.
–– Се преиспитува напредокот со соодветно ангажирање на родителите.
–– Се применува втората фаза.
2. Втора фаза Координаторот за ПП ја презема главната одговорност за
собирање и водење евиденција за податоците и за координирање
на специјалните образовни услуги за детето во соработка со
наставниците.
–– Се врши ревизија на првата фаза.
–– Одделенскиот наставник го известува координаторот, кој во регис
тарот ги внесува посебните потреби на детето и се согласува дека е
потребно да се даде мислење и помош.
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–– Координаторот за ПП, заедно со одделенскиот наставник ги разгледува
достапните податоци и собира информации од надворешните служби.
–– Координаторот за ПП ги бара потребните дополнителни мислења.
–– Координаторот за ПП, наставникот во консултација со мобилниот
ресурсен учител изработуваат образовен план (ОП) и доставуваат
известување до родителот.
–– Се спроведува образовниот план.
–– Се врши ревизија на остварениот напредок со соодветна вклученост
на родителите.
3. Трета фаза Наставниците и координаторите за ПП добиваат помош од
надворешни специјалисти.
–– Одделенскиот наставник го известува ПП координаторот кој во регис
тарот ги внесува посебните потреби на детето и се согласува откако
ќе се консултира со директорот на училиштето и ресурсниот учител
(специјалниот едукатор) дали е потребно неодложно да се преземат
интензивни мерки од специјалистичка помош.
–– Координаторот за ПП ги бара потребните дополнителни мислења.
–– Одделенскиот наставник и ресурсниот учител изработуваат ОП (обра
зовен план) според кој работат заеднички. За предвидените активности
во образовниот план го информираат координаторот за ПП.
–– Се спроведува образовниот план, односно се дава соодветна стручна
помош од страна на ресурсниот учител за време на реализацијата на
наставниот час или дополнително.
–– За активностите во образовниот план се информираат и се консул
тираат родителите, односно тие се ангажираат максимално да учес
твуваат во соработката со тимот.
–– Се врши ревизија на остварениот напредок во присуство на роди
телите.
–– Доколку ревизијата не упатува на напредок, тогаш директорот под
несува барање за комисиско оценување на способностите и упа
тување во соодветна установа во согласност со родителите, со опција
да се врати повторно во редовното училиште.
4. Четврта фаза Комисијата ја разгледува потребата од издавање изјава
за посебните потреби, ги ревидира обезбедените услуги, бара мислење
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од релевантните служби, вклучени во обезбедувањето на специјалните
образовни услуги.
5. Петта фаза Комисијата ја споделува одговорноста со училиштето и со
родителите. При формирањето на одлуката за можноста за обезбедување
на специјални образовни услуги потребни за да се одговори на потребите
на детето со средства што се нормално достапни на училиштето (фонд за
покривање на дополнителните потреби на деца со ПП што се добиваат
преку локалната заедница).

1.3.2 Прецизирање на работните задачи на тимот што е
вклучен во обезбедувањето на соодветните услуги во
рамките на училиштата
Училишниот тим на секое училиште (градинка) треба:
–– да ја определи и да ја ревидира својата политика во поглед на
обезбедувањето на образование на деца со посебни потреби;
–– да изготви годишни и акциски програми за својата работа;
–– да ги објави пропишаните информации за својата политика и за
обезбедените услови за учениците со ПП;
–– да поднесе годишни извештаи до родителите за мерките преземени во
спроведувањето на училишната политика;
–– да прави усилби за обезбедување на посебните образовни услуги за
децата со ПП;
–– да обезбеди соодветна обука за наставниците во чии одделенија се
вклучени деца со ПП, со цел наставниците да се запознаат со ПП на
децата;
–– да ја потенцира важноста за препознавање на посебните потреби и
обезбедување услуги соодветни на потребите;
–– вклучување на децата со ПП со децата без ПП во училишните активности
компатибилно со специјалните образовни услуги.
Директорот на училиштето ја носи одговорноста за секојдневно упра
вување со сета училишна работа, вклучувајќи го обезбедувањето на
услугите за ПП во координација со координаторот за ПП и за својата работа
редовно го известува Училишниот одбор.
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Координаторот за ПП е назначен наставник (педагог, психолог) кој е е
задолжен за:
–– секојдневното функционирање на ПП;
–– координација во обезбедување услуги за ПП и обезбедување соработка
со соодветни стручни лица (мобилни ресурсни учители);
–– соработка со стручни институции и здруженија;
–– водење регистар за ПП, со досиеја за учениците со ПП;
–– врска со родителите на децата со ПП;
–– востановување потребно стручно усовршување на кадарот;
–– врска со други надворешни служби.
Предметниот наставник е наставникот во чие одделение е вклучено
дете со ПП или наставник кој има специфична обврска за обезбедување
духовна благосостојба и услови за реализирање на инклузивната практика
во одделението каде е сместено детето со ПП. Тој е задолжен:
–– да води евиденција за собраните податоци за детето по потреба,
консултирајќи се со другите наставници;
–– да обезбеди и да организира специфична помош во рамките на
предвидената наставна или воспитно-образовна програма, истражувајќи
ги начините на зголемена диференцијација во секојдневната реализација
на содржините, алтернативните стратегии за настава и учење;
–– да соработува со мобилниот ресурсен учител во утврдувањето на
посебните потреби и давањето на соодветните специјални услуги во сите
фази на реализација на инклузивната практика;
–– да го следи и да го преиспитува напредокот на детето;
–– да координира со координаторот за ПП во утврдувањето на посебните
потреби на детето.
Партнерството на родителите на децата со ПП е од особена важност за
напредокот на детето во процесот на образованието.
Родителите треба да бидат вклучени во сите фази, тргнувајќи од
идентификацијата на ПП, преземањето на специјалните образовни услуги
до процената (официјалната изјава) на комисијата. Напредувањето на
детето ќе има поинаква динамика ако родителите не бидат партнери
во инклузивниот процес. Тие со своите сознанија и податоци можат да
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придонесат во создавањето на услови за реализирање на инклузивната
практика. Охрабрувањето на родителите и поттикнувањето на нивното
активно учество и ангажман овозможува согледување на сопствените
обврски кон нивното дете.
Вклучувањето на детето во степен што го дозволува нивото на зрелост
и разбирање во процесот на донесување одлука за давање на соодветни
специјални услуги што ќе обезбедат негов напредок е од особена важност
за инклузивниот процес.
За таа цел, неопходно е од децата да се побараат мислења за воочување
на сопствените проблеми, поставувањето на стратегиите за развој, целите,
следењето и ревидирањето на напредокот.
Соработка со социјалните и со здравствените служби ќе го зголеми
делотворното дејствување на училиштето во реализирањето на инклу
зивниот процес.

1.3.3 Мобилни ресурсни учители – дефектолози
За да се воведе инклузивното образование во редовното училиште особено
е значајно фундирањето систем на ресурсни мобилни учители – дефектолози,
кои ќе ги имаат следниве задачи:
–– поддршка на наставниците што се сретнуваат со децата со ПП во
училиштето;
–– изработка на индивидуални образовни планови заедно со одделенскиот
наставник;
–– насочување на одделенскиот наставник за давање поддршка на децата
со ПП
–– услогласување на трансферот на информации кога детето го менува
наставникот или училиштето;
–– обезбедување помош на наставниците за адаптирање на условите во
редовното одделение за непречена работа со децата со ПП;
–– да ги обезбеди индивидуалните и групните инструкции надвор од
одделението (групата) кога за тоа има потреба;
–– да ги надгледува ефектите од индивидуалниот образовен план;
–– да им помага на училишните одбори во адаптирањето на училишната
средина на соодветен начин да се задоволат ПП;
–– да се надгледува употребата на специфичните средства и помагала;
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–– да работи во работилниците како инструктор во врска со прашањата што
се однесуваат на децата со ПП;
–– да работи во својство на промотер на промените;
–– тимска работа со одделенскиот наставник во реализацијата на надво
решните содржини во редовното одделение, работејќи со децата со ПП
и со децата без ПП;
–– решавање на сите проблемски ситуации со наставникот, како на пример
изработка на специфични наставни средства за децата со ПП, но тој
не смее да ја преземе улогата на наставник сѐ додека не оцени дека е
неопходна специјална стручна помош од негова страна;
–– соработка со: родителите, децата, наставниците, воспитувачите, дирек
торите, координаторите на ПП;
–– да функционира како природна врска помеѓу училиштето и другите
установи што работат со деца со ПП: специјални училишта, истражувачки
центри, рехабилитациони центри;
–– мошне е важно мобилните учители да даваат стручна помош во најмногу
три училишта, за да ја задржат својата ефикасност.
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АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА

АСИСТИВНА
ТЕХНОЛОГИЈА

2.1 Асистивна технологија (поим, поделба и видови
асистивни информатички уреди)

