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Г лавната цел на ESIPP проектот е да развие и дистрибуира програма за обука на родители на деца со аутизам 

кои живеат во регионот на Југоисточна Европа. Учесниците во проектот создадоа и тестираа серија на модули 

кои имаат за цел да го зголемат разбирањето на состојбата на лицето/детето со аутизам и да помогнат во примена 

на низа на стратегии со кои може да им се излезе во пресрет на потребите на децата/лицата со аутизам и нивните 

семејства. Содржината на секој модул ја претставува најдобрата пракса која е утврдена од експерти во областа на 

аутизмот. При учество во модулите, се претпоставува дека кај родителите ќе се развие поголема самодоверба и ќе 

им се помогне во создавање и спроведување на стратегии за самопомош во насока на олеснување на барањата кои 

ги носи со себе одгледувањето на детето со аутизам.  

 

Програмата за едукација на родителите (ПЕР) се состои од шест модули. Секој модел е создаден со цел да ги 

зголеми знаењата на родителите, врз основа на информациите научени од претходниот модул кои понатаму се 

надградуваат во следниот. Содржината на модулите ја промовира употребата на позитивните стратегии и се 

заснова на следниве теми: запознавање со спектарот на аутистични нарушувања, однесување, употреба на 

визуелната структура, сензорни нарушувања, предизвици во комуникацијата и градење на социјални вештини кај 

децата со аутизам.  

 

Секој модул е претставен подолу, и, при тоа, детално е опишан со специфични забелешки со цел да им се помогне 

на обучувачите за да ја презентираат содржината на модулот. Тренерите треба да се чувствуваат слободно и можат 

да ја променат и адаптираат содржината на обуката, со цел да ја направат релевантна за локалната публика. При 

тоа, важно е да се споделат анегдоти и примери од личното искуство на тренерот. Ова овозможува внесување на 

живот во тренингот и им помага на родителите да сфатат дека материјалот не е само теоретски, туку практичен и 

корисен во реалниот свет. Содржините на сесиите треба да се прилагодат на возраста и когнитивните способности 

на децата, на родителите и на лицата кои се грижат за децата со аутизам.    
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Модул 1: ВОВЕД ВО АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ 

Целта на оваа сесија е да се воспостават заеднички ставови во однос на разбирањето и знаењата на аутистичниот 

спектар на нарушувања и да им се помогне на родителите да го разберат уникатниот профил, разликите, 

предностите и потешкотиите на своето дете. Активностите ги истакнуваат сознанијата на родителите за состојбата 

на детето и даваат можност родителите подетално да размислуваат за аутизмот кај своето дете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Слајд 1 – Претставување и запознавање 

Пред да дојдат родителите во просторијата, обучувачите би требало да постават лист и пенкало, а на листот да е 

веќе напишан насловот од слајдот – слајдот да биде поставен на екранот. Дадете им инструкции на родителите да ги 

пополнат потребните информации на листот, и земете ги листовите пред да се вратите на воведниот слајд пред 

почетокот на обуката/курсот  

 

Слајд 5 – Обучувачите би требало накратко да се претстават самите себе пред секој учесник, пред да ги користат 

листовите за претставување. 

 

Слајд 6 - Потребно е да им се потенцира на присутните во публиката да не коментираат и  да не поставуваат 

прашања освен ако не бидат прашани. Има многу информации кои треба да бидат споделени и целосно Ве 

разбираме дека сакате да го пронајдете најдобриот начин како да му помогнете на вашето дете. Доколку имате 

поголем број на прашања локалните обучувачи би можеле да Ви помогнат во давање на одговори на вашите 

прашања, но, откако обуката ќе заврши. 

 

Слајд 7 – Постојат многу недоразбирања во врска со аутизмот – овие недоразбирања главно настануваат поради 

медиумите – побарајте од родителите да одвојат 5 минути за да ги одговорат прашањата од квизот. Ова не е тест – 

повеќе е начин преку кој се проверуваат фактите наспроти „работи кои што сме ги слушнале“. На крајот на обуката 

родителите би можеле да проверат дали некои од нивните претходни знаења и верувања во врска со аутизмот се 

промениле. 

 

Слајд 8 – Отсега па понатаму ќе се обраќаме со терминот „Аутизам“ за да се опфатат сите нарушувања кои спаѓаат 

под аутистичен спектар на нарушување. Ќе ги опфатиме детално сите наслови како што обуката трае, а ова е само 

воведен дел. Насловите во светло кафеавите квадратчиња се последица од насловите кои се обележани со зелена 

боја. 

 

Потребни материјали и опрема:  

 Информативен формулар за дете/родител 

 Формулар за примена на активноста „Митови и факти за аутизмот“ 

 Формулар за примена на активноста „Разлики кај аутизмот“ 

 Материјали за презентација на тестот „Сали и Ана“ 

 Боички и/или фломастери за означување 
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Слајд 9 – Го претставува целиот спектар на аутизмот.  

