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• Да се идентификуваат проблемите во наставната програма, особено
диференцијација, адаптација и модификација поврзани со стилот на
учење и интелектуалното ниво.

• Да се идентификуваат начините за проценка на нивото на неопходна
поддршка за учениците и начините како да се измери успехот на
таквиот придонес

• Да се направат соодветни адаптации во средината за учење и во начинот
на комуникација на информациите и

• Да се запознаат клучните елементи на структурираната настава и да се
биде во можност да се прилагодат според потребите/ профилот на
ученикот.

Цели
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Модификациите и адаптациите ги задоволуваат потребите на
учениците преку

• Индивидуализирање на материјалите и методите
• Употреба на индивидуалните интереси и јаки страни
Модификациите и адаптациите обезбедуваат систематичен

пристап во учењето и подучувањето преку:

• Организација на средината за учење
• Рутинска структура и визуелна јасност

НИЕ СМЕ ТУКА ДА ПОМОГНЕМЕ
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УЧЕНИЦИ 
СО АСН

НАСТАВНИЦИ

Останати 
ученици во 
училницата

КОРИСТ ЗА СИТЕ
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Методи на подучување

ABA 
(Applied Behavioral 
Analysis) (Lovaas)

TEACCH
(Treatment and 

Education of Autistic 
and related 

Communication 
handicapped Children) 
(Schopler and Mesibov)

Користењето компоненти на различни
структурирани наставни методи може
да биде неопходно за да се обезбеди
успех за учениците со аутизам (TEACCH
и ABA).
Индивидуализираните прилагодувања
може да бидат неопходни за да се
задоволат потребите на одреден
ученик и може да бидат различни од
прилагодувањата за другите во
училницата.
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Методи на подучувањеСтруктуирано подучување

Како функционира
структуираното
подучување?

ЦЕЛТА на структуираното подучување е да 
го максимизира разбирањето на барањата

Подобреното разбирање  го подобрува 
разбирањето на значењето на задачата/ 

активноста

Резултира во менаџирање на 
однесувањето ( сопствено и насочено)

Резултира со зголемена самостојност и 
самодоверба

Води кон повеќе учење ( и повеќе 
потенцијални можности за подучување)

Подобрување  на 
способности, 

вештини

Намалување на 
анксиозност и 
стрес



2018-1-UK01-KA201-047872

Методи на подучување

Елементи на структуирано подучување

1.
Физичка 

структура

2. 
Визуелни 

распореди

3.
Системи за 

работа

4.
Визуелна 
структура
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Методи на подучување

1. Физичка структура
• Физичката структура обезбедува организација на средината за лицата со

аутизам.

• Јасни физички и визуелни граници и помагаат на личноста да разбере каде
секоја област почнува и завршува.

• Физичката структура ги минимизира визуелните и аудитивните дистракции.
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Методи на подучување

1. Физичка структура
Организација на училница
• Минимизирајте ги визуелните и
аудитивните дистракции

1.
Физичка 

структура

2. 
Визуелни 

распореди

3. Системи 
за работа

4.
Визуелна 
структура

Редуцирајте ги дистракциите што висат од 
таванот, од зидовите или од самата просторија.

Јасно одбележани области со 
користење на опрема, теписи и патеки 
за движење за да се организира 
училницата
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Методи на подучување

2. Визуелни распореди

1. Физичка 
структура

2. 
Визуелни 

распореди

3.
Системи за 

работа

4.
Визуелна 
структура

Визуелната информација објаснува
• ‘каде’ 

• ‘кога’ 

• ‘што’ во една активност
Што Каде и 

кога
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Методи на подучување

Визуелни распореди ( продолжение)
Може да ја зголеми мотивацијата на ученикот да

заврши помалку посакувани активности менувајки
стратешки наизменично попосакувани со помалку
сакани активности на индивидуалниот визуелен
распоред на ученикот.
 Во принцип, распоредот треба да се организира во

формат „од горе до дното“ или „лево од десно“,
вклучувајќи метод за ученикот да манипулира со
распоредот за да укаже дека некоја активност е
завршена или „сè е готово“.
Да бидат презентирани минимум две закажани

активности во исто време, така што ученикот ќе
започне да разбира дека настаните и активностите се
случуваат на последователен начин, а не изолирано.
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Методи на подучување

