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Вашето име
Името на Вашето дете
Возраста на Вашето дете
Дијагнозата на Вашето дете

ПРЕТСТАВУВАЊЕ

Почитувани,
На вашето место за седење имате лист хартија. Ве молиме
пополнете ги информациите кои се бараат од Вас и
предадете го листот на тренерот пред почетокот на тренингот.
Информациите ќе бидат искористени за запознавање.



ПОЗИТИВНИ ПРИСТАПИ КОН 
АУТИЗМОТ

Модул 1
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Вовед во
АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА 

НАРУШУВАЊА

2015-1-UK01-KA204-013397 



4

Нашата цел во оваа сесија е да воспоставиме заеднички став и да 
Ви ги претставиме најновите сознанија за аутистичниот спектар на 

нарушувања. 
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Зошто сме овде?
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Претставување

Би сакале да им посакаме добредојде 
на сите учесници на обуката
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• Ве молам, доколку имате прашања за време на
презентацијата, запишете ги на листот хартија пред вас.

• Вашите прашања ставете ги во “Kутијата за прашања”
• За време на паузата, ние ќе ги прочитаме прашањата и на нив

ќе одговориме на крајот на денот.
• Се извинуваме што нема да можеме директно да одговараме

на усмени прашања, бидејќи имаме голем број на содржини за
кои ни е потребно испланираното време. Се надеваме на Ваше
разбирање.

Ви благодариме! 

Прашања?
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Квиз-Факти и митови за аутизмот
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Самостојно, пополнете ја ПРВАТА колона на листот со  (факт) или
 (мит).
На квизот ќе се навратиме на крајот од обуката за да согледаме
дали некои од вашите одговори се различни.
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Како се манифестира аутизмот?
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АСН
Aутистичен 
спектар на 

нарушувања

Сензорни 
нарушувања

Проблеми во 
координацијата

Тешкотии во 
флексибилното 
размислување и 

однесување

Тешкотии во 
социјалната 
интеракција

Тешкотии во 
комуникацијата

Нарушување на 
вниманието и на 
организацијата



9

Спектарот на аутизмот
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Kanner-ов 
аутизам

Asperger-ов
синдром

Умерена 
попреченост во 

учењето

Просечен 
IQ

Над просечен 
IQ

Екстремна 
способност во 
некои области

Тешка 
попреченост во 

учењето

Лесна попреченост 
во учењето
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Просечен или висок IQ

Аспергер-ов 36
Други 35
Вкупно 71

Стапка на преваленција на 
спектарот на аутистични 
нарушувања

За популација од 10 000
Извор: Ehlers & Gillberg 1993

IQ под 70

Kanner-ов 5

Други 15

Вкупно 20
Вкупната преваленција е 1 на 88 (USA статистика на CDC)

АСН се појавува 4,5 пати почесто кај момчињата (1 на 42) отколку кај девојчињата (1 на 199).

Kanner-овиот и Asperger-овиот аутизам имаат исти карактеристики, поради 
што спаѓаат во нарушувањата од спектарот на аутизмот.
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Тешкотии во комуникацијата
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Невообичаен 
тон на гласот

Детето 
воопшто не 

зборува

Комуникација ограничена 
само на изразување на 

потребите

Отсуство на било каква 
желба да комуницира 

со другите

Ехолалија и 
повторувачки 

говор

Забавен развој на 
говорот
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Тешкотии во комуникацијата
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Изговарање на 
факти кои се 

ирелевантни за 
социјалниот 

контекст

Еднонасочен 
говор 

(наспроти 
комуникација)

Тешкотии во 
разбирањето и покрај 

добриот речник на 
зборови

Тешкотии во 
невербалната 

комуникација (говор на 
телото, фацијална 

експресија и емоции)

Може да се состојат од:
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Контакт со очи

Очите ни кажуваат што луѓето сакаат, мислат, чувствуваат 
итн.

Луѓето со аутизам често се „слепи” за важноста на очите.

Некои луѓе со аутизам велат дека гледањето во очите на
другите луѓе е страшно, бидејќи тие не го гледаат она
што ние го гледаме.

2015-1-UK01-KA204-013397 
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Тешкотиите во социјалната интеракција 
можат да се појават како:

• Недостаток на емпатија
• Слаб контакт со очи 
• Избегнување на гушкање и мазење
• Затвореност во свој свет
• Несоодветно гушкање и мазење на другите 
• Немање на способност за започнување на интеракција
• Правење на нешта кои другите ќе ги побараат од нив, без да размислат за 

последиците.

2015-1-UK01-KA204-013397 
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• Проблеми во споделување
• Проблеми во губење на нештата
• Немање на способност да учествуваат во кратки разговори
• Зборување кое е карактеристично за возрасна личност
• Преферираат да се сами
• Сакаат да се главни во секоја игра
• Немање на способност да ги разберат непишаните општествени правила
• Појава на социјално однесување кое изгледа наивно, „чудно” или 

несоодветно.
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Тешкотиите во социјалната интеракција 
можат да се појават како:
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Тешкотии во флексибилното 
однесување и размислување
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Ригидни / 
цврсти рутини

Недостаток на 
симболична 
игра/игра на 
преправање

Отпор кон 
промени

Посебни интереси / 
опсесивни интереси

Имагинативни 
тешкотии

Може да се состојат од:



Ритуали и опсесии
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Можат да бидат 
извор на среќа за 
лицата со АСН и 

начин за 
справување со 
секојдневието.