Асистивната

технологија е „чадор“ поим што се
однесува на секој продукт или техно
логија базирани на услуга што им овозможува на луѓето со ограничени
способности од различна возраст, активност во нивниот секојдневен
живот, образование, работно место или слободно време. Постои
интернационална класификација на продукти што влегуваат во концептот
на „асистивна технологија“ – ISO 9999:2011 стандардите – кои во
моментов се користат од повеќето национални информациски системи во
Европа и од Европската информативна мрежа за асистивна технологија.
Дефиницијата е малку поширока и не ги опфаќа само уредите што
првенствено се креирани за лица со попреченост.
Генерално, решението за индивидуалните потреби понекогаш може да
вклучува нешто повеќе од уред; тоа често бара комбинација од стандардни
и асистивни продукти, чие собирање и конфигурација, може да биде
различно за една индивидуа или за друга, или од еден контекст до друг;
тоа може да вклучува некои индивидуални средински модификации, за
илустрација адаптирана бања, кујна или работно место; за некои лица
може, исто така, да вклучува и лична асистенција, во помала или во
поголема мера, во зависност од индивидуалните потреби и контекстот.
Заедно, сите овие продукти и интервенции градат индивидуално асистив
но решение.22

Производите на асистивната технологија може да им овозможат на
лицата со попреченост остварување на дневните животни задачи, да им
помагаат во комуникацијата, образованието, работата или рекреативните
задачи, односно во суштина им помагаат на лицата во постигнувањето
поголема независност и во подигнување на квалитетот на нивниот живот.23
Асистивните информатички уреди претставуваат хардверски или соф
тверски производи кои им овозможуваат на лицата со попреченост
22 http:/ www.aaate.net (Accesed 10 June 2012)
23 What’s assistive technology, [Online], Available from URL: http://www.rehabtool.com/
at.html#Computer%20Access%20Aids (Accesed 7 May 2012)
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пристап, интеракција и употреба на компјутерите во домот, на училиште
или на работа.
Асистивната технологија најдобро може да се разбере кога е поделена
во категории или пак во групи на производи:
1. Алтернативни влезни уреди
Вклучуваат алтернативни и адаптирани тастатури, проширени тастатури,
алтернативни и ергономски глувчиња/системи за покажувачи, уреди
што го контролираат покажувачот со помош на главата, уреди што го
контролираат покажувачот со движења на очите или на устата односно
на јазикот, кликови, екрани на допир, системи за препознавање говор,
програми за претворање говор во текст, програми за диктат, виртуелни
тастатури, програми за промена на курсор, ергономска компјутерска
опрема итн.
2. Алтернативни излезни уреди
Компјутерски базирани излезни уреди што генерално им овоможуваат
на слепите или на лицата со оштетување на видот да го користат и да
стапат во интеракција со компјутерот. Вклучуваат Браев дисплеј, Браев
печатар, софтвер наречен читач на екран, екранска лупа/зголемувач на
екран итн.
3. Пристапен софтвер
Вклучува софтверски апликации адаптирани за деца и за возрасни лица
со попреченост, пристапни опции во оперативниот систем, пристапни
веб-страници, пристапни веб-пребарувачи итн.
4. Универзален дизајн
Дизајн на методи, техники и насоки со кои компјутерите и софтверските
апликации стануваат целосно пристапни за лицата со попреченост.24
Асистивната технологија отвора нов свет за учениците во инклузивниот
процес. Таа им дава можност да пристапат до редовната училишна
програма и да бидат успешни во учењето.25
Во следната табела се прикажани дел од асистивните уреди што
овозможуваат пристап до компјутер за лицата со попреченост.
24 What is assistive technology, [Online], Available from URL: http://www.washington.edu/
accessit/articles?109 (Accesed 15 May 2012)
25 Lawrence,B. Johnston, L. Carpenter, L. (2007), „Assistive technology access for all students“,
Pearson, New Jersey, p.85
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Табела 3: Асистивни информатички уреди
Име на
асистивен
уред

Фотографија од
асистивен уред

Опис на асистивен уред

Намена

Џојстик

Стандаредн уред што со
Лица со
помош на програмата
моторни
JoyMousе претставува
потешкотии.
замена за глувче. Може да се
користи со различни делови
од телото (рака, брада,
лакот) и служи за контрола
на покажувачот.

Тракбол

Асистивен уред со што се
контролира покажувачот
на екранот и е замена за
глувче. Бара поголема
развиеност на фината
моторика при употреба.

Лица со
моторни
потешкотии,
изразени
во развојот
на грубата
моторика.

Издвоен
клик

Асистивен уред со што се
контролира левиот и/или
десниот клик на глувчето.
Може да се користи
самостојно и во комбинација
со друг уред, најчесто
џојстик или тракбол.

Лица со
моторни
потешкотии
кај кои е
зафатена
фината
моторика.

Тастатура
со големи
копчиња

Асистивен уред на што
копчињата се претставени
во поголема величина, а во
помал број. Во различни
бои идентификувани се
согласките и самогласките,
а функциските копчиња
се поставени од страна.
Овозможува прецизно,
брзо и лесно притискање на
копчињата.

Лица со
моторни
потешкотии;
лица со
оштетување на
видот; лица со
интелектуална
попреченост;
лица со
потешкотии вo
учењето.26

Контролор
на
покажувач
со брада

Уред што е замена за
глувчето и се контролира
со помош на брада. Во
комбинација со виртуелната
тастатура овозможува
изведување на сите функции
на компјутер.

Лица кои
единствено
може да
изведуваат
движења со
помош на
главата.27

26 Cheap disability aids, [Online], Available from URL:http://www.cheapdisabilityaids.co.uk/
special-needs-keyboard-lowercase-530-p.asp (Accesed 6 November 2012)
27 http://incap-at.de/files/10272en_1.pdf (Accesed 8 November 2012)
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Технологијата во голема мера може да ги поддржи напорите во обез
бедувањето на пристап до наставата, вклучувањето и напредокот. Таа ја
зголемува независноста, личната продуктивност и оспособеност. Сето тоа
може да ги олесни интеракциските односи во текот на наставата и да ги
трансформира статичните програмски ресурси во флексибилни дигитални
алатки.

2.2 Процена на потребите за асистивна технологија
2.2.1 Зошто процената за асистивна технологија е толку
важна?
Процената на индивидуалните потреби за асистивна технологија нуди
голема можност за избор на асистивни уреди и услуги кои ќе доведат до
подобрување на функционалните способности на поединецот. Несоод
ветниот избор на технологијата, според потребите на поединецот, многу
често води кон напуштање на оваа алатка, а со тоа и загуба на посакуваниот
резултат. Тоа често се случува бидејќи технологијата не била соодветен
избор за способностите, за потребите, за преференците на поединецот,
како и за задачите што треба да се извршат или пак контекстот во кој
технологијата ќе биде употребена. Оттаму, првиот и веројатно најважен
чекор е да се идентификува вистинската алатка за работа.
Процената за асистивна технологија започнува со анализирање на
вистинските прашања. На следната слика се претставени факторите што
одигруваат улога во процесот на процена за асистивна технологија.
Слика 1. Фактори од кои зависи процената на потребата од асистивна
технологија

Опкружување
Ученик
Задача
Уреди
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Процената секогаш започнува со преглед на моментална функционална
состојба на ученикот и со опсервација во контекстуални ситуации. 28
Изборот на индивидуална и на соодветна асистивна технологија вклу
чува поставување прашања и барање одговори за вистинските пра
шања поврзани со задачите при чие извршување ученикот наидува на
потешкотии, способностите и предизвиците со кои ученикот се соочува,
како и контекстот во кој тие задачи ќе бидат извршувани.

2.2.2 Индивидуата на ученикот како фактор при процената
на потребите за асистивна технологија
Важно е да се разгледаат јаките страни и слабостите на ученикот во
однос на неколку области, како што се: читање, пишување/спелување,
зборување, слушање, математика, меморија, организираност и физички/
моторни способности. Истражувањето на овие области ќе ни помогне
при идентификување на специфичните области или потешкотии кои
треба да се надминат со употребата на асистивната технологија. Таквото
истражување, исто така, ќе помогне во идентификувањето области
во кои детето покажува јаки страни и способности, кои продуктите на
асистивната технологија може да ги поддржат и да дејствуваат во насока
на специфичните потешкотии. На пример, ученикот кој има потешкотии со
читањето, а поседува добри вештини за слушање може да има придобивка
од употребата на аудио учебници.page 6
Информации за јаките страни и потешкотии на кои наидува ученикот
може да се обезбедат од повеќе извори вклучувајќи:
 училишни снимки;
 предијагностички процени (како на пр. психолошко-образовни тести
рања, дефектолошка процена);
 интервјуа со индивидуи кои му се блиски на ученикот (родители,
наставници, терапевти, обучувачи, советници).
Ученикот на кој му се проценува потребата од асистивна технологија
треба да биде клучен член на тимот за процена и притоа да биде запрашан
за неговото разбирање на природата на неговите потешкотии во учењето,
како и за неговите јаки страни, талент и искуства. Потенцијалната
ефективност на секоја асистивна технологија, исто така, зависи и од
интересот и од претходното искуство на ученикот во користењето на
технологијата.
28 Greenspan, S. Wieder, S. (1998) “The child with special needs”, Perseus books, Massachusetts,
p. 377
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2.2.3 Задача што треба да се изврши
Друг значаен фактор од кој зависи каква придобивка ќе има ученикот
од асистивната технологија е откривањето на задачите со чие извршување
се бори. На пример, кога ученикот треба да напише есеј тој може да
креира реченица и нема потешкотии со правописот, но има потешкотии
со организирањето и конципирањето на деловите од есејот. Во тој случај,
графичкиот организатор или алатката за конципирање може да помогне
при планирањето и ревидирањето на „големата слика“ на есејот. Со други
зборови, не секоја алатка од асистивната технологија дејствува на исти
способности или задачи. Познавањето на областите во кои ученикот сака
да постигне успех е значајно за изборот на соодветна асистивна алатка.

