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Истражување на 
комуникацијата



Што е комуникација?

• Социјална активност.
• Може, но не мора да вклучува

зборови.
• Размена помеѓу две или повеќе

лица.
• Го вклучува јазикот.
• Јазикот е „кодиран систем“.
• Разбирањето на говорот

вообичаено се развива пред
говорното изразување.

BlablablaBlablabla
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Експресивна Рецептивна

Две страни на процесот
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Развој на комуникацијата

• Луѓето ги интерпретираат иницијалните 
одговори како комуникација. 

• Раната комуникација е невербална.
• Со појавата на првите зборови, 

разбирањето се зголемува.
• Поврзување на зборови.
• Детето го користи јазикот за 

размислување, учење и имагинација. 
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Услови за развој на комуникација

• Koj?        Зошто?         Што?
• Сакаш?       Како?

Неопходни предуслови: Детето треба да има одредено 
разбирање за причината и последицата. Тоа ќе ја поттикне 
неговата желба да комуницира. 
Така јазикот може да ја задоволи неговата потреба преку
одговарање на прашањата:

Јазикот не е вроден, тој се развива со растењето. 
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Причини за комуникација: 

• Да одговори

• Да побара

• Да протестира/одбива

• Да добие внимание

• Да коментира

• Да даде информација

• Да бара информација

• Да размислува и 
планира

• Да споделува идеи



Комуникацијата и аутизмот

Има тешкотии со:
•Сложен јазик
•Литературно разбирање
•Меморија (ехолалија)
•Генерализација на мислењето

НАМАЛЕТЕ ГО ОБЕМОТ НА ВАШИОТ 
ЈАЗИК!!!
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Јазикот како код

ЈАЗИК

ФОРМА

СОДРЖИНА

УПОТРЕБА

Фонологија: систематска организација на гласовите во јазик.

Морфологија: идентификација, анализа и опис на структурата на 
дадениот јазик. 

Синтакса:  начин на кој зборовите се ставаат заедно за да 
формираат фрази или клаузули.

Семантика: област во лингвистиката и логиката надополнета со 
размислување.

Прагматика: контекст во кој јазикот се користи и поврзување на 
реченицата со контекстот во кој се користи.



Јазикот како код
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Синтакса

Семантика

Прагматика

Морфологија



Јазикот како код

Најголеми тешкотии можат да постојат во социјалната
употреба на јазикот („прагматика“).

• Го намалува обемот на раната намера за комуникација
(отсуство на било каква желба за комуникација со другите).     

• Не го синхронизира очниот контакт.
• Отсуство на комбинација на внимание и „скенирање“.
• Ригидна постуралност.
• Ограничено користење на гест.
• Комуникацијата која детето ја има е насочена само на 

задоволување на неговите потреби. 

Невербална прагматика
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Вербална комуникација- ЕКСПРЕСИВЕН 
ЈАЗИК

• Може да има широк вокабулар, но, не може да го користи 
говорот во комуникација. 

• Литературно размислување и литературно разбирање на 
јазикот. 

Пример:

“Можеш ли да ми дадеш сол?”
“Да”

• Прави фактуелни коментари, секогаш не релевантни за 
социјалната ситуација. 
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Вербална комуникација- ЕКСПРЕСИВЕН 
ЈАЗИК

• Tешкотии во секојдневниот дијалог: Процесирање на 
социјалните правила на јазикот и реципроцитет. 

• Зборува постојано без оглед на тоа дали постои одговор 
од другата страна. 

• Покажува дисторзија на правилата на јазикот. 
• Не го прилагодува јазикот во контекст на различни 

средини и различни луѓе. 
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Литературно размислување и разбирање

• Потешкотии во разбирањето на идиоми, метафори и 
иронија. 

• Потешкотии со парадокси, имиња, идиосинкретични 
коментари  и неологизми (пример: употреба на глаголи 
„гуглање“).

• Испревртено користење на личните заменки (Јас, мене, ти 
итн.).

• Ехолалија и репетитивен говор.
• Потешкотии во употреба на концепти на време и место.
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Невербална комуникација
Сите ние комуницираме со гест, фацијална експресија и јазикот на телото.
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Јазик на 
телото
55%

• Контакт со очи
• Фацијална 

експресија
• Постуралност
• Гест
• Изглед

Зборови
7%

• Избегнувај жаргон/Метафора
• Соодветно ниво
• Сооветна терминологија

Пралингвистика
38%

• Фреквенција – Висока/Ниска
• Темпо – споро/ брзо, смирено, весело, ентузијастички

Замислете се себе си во свет на вонземјани, каде не разбирате никаков јазик, ниту вербален ниту 
невербален. 
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Доколку комуникацијата е оштетена, можеме да го искористиме 
однесувањето како начин на комуникација! 

Резултатот на:  Фрустрација
Збунетост
Лутина
Анксиозност

БИДЕТЕ ДЕТЕКТИВИ– УПОТРЕБЕТЕ  САНТА МРАЗ ЗА КОМУНИКАЦИЈА.