3. Системи за работа

1.
Физичка 

структура

2. 
Визуелни 

распореди

3.
Системи за 

работа

4.
Визуелна 
структура

Визуелната информација, 
информира
•‘што да се направи’
•‘колку’
•‘кога е готово’
•и‘што е следно’

Колку ( во 
кој обем)

Кога се е 
завршено

Што да се прави

Што  е 
следно?
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Методи на подучување

4. Визуелна структура

1.
Физичка 

структура

2. 
Визуелни 

распореди

3.Системи 
за работа

4.
Визуелна 
структура

Визуелна јасност
кодирање во боја, истакнување, обележување
Визуелна организација
уредување на материјали и простор
Визуелни упатства/ инструкции
јасни информации за тоа од каде да се започне и да 
се заврши  секвенционирање на чекорите

Јасно обележување со соодветни слики што 
одговараат на одреден предмет/ активност

Инструкции што започнуваат со 
Да се направи и ја пренесуваат 
активноста до Завршено е



2018-1-UK01-KA201-047872

Содржина на подучување

Продукти/ резултати од ситуацијата на учење: Како ќе изгледа крајниот 
резултат. Овој резултат може да биде опиплив ( работен  лист, проект, 

композиција), вештина што била стекната, или знаење кое било добиено.

Процеси: Употребените пристапи  на давање на инструкции  на  ученикот, 
како  и употребените материјали со цел да се илустрира или долови 

содржината.

Содржина: Длабочината или ширината на инфорациите или вештините кои 
треба да бидат научени

Содржина на подучување
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Содржина на учењето

Разделете ја задачата / Ограничете ја количината на информации што ги 
давате. 
Колку повеќе информации ќе дадете, толку повеќе мозокот на детето ќе се 
„преоптовари“, што може да доведе до испад или стрес. Давањето кратки  
добро дефинирани насоки - можеби дури и чек листа, може да му овозможи 
на детето независност при сработувањето  на сетот од поставени задачи, на 
пример:
• Напиши го датумот
• Напиши го насловот
• Подвлечи го мојот наслов
• Заврши ги задачите  1-4
• Да ја повикам мојата наставничка  за да види како сработувам
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За да се определат најефективните стратегии за учениците во ситуација на учење, неопходно
е да се земат в обзир целите на учењето за ученикот во контекст на следните прашања:

Што сакаме ученикот 
да научи?

Со кои основни 
вештини или знаење 
сакаме ученикот да 

се здобие?

Зошто ученикот го 
учи ова?

На кој начин целта на 
учењето се вклопува 
со целите зацртани 

во ИОП за ученикот?

Како најдобро 
ученикот ќе го научи 

ова?

Кој тип на 
активности, 

материјали и 
поддршка се 
соодветни и 
ефективни з 
аученикот?

Како ученикот ќе го 
демонстрира своето 

знаење?

Содржина на учењето
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Содржина на подучувањето

Како да се модифицираат книги и материјали за читање

Можни предизвици како резултат на АСН:
• Поради широкиот спектар на ниво на способности кај децата со аутизам, 
профилите за читање кои што  може да се појават може да бидат многу 
различни.
• Некои ученици со АСН имаат малку или воопшто немаат потешкотии во 
читањето.
•Други се одлични во декодирање, но имаат предизвици во разбирањето, 
разликувањето на  деталите од главната идеја и разбирањето на 
сложените нијанси во литературата.
•Исто така, има ученици кои имаат позначајни нарушувања и читаат многу 
под нивото на одделението. 
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Содржина на подучување

Како да се модифицираат книги и материјали за читање

• За да ги водите учениците и да ги задржите фокусирани, креирајте листи 
со насоки што учениците мора да ги најдат додека читаат низ своите 
книги за да помогнат во одржувањето на фокусот.