2.2.4 Набљудување на ученикот, на технологијата и на
задачата во акција
Директното набљудување е најдобрата техника за добивање информа
ции за користењето асистивната технологија од страна на ученикот, како
алатка за компензација на одредена област или потешкотија. Само преку
набљудување на ученикот, додека ја користи алатката за извршување
специфична задача, може да се потврди дека таа алатка е соодветна за
него. Соработката со професионалци за асистивна технологија, кои се
обучени за набљудување ученици при користење асистивна технологија,
е неопходна. Ако ученикот експериментира со одредена асистивна алатка
при извршување на задачите, набљудувачот ќе сака да ги забележи:
 интересот на ученикот и нивото на удобност при користењето на алат
ката;
 леснотијата при учењето и користењето на технологијата;
 степенот до кој „славините“ на технологијата се вклопуваат во јаките
страни на ученикот;
 нивото до кое ученикот е способен независно да ја користи техно
логијата и неопходноста од нејзина промена;
 колкава е ефективноста на технологијата во споредба со други
алтернативни стратегии при компензирањето на специфичните по
тешкотии.
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2.2.5 Асистивна алатка
Постојат голем број специфични фактори што потекнуваат од самата
технологија и што треба да бидат земени предвид при процесот на селек
ција. Особено внимание треба да се посвети на ефективноста на алатката
во постигнување на примарната компензаторска цел.

2.2.6 Контекстот на интеракцијата
Учениците со потешкотии во учењето мора да пробаат различни видови
приспособувања. Уредите што се соодветни за еден вид приспособување,
може да бидат несоодветни во други ситуации. Поради тоа, значајно е да
се изврши избор на технологија што ќе одговара на сите ситуации во кои
ученикот ќе ја користи алатката (на пр., во училиште, дома, на работа, во
социјална средина и на места за рекреација). Фактот дека технологијата
успешно ги заменува потешкотиите во една средина не значи дека таа ќе
биде ефективна и во друга. На пр., системот за препознавање говор може да
работи доста ефикасно во домот каде ученикот може да работи сам. Сепак,
во училишен амбиент каде што има значително повеќе бучава, употребата
на алатката може да се меша со функционирањето на технологијата.
Слично на ова, социјалната соодветност на асистивната технологија може
да се менува од еден во друг контекст. На пример, користењето калкулатор
како замена за потешкотии во математиката во училница може убаво да
се вклопи во сета ситуација без никакви негативни социјални последици.
Но користењето калкулатор за пресметување освоени бодови од некоја
игра, надвор од училиштето, може да изгледа несоодветно за врсниците.
Контекстот во кој технологијата ќе биде користена се менува со текот на
времето. Затоа при изборот на технологија, треба да се препорачаат уреди
или програми што ќе може да се користат на повеќе места во текот на една,
на две, на три или на повеќе години.29

2.3 Модел на процена на потребите од асистивна
технологија во Центарот за асистивна
технологија „Отворете ги прозорците“
„Отворете ги прозорците“ е единствена организација во Македонија,
која работи на промоција на асистивна технологија и овозможување
на пристап до информатичка технологија за лицата со попреченост.
Организацијата постои од 2005 година со визија за градење на свет каде
што технологијата им овозможува на сите целосно да ги искористат своите
потенцијали.
29 Virginia assistive technology system, [Online], Available from URL:http://www.vats.org/
aboutat.htm (Accesed 23 October,2012)
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За да може да се осигура избор на соодветна асистивна алатка, про
фесионалниот тим на Центарот за асистивна технологија прави процена на
потребите за асистивна технологија, индивидуално, кај секој потенцијален
корисник. За оваа цел се користат интерно креирани формулари кои следат
во Прилог 2. Овие формулари не се стандардизирани, но досега нивната
примена се покажа корисна и ја постигнуваат целта за која се наменети.
Сметаме дека со својата структура се применливи и во образовна средина.
Процената секогаш започнува со преглед на моментална функционална
состојба да користат инструменти за дефектолошка процена, едукативни
игри и метод на разговор за следење на следните параметри:
1. Личен профил на корисникот:
–– Развој на моторика. Во овој дел се следи развојот на моториката на горни
те и на долните екстремитети, односно дали се подвижни, дали се забеле
жува спазам (грчевитост) или тремор (треперење) на екстремитетите,
дали со нив може да се извршуваат очекуваните активности и функции.
Потоа, се забележува и развојот на визиомоторната координација,
односно дали погледот го следи движењето на раката. Во овој дел се
бележи и дали, односно каква е латерализацијата на детето (утврдена,
неутврдена, десноракост, леворакост, или пак постои ситуација на
наизменично користење на двете раце). Развојот на моториката е значаен
бидејќи од него директно зависи изборот на соодветен асистивен уред за
работа на компјутер.
–– Развој на когнитивните способности. Се проценува развојот на
вниманието, мислењето, помнењето и од нив зависи изборот на софтвер
за работа. Исто така се бележи и каква е ориентацијата во време и
простор на корисникот. Овој дел се надополнува со информации за
влијанието на развојот на когнитивните способности врз училишните
постигнувања кај корисниците кои се ученици.
–– Развој на говор и комуникација. Се следи дали корисникот има правилно
развиен говор, дали истиот е во функција на комуникација, каква е
комуникацијата и како корисникот се изразува.
–– Писменост. Овде се бележи до кое ниво од описменувањето во моментот
на проценка е корисникот, какво е писменото изразување, дали користи
правописни правила и интерпукцикси знаци при писменото изразување.
–– Однесување. Какво е и дали однесувањето е адекватно на возраста и на
ситуацијата, односно кои се манифестациите на однесувањето.
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2. Работа со терапевти
Во овој дел од формуларот се бележи името на институцијата или сер
висната служба која во моментот на процена ја посетува корисникот,
како и личниот контакт на терапевтот и видот на третманот што со него го
спроведува. Исто така, во овој дел се бележи и фреквенцијата на посета и
работа во другите институции што ги посетува корисникот, како и можните
ризици на кои е изложен корисникот. Како можни ризици се наведуваат
појавата на епилептични напади, психотично однесување и консумацијата
на медикаменти. Овој дел е значаен и ја поттикнува соработката со другите
терапевти со кои работи еден корисник, сѐ со цел заедничко постигнување
на повисоки цели од ралични аспекти на дејствување.
3. Семејно – срединско опкружување
Во овој дел се бележат информации за местото, средината во која
живее корисникот, за драгите личности во неговиот живот и интеракцијата
со нив, интеракцијата со возрасни лица и врсници, како и за навиките на
корисникот.
4. Образование
Информации за името на училиштето, контакт од наставникот, прифа
теноста, однесувањето, интеракцијата и училишните постигнувања на ко
рисникот.
5. Интереси
Кои се интересите на корисникот и што најчесто сака да прави.
6. Компјутерски вештини
Во последниот дел се забележува дали корисникот претходно имал
искуствво во работа на компјутер, каде го стекнал и за која цел го користел
компјутерот.
Во процесот на процена освен корисникот, учествуваат и родителите, а
одредени информации се добиваат и од наставниците и од терапевтите кои
дополнително работат со него. 30
На крајот од формуларот се бележи датата кога е направена процената
и го потпишува лицето кое ја направило процената, како и родителот кој
учествувал и се согласува со неа. Добиените информации од процената се
30 Стојковска-Алексова, Р. (2010) „Употреба на информатичката технологија во учи
лиштата за децата со посебни потреби“, Борографика, Скопје, стр. 25

39

40

основа за изработка на индивидуален план за работа на компјутер чии цели
се вреднуваат на секои шест месеци и се забележуваат во формуларот за
евалуација.
Формуларот за процена во училиште може да се примени со цел да
се добие покомплетна слика за состојбата на ученикот и да се проценат
неговите потреби од асистивна технологија. Во процената учествува уче
никот, наставникот, родителот и лице од стручната служба, по можност
дефектолог, кое има познавање од областа на асистивната технологија. 31
Во Прилог 4. се претставени примери на процена на потребите од
асистивна технологија и изработен индивидуален план за работа на
компјутер за корисник со посебни образовни потреби во согласност со
презентираните формулари.