 

Слајд 10 – Ги претставува последните статистики за аутизмот. Внимавајте, ова може да се промени бидејќи 

податоците постојано се менуваат. Би било интересно да се спомене доколку постои локална статистика.  

 

Слајд 11 и 12 – Ги потенцираат предизвиците во комуникацијата со кои се соочуваат лицата со аутизам. Запомни: 

немој да навлегуваш во детали во врска со оваа тема туку потсети ги родителите дека една цела сесоја ќе биде 

посветена на прашањата во врска со комуникацијата со лицата/децата со аутизам.  

 

Слајд 13 – Ког ќе зборувате за потешкотиите во воспоставување на очниот контакт, бидете свесни дека некои деца 

со аутизам можат да воспостават соодветен очен контакт.  

 

Слајд 14 и 15 – Лицата со аутизам често имаат потешкотии со социјалната интеракција. Тие можат да бидат 

подготвени за лица на кои можат да им веруваат дека ќе бидат постојани и јасни. Многу лица со аутизам, посебно 

тие со Аспергер-ов синдром, многу сакаат да имаат пријатели, но не знаат како да воспостават пријателски врски – 

често може да копираат однесувања кои ги гледаат кај другите луѓе или ситуации од ТВ емисии и филмови. Затоа, 

често можат да се најдат во погрешна ситуација. Тие можат да бидат претставени како „ладни или груби“ поради 

нивниот недостаток на емпатија.  

 

Слајд 16 – Користете примери за да ја објасните секоја од точките. Побарајте информации од родителите во врска 

со нивното дете, како тоа е засегнато во оваа област.  

 

Слајд 17 – Во Англија за многу луѓе кои имаат „посебни интереси“ или хобија се вели дека имаат „опсесии“. 

Запомнете дека опсесиите се знак за компулсивно однесување и можат да бидат многу вознемирувачки за лицето 

кое ги има, додека пак специјалните интереси се задоволство и можат да бидат многу мотивирачки за личноста.    

 

Слајд 18 – Потенцирајте дека можное да постојат сензорни причини за овие ритуали. Некои се одговор на 

сензорните потреби (кои ќе бидат посебно обработени во сесијата посветена на сетилата).  

 

Слајд 19 – Ехолалијата може да ги пренасочи луѓето да мислат дека лицето со аутизам има поголеми 

комуникативни способности, отколку што тоа навистина има.   

 

Слајд 20 – Овој слајд не воведува во некои моторни и сензорни предизвици со кои можат да се соочат лицата/

децата со аутизам.  

 

Слајд 21 – „Сали и Ана“ тестот ни ги покажува предизвиците со кои лицата со аутизам се соочуваат во однос на 

теоријата на умот. Важно е обучувачите да знаат да го презентираат тестот и да и помогнат на публиката да ги 

разберат предизвиците. Тестот може да се изведе со кукли и со луѓе. Повеќе информации за тоа како треба да се 

спроведе тестот можете да пронајдете на: http://www.educateautism.com/infographics/sally-anne-test.html  

 

Слајд 22 – Сензорната чувствителност има големо влијание врз децата/лицата со аутизам. Една индивидуа може да има хиперсензитивност и 

хипосензитивност во различно време и во различни ситуации. Постојат алатки за проценка на сетилата и одредување на сензорниот профил. 

(Немојте да зборувате детали бидејќи ќе следи цела сесија наменета за сетилата) 
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Слајд 23 – За оваа активност потребни се моливи, пенкала или фломастери за секој родител. Дајте му на секој родител по едел лист од 

принтаниот материјал за активноста „Разлики кај аутизмот“, замолете ги секој да ја разгледа табелата и да ги обои однесувањата кои ги 

забележува кај своето дете. Можете во период од 5 минути да ги разгледате листовите и да издвоите неколку (околу 5) за да ги истакнете 

различните форми кои се добиени при боење на однесувањата на децата од страна на родителите. Потенцирајте дека секое дете е различно, со 

свои посебни карактеристики кои се уникатно презентирани. Не постојат две исти деца со аутизам, кога ќе сретнете едно дете со аутизам сте 

сретнале „еден аутизам“. 

 

Напоменете им на родителите да ја зачуваат оваа табела бидејќи ќе биде корисна за останатиот дел од обуката. 

 

Слајд 24 – Некои родители можеби се убедени дека вакцината е виновна за состојбата на нивното дете. Ова е многу спорно прашање и најдобро 

е да го избеднеме повикувајќи се на науката. Повторете дека овој слај зборува за научните факти во врска со аутизмот и дека сеуште нема докази 

дека вакцината е виновна за појава на аутизмот. Овде се споменува деталната студија од Данска од 2002-ра година која вклучила над 500 000 

деца. Треба да се истакне дека нема потреба да се „заглавуваме“ во причините туку да се насочиме кон создавање на позитивни стратегии за тоа 

што можеме најдобро да сториме за децата со аутизам во иднина. Можеби треба да се истакне дека не постои лек за аутизам, но, постојат голем 

број на „експерти“ кои се обидуваат да продаваат „лекови“ кои немаат ефект и можат да бидат штетни за детето со аутизам.   

