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Како можат физичката и визуелната структура 
да помогнат на лицата со АСН? 
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• Таа им помага да разберат: што, кога, како 
• Таа им помага да се смират 
• Таа им помага да учат подобро 
• Таа може да им помогне да комуницираат 
• Таа може да ја зголеми самодовербата 
• Таа може да ги научи на флексибилност 
• Таа е значајна и предвидлива 
 
Сите овие нешта помагаат да се намали анксиозноста кај децата аутизам       

 
 
 

 

 



4 

Не ја потценувајте важноста на физичката средина и на неа секогаш 
треба да се смета пред воведување визуелна поддршка. 

Физичка структура 
Организирање на соодветна животна средина 
 

Соодветна физичка средина може: 

Да обезбедите 
организација на 

средината за 
младото лице. 

Да ги направите 
правилата јасни. 

Да помогне да 
се фокусира 
вниманието. 

 
Да помогне да се намали 
визуелното и аудитивното 

одвлекување на вниманието. 
 

Да помогне на младото 
лице да разбере која 
активност 
ќе се одржи во 
одредена област.  

Да помогне на младото лице да 
разбере каде одредена 

област/активност почнува и 
завршува.   
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Добро структурирана соба за активности: 
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Структурирање на времето 
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Некои активности треба да имаат визуелна или 
аудитивна “крајна” точка 
На пример, гледање DVD или играње игра, 5 минути пред одење на 
училиште. 
Децата често лошо реагираат на вербалните 
поттикнувачи за ‘крајот’ на активноста. 
Визуелните поттикнувачи за временски периоди се 
далеку поефикасни: 
На пример, специјални тајмери за варење јајца– 3 минути / 5 минути итн.  
(Тајмери за готвење , аларми за телефони исто така може да се 
користат) 
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Системи за работа –  
како да се направат 

• Покажете им како да ја завршат задачата / активноста 
• Разложете ја на значајни, податливи фази 
• Поттикнувајте независност 

 

 
• Запомнете: 
• Еден чекор во исто време 
• Одредете приоритети, не се обидувајте да ги учите повеќе од 

една нова работа во исто време. 
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Општи услови 
 

Оваа публикација е изработена со поддршка на Програмата Еразмус+ на Европската унија. За содржината на оваа 
публикација одговорен е ESIPP проектот и таа не ги претставува гледиштата на Националната агенција и Комисијата. 
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