Опсесии, 
репетитивно 

однесување и 
рутини Може да го 

ограничи 
учеството во 
други активности 
и да предизвика 
вознемиреност 
или анксиозност. 



Ритуали и опсесии

Ритуали
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Опсесии
Идиосинкретично 

поврзување со објекти

.

Сензорни

Справување 
со стрес/

анксиозност

Лулање

Треперење / 
мафтање со 

рака

Репетитивно 
однесување

Обезбедуваат структура, ред и предвидливост.
Помагаат во непредвидливоста на животот.
Може да се користат посебните интереси како
начин за да се започне конверзација при што ќе
детето ќе се чувствува посамоуверено во
социјалните ситуации.
Опсесиите можат да им помогнат на луѓето да се 
релаксираат и да се чувствуваат среќни. 
Можат да вклучат возови, компјутери, историски 
факти, наука, ТВ програми итн.

Луѓето уживаат во учење за 
одредена тема или собираат 
предмети од интерес.

Може да вклучува играчки, 
фигури, модел автомобили -
или повеќе необични 
предмети, како шише за 
млеко, блузи, пенкала, 
камења или чевли.



Ехолалија
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• Повторување на зборови или фрази кои се зборувани од друго лице, најчесто 
последниот збор. 

• До 85% од лицата со АСН кои имаат говор изразуваат ехолалија на некој начин. 
• Може да вклучи имитирање на нешто што го слушнале од некого, што го кажал 

некој, ред од книга, текст од песна или дел од некое шоу или филм. 
• Повторување на зборови без способност за нивна употреба во соодветен 

контекст. 

Кафе 
или чај ?

ЧајКафеЧај или 
кафе?



2015-1-UK01-KA204-013397 

Движење:

• Флуктуации во брзина и јасност на сетилната перцепција.

• Неверојатна способност да се задржи телото или да се ослободи од 
одредена положба.

• Доцнење во брзината и точноста на движењата поврзани со  говорот. 

• Непредвидливи промени на мускулниот тонус.

• Несакани вокализации, вербални или физички тикови.

• Ирелевантни и нефункционални движења.

Кататониjа- се јавува приближно кај 10 проценти од возрасните со АСН.

Се однесува на моторни и сензорни потешкотии и 
недоследности како што се:
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Тестот Сали и Ана (Sally Anne)

Развојно психолошки тест создаден од Baron-Cohen, Leslie и Frith
(1985) за мерење на социјално-когнитивните способности кај
личноста, способноста за диференцирање на мамење и
разликување на намера наспроти случајност.
Поголем број на деца над 4 години успешно го поминуваат овој тест.
Многу постари деца со аутизам не го поминуваат.

2015-1-UK01-KA204-013397 
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Сензорна чувствителност

Лицата со аутизам можат да бидат хипер и хипо 
сензитивни на:

Звук – се соочуваат со тешкотии во 
филтрирање на звукот.

Допир – понекогаш се чувствителни    
на одреден материјал или обувки.

Вкус – зголемена чувствителност за 
слатко/горчливо.

Мирис– можат да бидат вознемирени 
од различни видови на мириси.

2015-1-UK01-KA204-013397 

Потешкоти со вестибуларниот систем 
- чувство за рамнотежа и ориентација 
во просторот, координација на 
движењата со рамнотежата.

Потешкотии со чувството за позиција 
на делови од телото и силата која се 
вложува во движењата.

Вид-пречувствителност на светлина.
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Разлики кај аутизмот
-активност-

• Обојте го полето од секоја колона, во кое се опишани разликите
кои се појавуваат кај вашето дете.

• Кога ќе завршите, погледнете го листот хартија на лицето до Вас.
Сигурно ќе забележите дека обоените полиња прават различна
форма или имаат различен изглед кај секое дете.

Сите наши деца имаат свој уникатен модел на различност.

2015-1-UK01-KA204-013397 
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Причини за аутизмот

• Не постои една единствена причина.

• Невролошки причини (нарушувања на мозокот/на централниот нервен 
систем).

• Генетска предиспозиција/влијание.

• Наследни црти од блиски роднини (предиспозиција).

• Средински фактори (интерактивни тригери).
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Аутизам: асоцирани состојби
Позната поврзаност со други на пример неврофизиолошки и метаболни 
состојби

Дислексија - состојба каде што постојат тешкотии при 
читањето и разбирањето на прочитаното.  

Диспраксија – специфична состојба на мозокот, 
оштетување или незрелост на организираните движења со 
проблеми во јазикот, перцепцијата и мислењето. Лицата 
со диспраксија изгледаат „трапаво“. 