 

Слајд 25 – Самиот слајд се објаснува себе си.  

 

Слајд 26- Не се сите вести лоши! Тука разгледајте ја табелата и искористете ја за да истакнете некои карактеристики кои родителите ги истакнале 

кај своите деца со аутизам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слајд 27 – Погледнете ги белешките на тренерите во врска со начинот на завршување на квизот за одговори напрашањата. 

 

Слајд 28 – Родителите знаат дека децата со аутизам множат да предизвикаат стрес и кај нив и кај другите членови ид семејството. Важно е тие да 

се грижат за својата благосостојба. Понекогаш, преголемото фокусирање на детето не им овозможува да си посветат внимание себе си.  

 

Слајд 29 – Список на активности кои би му помогнале на родителот да ја намали анксиозноста кај своето дете. Можеби треба да се напомене дека 

до крајот на обуката ќе се добијат многу практични совети.  

 

Слајд 30 – Презентирање на материјали и сајтови кои можат да бидат корисни за родителите (локални материјали).  

 

Слајд 31 – Евалуација 

 

 Децата со аутизам забележуваат нешта кои можеби вие не сте ги забележале. 

 Тие можат да имаат неверојатна меморија за нешто што го направиле или виделе. 

 Нивните визуелни вештини можат да се забележат во нивната способност за сложување на 

сложувалки. Некои лица имаат толку добра фотографска меморија при што учат да читаат 

преку забележување на зборовите како слики.  

 Кога на некои луѓе би им било досадно, за некоја активност, лицата со аутизам би биле 

исклучително мотивирани да ја вршат. Ова може да се види кај некои музичари со аутизам 

кои немаат проблем со екојдневното вежбање во домот.  

 Лицата со аутизам не мамат и не можат да разберат зошто некој би мамел или лажел. Тие се 

искрени. 

 Можат да постигнуваат многу високи резултати во нивното поле на интерес. 

 Лицата со аутизам можат да бидат многу фокусирани во некоја работа и вниманието многу 

тешко да им се одвлече, што не е случај со лицата од невротипичната популација.  
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Целите за оваа сесија се: 

 Да им се помогне на родителите да ја искористат јакаа страна на визуелно учење кај децата за да го зголемат 

разбирањето и да го намалат стресот 

 

Да се развие свесност за постоењето на различните видови визуелна структура: 

 

 Физичка (околината); 

 Распоред (што да се направи и кога); 

 Системи за работа (како да го направите тоа, раздвојување на индивидуална задача во мали визуелни 

чекори); 

 Визуелни инструкции (објекти, фотографии, слики и зборови). 

 

Во текот на овој модул, родителите имаат можност да разгледаат различни визуелни инструкции и распореди, при 

тоа, се охрабруваат да направат слични, соодветни материјали за поддршка кои ќе бидат корисни за нивното дете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слајд 3 – PECS, TEACCH и ABA користат визуелни пристапи.  

 

Слајд 4 – Објаснете по сопствен избор. 

 

Слајд 5 – Истакнете како општеството може да биде повеќе свесно за другите попречености. Полесно прифаќаме 

дека на луѓето можеби им е потребна инвалидска количка, очила или апарат за слушање, отколку што дека на 

лицата со аутизам им е потребна визуелна  поддршка. Таа е подеднакво важна за нив како што е слушниот апарат 

за некој кој има пролем со слухот.  

 

Слајд 6 - Вербалната комуникација може да биде тешка за обработка. Понекогаш децата слушаат само дел од 

реченицата или можат да реагираат лошо на конкретни изговорени зборови, на пр. "Не". 

Визуелната комуникација секогаш изгледа исто, секогаш кога се користи, било кој да ја користи, полесно се 

обработува и полесно се памети. 

 

Слајд 8 - Овој слајд ги претставува "градежните блокови на структурата" кои ќе бидат разгледани подетално. 

 

Модул 2: ПРАКТИЧНИ СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ОДНЕСУВАЊЕТО ПРЕКУ ВИЗУАЛНА 

СТРУКТУРА 

 

Потребни материјали и опрема: 

 Примери за различни видови на визуелни инструкции, распореди и работни системи на 

локален јазик, како и референтни објекти и фотографии.  
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Слајд 9 - Еден од наједноставните начини за иницирање на структурата е да се погледне на физичката средина. 

Собата во која комуницирате и пренесува информации без да зборувате. 

 

Слајд 10 - Побарајте од родителите да ја разгледаат оваа слика – местото е многу зафатено (гужва) - дали ова ќе 

биде добро место за да го помине своето време лице со аутизам? Зошто? 

 

Слајд 11 - Сега, ако се погледнеме поблиску, на сликата можеме да видиме кабина, простор за себе, во рамките на 

поголемиот, зафатениот простор за работа. 