Влијанието на тешкотиите во комуникација

Проблем во 
однесувањето 
или одредена 

ситуација
Тешкотии во 

комуникацијата

Што? 

Зошто?



• Разбирање на ситуациите и очекувањата
• Употреба на алтернативни комуникациски системи 

кои вклучуваат:
Знаковен јазик (вклучувајќи Makaton, МЗЈ) 
Знаци/Симболи (TEACCH)
PECS (Picture Exchange Communication System)
Уреди за комуницирање

Поддржување и развој на комуникацијата

Комуникациската поддршка мора да им помогне да децата и 
возрасните во:
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Поддржана комуникација

• Предмети, знаци, гест, фотографии/слики, 
симболи, пишани зборови. 

• Поддршката може да помогне во разбирање и 
изразување. 

• Визуелната поддршка може да биде фиксирана 
или подвижна. 

• Означување (разбирање на имиња на нештата)
• Барања: размена на симболи за објекти (PECS).

Визуелата поддршка може да вклучи :



Поддржана комуникација

• Изразување на потребите
• Разбирање на очекувањата
• Социјална интеракција (која води до социјална 

комуникација)
• Развој на вербална комуникација

Визуелната поддршка ја зголемува 
способноста за:
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Кога комуницирате со вашето дете: 

• Прво придобијте го неговото внимание(викнете 
го по име).

• Намалете го обемот на говор  и комплексност  
(краток, едноставен и директен).

• Зборувајте побавно и дадете повеќе време за 
обработка.

• Подобро кажете им што да прават отколку што да 
не прават.

• Избегнувајте инструкции во повеќе чекори.
• Не инсистирајте на контакт со очи. 
• Визуелно а не вербално, секогаш кога е можно!
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Почетните чекори можат да бидат многу 
едноставни како овие...

212015-1-UK01-KA204-013397 



22

1. Ученикот посегнува по тоа што го сака. 
Помошникот го прекинува и го 
пренасочува ученикот за да земе 
симбол/карта. 

2. Ученикот има слика во рака, 
помошникот му помага со ставање на 
сликата во отворената дланка на 
партнерот за комуникација. 

3. Комуникацискиот партнер му го дава 
саканиот предмет на ученикот и го 
именува. 2015-1-UK01-KA204-013397 

Размена со физичка асистенција



Размена со физичка асистенција

4. Не се даваат вербални инструкции во 
оваа фаза.
5. Размената се прави веднаш со давање 
на награда која е побарана од ученикот.
6. Кога ќе се усвојат чекорите на размена, 

физичката помош е се помала. 
7. Кога е намалена физичката помош, 
барањето со отворена рака од страна на 
комуникацискиот партнер се поретко се 
користи. 
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Барање со реченица - лента

24

PECS - реченица лента

Употреба на ‘BOARDMAKER’ симболи

2015-1-UK01-KA204-013397 



Зошто е добра одлука употребата на 
сликовита комуникација?

• Поттикнува размена, го учи ученикот дека 
комуникацијата е реципрочна. 

• Визуелната структура се заснова на визуелните 
способности. 

• Овозможува повеќе можности за учење на нови 
вештини во природни услови. 

• Ја зема во предвид мотивацијата.
• Ја поттикнува вокализацијата.
• Дава избор
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Обезбедување на ефективен систем

Лесен за транспорт

Лесно достапен

Секогаш достапен

262015-1-UK01-KA204-013397 



Едноставен знаковен јазик

Поедноставени верзии на знаковниот јазик можат да бидат
корисни за комуникација со вашето дете. На пример,
Makaton е поедноставена верија на Британскиот знаковен јазик
создаден за лица со потешкотии во учењето кои имаат слабо
развиен говор.
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Употребата на знаковен јазик нема да го спречи вашето дете да
развие говор.
Кога се употребува знаковен јазик со дете со аутизам секогаш
вокализирајте во исто време. Ова ќе го охрабри да зборува.

Ве молам
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Едноставен пример од пракса
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Embed Simple Signing Video

https://www.youtube.com/watch?v=5SReJ-GAHMA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5SReJ-GAHMA&feature=youtu.be


Дознајте повеќе…

www.pecsunitedkingdom.com 
Веб сајт во UK за курсеви кој
овозможува и официјални PECS
ресурси.

You Tube има голем број на
неофицијални клипови кои ги
презентираат сите фази на
PECS.

www.mummywifewoman.com/
category/makaton-monday/ 
Оваа веб страница содржи 
голем број на видеа и слики 
со корисни знаци. 
www.makaton.org  e 
официјален Makaton веб сајт.
Макатон книги со знаци. 
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Евалуација

Ве молам да ги пополните евалуационите листи за оваа сесија, со
цел да добиеме информации дали тренингот ги задоволува вашите
потреби како родител.

Ви благодариме за времето и искреноста.
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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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