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Позитивни пристапи кон 
социјалниот развој и 

интеракција



Цели за поддршка за социјална 
интеракција
• Намалување на анкисозноста.

• Прифаќање на различностите.

• Зголемување на самодовербата .

• Почитување на туѓо мислење.
• Истражување на влијанието на аутизмот врз разбирањето на социјалните 

врски.

• Елиминирање или намалување на предизвикувачки однесувања кој го 
нарушуваат квалитетот на живот.

• Зголемување на свесноста за практична поддршка и стратегии за справување 
со социјалната интеракција кај индивидуи со аутизам.
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Како воспоставуваме врски?
Рaзмислете за важните фактори кога се спријателувате со некого
Што се случува? – Процес на неформално интервју
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Дали ми се 
допаѓа 

начинот како 
изгледа, 
мириса?

Дали 
уживаме 
во истите 

работи

Дали ќе 
биде добар 

спрема 
мене?

Дали ќе им се 
допадне на моите 

другари/семејство?

САКАМ ЛИ ДА СЕ СПРИЈАТЕЛИМЕ? ТОГАШ ЌЕ МОЖЕМЕ ДА СИ ИГРАМЕ ЗАЕДНО.
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Што претставуваат социјални вештини?

Интеракција
• Вештини за играње.
• Разговорни/интерактивни 

вештини.
• Вештини за стекнување 

пријателство.

Емоции
• Способност да се 

идентификуваат и искажат 
емоции.

• Способност за 
саморегулација на емоции

Способноста да се разберат непишаните социјални 
правила.



Потешкотии за детето со аутизам
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Најголем дел од децата ги учат 
социјалните вештини по 

природен пат, преку 
набљудување на средината и ги 
апсорбираат животните лекции 

околу нив.

Децата учат преку игра, децата 
со аутизам се во еден чекор 
назад поради недостатокот на 
имагинација и тешкотиите во 
комуникацијата.

За децата со аутизам 
социјалните вештини не 

доаѓаат кај нив по 
природен пат, ние мора да 

ги научиме на истите.

Другите деца најчесто ќе ги 
избегнуваат, бидејќи нивното 

однесување може да им 
изгледа бизарно и не можат да 
ги следат правилата на играта.

Неможност за разбирање на непишаните 
социјални правила



• Неспособност да се предвиди туѓото мислење и акции.
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Специфични состојби кај лица со АСН

• Неспособност да чита помеѓу редови.
• Неразбирање на причина – последица.

• Потешкотии при генерализација.
• Тешкотии со апстрактни концепти.



Од перспективата на лица со аутизм

„Си мислев дека се однесуваат смешно и глупаво но сега
започнувам да разбирам дека погрешно сум сфатил... Како сите
да играат некоја комплицирана игра, а само јас не ги знаам
правилата“.

Clare Sainsbury (2000)  Martian in the Playground
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„Не ги разбирам децата околу мене. Ме плашат и збунуваат. Тие 
не сакаат да зборуваат за интересни работи“.
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Социјални групи на аутизмот
(Wing & Gould, 1979)

Изолирани и повлечени.

Социјално пасивни.

Социјално активни, но, прават грешки. 

Формално и чудно однесување. 



Влијанието врз семејството

• Изолираност од социјални настани.
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• Тешкотии на јавни места – купување/патување/јадење во 
ресторани.

• Тешкотии во адолесценцијата како и по неа.

• Потешкотии на брат/сестра во стекнување 
пријателства со други деца.

• Грижи во однос на „Остави ја таа работа“ и 
„социјална сигурност“.

• Инволвирање во криминални активности.



Учење на социјални вештини
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• Интензивна интеракција.
• Социјални групи и групи за играње.

• Социјални скрипти.

ПРАКТИЧНИ СТРАТЕГИИ

• Играње на улоги / глумење / создавање на 
идол.



Учење на игра
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• Универзалниот јазик на детството.
• Децата  полесно го разбираат светот околу нив преку игра.
• Децата се учат на социјални вештини како делење, чекање 

на ред, саморегулација и делење на простор со други.
• Децата се стекнуваат со емоционален и интелектуален 

развој. Секогаш треба да биде ЗАБАВНО!

Што е игра?
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• Децата ги стекнуваат сите потребни вештини за 
социјална интеракција преку играта во раното 
детство. 