• Ученикот  да документира на која страница ги нашол тие информации и 
да ги означи  во книгата, доколку е возможно.
• Создадете работни листови со факти од главните концепти и идеи што 
учениците  мора да ги знаат за некоја тема што ќе ја читаат како 
алтернатива за читање на цели поглавја.
• Направете модифицирана книга за вашиот ученик да ја користи, која 
вклучува поедноставен текст и слики.
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Содржина на подучувањето

Како да се модифицираат задачи за пишување :
Можни предизвици заради АСН:
• Пишувањето е често област на потешкотии за учениците со АСН.
• Тие честопати се обидуваат да избегнат да учествуваат во задачите за пишување

демонстрирајќи несоодветни однесувања.
• Честопати, учениците имаат индивидуални вештини (идеи, фини моторни вештини,

организациски вештини), но не можат да ги употребат сите заедно за да го исполнат
високото ниво за запишување на сопствените мисли и идеи на лист хартија. Може да не
знаат од каде да започнат, колку да пишуваат, за што треба да пишуваат, не знаат да
формираат реченици или пасуси, итн.

• Ова обично предизвикува чувство на презаситеност што резултира во испади во
однесувањето. Може да има проблем кај која било, во многу или во сите овие
индивидуални вештини за пишување што ги прави овие интелигентни сученици да се
чувствуваат инфериорно.
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Содржина  на подучување

•Користете семантички мапи, дијаграми и мрежа од приказни
•Користете урнек на почетокот за да започне ученикот со 
активноста.
•Обезбедете пример за тоа како сакате да изгледа.
•Бидете специфични (колку параграфи со колку реченици во секој 
параграф) за секоја зададена задача  така што ученикот точно 
знае што треба да направи и кога ја завршил задачата

Пишување и запишување на идеи:
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Содржина на подучувањето

• Нагласете ја или потенцирајте ја главната идеја во прашања кои бараат
подолг одговор.

• Обезбедете различни прилагодувања на алатките за пишување за
студентите да ги задоволат нивните специфични потреби.

• Избегнувајте корекции во механичките аспекти во раните фази на
пишување за да се концентрирате на развој на идеи

• Подучете и барајте употреба на графички организатори / контури /
вештини за мапирање за да им помогнете на учениците да научат да ги
визуелизираат деловите од пасусот / есејот / приказната

• Научете ги за важноста на почетокот, средината и крајот на приказните
• Од учениците да се бара да вклучат зборови за транзиција (пр. Прво,

следно, потоа, последно или најважно, исто така, од интерес) во
пишувањето на пасуси

Како да се модифицираат задачи за пишување :
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Содржина на подучување

•Идентификувајте го интересот на вашиот ученик  и користете го за да подучувате 
математички концепти.
•Искористете го нивниот стил на визуелно-просторно учење со помош на мултимедијални 
алатки за учење
•Наведете ги во листа математичките факти за вашиот ученик  лесно да се осврне на нив 
кога и да му е потребно.
• Подучувајте ги математичките концепти преку визуелни примери.
•Направете го учењето  математика забавно преку играње игри со флеш картички, 
апликации или онлајн програми и технологија. 
•Пружете пофалби колку што е можно почесто за да ги задржите мотивирани учениците.

Како да се модифицираат материјали за математика
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Содржина на подучување

• Моделирајте  математички проблеми со употреба на манипулативи кога е можно 
(монети, бројачи, групирање на прстени).

• Кога  учите серии со броеви - или користете лента или нацртајте број на линијата на подот
• Зголемете ги работните листови / задачи на копир  за да овозможите повеќе простор за 

пишување.
• Ставете кутии околу секој проблем за визуелно да ги одвоите.
• Allow use of number lines • Дозволете употреба на линиски броеви?
• Дозволете употреба на табела за множење.
• Користете голема графичка хартија за да помогнете во правилно 

усогласување/поставување на колоните со броеви.
• Намалете го бројот на вежби или задачи/проблеми  на една страница.
• Дозволете дополнително време за завршување на  задачите.
• Поедноставете го и рефразирајте го вокабуларот во проблеми/ задачи со зборови.
• Барајте од учениците да го вербализираат процесот за вас.