 

Слајд 12 - Всушност - овие слики ја прикажуваат приказната за човекот со аутизам (вистинска приказна) кој успеа да 

работи токму во зафатената средина на железничка станица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слајд 13 – Објаснете го на свој начин. 

 

Слајдови 14-15 - Дали учесниците размислуваат како најдобро да се реорганизира собата за да се обезбеди 

поголема физичка структура? Можеби ќе треба да им помогнете на родителите да сфатат дека на детето со аутизам 

му се одвлекува вниманието од играчките и од гледањето на телевизија за време на вечерата. Нагласете како 

структурата може да ги намали некои од овие однесувања. Уредувањето на собата, всушност, ќе има поголема 

смисла, бидејќи ќе го претставува она што се очекува да се прави во неа.  

 

Слајд 16 - Каква активност ќе се изврши тука? Како знаеш што да очекуваш? Дали некој ќе мора да користи многу 

говор за да објасни што треба да се прави? 

 

Слајдови 17-21 - Ова се примери за практично користење на физичката структура. 

 

Слајд 22 - Сите ние се потпираме на визуелна поддршка на моменти. Ако ви треба тоалет во земја каде што не 

знаете да читате на јазикот на кој се зборува, би сакале да го видите пишаниот збор за "дама" и "господин" или само 

да видите слика која го прикажува точниот пол? 

 

Слајд 23 - Визуелните информации може да се обезбедат на различни начини. Запомнете дека треба да ја 

презентирате визуелната структура на начин на кој најмногу има смисла за лицето со аутизам. 

 

Како? 

 Тој има свој, јасно дефиниран простор. 

 Тој ги има сите ресурси околу него за да го направи она што му е потребно. 

 Тој има поддршка од колегите. 

 Тој треба да обработи само една личност и само едно лице во секое време. 

 Неговиот посебен интерес се железничките возни редови. 
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Програма за едукација на родителите  (ПЕР) 

 

Слајд 24 – Објаснете по сопствен избор. 

 

Слајд 25 - Објаснете по сопствен избор. 

 

Слајд 26 – Немојте да претпоставувате дека лицето со аутизам разбира што всушност означуваат цртежите или 

фотографиите. 

 

Слајд 27 - Оваа слика го прикажува распоредот на момче кое е опседнато со неговиот мобилен телефон (се 

преправа дека го користи за да комуницира со луѓе, но всушност не функционира). Ова е негов мотиватор. Со 

ставање на телефонот во распоредот, тој може да види кога може да го користи и дека телефонот е секогаш таму. 

Ова значи дека неговата вознемиреност е намалена и тој е мотивиран да изврши други активности за да дојде до 

времето кога може да го користи својот телефон. На дното од распоредот постои торба со патент што се користи 

како торба за „крај". 

 

Слајд 28 - Ема е многу загрижена поради шишањето. Таа може да чита и обично има пишан распоред. Овој 

распоред ги прикажува актуелните предмети што може да ги држи кога ќе и ја шишаат косата и ќе биде сигурна за 

секој чекор од процесот. ДВД-то е награда за кога активноста е завршена. 

Писмениот распоред на Сара има стрелка која може да се поместува надолу, како што таа преминува од една 

активност на друга. Тогаш таа знае каде е во кој дел од денот. 

 

Слајдови 29 и 30 - Објаснете по сопствен избор. 

 

Слајд 31 - Ова дете посетува дел од свадбата. Направен е визуелен поттик посебно за оваа пригода. 

 

Слајд 32 - Објаснете по сопствен избор. 

 

Слајд 33 - 37 - Работниот систем е всушност како да се направи индивидуална задача. Тоа не е распоред. Ги дава 

информациите за поединечните чекори потребни за одредена активност. 

 

Слајд 38 - Оваа слика прикажува структуриран оброк. Детето јаде делови од различни видови храна додека не 

стигне до она што го сака на крајот. 

  

Слајд 39 - 40 - Организиран и забавен простор може да му овозможи на детето да се фокусира на индивидуални 

активности. Овој систем може лесно да се користи за активности во домот и во училница. 

 

Слајд 42 - Локалните тренери да пополнат детали за корисни книги, летоци, веб-страници и услуги за поддршка. 
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Целите на оваа сесија се: 

 

 Да се идентификуваат 7- те сетила и начинот на кој  нивната хипер или хипо сензитивност  можат да се 

манифестираат. 

 Да се разбере како сензорните разлики можат да влијаат на различни однесувања. 

 Да се стекнат знаења за стратегии и развие „ сет алатки“ за справување со влијанието или импактот од 

сензорната преосетливост. 