Важноста на играта:

• Овие вештини мора да бидат добро  научени пред 
социјалната интеракција да започне да се одвива

„Ми се допадна играта, бидејќи ги знаев правилата и што ќе се случи 
следно, сакав да играм повторно и повторно’“– Gunilla Gerland



Вештини на кои треба да работиме:

Развој на играта……

• Имитација
• Заеднички интерес
• Здружено внимание
• Чекање на ред
• Покажување
• Директна комуникација

• Функционална игра со 
различни играчки

• Одговара на социјално 
вклучување

• Се преправа кога игра 
само или со други

• Типичен развој на јазикот



Интензивна интеракција: следете го водството 
на детето!
• Вие влегувате во светот на детето, со надеж дека тие ќе ве поканат и ќе 

играат со вас, ова може да вклучува вртење, скокање, распоредување, 
редење и др.
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• Спуштете се на подот со детето, играјте соодветно и имагинативно со 
коли и други играчки, покажете му како се игра, охрабрете го да игра 
и да го прави тоа што вие го правите.

Засилете го ова со:

Насмевка, прегратка, дај петка, охрабрувачки зборови.



•Способностите за внимание.
•Степенот на комуникација.
•Структурата на средината.
•Сензорните проблеми.
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Пред да започнете да играте со детето 
земете ги во предвид:



Алатки
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Бабулиња :
Здружено 
внимание;
Чекање на ред;
Кооперативнсот;
Исчекување;
Блиска игра.

Коли, кукли
Креативност,
емпатија;
Здружено внимание;
Блиска игра
Чекање на ред
Интонација на гласови

Огледала
Имитација
Здружено внимание
Вежбање на гестови
Развој на контакт со очи
Фацијална експресија

Песок, вода, пластелин, 
базен со топки 
Сензорно,интерактивно;
Здружено внимание;
Реципроцитет, блискост;
Одлично место за учење 
на рима и ритам и песни.



Интеракција со соученици

• Вежбајте поставување на прашања Може ли и јас да играм?”, “Би 
сакал ли да играш со коли со мене?”

• Игра со улоги:
• Научете го да прашува „Се преправаме ли сега?”
• Тестирајте го со прашањето „Што би направил ако…?“
• Вежбајте ситуации за стекнување пријатели;
• Идентификувајте соодветни теми за разговор;
• Користете визуелни помагала ако се потребни.
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Нешта кои можат да влијаат врз 
социјалната интеракција

Некогаш лицата со аутизам покажуваат одбивности спрема одредени
личности. Ова не се должи бидејќи тие лица не биле добри спрема нив туку
поради некои специфични фактори како на пример
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• Детето или возрасната личност носи очила 
(сензорно);

• Детето или возрасната личност има специфичен тон на 
гласот;

• Детето или возрасната личност носи облека со 
специфична боја;

• Детето или возрасната личност има специфичен мирис;

• Непредвидливост;

• Премногу допир;
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Учење на модел од врсници

• Охрабрувајте соработка;
• Дајте му време за набљудување;
• Другите нека го направат тоа први;
• Учете го со примери;
• Внимателно размислете за средината.

Помогнете му на детето со аутизам да ги надмине 
проблемите со слабото аудитивно учење или слабото 
социјално разбирање преку:



Претставете „Идол, другарче или партнер 
за играње“

Социјални групи за игра или еден на еден со невротипично дете 
можат да се најдобрите бенефити за моделирање.
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Возрасни лица и 
адолесценти кои 
посетуваат програми 
за социјални вештини 
можат да имаат 
бенефиции од тоа.

Бидете селективни во однос 
на ТВ/ користење на интернет 
осигурете се дека 
однесувањето кое е 
прикажано таму е соодветно 
бидејќи истото може да биде 
копирано во вистински 
животни ситуации.

Ејми има потешкотии да чека на ред кога си игра – таа турка и грабнува. Ако не е по нејзино 
тогаш добива мелтдаун – така да другите деца не сакаат да ја вклучат ов играта



Социјално интерактивни активнсоти

Карти и табла
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Чекање на ред, внимание, 
победа или губење, 
решавање на проблем

Претставете едноставни игри
Претставете едноставни, структуирани, традиционални игри кои имаат многу 
јасни правила.
Погрижете се правилата секогаш да се конзистентни.

Направете ги дневните 
рутини интересни и забавни

Облекување
Бањање
Јадење



Состаноци за игра

• Првата посета нека биде пократка (еден час или помалку) за да се 
постигне успех.
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.

• Надгледувајте од далеку..

• Однапред идентификувајте активности кои и двете 
деца ги сакаат.

• Направете распоред на кој има слика од детето кое ќе дојде 
за да си играат.

• Размислете да поканите и 2 деца доколку 
вашето дете се замори и има потреба од пауза.



Социјално разбирање

Недостатокот на социјалното разбирање може да биде објаснет преку
несодветно социјално однесување кај децата со аутизам.

Ова се објаснува преку теоријата на умот односно неможноста да се стави на 
местото од другите (гледање од туѓа перспектива).

Децата и младите лица со аутизам можат да користат одредени вештини, како на
пример чекање на ред, но се` уште немаат стекнато вештини за справување со
блискост до други лица.