31 Penny,R. Elizabeth,A. (2004), „Needs for assistive technology“, CESA, Milton
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3.1 Значењето на моделот на процена во примената
на асистивната технологија кај учениците со
посебни образовни потреби опфатени
со инклузивно образование

Со

цел да се добијат сознанија за значењето на процената и нејзиното
влијание при изборот и примената на асистивната технологија во
работа со ученици со посебни образовни потреби опфатени со инклу
зивно образование, беше спроведено истражување. Истражувањето тра
еше шест месеци, од месец ноември 2012 година до месец март 2013
година. Истражувањето беше квалитативно, лонгитудинално и во него беа
вклучени 5 испитаника изедначени според следните критериуми:32
 Деца со посебни образовни потреби. Посебните образовни потреби
на испитаниците беа утврдени со релевантен документ (оцена и
процена) од релевантна институција. Кај двајца испитаници беше
утврдена телесна инвалидност (церебрална парализа), а кај другите
дисхармоничен развој што е проследен со потешкотии во учењето.
 Корисници на асистивна технологија. Сите испитаници имаа потреба
од асистивна технологија, поради тоа што наидуваат на потешкотии
во користење стандардни компјутерски уреди. Најчесто корисниците
имаа потреба од тастатура со големи копчиња (значајна при
описменување, попрецизна за деца со моторни потешкотии) и екран
на допир како асистивни уреди, а двајца од нив користеа и џојстик,
тракбол и издвоени кликови како замена за глувче. Испитаниците
имаа искуство во користење на асистивни уреди.
 Корисници на услугите на Центарот за директна работа при „Отворете
ги прозорците“. Сите испитаници се корисници на Центарот за
асистивна технологија. Двајца од нив подолго време го посетуваат
Центарот, а другите тројца беа нови корисници, кои на почетокот од
истражувањето беа во период на адаптација и за нив беше потребно
да се направи процена на потребите и да се креира индивидуален
план за работа на компјутер според нивните способности и можности.

32 Галевска-Ангелоска, Н. (2005), Планирање на научно истражување, „Метод на случај“,
Филозофски факултет, Скопје, стр. 90
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 Ученици во инклузивни основни училишта кои наидуваат на потеш
котии при совладување на наставните програми пропишани за
сите ученици. Сите испитаници беа ученици во редовни основни
училишта во Скопје, односно вклучени во инклузивниот процес на
образование. Заедничко за нив беше тоа што наидуваат на потеш
котии во совладување на наставните програми и доцнат зад своите
соученици во однос на постигнувањето знаења. Потешкотиите при
описменување, изведувањето основни математички вештини и
пишувањето се најчестите потешкотии на кои наидуваат испитаниците
во училиште.
Активностите се спроведуваа во Центарот за асистивна технологија
при „Отворете ги прозорците“, во кој со испитаниците се спроведуваше
индивидуална работа. Сесиите со корисниците траеја по еден час, два до
три пати неделно.
Во ова истражување беше користен квалитативниот метод на пове
ќекратен случај, што се применува кога една студија опфаќа повеќе од еден
случај. За да се обезбеди детаљен и целосен опис на секој индивидуален
случај беа користени следниве параметри:
Во текот на истражувањето беа применети три формулари, кои како
интерни процедури, се користат во Центарот за асистивна технологија.
За секој од петте вклучени испитаници направен е наративен извештај, а
добиените податоци и резултати се презентираа низ следните параметри:
 општи податоци за испитаникот;
 анамнестички податоци;
 процена на моменталната состојба на корисникот при приемот во
центарот;
 работа со терапевти;
 семејно–срединско опкружување;
 образование;
 индивидуален план за работа на компјутер;
 тек и спроведување на планот;
 ревизија на индивидуалниот план за работа на компјутер33.
33 Stojkovska – Aleksova. R. (2012) “Otvorete gi prozorcite-uloga servisne sluzbe u procesu
inkluzivnog obrazovanja“, “Aktuelnosti u edukaciji I rehabilitaciji osoba sa smetnjama u
razvoju – zbornik rezimea“. br. 1
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Во следната табела е даден опис на првичната состојба на корисниците
пред употребата на асистивната технологија, асистивните уреди што се
препорачани и користени, опис на состојбата по употреба на асистивната
технологија и образовните постигнувања.
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- поголема мотивираност
и истрајност за учество
во активности со другите
ученици
- подолга и поголема
насоченост на
вниманието
- читање и пишување со
поддршка
- стекнати основни
математички поими и
вештини
- воспоставена контрола
над однесувањето

- задржано и насочено
внимание
- поттикнати когнитивни
способности
- делумно подобрена
ориентација во време
- поттикната комуникација и
интеракција
- усвоен процес на читање и
пишување кратки зборови
- стекнати основни
математички поими и
вештини
- воспоставена контрола над
однесувањето

- потешкотии со ориентацијата
во време
- потешкотии со описменувањето
и изведување основни
математички операции
- потешкотии во пишување на
стандарден начин

- краткотрајно, селективно,
внимание
- потешкотии во мислење и
помнење
- потешкотии со ориентацијата
во време
- слаба комуникација и
интеракција
- потешкотии во описменување
и стекнување математички
вештини
- несоодветно однесување

В.А

М.М

- екран на допир
- тастатура со големи копчиња
- адаптација на работен
простор

- поголема вклученост
на часот (самостојно
пишување и
препишување од табла)
- усвоени основни,
општи поими од
наставното градиво
- подобрени
математички вештини

- делумно подобрена
ориентација во време
- заокружен процес на
описменување
- подобрени математички
вештини
- олеснето, побрзо и
повешто пишување со
помош на компјутер
и тастатура со големи
копчиња

- џојстик
- тракбол
- екран на допир
- тастатура со големи копчиња
- адаптација на работен
простор
- адаптација на глувче
- адаптација на тастатура

М.С

- постигнат одличен
успех по сите предмети
- усвоени општи поими
од наставното градиво
- подобрени
математички вештини

- подобрена визиомоторна
координација
- делумно подобрена
ориентација во време
- заокружен процес на
описменување
- подобрени математички
вештини

- тракбол
- екран на допир
- тастатура со големи копчиња
- адаптација на работен
простор
- адаптација на глувче
- адаптација на тастатура

Училишни
постигнувања

- слаба визиомоторна
координација
- потешкотии со ориентацијата
во време
- потешкотии со описменувањето
и изведување на основни
математички операции

Опис на состојбата
по употребата на
асистивната технологија

Асистивни уреди
и софтверски
приспособувања

Опис на состојбата пред
употребата на асистивна
технологија

Корисник

44

- екран на допир
- тракбол
- тастатура со големи копчиња
- адаптација на работен
простор
- адаптација на глувче
- адаптација на тастатура

- екран на допир
- тастатура со големи копчиња
- адаптација на работен
простор

- краткотрајно внимание
- слаба визиомоторна
координација
- потешкотии во мислење,
помнење, препознавање,
именување
- потешкотии со ориентација во
време и простор
- стереотипен говор
- хиперактивно однесување
- потешкотии во описменување
и стекнување основни
математички знаења
- потешкотии при изведување
мануелни активности (цртање,
боење, пишување)

- краткотрајно внимание
- потешкотии во мислење,
помнење
- потешкотии со ориентација во
време
- присутен аграматизам,
сиромашен вербален фонд,
отежната комуникација
- потешкотии при описменување
и стекнување основни
математички вештини

М.Е

П.И

- задржано и насочено
внимание
- поттикнати когнитивни
способности
- делумно подобрена
ориентација во време
- збогатен вербален фонд,
поттикната комуникација и
интеракција
- поддржан процес на
описменување и стекнување
основни математички
вештини

- задржано и насочено
внимание
- делумно поттикнати
когнитивни способности
- делумно стекнати вештини
за ориентација во време
- стекнати знаења за
ориентација во простор
- поттикната комуникација и
интеракција
- подобрено однесување
- поттикнат процес на
описменување на ниво од
препознавање, именување
и пишување на неколку
латинични букви
- стекнати основни знаења
за множество, количина
- поттикнат процес на
изведување мануелни
активности
- зголемена
концентрација,
насочено внимание
- подобрена интеракција
и комуникација со
соучениците
- учество во активности
за време на часот
- поттикнато
описменување на ниво
на препознавање,
именување, читање и
пишување на кратки
зборови
- стекнати знаења за
основни математички
поими (множество,
количина, број)