Семантичко-прагматично нарушување-Граматички 
добар јазик, но, недостаток на способност за употреба на јазикот 
во соодветен социјален контекст. 

Tourette - ов синдром – се карактеризира со мултипни 
тикови кои карактеристично ги вклучуваат лицето и главата, како 
и вокални тикови. 
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ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder -
Недостаток на внимание поради
хиперактивност)
Хиперактивност, импулсивно однесување, потешкотии во     

одржување на вниманието. 

OCD  ( Опсесивно компулсивно нарушување) –
доживување на репетитивни мисли и однесувања кои го 
вознемируваат. OCD се појавува кај 2-3% кај лицата кои 
немаат аутизам, но почесто се јавува кај лицата кои имаат 
аутизам. 

Хромозомски промени-пример: Фрагилен X -
синдром
Наследна состојба каде е настанато оштетување на Х 
хромозомот и може да предизвика проблеми во учењето. 
Именуван е по фрагилното место на X-хромозомот.

Епилепсија – Една третина од лицата со аутизам со 
„класичен“(Kanner-ов) аутизам развиваат епилепсија во 
адолесцентниот период од животот. 
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Силни страни на аутизмот
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Способност за 
фокусирање и способност 

за задржување на 
вниманието и 

мотивацијата во 
рутинските активности и 

настани.

Предности во 
визуелното 

процесирање.

Секогаш се 
искрени и 
никогаш 

не мамат.

Можат да имаат големо 
ниво на само-мотивација 

кога работат на 
постигнување на 

посакуваната цел.

Добро се 
фокусираат на 
повторувачки 
активности.
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Факти и митови за аутизмот

Пополнете ја втората колона на листот со  (факт) или  (мит). 

Дали некој од вашите одговори се промени?

Сега ќе ги откриеме одговорите, а Вие, доколку сакате ќе можете 
да ги запишете во третата колона.

2015-1-UK01-KA204-013397 
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Семејството и детето со аутизам…
Можни извори на стрес
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Забуна во 
дијагностиката.

Нееднаков и 
невообичаен тек на 

развојот.

Однесувањето во 

јавноста.

Впечатлив изглед.
Влијание врз браќата и 

сестрите и семејните 
односи.

Трендови и 
недокажани теории.

Идентификување на 
проблемите и барање на 

поддршка за разбирање на 
проблемот.Дознавање на локалните 

системи за поддршка.
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Како да се помогне…….

Инструкции во “еден чекор” таму каде што е 
можно.
Помош со организација (креирајте системи).
Кажете им што да прават, а НЕ што да не
прават!
Изградете неделни рутини преку редовно 
вежбање.
Направете ги социјалните граници 
експлицитни (доколку е можно визуелни). 
Бидете свесни за можните сензорни проблеми 
во различните социјални ситуации.

2015-1-UK01-KA204-013397 

Осигурете се дека можете да назначите 
време за релаксација-период без барања 
и очекувања. 
Намалете го користењето на говорот.
Користете повеќе визуелно а помалку 
вербално.
Подгответе се за промена на рутините.
Создадете можности за успех.
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Дознајте повеќе:
• http://www.dinosadventures.com/mk/

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.darijansekerov.slikozbormk

• www.do2learn.com

• http://krokotak.com/

• http://www.education.com/

• https://www.mystorybook.com/books/new/

• http://www.shoeboxtasks.com/

• https://storybird.com/

• https://goanimate.com/

• http://www.aachr.com/pocetna/

• http://www.montessoriprintshop.com/

• http://www.toolsforeducators.com/

• http://www.sensory-processing-disorder.com/index.html
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http://www.sensory-processing-disorder.com/index.html
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Формулари за евалуација

Ве молам, секој од Вас да го пополни формуларот за евалуација на
оваа сесија.
Сакаме да бидеме сигурни дека обуката е соодветно развиена
според Вашите потреби.

Ви благодариме за вниманието и искреноста

2015-1-UK01-KA204-013397 



Партнерство на ЕСИПП

…plus non-funded 
parent organisations in 
Croatia (ACAP), Cyprus 
(Limassol Autism Parent 
Group) and the Former 
Yugoslav Republic of 
Macedonia (NAA)
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За повеќе информации за програмата ве 
молиме контактирајте со:
University of Northampton 
David Preece 
Email: david.preece@northampton.ac.uk 

European University Cyprus
Eleni Theodorou
Email: E.Theodorou@euc.ac.cy

University of Zagreb
Jasmina Stošić
Email: jasmina.stosic@erf.hr

Autism  Europe
Aurélie Baranger
Email: aurelie.baranger@autismeurope.org

Macedonian Scientific Society for Autism 
Vladimir Trajkovski
Email: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

Target Autism Training and Consultancy Ltd
Ron Fortuna
Email: ron@targetautism.co.uk

Centar za Autizam
Ana Ružić
Email: aruzic1803@gmail.com

Autism Assessment Support Practice 
N.C.D. Calloway Continuing Education Ltd 
Nefi Charalambous Darden
Email: nefi_jessy@yahoo.com



Одрекување од одговорност

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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