Некои лица ќе развијат социјални вештини но нема да знаат како и кога и каде да ги 
користат истите и да ги употребат во соодветна ситуација



Хазарди кои потекнуваат од лошо 
социјално разбирање (адолесценти и возрасни)

• Возрасно лице кое ги гледа децата како пријатели
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• Експлоатација/навреди од пријатели (бидејќи сакаш да имаш 
пријатели но не ги разбираш правилата).

• Погрешно разбрани однесувања – водат кон грешки (блискост 
со спротивниот пол).

• Соучениците го избегнуваат (бизарности и константно 
зборување).

• Слаби можности за вработување, недостаток на врска, 
изолација

• Депресија/други здравствени 
проблеми



Социјалните сценарија можат да….

• Пополнат празнините во разбирањето на другите луѓе и
социјални ситуации на една личност - како исчезнати парчиња на
сложувалка (на пример: седење на трпеза).

• Помогнат да се подготват за ново искуство (на пример:
закажување на лекарски преглед, качување во авион).

• Полека насочете ја личноста кон корисен начин на однесување во
одредена ситуација или обезбедете т.н. Сценарио за справување
со специфични социјални ситуации.

• Да се престават преку различни визуелни помагала кои
одговараат за личноста.

•



Социјалните приказни најдобро 
функционираат кога...

• Напишани се специфично за личноста
• Напишано во прво лице (Јас можам,
јас сакам итн.)
• Едноставни се, точни и вистинити.
• Јазичниот стил е адаптиран на секоја личност
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Практични стратегии

• Користете конкретен говор
• Проверете дали ве разбрал
• Дајте му време и повторете со ист тон и јазик 
• Повторно напишете го ако го искинат откако ќе го прочитаат
• Слушајте внимателно и бидете свесни
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Пишување на социјално сценарио.......
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Вовед
Се истакнуваат информации релевантни за проблемот.

Главниот дел може:
Да даде перспектива на другите луѓе.
Претставување на стратегија и персонализација на
истата.
Предлог за нов начин на однесување или размислување.

Заклучок:
„Ќе се обидам“- е позитивен потсетник
„Другите луѓе ќе.........“



Се за моето зафатено тело
Моето име е Бен. Сакам да си играм со многу забавни работи по дома.
Кога ќе ми биде побарано да направам нешто друго, понекогаш
чувствувам дека сум притегнат во ќош. Ова ме тера да посакам да ги
штипам или гризам луѓето.
Ако сакам да гризнам, можам да ја гризам мојата играчка за џвакање. 
Ова ме прави да се чувствувам подобро.
Ако сакам да штипам, можам да стискам мека топка. Ова ме тера да се 
чувствувам подобро.
Ако не се сеќавам само да ја гризнам мојата играчка за џвакање и само 
да ја доближам до себе својата топка, мајка ми ќе биде задоволна и ќе се 
чувствувам посреќно.

2015-1-UK01-KA204-013397 30



Пример преку анимација

2015-1-UK01-KA204-013397 31

• Краток, брз и лесно се црта
• Флексибилност при 

различни ситуации

• Лесно за 
процесирање/Конкретно



Алатки / стратегии за успех
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Распоред кој 
покажува што ќе се 
случи и со кого ќе се 
случи тоа, 
вклучувајќи ги и 
социјалните 
одговори.

Посета на 
средина во 
мирно време

Визуелни 
социјални 
скрипти за да 
ги поврзат сите 
празнини во 
разбирањетоПишани социјални правила за поддршка на 

однесувањето (причина и ефект)

Прашања / 
потсетници за 
специфични 
однесувања

Програми за обука 
за социјални 
вештини

Систем на 
сообраќајни 
светла - да се 
идентификуваат 
состојби / 
чувства на 
расположение



Заклучок
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“И сега знам дека е сосема природно за мене да не гледам во
некого кога зборувам со него. Ние кои имаме Аспергер не се
чувствуваме удобно ако го правиме тоа. Искрено не разбирам
што е толку важно да зјапаш во нечии туѓи очи” John Elder
Robison
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“Најинтересните личности кои можете да ги запознаете се оние 
кои не се совпаѓаат во „нормалната шема“. Тие ќе го прават тоа што 
им треба и ќе изградат своја сопствена шема” Dr. Temple Grandin

‘Запомнете – ние имаме право да се однесуваме аутистично –
тоа сме ние’
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Формулар за евалуација

Ве молиме секоја личност да го потполни формуларот за
евалуација за оваа сесија за да бидеме сигурни дека овој тренинг е
развиен за да излезе во пресрет на потребите на родителите.

• Ви благодариме за времето и искрените одговори
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
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