 

Родителите ќе земат учество во активности кои ќе го збогатат нивното познавање за сетилата и ќе им обезбедат  

знаења на кој начин нивните деца би можеле да бидат афектирани од нив . Родителите ќе се поттикнуваат да 

развијат сензорен профил на нивното  дете, и да бидат оспособени да користат методи кои ќе помогнат и имаат 

влијание да помогнат на тие специфични сензорни потреби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слајд 4 – Видео- клип од сензорно искуство од  супермаркет 

 

Слајд 5- Овие сензорни искуства ќе бидат дискутирани во многу повеќе деталји подоцна низ презентацијата. 

 

Слајд 7- Потенцирајте дека некои деца можат да бараат одредени сензорни искуства, други можат да ги 

одбегнуваат. Сето тоа зависи од  уникатното презентирање на нивниот аутизам.  

 

Слајд 8- 42- Овие слајдови ја презентираат секоја сензорна разлика посебно- потенцирајки ги потешкотиите и 

предизвиците асоцирани со секое од нив. Ова е проследено со стратегии кои родителите можат да пробаат да ги 

користат за да влијаат на секој сензорен проблем.  Ова е проследено со „ сет алатки“- кој визуелно демонстрира 

некои корисни алатки кои може да се искористат за да се влијае  на одредено сензорно прашање.Би било од голема 

помош кога би ги имале вистинските предмети, како родителите би моѓеле да ги видат и пробаат самите.   

 

Слајд 9- Некои деца може да избегнуваат да излегуваат надвор при сончеви и светли денови поради тоа што 

визуелната стимулација ги преоптоварува. 

 

Слајд 12- Каналната конфзија е мешање на звуци од различни звучни извори и неможност да се издвои смислата во 

нив 

 

Модул 3: СПРАВУВАЊЕ СО СЕНЗОРНАТА ПРЕОСЕТЛИВОСТ  

 

Опрема и потребни материјали: 

 Сензорна поддршка како пондерирана облека, предмети за џвакање, коцки и сл. 

 Погоди ги сетилата- работни листови 

 Осигурајте се дека видеото од супермаркетот работи ( слајд 5) 
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Слајд 18-  На пр. Кога е неопходно да се измие косата, да се предупреди детето со кажување и со визуелна 

демонстрација „ Јас морам да ја измијам твојата коса. Ќе истурам  малку вода на твојата глава прво...гледаш? “ Исто 

така потсетете ги родителите дека можеби ќе мораат да ги отстранат етикетите од внатрешната страна на облеките. 

 

Слајд 26- Родителите можеби ќе бараат повеќе информации за ПИКА ( нарушување со јадење на нехранливи 

субстанци). Предложете обезбедување на хранлива алтернатива која би можела да обезбеди сличен сензорен 

фидбек. На пр. Крскав морков наместо молив. Потсетете ги дека бебињата и малите деца често ги истражуваат 

светот преку ставање на предмети во својата уста. Усната шуплина е дел од телото во кој има најмногу сензорни 

рецептори, така што децата често  саккат нета кои че ги стават во уста. 

 

Слајд 35- Ова е пример на тоа како проприорецепторен проблем може да се чувствува. Да бидеш во состојба 

да ги видиш сопстените екстремитети , но со многу мала способност да ги движиш или да ги асоцираш дека се дел 

од твоето тело.  

 

Слајд 36- Би можеле да го искористите примерот со хартиена чаша. Мора да ја имате точната количина на 

притисок, или ќе ја згмечите чашата или ќе ви падне. Мора да бидете свесни каде е вашата уста или ќе ја промашите 

и сл.  

 

Слајд 43- Малите сензорни шатори се се подостапни и може да се набават и преку интернет. Или би можеле 

да размислите да искористите мал плакар или соба како сензорен простор. Можете дури да направите простор под 

маса, искористувајки темни ќебиња за да создадете безбедно сензорно место кое е лесно достапно за детето. 

 

Слајд 44- Со набљудување на сензорните проблеми внимателно и аналитички, вие  можете да креирате 

достапни решенија за сензорните потреби на Вашето дете. Овој метод помага да ги организирате Вашите мисли и 

пристапи. 
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Целите на оваа сесија се: 

 

 Да се истражи развојот и целта на комуникацијата. 

 Да се разбере како состојбата на аутизмот може влијае врз експресивната и рецептивната комуникација. 

 Учење на стратегии за развој и поддршка на комуникацијата. 

 

Родителите ќе имаат можност да практикуваат различни методи за комуникација кај деца кои немаат развиен говор, 

како што се размената на слики и поедноставениот знаковен јазик. 
 

 

 

 

 
 

Слајд 2 - Јазикот е кодиран систем, на пр. има начин на кој се учи на училиште - на пример: граматика, структура на 

реченица итн. 

 

Слајд 3 - Нагласете ја важноста на експресивната и рецептивната комуникација. Разликите во спектарот на аутизмот 

можат да влијаат и врз способноста да се развие значајна комуникација, како и врз процесирањето и разбирањето 

на комуникацијата на другите. Некои деца може да имаат повеќе вештини и помалку разлики во една област или во 

друга. 

 

Слајд 4 - Накратко опишете пет основни фази на развојот на комуникацијата. 

