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Комуникација:
зборување

Комнуникација:
разбирање

Социјална интеракција Рутини и ригидниост

Не зборува. Изгледа како да не слуша 
кога ќе му се обратиш

Слаб очен контакт.
Социјалните одговори 

изгледаат чудни/
невообичаени.

Повеќе ги 
подредува/класифицира 
играчките, отколку што 

си игра со нив.

Сака да ги помириса/почувствуа/ 
става предметите во уста.

Повторува зборови или 
фрази.

Најдобро реагира кога ќе го 
повикаш на име

Детето се однесува 
како другите да не 

постојат.

Генерално е многу 
соработлив и сака да им 

удоволи на другите.
Често  знае да талка 

наоколу без посебна цел.
Сака да гледа различни светла.

Говорот се јавил подоцна 
во однос на врсниците.

Потешкотии при 
разбирање на објаснувања

Среќен е кога е 
оставен да игра сам.

Без проблем им 
дозволува на другите да 
го превземат водството 
во игра/ или одредена 

ситуација.

Ја игра истата игра 
одново и одново.

Има тенденција да мафта со 
рацете/да ги крцка прстите/да ги 
трие рацете кога не е сигурен или 

кога е возбуден.

Конфузно/неразбирливо
зборува / потешко успева 
да пронајде зборови за да 

се искажи (се мачи да 
пронајде зборови).

Најдобро разбира доколку 
нештото му е прикажано по 

визуелен пат на пример 
преку мапа или слика.

Не им пристапува на 
другите по сопствена 

иницијатива при 
социјална интеракција.

Сака тој да го превзема 
водството во играта. 

Глуми копирани сцени
од ТВ/филмови.

Има тенденција да го движи телото 
горе долу додека е во седечка

положба (се клати).

Говорот е проследен со 
константа  репетиција / 
константно повторува.

Добро чита, но, има слабо 
разбирање на прочитаното.

Се чувствува 
изоставено од другите.

Изгледа како да не е 
свесен за потребите и 
емоциите на другите 

околу него.

Се вознемирува доколку 
некој се обиде да го 

смени текот/правилата 
на играта.

Има специјален интерес кој 
фасцинира.

Зборува со едноличен или 
необичен тоналитет.

Ги разбира идеите подобро 
кога ги чита.

Сака пријатели и ги
следи 

иницијативитите/
водството на другите.

Им пристапува на 
другите преку физички 

контакт и може да 
покажува агресивно 

однесување.

Има посебен интерес за 
одредена игра и 

поминува голем дел од 
времето со играта.

Се вознемирува доколку предмети
кои му се познати се преместуваат.

Ги копира (репродуцира) 
акцентите / тоналитетот од 

други.

Не разбира сарказам.
Бара друштво од 

возрасни.

Еднострана интеракција, 
им зборува на другите не 

остава простор за 
конверзација.

Сака да гледа или слуша 
одреден филм или 
музика повеќе пати 
одново и одново.

Се вознемирува од промени во 
неговите дневни рутини.

Говорот на детето е како на 
возрасно лице/ користи 
фрази/ изрази како што 
користат старите лица.

Разбирањето е буквално.
Повеќе се дружи со 

помлади или постари 
деца  отколку со 
своите врсници. 

Не може да се справи со
фактот дека изгубило во 

одредена игра.

Прави колекции од 
одредени предмети.

Се вознемирува кога другите не ги 
почитуваат правилата/очекувањата.

Разлики во карактеристиките кај аутизмот

http://www.esipp.eu/
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