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П осле секоја изјава, Ве молам штиклирајте или ставете крст во соодветното поле од ПРВАТА колона за да го 

претставите Вашето мислење: Факт   или Мит    

1 
Аутизмот е само еден вид на потешкотија во учењето. 

  
      

2 Кога ќе се појави говорот, сите други потешкотии ќе исчезнат.       

3 Аутизмот е резултат на лошо однесување.       

4 Аутизмот се појавува само кај популацијата од средната класа.       

5 Претставува задоцнување во развојот на мозокот.       

6 Лицата со аутизам секогаш имаа генијални способности.       

7 Аутизмот се должи на слаба исхрана.       

8 Аутизмот е ретка болест.       

9 Не постои врска помеѓу аутизмот и социо-економскиот статус.       

10 
Аутизмот е состојба која трае целиот живот. Децата со аутизам 
стануваат возрасни со аутизам. 

      

11 
Лицата со аутизам не се способни да живеат како активни граѓани на 
општеството. 

      

12 Сите лица со аутизам личат едни на други.       

13 
Лицата со аутизам често сакаат да се дружат, но поради нивните 
потешкотии во социјалната комуникација и интеракција не се во 
можност ја изразат и да ја остварат својата желба. 

      

14 Лицата со аутизам немаат контакт со очи и не зборуваат.       

15 Постојат повеќе момчиња отколку  девојчиња со аутизам.       

16 Лицата со аутизам не ги изразуваат или покажуваат своите емоции.       
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Одговори-само за тренерите  

1. Невистина –Аутизмот претставува спектар на нарушувања, тој може да е придружен со тешки или 

умерени потешкотии во учењето, лесни потешкотии  се до просечно и надпросечно ниво на 

интелегенција. 

2. Невистина - Кога детео ќе прозбори и доколку прозбори, можно е да се намали анксиозноста околу 

комуникацијата, но другите карактеристики на аутизмот ќе продолжат да постојат. 

3. Невистина - Однесувањата се резултат на аутизмот кај детето-тоа значи дека однесувањата кои 

одат со аутизмот се резултат на аутизмот, а не причина. 

4. Невистина – Аутизмот може да биде присутен во сите култури, класи и националности. 

5. Невистина – Аутизмот е нарушување на централниот нервен систем кое ја погодува мозочната 

способност за процесирање на информации-ова нарушување е присутно од раѓањето на детето. 

6. Невистина – Само 2 % од луѓето со аутизам спаѓаат во групата на ‘Саванти’– (специфична 

генијалност во одредена област) –меѓутоа, повеќето луѓе со аутизам имаат тешкотии во одредени 

области што нема смисла во споредба со нивните способности. 

7. Невистина – Аутизмот не е резултат на слаба исхрана-тој постои од самото раѓање. 

8. Невистина –Аутизмот не е ретка состојба-истражувањата покажуваат дека генерално во 

популацијата се движи 1:86. 

9. Вистина – Не постои врска помеѓу аутзимот и социо-економскиот статус. 

10. Вистина – Аутизмот е доживотна состојба. Децата со аутизам стануваат возрасни со аутизам, но 

прогнозата може да биде многу добра доколку се започне на време со рана интервенција. 

11. Невистина - Со соодветна поддршка и интервенции, од најмала возраст, многу луѓе со аутизам 

живеат квалитетен и успешен живот. Некои лица со аутизам, дури и не се дијагностицирани се до 

периодот на возрасни. 

12. Невистина – Иако главните карактеристики на аутизмот се постојано исти кај сите лица, секое лице 

со аутизам е различно, кај секого аутизмот е посебен и различен.  

13. Вистина – Лицата со аутизам имаат различни степени на нарушувања во социјалното разбирање и 

интеракција-сепак многу од нив остваруваат меѓучовечки и трајни односи. 

14. Невистина – Некои лица со аутизам имаат сиромашен контакт со очи, но не сите, некои пак, можат 

да го користат говорот, а некои не. Сите се различни и посебни.  

15. Вистина – Аутизмот почесто ги погодува момчињата од девојчињата, преваленцијата е помеѓу 11:1 

и 4:1. 

16. Вистина – Лицата со аутизам се чувствителни и емотивни, тие можат да ги покажат емоциите - 

можат да имаат потешкотии во разбирање и изразување на емоциите кон себе си и кон другите.  
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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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