-поголема ангажираност
на часовите (ученикот
работи на задачи кои се
претходно подготвени
од дефектологот во
центарот)
- подобрено однесување
- поттикнат процес
на описменување на
ниво од препознавање,
именување и пишување
на неколоку латинични
букви
- самостојно изведува
мануелни активности
(пишува, црта за време
на часовите во листи
приспособени на
нивото на познавање на
ученикот)
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3.2 Заклучоци од истражувањето
Заклучоците што произлегоа од ова истражување даваат слика за
моделот за процена на потребите од асистивна технологија и нејзиното
влијание врз развојот и способностите на учениците со посебни обра
зовни потреби, од една страна, но и за начинот на спроведување на
инклузивната практика кај нас и поддршката на сервисната служба за
асистивна технологија во овој процес, од друга страна.
1. Во Република Македонија отсуствува систем за процена на по
требите од асистивна технологија и нејзино воведување во
различни сфери од општествениот живот. Овој заклучок посочува
дека отсуствува системска иницијатива за обезбедување асис
тивни уреди и недостаток знаења и вештини за препознавање на
потребите од нивно користење.
2. Моделот за процена на потребите од асистивна технологија што
се користи во Центарот за асистивна технологија при „Отворете
ги прозорците“ е единствен модел и ги обезбедува потребните
параметри за избор на асистивна технологија според потешкотиите
на лицата со различен вид хендикеп и учениците со посебни
образовни потреби, вклучени во инклузивно образование. Овој
модел се користи седум години наназад и досегашното искуство,
но и ова истражување ја потврдуваат неговата релевантност,
систематизираност и темелност во обезбедувањето потребни
информации за процена на потребите и за следење на ефектите
од примената на асистивната технологија.
3. Спроведувањето на моделот за процена на потребите од асис
тивна технологија бара солидно познавање од областа на дефек
толошката процена и искуство и вештини за избор и употреба на
асистивната алатка. Овој заклучок посочува дека процената на
потребите за асистивна технологија засега е задача што ја изведува
дефектолог кој има искуство и вештини за употреба на асистивната
технологија. Во делот на изборот на соодветна асистивна алатка се
наметнува и потребата од соработка со информатичар.
4. Активната улога и партиципација на корисникот на асистивна
технологија и неговото семејство, односно родителите, е од осо
бено значење за процена на потребите и следење на ефектите од
примената на асистивната технологија. Корисникот и родителот
претставуваат значајни алки во синџирот на ресурси кои ја
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гарантираат успешноста во процената и употребата на асистивната
алатка.
5. Асистивната технологија позитивно влијае на развојот и на
образовните постигнувања на учениците со посебни образовни
потреби вклучени во инклузивниот процес. Податоците од
истражувањето укажуваат на нејзиното позитивно влијание врз
развојот на моториката, визиомоторната координација, когни
тивните способности, описменување, стекнување матема
тички
знаења и други училишни вештини.
6. Асистивната технологија, според видот на посебна образовна
потреба со која се среќава ученикот, може да има компензаторска
улога или улога на поддржувач при реализирање на инклузивниот
процес. Истражувањето покажа дека асистивната технологија
е замена за стандардниот начин на пишување кај учениците со
церебрална парализа и нуди поддршка во стекнување знаења
кај учениците со потешкотии во учење на полесен и поедноставен
начин. Податоците одат во насока на поддршка на инклузивниот
процес преку употреба на асистивната технологија во наставата.
7. Следењето и документирањето на ефектите од примената на
асистивната технологија во наставата го вклучуваат знаењето
и вештините на наставниците за изработка на индивидуален
образовен план. На наставниците им е потребна поддршка во
делот на изработка на индивидуален образовен план за учениците
со посебни образовни потреби и вметнување на асистивната
технологија како ресурс за постигнување повисоки образовни
цели.
8. Оценувањето на постигнувањата на учениците со посебни
образовни потреби е прашање на кое сѐ уште не е обезбеден
целосен одговор. Овој заклучок произлезе како констатација
на родителите и на наставниците вклучени во ова истражување.
Родителите сметаат дека описното оценување е подобро за
разлика од нумеричкото и дава појасна слика за способностите и
за потешкотиите на децата. Наставниците чувствуваат потреба од
поддршка во овој дел.
9. Некомплетираните училишни стручни тимови, односно отсус
твото на дефектолози во редовните училишта, ја отежнува при
мената на асистивната технологија во наставата и следењето
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и документирањето на ефектите од нејзината примена. Овој
заклучок произлегува од претходните два заклучока. Всушност,
наставниците чувствуваат потреба од поддршка од дефектолог
при изработка на индивидуални образовни планови и следење на
напредокот на учениците.
10. Соработката и поддршката помеѓу сервисната служба и учи
лиштето води кон подобра инклузија на децата со посебни
образовни потреби и постигнување повисоки цели во работата со
нив.
11. Успешното вклучување на децата со посебни образовни потреби
во инклузивното образование ја наметнува потребата од сора
ботка и координација помеѓу родителите, сервисната служба и
училиштето.

3.3 Предлог - мерки
Врз основа на добиените заклучоци од истражувањето се предлагаат
следните мерки:
1. Да се воспостави системско решение за процена на потребите
од асистивна технологија, нејзино обезбедување и вклучување
во различни аспекти од општествениот живот. Во прилог на
оваа предлог-мерка оди и член 9 од Конвенцијата за правата
на лицата со инвалидност34, кој вели дека државите пот
писнички треба да им обезбедат на лицата со хендикеп
пристап, на еднаква основа со другите, до просторната
околина, транспорт, информации и комуникации, вклучувајќи
и до информатичките и комуникациските технологии и
системи. Нашата држава ја ратификуваше оваа конвенција и
при преземањето на активности во насока на пристапност треба
да се повика на неа. Воведувањето на асистивната технологија
е потребно да биде направено во различни аспекти од животот
на лицата со попреченост, започнувајќи од раната интервенција,
понатаму во предучилишното, во основното и во средното обра
зование, на факултетите и на работните места.

34 Konvencija za pravata na licata so invalidnost, Ministerstvo za trud I socijalna politika
[Online], Available from URL: http://mtsp.gov.mk/WBStorage /Files/ Konvencija%20za%20
pravata%20na%20licata%20so%20invalidnost.pdf (Accesed 5 May 2012)
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2. Да се промовира моделот на процена на потребите за асистивна
технологија и начинот на нејзина употреба и воведување во
образовната средина, спроведуван од „Отворете ги прозор
ците“ пред различни чинители и креатори на политики.
Оттука да произлезат можности за негова стандардизација и
позиционирање на Центарот за асистивна технологија како
ресурсен центар кој во соработка со институциите на системот ќе
ги обезбедува услугите поврзани со асистивната технологија кои
ќе вклучуваат: процена на потребите за асистивна технологија,
советодавна и консултативна работа со релевантни актери
за нејзино обезбедување и примена, како и обуки за нејзино
користење во различни сегменти од работата и третманот со
децата и возрасните со посебни образовни потреби.
3. Да се претстави асистивната технологија и придобивките од
нејзиното користење пред претставници од техничките факулте
ти и пред бизнис заедницата. Оваа предлог мерка е во насока
на поттикнување идеи за иновација и продукција на асистивни
уреди кај нас, или пак нивна набавка, односно обезбедување на
македонскиот пазар.
4. Политиките за модернизацијата на образовниот систем да ги
земат предвид специфичните потреби на учениците со посебни
образовни потреби. Модернизацијата на образовниот систем
што кај нас се случува преку компјутеризацијата на наставата и
инклузијата треба да ги земе предвид специфичните потреби на
учениците со ПОП за обезбедување опрема, софтвер, електронски
пристапни учебници.
5. Да се интензивираат напорите за подобрување на инклузивноста
на образованието. Вработувањето дефектолози во училиштата ќе
придонесе кон зајакнување на стручните тимови и поддршка на
наставниците во делот на работа со ученици со посебни образовни
потреби. Во член 42 од Законот за основно образование, во
точка 9 е наведено дека „во паралелките во кои има ученици со
посебни образовни потреби може да се ангажира и дефектолог
за работа со учениците со посебни образовни потреби“.35

35 Zakon za osnovno obrazovanie, Ministerstvo za obrazovanie I nauka, [Online], Available from URL:
http://www.mon.gov.mk/download_mk/Documents/Zakoni/zakon+za+osnovnoto+obrazovanie.
pdf (Accesed 15 December 2012)
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Исто така, треба да се интензивираат напорите за обучување на
наставниците за изработка на индивидуални образовни планови
и оценување на постигнувањата во согласност со специфичните
потреби на учениците со посебни образовни потреби. На тој
начин ќе се дефинираат приоритети во работата со нив, меѓу
кои и активностите за примена на асистивната технологија. Друг
критериум кој оди во насока на подобрување на инклузивноста
на образованието е применување на стандардите за пристапност
при изградбата на нови или при реконструкцијата на старите
училишни зграда.
6. Да се промовира и да се интензивира соработката помеѓу
училиштата, заедницата (родителите и пошироката средина) и
сервисните служби во насока на подобрување на инклузивноста.
Оваа соработка е значајна бидејќи придонесува секој од свој
аспект да дејствува во насока на постигнување единствени и
заеднички цели кои се во интерес на учениците со посебни
образовни потреби.