 

Слајд 5 - Опишете како треба децата да развијат значајна комуникација за да можат да ја разберат врската 

помеѓу задоволување на нивните потреби и комуникација. Ако нивните потреби секогаш се исполнети, можеби нема 

да пројават желба да иницираат комуникација. На пример: Доколку детето се храни редовно или само може да си 

помогне да земе храна кога сака, тоа никогаш нема да ја поврзат функцијата барање на храна и добивање на храна. 

 

Слајд 6 - Многу деца со АСН имаат слаб социјален интерес, а со тоа помала е веројатноста да коментираат, да 

даваат информации, да бараат информации, да размислуваат и да планираат или да споделуваат идеи. Поради 

сето ова, кај нив постои намалување на можностите за развој или иницирање на комуникација. Затоа, потребно е да 

се разгледаат и учат начини за создавање на можности за развивање на овие вештини, со помош на мотивација или 

награда. 

 

Слајд 7 - Најважната порака е да го „намалите вашиот јазик“ кога комуницирате со лице со аутизам. Немојте да 

бидете измамени од нивото на вербалниот јазик кој го имаат. Обработката на вербалните информации може да биде 

многу стресна за детето со аутизам. 

 

Слајд 8 - Овој слајд дава повеќе информации за "кодот" на јазикот и терминологијата. 

 

Слајд 9 - Семантика, прагматика, морфологија и синтакса се важни делови на јазикот за да се има значајна 

двонасочна комуникација. 

Модул 4: ИСТРАЖУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИЈАТА 

Опрема и потребни материјали: 

 Примероци од систем на комуникација по пат на размена на картички за размена на 

информации. 
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Слајд 10 – Објаснување според сопствен избор. 

 

Слајдови 11 - 12 - Користете ги сите примери за да ги илустрирате овие точки. 

 

Слајд 13 - Сликата се однесува на англискиот идиом "Врнат мачки и кучиња". Дајте пример за идиом кој се користи 

на локалниот јазик / култура и изберете слика за да ја илустрирате. Пример: Врне со кофи. 

 

Слајд 14 - Сите три области на комуникација треба да се научат, вистинските зборови се најмалку важни! 

 

Слајд 15 - Овој слајд ја поврзува аналогијата со сантата мраз на Ерик Шоплер која ќе биде претставена во сесијата 

6. Не треба да се дадат детали за овој пристап во овој момент. 

 

Слајд 16 - Објаснување според сопствен избор. 

 

Слајд 17 - Овој слајд ги ревидира пристапите воведени во сесијата 2. 

 

Слајд 18 - Објаснување според сопствен избор. 

 

Слајд 19 - Дајте примери и објаснете ја секоја потточка. 

 

Слајд 20 - Визуелни потсетници може да се користат за да се помогне во комуникацијата на предвербалните 

деца и да се стават на достапни места низ целиот дом. Детето треба да биде охрабрено да „побара“ нешто со 

предавање на сликата. Возрасниот ќе треба да го моделира и физички да го поддржи процесот на почетокот. 

 

Слајд 21 и 22 - Ова е првата фаза од PECS. Ќе биде корисно да се демонстрира оваа фаза пред родителите - со 

двајца возрасни и трето возрасно лице што ќе има улога на дете. Постојат различни неофицијални клипови на 

YouTube кои ја демонстрираат оваа прва фаза од комуникацијата за размена на слики. 

 

Слајд 23 - Ова е Фаза 4 од PECS. Постојат две фази помеѓу нив. Ако децата ја користат оваа фаза на училиште, 

може да се пренесе и во домот. 

 

Слајд 24 - Родителите понекогаш се загрижени поради тоа што некои сметаат дека користењето размена на 

фотографии во комуникацијата ќе го обесхрабри развојот на говорот. Важно е да се нагласи дека овој пристап 

честопати ја поттикнува вокализацијата заедно со размената. 

 

Слајд 25 – Можат да се прикажат примери на вистински комуникациски системи. 

 

Слајд 26 - Различните земји можат да имаат свој поедноставен систем за знаковен јазик. 

 

Слајд 27 - вметнете видео клип со едноставен знаковен јазик. Охрабрете ги учесниците да го практикуваат 

едноставниот знаковен јазик. 

 

Слајд 28 - Може да се додадат други корисни веб-страни или ресурси. 
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Целите на оваа сесија се: 

 

 Да се развие разбирање за социјалните разлики поврзани со аутистичниот спектар на нарушувања. 

 Да се разбере како развојот на вештините за игра ги поткрепува успешните социјални интеракции. 

 Да се истражат практичните стратегии кои го помагаат развојот на играта и социјалните вештини. 