Како да се модифицираат материлаји за математика
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Содржина на подучување

Обезбедете броеви на страници за да лоцираат одговори
Составете прашања според редоследот на материјалот за читање
Намалете го обемот на задачата
Означете или подвлечете ги одговорите
Обезбедете банка на зборови
Поделете го материјалот на помали делови
Дозволете им на учениците да работат со одговорен партнер
Менувајте се – вие решете проблем, ученикот нека реши 
проблем
Ако користите загатки со крстозбор, наведете банка со зборови
Направете  ја задачата повеќе визуелно организирана 
(погледнете ги стратегиите за визуелна организација)
Овозможете повеќе избори на одговори 

Како да се модифицираат материјали за други 
предмети Примери за 

стратегии на 
избор: 

• Наука - Заокружете на еден начин како
Мери може да го подобри својот
експеримент.
Парчиња ткаенина треба да бидат со иста
големина / Користете повеќе облека

• Јазик– Кои би можеле да бидат 
две добри домашни миленичиња 
за Јован?
Птица Кутре Риба

Maths – 5 X 5 = ______________

20     25    50

Јазични вештини - Кои можат да бидат 
две добри миленичиња за Конор?
Риба кутче птици
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• Како да се модифицираат работни листови

Содржина на 
подучување

Работните листови се начин за поддршка на содржината и им
овозможува на учениците да ги вежбаат своите ново научени вештини.

• Повеќето ученици со аутизам можат да имаат корист од измените и
очекувањата што се направени на нивните работни листови.

• Причините за ова може да вклучуваат: проблеми во фината моторика,
проблеми со вниманието, нивото на читање, когнитивни разлики,
перфекционизам и предизвици со формирање на одговори за есеј или
прашања со краток одговор.
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Како да се модифицираат работни листови

Содржина на 
подучување

• Поставете помалку прашања на страница и зголемете ја големината на
фонтот.

• За прашања со поврзување, намалете ја количината на задачи со
поврзување. На пример, подобро направете еден дел каде има 5 ајтеми
за поврзување и друг дел со 5 ајтеми за поврзување, наместо да има 10
ајтеми што мора да се поврзат.

• Расчистете го нередот на работните листови со исфрлање на необични
слики, блокирање на страницата за да бидат појасни очекувањата,
преклопете ги на делови, исечете ги на половина.

• Користете слики што ќе поддржат концепти и ќе го олеснат разбирањето.
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Како да се модифицираат работни листови

• Ако работниот лист не е директно поврзан со правописот, размислете да дозволите правописни 
грешки.

• Елиминирајте ги есејските прашања и наместо тоа  препрочитајте прашања на кои може ученикот 
да одговори.

• Завршете вие неколку проблеми за да можат да бидат искористени како примери.
• Користете нагласувачи за да привлечете внимание на важни информации на работните листови 

или да ги означите ајтемите што сакате да ги заврши студентот,  доколку го менувате бројот на 
барани проблеми/ задачи.

• Заокружете ајтеми на работниот лист што најдобро ги претставуваат вештините или содржината за 
кои што работниот лист е дизајниран да ги поддржува и бара од ученикот да ги комплетира само 
тие.

• Овозможете му на студентот да одговори на прашања на посебен лист хартија или со процесирање 
на зборови, ако ракописот е бариера за завршување.

• Обележете чекори на работниот лист.
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Обезбедете прецизни, позитивни пофалби додека 
ученикот учи
Дајте им на учениците прецизни информации за она што го прават правилно или добро; на пример, 
„одлично боење“ или „добро завршување на тој математички проблем“.
Генерализираната пофалба може да резултира во непланирано учење што е тешко да се смени назад.

Учениците со аутизам можат да учат во еден обид, па затоа е важно да се насочат пофалбите кон 
многу конкретно однесување: „Марко, многу добро напредуваш во множење на броеви“. Додатно 
учење  може да се случи ако учениците погрешно поврзат нешто што прават со пофалбите. Велејќи 
„Марко, многу добро напредуваш“ кога Марко истовремено ги ниша нозете додека  ја извршува 
математичката задача може да ги поврзе нишањето на нозете со општите пофалби..

Планирајте задачи на соодветно ниво на тежина
Учениците со аутизам може да бидат особено ранливи на вознемиреност и нетолерантни на  чувства 
на фрустрација, доколку не можат да ги извршат поставените задачи. Постепено зголемување на нивото 
на тежина или поддршка на учењето (особено со визуелни информации наместо со усни објаснувања) 
ќе помогне во минимизирање на фрустрацијата на студентот.

Содржина на подучување
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Разделете ги инструкциите на помали чекори.
Избегнувајте долги низи на вербални информации. Поддршката на вербалната настава со 

визуелни знаци и презентации ќе им помогне на учениците да разберат.