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОЗИ
Прилог

1

Индикатори во „индексот на инклузија“

Индикатори за А ДИМЕНЗИЈАТА — Креирање на инклузивна култура
А.1 Градење заедница
Индикатори
А.1.1 Секој треба да се чуствува добредојден.
А.1.2 Учениците треба да си помагаат еден на друг.
А.1.3 Членовите на стручниот тим треба да соработуваат еден со друг.
А.1.4 Тимот и учениците се однесуваат еден кон друг со почит.
А.1.5 Постои партнерство меѓу тимот и родителите/негувателите.
А.1.6 Тимот и раководителите работат заедно.
А.1.7 Сите локални заедници се инволвирани во училиштето.
А.2 Воспоставување инклузивни вредности
Индикатори
А.2.1 Постојат големи очекувања за сите ученици.
А.2.2 Тимот, раководителите, учениците и родителите/негувателите
веруваат во филозофијата на инклузија.
А.2.3 Учениците се еднакво вреднувани.
А.2.4 Тимот и учениците се однесуваат еден кон друг како хумани
суштества како и како носители на некоја улога.
А.2.5 Тимот бара начини да ги острани бариерите за учење и
партиципација во сите аспекти на училиштето.
А.2.6 Училиштето се стреми кон минимизирање на дискриминаторните
практики.
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Примерок прашање за индикаторот А.1.3 Соработка на секој член на
тимот еден со друг
1. Дали членовите на тимот се однесуваат еден кон друг со почит без
разлика на нивните улоги во училиштето?
2. Дали членовите на тимот се однесуваат еден кон друг со почит без
разлика на нивниот пол?
3. Дали членовите на тимот се однесуваат еден кон друг со почит без
разлика на нивното етничко потекло или социјална класа?
4. Дали сите членови се поканети на заедничките состаноци?
5. Дали сите членови партиципираат на тие состаноци?
6. Дали постои широко учество на состаноците?
7. Дали сите наставници и асистенти во наставата се вклучени во
планирањето на наставната програма и прегледот?
8. Дали тимската работа меѓу тимот е модел за соработка на
учениците?
9. Дали тимот знае комуда се обрати кога има проблем?
10. Дали тимот се чувствува удобно во разговорите за проблемите во
работата?
11. Дали тимот се охрабрува ефективно да учествува во животот во
училиштето?
12. Дали целиот тим е вклучен во пишување приоритети за развој на
училиштето?
13. Дали сите членови на тимот чувствуваат припаѓање на планот за
развој на училиштето?

ПРИЛОЗИ

Индикатори за Б Димензија— Продуцирање инклузивни политики
Б.1 Развој на училиште за сите
Индикатори
Б.1.1 Состаноците на тимот и промоциите се коректни.
Б.1.2 На новите членови на тимот им се помага околу сместувањето во
училиштето.
Б.1.3 Училиштето бара да се прифатат сите ученици од заедницата.
Б.1.4 Училиштето ги прави своите згради физички пристапни за сите
луѓе.
Б.1.5 На сите нови ученици им се дава помош за сместување во
училиштето.
Б.1.6 Училиштето организира групи за подучување со цел сите ученици
да бидат вреднувани.
Б.2 Организирање поддршка за различност
Индикатори
Б.2.1 Сите форми на поддршка се координирани.
Б.2.2 Активностите за развој на тимот му помагаат на тимот на
одговори на различноста на ученикот.
Б.2.3 Политиките за посебни образовни потреби се инклузивни
политики.
Б.2.4 Кодексот за практика за посебните образовни потреби се
употребува за да ги намали бариерите на учење и партиципација на
сите ученици
Б.2.5 Поддршката за оние кои учат англиски како дополнителен јазик е
координирана со поддршката во учењето.
Б.2.6 Пасторалната и бихевиоралната поддршка за прописите се
поврзани со развојот на курикулумот и политиките за поддршка на
учењето.
Б.2.7 Притисоците за континуирана ексклузија се намалени.
Б.2.8 Бариерите за присуство се намалени.
Б.2.9 Агресијата е минимизирана.
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Примерок прашања за индикаторот Б.2
Организирање поддршка за различност
1. Дали сите активности за развој на курикулумот се однесуваат на
партиципацијата на учениците со различно потекло, искуство,
постигнување или оштетување?
2. Дали сите активности за развој на курикулумот се однесуваат на
намалувањето на бариерите за учење и партиципација?
3. Дали активностите за тимскиот развој го поддржуваат тимот во
ефективното соработување во училницата?
4. Дали партнерската настава, по која следи заеднички преглед,
се употребува за поддршка на наставниците да одговорат на
различноста на учениците?
5. Дали тимот добива обука за омислување и менаџирање на
заедничките наставни активности?
6. Дали постојат споделени можности за наставниците и за асистентите
во училницата со цел да се развие поефективна соработка?
7. Дали постојат можности за тимот и учениците да дознаат за
подучување или туторство од соученик?
8. Дали учениците и тимот за поддршка знаат за употребата на
технологија за поддршка на учењето (како што се камери,
телевизија, видео, проектори, касетофони, комјутери/интернет)?
9. Дали тимот истражува начини за намалување на незадоволството
со зголемување на вклучувањето на учениците во наставните
програми?
10. Дали еднаквото образование се обезбедува од страна на целиот
тим?
11. Дали целиот тим учи како да се справи со насилништвото,
вклучувајќи расизам, сексизам и хомофобија?
12. Дали тимот и раководителите преземаат одговорност за процена на
нивните потреби за учење?

ПРИЛОЗИ

Индикатори за В ДИМЕНЗИЈА —Евалуација на инклузивните практики
В.1 Раководење со учењето
Индикатори
В.1.1 Наставата се планира, имајќи го на ум учењето на сите ученици.
В.1.2 Лекциите ја охрабруваат партиципацијата на сите ученици.
В.1.3 Лекциите развиваат разбирање на различноста.
В.1.4 Учениците се активно инволвирани во нивното сопствено учење.
В.1.5 Учениците учат заедно.
В.1.6 Процената придонесува кон постигнувањата на сите ученици.
В.1.7 Дисциплината во училницата се базира на заемна почит.
В.1.8 Наставниците заеднички и партнерски, предаваат, планираат и
прегледуваат.
В.1.9 Наставниците се заинтересирани за поддршка на учењето и
партиципацијата на сите ученици.
В.1.10 Асистентите во настава го поддржуваат учењето и
партиципацијата на сите ученици.
В.1.11 Домашната работа придонесува кон учењето на сите.
В.1.12 Сите ученици земаат учество во активности надвор од
училницата.
В.2 Мобилизирање ресурси
В.2.1 Разликата меѓу студентите се употребува како ресурс за учење и
предавање.
В.2.2 Експертизата на тимот целосно се искористува.
В.2.3 Тимот развива ресурси за поддршка во учењето и партиципација.
В.2.4 Ресурсите од заедницата се познати и се искористуваат.
В.2.5 Ресурсите на училиштето правично се дистрибуираат со цел да ја
поддржуваат инклузијата.
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Прилог

2

Примери за долгорочен и за среднорочен
индивидуален образовен план

ДОЛГОРОЧЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН
Име и презиме ..................................
Датум на раѓање ...............................
Одделение ........................................
Наставник .........................................
Датум ................................................
Помош од родителите .......................
Природа на
проблемите
Никола има
церебрална
парализа што
сериозно се
одразува на
движењето
и говорот.
Може да ги
посетува сите
часови. Му
треба повеќе
време за
формулација
на одговорите.
Никола мора
да користи
помош или
пристап до
информатичка
технологија за
извршување
на писмените
задачи. За
извршување
на практичните
задачи му е
неопходна
помош.

Цели во учењето
–Диференцирани
–
задачи по физичко
образование.
–Пристап
–
до
информатичка
технологија со цел
да се надминат
проблемите
во процесот
на писменото
изразување.
–Прибирањето
–
на
податоците да се
врши во однапред
подготвени
табели.
–Помош
–
од врсник
во истражувачката
постапка.
–Истражувањето
–
на стварноста да
се врши преку
набљудување со
помош на врсник.

Стратегии/
дидактички
материјали

Ресурси

–Адаптирана
–
опрема за
реализација на
диференцијалните
задачи по физичко
образование.

Тутор –
дополнителна
морална
поткрепа
20 минути
неделно

–Модифицирана
–
опрема за
извршување
на практичните
задачи.

Логопед – 1
сеанса,
40 минути
неделно

–Информатичка
–
технологија и
асистивни уреди.