 

Во рамките на овој модул родителите учат како да користат секојдневни материјали (како што се огледала), играчки 

и игри кои можат да се користат за да се поттикне социјалната интеракција кај нивните деца. Родителите учат како 

да се обидат и да влезат во светот на интересите на своето дете, наместо да се обидуваат да го спречат таквото 

однесување. Ова им развива можности за вистинска интеракција со нивното дете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слајд 3 - Процесот на воспоставување општествени односи е покомплексен отколку што мислиме. Повеќето луѓе ги 

прават овие работи интуитивно - без размислување. Ние постојано се обидуваме да ги набљудуваме другите за да 

утврдиме дали тие ќе се вклопат во нашето функционирање и што треба да направиме ние за да се вклопиме во 

нивното функционирање. Што ќе сториме ако тие функционирања не се совпаднат? 

 

Слајд 4 – Објаснување по сопствен избор. 

 

Слајд 5 - Објаснување по сопствен избор. 

 

Слајд 6 - Објаснување по сопствен избор. 

 

Слајд 7 - Цитат од Клер Сенсбери, возрасен со аутизам кој е способен да размислува за своите искуства кога бил 

дете. 

 

Слајд 8 - Академските истражувачи идентификуваа четири социјални типови на лица со аутизам. Секој тип може да 

се опише подетално. 

 

Слајд 9 - Прашајте ги учесниците за влијанието што го имал аутизмот врз нивното семејство. 

 

Слајд 10 - Ќе ги погледнеме овие стратегии подетално во текот на презентацијата постепено. 

 

Слајд 11 - Објаснување по сопствен избор. 

Модул 5: ПОЗИТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ И ИНТЕРАКЦИЈА 

 

Опрема и потребни материјали: 

 Сите играчки што треба да се користат за развивање игровни интеракции (Слајд 16). 

 Примери за социјални сценарија. 
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Слајд 12 - Објаснување по сопствен избор. 

 

Слајд 13 -Овие основни вештини на игра обично се развиваат на рана возраст и ја поткрепуваат целата социјална 

комуникација. 

 

Слајд 14 - Интензивна интеракција е пристап кој е развиен од Дејв Хјует. Повеќе информации можете да најдете на 

www.intensiveinteraction.org 

 

Слајд 15 - Објаснување по сопствен избор. 

 

Слајд 16 - Примери од играчките и демонстрирање на тоа како тие можат да се користат за да се развијат вештините 

за играње на кај детето. 

 

Слајд 17 - Објаснување по сопствен избор. 

 

Слајд 18 – Може да се додадат други примери и анегдоти. 

 

Слајдовите 19-23 Објаснување по сопствен избор. 

 

Слајд 24 - Исористете ја можноста ако имате присуство на родители на постари тинејџери или возрасни на обуката. 

Дајте примери за да ја илустрирате секоја точка. 

 

Слајдови 25 - 28 Воведување на концептот на социјални скрипти, врз основа на концептот на социјални 

приказни ™ развиен од Керол Греј. Повеќе информации може да се најдат на: www.carolgraysocialstories.com  

 

Слајд 29 - Пример за социјален скрипт со цел да се воведат стратегии за детето што треба да се направи кога нешто 

претерува. Тука може да се вметне секоја погодна приказна или скрипта. Поминете околу сите други печатени 

соодветни примери 

 

Слајд 30 - Скрипти може да се направат во стрип или стил на цртање за постари или поспособни млади луѓе. Тие се 

одличен начин да се ревидира тешката ситуација и да се помогне да се разбере перспективата на другите. Исто 

така, може да се извлечат алтернативни начини на однесување во ситуација. Comic Strip Conversations ™ од Керол 

Греј ги користат овие идеи. 

 

Слајд 31 - Резиме на стратегии и пристапи кои може да се искористат за развивање на општествено непознавање. 

Може да се дискутираат и други соодветни идеи и пристапи. 
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Модул 6: РАЗБИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИКУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ 

Целта на оваа сесија е да се открие како влијанието на аутизмот влијае и врз однесувањето на личноста, да ги 

истражат основните причини зошто се случува таквото влијание и да ги идентификуваат практичните стратегии за 

спречување, управување и спречување на ескалација на предизвикувачкото однесување. Оваа сесија ги поврзува 

знаењата и разбирањето на спектарот од претходните сесии (на пример, визуелни инструкции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слајд 1 - Слајд за наслов 

 

Слајд 2 - Слајд за наслов 

 

Слајд 3 - Секое дете е посебна индивидуа и ќе манифестира различен опсег на однесување, ритуали и можни 

предизвици. Во оваа сесија ќе ги разгледаме однесувањата, како да ги разбереме нивните причини и стратегиите за 

намалување на анксиозноста и предизвикувачкото однесување. 

 

Слајд 4 – Предизвикувачкото однесување не се однесува на сите однесувања кои се „различни", туку за однесувања 

кои претставуваат опасност, го намалуваат квалитетот на животот или можноста да се развијат. 

Секој поединец ќе ги презентира своите сопствени однесувања и предизвици. 

 

Слајд 5 - Побарајте од родителите да размислат за сопственото однесување и да идентификуваат какво било 

однесување на слајдот што понекогаш го манифестирале, во последните 6 месеци. 