Обрнете внимание на прашањата поврзани со 
обработката и брзината на постапката

На учениците со аутизам можно е да им е потребно подолго време да одговорат отколку на 
останатите ученици.Ова може да е поврзано со когнитивни и/ или моторни потешкотии.

Учениците со аутизам можеби ќе треба да го обработуваат секое  посебно парче од 
пораката или барањето, и затоа им треба дополнително време да одговорат. Обезбедување 
дополнително време генерално, и да се овозможи доволно време помеѓу давање упатства и 
одговори на учениците, се  важни тактики за поддршка на учениците со аутизам. Користете 
конкретни примери и придружни активности.

Содржина на подучувањето
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Содржина на 
подучување

Користете значајни поттикнувачи
Поттикнувач може да биде било што од пофалба до опиплив предмет што го засилува 

однесувањето што ученикот треба да го научи
Време поминато на само, 

Време за разговор со омилен член од персоналот, 

Рутина за вежбање ( како одење на прошетка), 

Време за игра со омилен предмет, 

Музика, игри во вода

Дозвола да изврши омилена рутина

Предмети кои обезбедуваат специфична сензорна стимулација

Седење покрај прозорецот
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• Физичка структура во училницата
Адаптација и модификации на простор и материјали

Што можеме да постигнеме ако обезбедиме соодветна средина?

Да помогнеме да се 
минимизираат 
визуелните и 
аудитивните 
дистракции

Да помогнеме на 
младата личност да 

разбере која активност 
ќе се одвива во кој 

простор

Да помогнеме да се 
насочи вниманието

Да ги направиме 
правилата јасни

Да помогнеме на младата 
личност да разбере каде секоја 

област/ активност почнува и 
завршува

Да обезбедиме 
организација на 

средината за 
младата личност

Средина за учење

Средина за учење
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• Застанете пред неутрални позадини кога предавате

• Отстранете ги разнобојните постери од целата просторија

• Проверете за трепкави светилки

• Заменете ги флуоресцентните светла со ламби или природна светлина

• Поставете ги разделувачи помеѓу клупите и работните катчиња

• Покријте ги полиците и компјутерите

• Опремата чувајте ја во шкафовите

• Избегнувајте освежувачи на воздухот и хемиски мириси

• Изберете материјали за работа без мирис

• Покријте ги шарените подови и плочки со теписи

• Ставете сунѓер или гумички на ногарките од столовите и клупите

• Користете слушалки за компјутер и мултимедијални станици

• Покријте ги прозорците за да ги отстраните одвлекувањата однадвор

Минимизирање на дистракци во училницата

Средина за учење
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Визуелна структура- Правила на однесување
Модификации и адаптација на простор и материјали

Визуелно претставени 
на позитивен начин и 

да го претставуваат 
однесувањето 

очекувано од децата 
/ лицата со аутизам

Поставени на 
видливо и лесно 

достапно место за да 
можеме да им се 

посветиме кога ќе ни 
бидат потребни

Средина за учење



2018-1-UK01-KA201-047872

Каков вид на резултати од учењето очекуваме?

Модифицирање на резултатите од учењето

• Едукативно / когнитивни- стекнување знаења за училишниот предмет во зависност
од поставените цели и можностите и способностите на ученикот

• Афективни – поттикнување на интерес и внимание, позитивни емоции, релаксација,
поттикнување на независност и самодоверба, работни навики, социјализација

• Функционални и корективни - развој на фини и груби моторни вештини, визио-
моторна контрола, ориентација во просторот и време, развој на чувство за ритам,
развој на статичка и динамичка рамнотежа, насочување на внимание,
латерализација, развој и корекција на говор, развој на мислење, помнење,
класификација, итн.

Резултати/ исходи од учењето
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1) Напишете барем три стратегии или техники или поддршка што можете
да започнете веднаш да ги користите или да ги примените веднаш со
вашите ученици.

2) Напишете што сакате долгорочно да имплементирате со вашите
ученици.

3) Кои се најважните работи што сакате веднаш да ги споделите со
колегите?

Рефлексија



The ASD-EAST partnership

2018-1-UK01-KA201-047872
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Disclaimer
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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