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РАЗБИРАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ СО 
ПРЕДИЗВИКУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ
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Зошто сме тука?

Нашата цел за оваа сесија е да дознаеме повеќе за тоа што е 
предизвикувачко однесување и кои се стратегиите за справување 

и управување во тешки ситуации. 
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Клучни цели за живеење со аутизам
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• Да се намали  анксиозноста

• Да се подобри  мотивацијата, самодовербата и самопочитта

• Да се елиминираат или намалат  однесувањата кои го 
инхибираат прогресот /развојот или го нарушуваат квалитетот 
на живот.

• Да се зголеми  концентрацијатата/отстрани дистракцијата

• Да се земат предвид/работи со силните страни на детето.
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Што е предизвикувачко однесување?
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Несоодветно однесување кое е социјално неприфатливо поради
возраста на индивидуата, поради тоа што им пречи на другите луѓе, и/
или голема е веројатноста да предизвика штета на индивидуата или на
други луѓе, или има голема веројатност да оштети имот.
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Дали овие однесувања се 
предизвикувачки?

Пркосење
Опсесивни интереси
Барање на внимание
Фрлање на предмети
Избегнување на исполнување на барања
Самоповредување
Плукање
Избегнување на налози
Грабање
Штипење
Заминување
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Викање
Пцуење
Удирање
Несоработливост
Експлозивни изливи на лутина 
Оштетување на имот
Клоцање
Гребење
Гризење
Самоповредување
Кубење
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Што е проблемот тогаш?

Предизвикувачкото однесување е нормално –
се појавува кај секој од нас!

2015-1-UK01-KA204-013397 



8

Како се чувствуваме кога ќе се соочиме 
со однесување кое предизвикува?
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Во опасност?

Загрозено?

Осамено?

Исплашено?

Надвор од 
контрола?

Беспомошно?                           

Како мета?                           

Небезбедно?                              
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Некои однесувања ќе бидат реакција на стрес.

Неможноста да имаат добар увид во 
сопствените емоции или неможноста да имаат 
увид во знаците за стрес кои се натрупуваат.

Инстинктивно не знаат да ги изразат своите 
емоции.

Совладан од страна на емоции.

Справување со одредени средини поради 
нивната сензорна пречувствителност.
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Незнаење автоматски како да се
однесуваат во ситуации и голема шанса
дека ќе им биде неопходна едукација за
однесување отколку на другите лица.

Не разбираат зашто се опоменати.

Вообичаено немаат увид за да би знаеле
како да се подобрат/ однесуваат поинаку.

Причини за предизвикувачко 
однесување

Специфични ситуациски тешкотии за лицата со аутизам
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Не правете ја грешката да претпоставувате дека  
детето со аутизам намерно го избира начинот на 
однесување
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Тие едноставно 
одбираат така 

да се 
однесуваат!

Тоа е само барање

на внимание!

Дилемата помеѓу „не може” и „не сака”
им создава дополнителни тешкотии на 
родителите во разбирањето кое е 
“нормално”, а кое е аутистично 
однесување.

Тој знае точно

што прави!
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Во  промената на  однесувањето, помага 
да се разбере однесувањето

...ако лицето има аутизам...
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Разбирање на однесувањето, помага во 
разбирањето на аутизмот.
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Аналогијата со сантата мраз на Eric Schopler
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Однесување
(што?)

Можни причини
(зошто?)

ШТО 
ГЛЕДАМЕ

(однесувањет
о)

Ритуали

Агресија кон другите

Самоизолација

Самоагресија

Деструктивност

Бегање

ПРИЧИНИ?

Болка

Сензорна 
пречувствителност

Недостиг на социјално 
разбирање

Разлики во 
комуникација

Страв

Досада
Барања

Специфични 
причини 
(пр.„Не”)
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И, што со Вашето дете?
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Проблематично 
однесување или 

ситуација

Однесување

Можни проблеми 
причини позади 
однесувањето



Информирање  на другите на јавни места
Картичка за „ Аларм за аутизам“, маици, капи и сл. Можат да бидат 
корисен начин да се информираат членовите на јавноста дека 
Вашето дете не е...
„само невоспитано дете со родител кој не може да се справи“
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Фактори на благосостојба кои влијаат на 
однесувањето вклучуваат

• Лоша емоционална состојба
• Недостаток на спиење
• Лоша исхрана
• Недостаток на физичка активност.
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Заменете го проблемот

Навистина тешкото  прашање е:
“Што сакаш таа да стори наместо ова однесување?”
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Многу добро знаеме што сакаме да престанат да 
прават.....
Што сакаме да започнат да прават?
Заменете го проблематичното однесување со:

• Нови и подобри вештини
• Вештини за справување
• Било кое „друго” однесување.
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Подобри начини за да помине времето

Учење на толеранција… (посебно на промени)
•Градење во мали чекори
•Развивање на позитивни асоцијации

Подобри начини да се излезе во пресрет на  потребите:
•Со прашување што сакаат/што им треба
•Со кажување „не”
•Со барање на помош

Заменете го проблемот:
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Превенција: градење на „добри работи”
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Дајте „време за релаксација“
Изградете позитивни искуства

• Физичка активност
• Проширете ги интересите

18

Со цел да се намали 
анксиозноста и да се 
поттикне позитивно 

расположение.
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Превенција: градење на структура
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Овозможете структура+ предвидливост
• На средината: што да се прави и каде?
• Време: пред…потоа…. 
кога нештата започнуваат, завршуваат и што е следно.
• Рутини за важните задачи и активности во денот.

1. Каде треба да бидам?

2. Кога треба да бидам таму?

3. Што треба да правам?

4. Што ќе се случува следно?
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Земете предвид последици само кога:
Превентивните стратегии се воспоставени.
Новите вештини и однесувања се применуваат.

Употребете ги само ако детето:
Има вештини за да се однесува поинаку.
Има веројатност да разбере и да ја запамти врската.
Има нешто да загуби.

Последици: кога и ако?
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НАГРАДИ
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Јас го можам тоа
IЈас работам за:

Мојата работа води кон:
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I Get Јас можам да ја изедам вечерата

Ако ја изедам вечерата ќе добијам ѕвездичка за мојата 
табла.
Ако ја пополнам мојата табла со ѕвездички ќе добијам 
изненадување.

Добиј ѕвезда ако останеш
смирен

5 Ѕвезди= Време за компјутер!

НАГРАДИ
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ПРЕД ПОТОА

ШИШАЊЕ

завршено

НАГРАДИ
Јас можам да се облечам

Socks

Чевли

Гаќи
Чорапи
Блуза

Фустан или 
здолниште

Сега сум 
облечена

Време за компјутер!
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ФОТОГРАФИЈА И ОБЈЕКТ

Можете да ги 
користите 
актуелните 
објекти на 
табла или на 
полица.

Можеш да го 
фотографираш 
своето дете како 
ја извршува 
задачата за да 
изгради шема за 
награда. 
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НАГРАДИ

Види што направив!
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Совети за кризи
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U
Користете визуелни 
инструкции

U

Не дозволувајте конфликтот 
да ескалира

UОстанете смирени

U

Одврати го или одвлечи го вниманието

U

Повлечете се во тивка област

Дадете му на детето доволно 
време за да се смири

Намалете го говорот на минимум

Отстранете (или отстранете го) 
од публика



Пронајдете повеќе

• Тренерите, по сопствен избор, можат да додадат корисни книги, 
флаери, веб страни и сервиси за поддршка. 
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Формулари за евалуација

Ве молиме, 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
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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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