Замолете ги да бројат колку често. Сигурно имале манифестирано минимум 2 однесувања! 

 

Слајд 6 - Повеќето од нас имаат можност да пројават предизвикувачко однесување. Поверојатно е да се случи 

доколку сме под многу стрес или во ситуации кога се чувствуваме надвор од контрола и немаме вештини или 

ресурси за да се справиме. Предизвикувачкото однесување обично значи нешто: обид да се реши некој проблем или 

да се добие одреден резултат или тоа е начин да се комуницира како се чувствуваме. 

 

Слајд 7 - Прашајте ги родителите како се чувствуваат кога се соочуваат со предизвици во однесувањето. Нивните 

чувства се вистинити и треба да се признаат. 

 

Слајд 8 - Користете анегдоти за да ги илустрирате овие точки. 

 

Слајд 9 - Многу родители ќе доживеат како другите го осудуваат однесувањето на своето дете и ќе слушнат вакви 

коментари. Понекогаш е тешко да се утврди дали однесувањето е избор (детето нема избор) или како резултат на 

разликите кои ги носи аутизмот (не може поинаку). Важно е да се нагласи дека нивните деца повеќе не се повеќе 

 

Опрема и потребни материјали: 

 Копии од Сантата мраз (слајд 12) за родители. За секого по еден или да има доволно за да 

работат заедно во мали групи. 

 Пенкала во боја, боици или фломастери. 

 Примери за системи за визуелна награда. 
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"непослушни" од кое било друго дете. Родителите треба да ги слушаат своите инстинкти и да ги откријат знаењата 

на своите деца и да го користат тоа. 

 

Слајд 10 - Овој слоган го поткрепува она што треба да следи во следните слајдови. Започнуваме со втората фраза, 

разбирање на аутизмот помага да се разбере однесувањето. 

 

Слајд 11 - Американскиот психолог Ерик Шоплер ја претстави аналогијата на сантата мраз за да помогне во 

разбирањето на предизвикувачкото однесување. Специфичното однесување е како врвот на ледениот брег (делот 

што го гледаме над водната линија). Под водата е цела маса на мраз која е скриена од нашиот поглед, 

претставувајќи ги основните причини за однесување. Со цел да се одговори на однесувањето, основните причини 

треба да бидат разгледани и истражени. Ако се адресираат (ако мразот е отстранет од под водата), 

предизвикувачкото однесување треба да се намали, а потоа да исчезне (тонењето на мразот под површината). Ако 

однесувањето е запрено и основните причини не се решат детето може ова однесување да го замени и може да 

биде уште поголем предизвик. Користете соодветен пример за да илустрирате како да ја користите оваа аналогија, 

на пр. Детето одбива да влезе во супермаркет. 

 

Слајд 12 - Користејќи печатена копија од овој слајд, родителите можат да работат заедно во мали групи или сам по 

сам за да го "откочат" предизвикувачкото однесување што го доживуваат кај своето дете. Тие можеби ќе сакаат да го 

користат листот за разлики кај аутизмот од модул 1 за да си помогнат во размислувањето за сите разлики што 

конкретно влијаат врз нивното дете. Поттикнете ги да запишат било какви решенија или стратегии што ќе ги 

идентификуваат кај нивното дете преку работата со сантата мраз.  

 

Слајд 13 - Обучувачите можат да дадат детали за онлајн добавувачи или локални организации кои обезбедуваат 

облека или картички за алармирање во врска со аутизмот. 

 

Слајд 14 - Немојте да ја потценувате колку лошата хигиена на спиење, ограничената исхрана, зголемената состојба 

на стрес и недостатокот на физичка активност можат да влијаат на способноста на децата за да се справат со 

однесувањето. Понекогаш овие фактори треба да се земат први во предвид при анализа на сантата мраз.  

 

Слајдови 15 - 16 – На родителите може да им се даде време да размислуваат за сценарио со сантата мраз и да 

идентификуваат позитивни заменски однесувања што можеби ќе треба да го научат своето дете. 

 

Слајдови 17 - 18 – Обрајснување по сопствен избор. 

 

Слајд 19 - Последиците се повеќе позитивен начин на „казнување“ и треба да се случат веднаш по манифестација 

на непосакуваното однесување, колку што е множно побрзо.  

 

Слајдови 20-24 – Овде се прикажани примери за системи за визуелна награда или работни системи / распореди со 

мотиватор или награда. Вашите лични примери можете да ги вметнете и овие да ги исфрлите. Наградите треба да се 

случуваат постојано и секојдневно. 

 

Слајд 25: Ќе постои време кога Вашето дете нема да сфаќа. Истакнете ја важноста од помалку користење на 

говор и давање на физички простор за да се смири. Родителите можеби че сакаат да ги откријат сите добри 

одвлекувачи на внимание (кои можеби ќе бидат поврзани со специфичните интереси).  
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