Физиотерапевт
– 1 сесија
неделно – 40
минути
Помошник во
одделението –
5 часа заедно
со еден ученик

Успех
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СРЕДНОРОЧЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН
Име и презиме .................................
Датум на раѓање ..............................
Одделение .......................................
Наставник .......................................
Датум ..............................................
Предмет: Запознавање на околината
Тема: Сообраќај
Наставна содржина

Цели

Движење по улица и пат —
набљудување

Оспособување за движење,
ориентација во простор по улица
и пешачки премин се врши во
консултација со тифлолог

Сообраќајни средства

За детето со оштетен вид
се изработуваат модели на
сообраќајните средства за да
може тактилно да ги осознае.
Препознавањето на сообраќајните
знаци се врши аудитивно.

Сообраќајна сигнализација

Звучната сигнализација на семафор
ќе овозможи запознавање и
безбедно преминување.

Оспособување за
правилно користење на
сообраќајните средства

Содржините за правилно
користење на сообраќајните
средства да се обезбедат преку
Браев компјутер/Браева азбука.

Успех
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Прилог

3

Примери на индивидуални образовни планови

ИОП
Дата...........................
Индивидуален образовен план
Име на ученикот..........................................
Име на наставникот.....................................
Ќе бидам способен / ќе можам………………………………………………......
Наставни цели
До………………………………………………………………………………...................
Временска рамка
За да го постигнеме наведеното, ние ќе треба……………………………..
Ресурси, персонал, време
Проверката ќе биде……………………………………………………………..........
Процена
Мојата награда ќе биде/резултатот ќе биде………………………………...
Засилување / исход
Потпишано од .............................................. (ученик)
.............................................. (наставник)
Постигнато на .............................................. (дата)

ПРИЛОЗИ

ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН
Име:

Дата на раѓање:

Дата:

Форма:

Опис на способности:

Генерални стратегии:

Родителска поддршка:

Стратегии за поддршка на учењето:

Надворешни придонеси:
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Цели на ученикот:

Вклучен персонал:

Дата на ревидирање:

ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧЕНИКОТ
Име:_____________________

Дата на раѓање:________________

ИНФОРМАЦИИ ОД УЧИЛИШНАТА СРЕДИНА

РЕЛЕВАНТНИ АНАМНЕСТИЧКИ ПОДАТОЦИ

ПРИЛОЗИ

ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО

ПРОЦЕНА

ПРЕТХОДНИ ОБРАЗОВНИ ДЕТАЛИ

СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК / ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ОЧЕКУВАНА ДОЛЖИНА НА НАСТАВА

МЕСТО НА СЛЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
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ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН
Име на ученикот:
Фаза 2 __

Одделение:
Фаза 3__

ОБЛАСТИ НА ПОТЕШКОТИИ

Дата:
Изјава __

ü

Читање
Спелување
Пишување
Разбирливост на напишан материјал
Математика
Вербална способност
Следење упатства
Работна етапа/завршување задачи
Мотивација
Концентрација
Моторна контрола
Физички/сензорни
Однесување
Соработка со возрасни
Соработка со врсници
Самодоверба
Лична организираност
Секвенционирање
Аудитивна меморија
Визуелна меморија
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

ПРЕГЛЕД НА МЕРКИ ЗА СПЕЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМЕНТАР
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ПРИЛОЗИ

ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН ЗА _____________________
Дата на раѓање _____________

Претходно образование во____________

Возраст ___________________

Почетна дата ________________________

Одделение _________________

Завршување на______________________

Фаза______________________

Идно образование во_________________

ОБРАЗОВНИ И СОЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ
(1)______________________________________________________________
(2)______________________________________________________________
(3)______________________________________________________________
(4)______________________________________________________________
(5)______________________________________________________________
ДОЛГОРОЧЕН ПЛАН
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

64

КРАТКОРОЧЕН ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН ЗА _______________________
ДАТА НА ОТПОЧНУВАЊЕ ________________
ДАТА/ПРЕДМЕТ ______________
ДАТА

ЗАДАЧА

ОБРАЗОВНА ЦЕЛ

ЕВАЛУАЦИЈА

МОМЕНТАЛНО НИВО НА
ФУНКЦИОНИРАЊЕ

Евиденција од работа во мала група

ОБЛАСТ ОД КУРИКУЛУМОТ

I НЕДЕЛА

II НЕДЕЛА

ОД...............

ДАТА....................

ОДДЕЛЕНИЕ.................
ЦЕЛИ

ПОЧЕТОК

ИМЕ...............................
СЛЕДЕЊЕ/ ЕВАЛУАЦИЈА

Евиденција од работа со целото одделение

МЕТОДИ/РЕСУРСИ

ДО...............

ПРИЛОЗИ
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РЕВИДИРАЊЕ
ДАТА:

ПРЕДМЕТ:

НАСТАВНИК:

НАПРЕДОК НА УЧЕНИКОТ

КАКО ФУНКЦИОНИРАШЕ ПЛАНОТ?

СОВЕТ/ИНФОРМАЦИИ
(од предметниот наставник)
ПОНАТАМОШНИ АКТИВНОСТИ:
ОВОЈ ИОП ЌЕ СЕ РЕВИДИРА СО РОДИТЕЛИТЕ НА.......................................
ДА СЕ ВРАТИ ДО...............................................
ДО....................................................................

Критериуми за
успех

Вонучилишни потреби
Медицински барања

ОБРАЗОВНИ
ЦЕЛИ

Точни образовни приоритети

Одделение:

Име:

ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН

Наставни
стратегии

Поддршка
Фрекфенција и време
Големина на наставната група:
Надворешни институции:

Мониторинг

Ревидирање
Дата:
Да се вклучи:

Опрема/
материјали

Вклучени луѓе

ПРИЛОЗИ
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(за да се одлучи
ова, мора да
размислите
како ќе се
собираат
доказите)

Критериуми за
успех

Име на училиштето:

Дата на завршување:

Училиштен буџет

Трошоци за обука

ВКУПНО

(се поврзуваат
потребите со целите
и имплементациските
задачи и се
вклучуваат трошоците
и буџетските
средства)

Потребни ресурси

Трошоци за ресурси

(вклучува
трошоци и
буџетски
средства)

Од кого До кога Потребна
обука и
развој

Релевантни политики:		

Буџетски средства

(на пр, главни
задачи за
имплементација,
задачи во врска
со собирањето
докази поврзани
со критериумите
за успех и
процесот на
следење)

Активности

Цели на планот/како ќе се движи развојот

ПРИОРИТЕТИ:			

Персонал вклучен во
изработката на планот:

Цели

Резултати од
минатогоришниот план
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Детаљен акционен план
КАРАКТЕР НА ПРИОРИТЕТИТЕ: големи/мали

Сродни приоритети:

Име на одговорното лице:

МЕДИЦИНСКИ БАРАЊА

РЕВИДИРАЊЕ
ПЕРСОНАЛ:

НАДВОРЕШНИ ИНСТИТУЦИИ

ДАТА:

РОДИТЕЛСКА
ПОДДРШКА

ФРЕКВЕНЦИЈА НА
ПОДДРШКА

ВРЕМЕНСКА РАМКА

НАСТАВНИ СТРАТЕГИИ/
МАТЕРИЈАЛИ

СЛЕДЕЊЕ/ЕВИДЕНТИРАЊЕ

КРИТЕРИУМИ ЗА
УСПЕХ

ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ

ДАТА:

ОДДЕЛЕНИЕ:
ВКЛУЧЕН ПЕРСОНАЛ

ДАТА НА РАЃАЊЕ:

ИМЕ:

КАРАКТЕР НА ПОТЕШКОТИИТЕ ВО УЧЕЊЕТО ТОЧНИ ОБРАЗОВНИ ПРИОРИТЕТИ

ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН

ПРИЛОЗИ
69
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Прилог
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Интерни процедури кои се користат во Центарот за асистивна
технологија

Формулар за прием

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЕМ
Дата:
Упатен од:
Примен од:

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Корисник

Родители
Мајка:

Име:
Презиме:
Дата на раѓање:

Занимање:
Вработена:
Телефон:

Татко:
Занимање:

Адреса:

Вработен:
Телефон:

ОЧЕКУВАЊА
На корисникот:

На родителите:

Коментар:
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ПРИЛОЗИ

Формулар за проценка

ФОРМУЛАР ЗА ПРОЦЕНА
ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА КОРИСНИКОТ
 Моторика (горни екстремитети, долни екстремитети, латерализација,
подвижност)

 Когнитивни способности (внимание, мислење, помнење, ориентација во
време и простор, математички способности)

 Говор/комуникација
 Писменост
 Однесување

име на институција/
сервисна служба

РАБОТА СО ТЕРАПЕВТИ
име на терапевт/
контакт
вид третман

период

 Ризици
СЕМЕЈНО – СРЕДИНСКО ОПКРУЖУВАЊЕ
(каде живее, со кого, драги личности од животот, интеракција со врсници,
возрасни лица, што најчесто прави дома)

