ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА
Здружението за дислексија АЈНШТАЈН Скопје

Програмата за работа на Здружението за дислексија АЈНШТАЈН, има за цел исполнување на
стратешките цели и статутарните определби на организацијата согласно последната измена на
статутот на Здружението од 29.03.2017 година.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

1. Унапредување на образовните услови за лицата со потешкотии во учењето


Едуцирање и помош на наставниците и стручните лица, кои работат во образовновоспитни институции.



Издавање на публикации за дислексија, дисграфија, диспраксија и дискалкулија



Организирање на работилници, семинари и други облици на едукација и размена на
нови сознанија и идеи.



Лобирање пред надлежните институции во однос на измена на законската регулатива
во областа на образованието со цел креирање на олеснителни околности за учениците
и студентите со потешкотии во учењето.



Активно учество во креирање на стратегии, програми и планови за поддршка и помош
на лицата со тешкотии во учењето.

2. Развивање на јавната свеста за потешкотиите во учењето


Спроведување на кампањи за подигнување на јавната свест за потешкотиите во
учењето



Актуелизирање на дислексијата како тешкотија во учењето кај учениците и студентите
преку информирање и едуцирање на јавноста (наставниците, директорите на
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училиштата, психолозите и педагозите во училиштата. родителите како и други
заинтересирани лица),


Запознавање на јавноста со достигнувањата на полето на дислексијата и нејзините
облици – дисграфијата , дискалкулијата, диспраксија и АДХД во развиените земји и
начините со кои тие се справуваат

3. Подигнување и јакнење на јавната свест за штетното влијание од прекумерното
користење на современите технологии


Подготовка и релизација на кампањи за јакнење на јавната свест по однос на ова
прашање



организирање на забавни настани со цел оттргнување на децата од современтата
технологија



организирање на јавни предвањата, дебати и трибини за влијанието на современите
технологии врз развојот на децата

4. Програма за млади


Воспоставување на редовни практики за информирање и вклучување на младите во
процесите за подигнување на свеста за потешкотиите во учењето



Зголемување на информираноста на младите можностите и капацитетите на лицата со
посебни потреби во општеството



воведување на младински ангажман во различни области од општеството и појавите
кои ги засегаат нив како категорија на граѓани

5. Програма против БУЛИНГ


организирање на едукативни семинари за наставниот кадар и стручни служби на
училиштата за стекнување на вештини и знаења за спречување и справување со
училишното насилство



одржување на едукативни предавања за важноста од препознавањето и наврменото
реагирање на жртвите од булинг пред учениците



спроведување на кампањи за подигнување на свеста за булингот како штетна
општествена појава

Здружение за дислексија АЈНШТАЈН
Ул. Христо Татарчев 11 бр. 11
contact@disleksija.org.mk
www.disleksija.org.mk
www.facebook.com/zdruzenie.einstein/

+389 78 296 885

+389 2 6161 750

5. Институционално и програмско јакнење на организацијата


Подобрување на квалитетот на работата



Јакнење на човечките капацитети и имиџот на организацијата



Развивање на регионални и меѓународни партнерства

Вака поставените цели Здружението АЈНШТАЈН ги реализира низ шест програмски области:

1. Програма за унапредување на образовните услови за лицата со потешкотии во учењето
2. Програма за развивање на јавната свест
3. Програма за подигнување и јакнење на јавната свест за штетното влијание од
прекумерното користење на современите технологии
4. Програма за млади и младински активизам
5. Програма против булинг
6. Програма за институционално јакнење на организацијата
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