ОБРАЗОВАНИЕ
(Име на училиште, контакт наставник, одделение, соученици, постигнувања)

ИНТЕРЕСИ
(што сака да прави најчесто)
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КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ
(дали претходно користел/користела компјутер, за која цел, каде)

Дата на направена
прцена:

Потпис на лицето
кое ја направило
процената:

Потпис на корисник/родител
кој се согласува и учествува во
процената:

Индивидуален план за работа на компјутер

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН
ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ

Коментар:

КРАТКОРОЧНИ ЦЕЛИ

Коментар:

АСИСТИВНИ УРЕДИ И СОФТВЕР

МЕТОДИ И ФРЕКВЕНЦИЈА НА РАБОТА
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ПРИЛОЗИ

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ПЛАНИРАНА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

Дата на направена
прoцена:

Планот го изработил:

Потпис на корисник/
родител кој се согласува и
учествува во процената:
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Практичен пример на употреба на интерни процедури

ФОРМУЛАР ЗА ПРОЦЕНА
ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА КОРИСНИКОТ
 Моторика (горни екстремитети, долни екстремитети, латерализација,
подвижност)
С. има потешкотии во развојот на моториката и подвижноста на екстремитетите
кои се последица на хемипарезата. Истите потешкотии се забележуваат и на
долните екстремитети, поради што С. потешко се движи самостојно и потребна
му е поддршка. Мускулатурата на рацете е слаба, тешко може да држи предмети
и да ракува со нив. Од тие причини е отежната работата на компјутер, но и
пишувањето, цртањето, ракувањето со ножици. Има утврдена латерализација
на десната страна. Иако има потешкотии со визуелната перцепција, се труди
да го насочи и да го задржи погледот, односно визиомоторната координација.
 Когнитивни способности (внимание, мислење, помнење, ориентација во
време и простор, математички способности)
С. се насочува и го задржува вниманието кон работите што му се презентираат.
Мислењето и помнењето се уредни и одговараат на возраста и на ситуацијата
во која се наоѓа. Добро се ориентира во време и простор. Има формирано
поим за број. Потешкотија на која наидува е визуелната перцепција, која е
последица на оштетување на видот. Наидува на проблем доколку истовремено
му се презентираат повеќе детали.

 Говор/комуникација
С. има развиен говор што е во функција на комуникација. Лесно стапува во
интеракција и комуникација и со непознати, односно нови лица. Поради
спазамот на мускулатурата на говорниот апарат, зафатен е говорот. Отежнат е,
но разбирлив. Речениците со кои се изразува се јасни, целосни со правилен
редослед. Се труди да изговара правилно.
 Писменост
С. препознава најголем дел од буквите и тоа е во согласност со програмата и
редоследот по кој се обработуваат во училиште.
 Однесување
Однесувањето е адекватно приспособено на ситуацијата и на возраста на
корисникот. Станува збор за дете кое почитува правила и авторитети и културно
се однесува во средината.
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ПРИЛОЗИ

РАБОТА СО ТЕРАПЕВТИ
име на
институција/
сервисна служба

име на терапевт/
вид на третман

Завод за
ментално здравје

Педијатар/контрола
и следење на
општата состојба

Завод за
физикална
терапија

Физиотерапија

контакт

период
На неколку
месеци

/

Два пати
неделно

 Ризици Нема забележани ризици досега.

СЕМЕЈНО–СРЕДИНСКО ОПКРУЖУВАЊЕ
(каде живее, со кого, драги личности од животот, интеракција со врсници, возрасни
лица, што најчесто прави дома)

С. живее во четиричлено семејство, во кое е второ дете по ред. Има постара
сестра со која одлично се согласува. Покажува поголема приврзаност кон
мајката и бабата бидејќи најголем дел од денот поминува со нив. Зависен е
од нив и ретко сака да остане сам без нивно присуство во повеќе или помалку
позната средина. Кога е дома денот го исполнува со вообичаени активности,
сака да си игра со автомобили, да гледа телевизија и да слуша музика.
Во текот на комуникацијата воспоставен е одличен однос со мајката, која е
отворена личност, сака да соработува и бара поддршка.

ОБРАЗОВАНИЕ
(Име на образовна институција, контакт наставник, одделение, соученици,
постигнувања)

С. е ученик во прво одделение. Одлично е прифатен од неговата наставничка,
која побара поддршка во делот на изработка на индивидуален образовен
план за својот ученик и побара совети за приспособување на градивото кон
неговите можности и потреби. Одделението на С. брои помал број на ученици
и групата е хетерогена во однос на етничката припадност. Покрај него во
одделението има и други дечиња кои забележуваат одредени потешкотии
во следење на наставата. Добро е прифатен од соучениците. Наидува на
потешкотии во делот на самостојност и е зависен од мајката или бабата кои
го придружуваат за време на часовите. Може да ја следи наставата и да ги
постигнува предвидените цели со исклучок на оние за чија реализација е
потребна мануелна активност. Го сака училиштето и со задоволство оди.
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ИНТЕРЕСИ
(што сака да прави најчесто)

С. има слични интереси како и другите деца на негова возраст. сака да гледа
телевизија, да игра игри на компјутер, да си игра со автомобилчиња.

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ
(дали претходно користел/користела компјутер, за која цел, каде)

Семејството има компјутер во домот. С. наидува на потешкотија при самостојното
користење. Има искуство во работа на компјутер со поддршка од некој возрасен
покрај него. Во такви ситуации најчесто го користи компјутерот за играње игри.
Дата на направена
процена:

Потпис на лицето
кое ја направило
процената:

Потпис на корисник/родител
кој се согласува и учествува
вопроцената:_

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН
ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ
 Овозможување пристап до компјутер и стекнување знаења за неговата
употребливост.
 Стекнување вештини за користење асистивни уреди.
 Поттикнување на развојот на моториката и визиомоторната координација
преку активности за работа на компјутер.
 Поттикнување на когнитивните способности.
 Подобрување на интеракцијата и комуникацијата.
 Поддршка на воспитно-образовниот процес (следење на наставните
програми и соработка со наставникот).
 Стекнување знаења за користење на програма за пишување и интернет.
 Зголемување на самодовербата.
 Учество во проекти со корисници (изработка на списанија).
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ПРИЛОЗИ

Тема
Едукативни
игри

Содржини
 Едукативни игри за
развој на когнитивните
функции.
 Едукативни игри
за развој на визиомоторната контрола.

Цели
 Стекнување основни знаења за
едукативните игри, начинот на
нивното користење и правилата
на нивното користење.
 Задржување на вниманието и
негово насочување.

 Игри за препознавање,
именување и
запишување букви.

 Развој на моториката и визио моторната контрола.

 Отворање на нов
документ и пишување
текст

 Лоцирање и препознавање на
буквите на кирилична тастатура.

 Развој на когнитивните функции
(мислење, помнење, внимание).
 Игри за препознавање
и именување броеви и  Поддршка на процесот на
изведување едноставни
описменување.
математички операции.
 Поддршка на процесот на
 Приказни според
усвојување математички знаења.
слика.
 Збогатување на вербалниот фонд
Word
програма

Коментар:
Во согласност со направената проценка на состојбата, можностите и потребите
на корисникот, предвидено е остварување на целите во период од година ипол.

КРАТКОРОЧНИ ЦЕЛИ
Во периодот кој следува со С. ќе се работи на подобрување на развојот на
моториката и на визиомоторната координација преку употреба на асистивни
уреди, а со цел самостојно користење компјутер. Преку е дукативни игри ќе се
влијае на стимулирањето на когнитивните способности и говорот. Во соработка
со наставникот ќе се дејствува на заедничко постигнување повисоки цели
кои се однесуваат на делот на поддршка при описменување и стекнување
математички знаења.
Коментар:
С. има желба и интерес за работа на компјутер и со задоволство ги прифаќа
активностите. Сметаме дека предвидените цели се остварливи.
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АСИСТИВНИ УРЕДИ И СОФТВЕР
С. за почеток ќе работи со екран на допир, а со текот на времето и развојот на
моториката и координацијата ќе се премине кон употреба на друг асистивен
уред. Од софтверските приспособувања ќе се користи зголемување на
иконите, контраст помеѓу заднината и објектите, како и зголемување на
покажувачот. Освен овие приспособувања со С. ќе се користи едукативен
софтвер за олеснување на процесот на стекнување нови знаења.

ФОРМИ И ФРЕКВЕНЦИЈА НА РАБОТА
Со С. во моментов ќе се работи индивидуално, два пати месечно по еден час.
Фреквенцијата еприлагодена според распоредот на часови на С.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Очекуваме предвидените цели да бидат остварени и корисникот да стекне
знаења и вештини самостојно да го користи компјутерот.

ПЛАНИРАНА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ
Евалуација на предвидените цели се планира да се направи по шест месеци.
Дата на направена
процена:

Планот го изработил:

Потпис на корисник/
родител кој се согласува и
учествува во процената:
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