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- Спадају у најтежу категорију деце са
вишеструким сметњама у развоју.

- Аутизам је један од најтежих
психотичних обољења раног детињства.

- Чешћи је код дечака.

- Почиње у првим месецима живота а и касније, после 
периода нормалног развоја до 2 године, а у најтежем 
облику испољава се између 3 и 5 године живота, након 
тежих психичких повреда: одвајања, породичних 
неприлика, смештаја у дечију установу итд.



Овај поремећај карактерише:

• Неспособност да се развију осећајни и друштвени односи са 
другим особама,

• Оно је равнодушно у присуству других или плачљиво и без 
мимике.

• Након пете године дете може да испољи нека осећања и 
изгради неке друштвене односе, али су и у младости и у 
одраслом добу приметни осећајна хладноћа, 

• Поремећај развоја говора, нарочито са ехолалијом и 
тешкоћама у употреби личних заменица. Има примера и 
металалије, одгођене ехолалије.

• Стереотипне радње у игри, нарочито игри рукама и 
постављању питања, те крути обрасци понашања.



• Интелигенција и сазнајне функције су снижене и оштећене код
две трећине аутистичне деце: стварање појмова, кодирање и 
разврставање информација, процеси памћења и говора.

• Игра аутистичне деце је немаштовита, исцепкана, стереотипна
и празна. Дете може бескрајно дуго и на исти начин да окреће
играчку, да скупља предмете, ређа, руши и поново слаже. 

• Тежња ка самоповређивању (код деце са тешким менталним
оштећењима), невољно умокравање и дефецирање.

• Пажња је краткотрајна. Решавање задатака које треба гледати је
отежано, јер усмеравање погледа на видне дражи је краће.

• Поремећај у моторној функцији испољава се у бесциљном
кретању



Узроци су још увек недовољно 
познати. 

Постоје различита истраживања која дају
предност:
- органским, генетичким, биохемијским, породичним, 
психичким и друштвеним чиниоцима.

Деца са синдромом аутизма, с обзиром на 
педагошко-психолошке карактеристике могу се 
више васпитавати него образовати.



ШТА МОГУ ДА УЧИНИМ КАО НАСТАВНИК:

- Код ученика код којих говор није развијен или је слабо развијен, 
треба користити невербалне канале комуникације. Пошто су они 
често узнемирени и под стресом, комуникација која омогућава 
смањење напетости и код наставника и код учитеља, тада се може 
успоставити помоћу визуелних средстава: одговарајућих слика или 
сличица, натписа, претходно договореним невербалним знацима 
(мимиком, покретом, звуком). 

- Сличице могу да помогну у одржавању пажње, памћења и 
разумевања задатка и за то их треба користити што је могуће више.

- Јако је битно на почетку да им се обраћате појединачно у свакој 
ситуацији, док не научи да упуство дато целом одељењу важи и за 
њих: ,,Молим те саслушај ово,  јер ово је нешто што требаш и ти да 
урадиш“. Поред тога што понављате упуства проверавајте да ли су их 
разумели.



- Приликом обраћања ученику са аутизмом користите што краће 
реченице и што једноставније речи, како би вас разумео.

- Ученику се не сме нарушавати дневни програм рада и треба га 
спроводити што је доследније могуће. Може да му се направи мапа 
дневних активности, која стоји на видном месту у учионици и да оно 
помера клизач кад се једна активност заврши и прелази на следећу.

- Научити га да препозна када је нешто завршено а нешто друго 
почиње. 

- О свакопј промени рутине или промени активности треба га 
претходно обавестити. 

- Пошто већина ученика са аутизмом имају потрбу за кретањем 
дозволите им да прошетају, да направе неку од својих ритуалних 
радњи и да се врате активности која је у току.



• Показале су се веома корисне ,,социјалне приче“, где
деца уче у кратко описаним социјалним ситуацијама како 
други могу да се понашају и како он треба да одговори. 
Јер су проблеми из аутистичког спектра испољавају се пре
свега кроз проблеме у комуникацији, јер аутистично дете
вештине социјалне комуникације учи на исти начин као и 
друге школске вештине.



АСПЕРГЕРОВ СИНДРОМ –високо функционални
аутузам

• На први поглед, ни по чему се не разликују од својих
вршњака. 

• Ова деца имају сличне проблеме као деца са
аутизмом али имају неке посебне таленте и 
завршавају школу, факултет.

• Често имају просечну или натпросечну
инелигенцију, али имају велики проблем у 
социјализацији.

• Ове особе могу достићи ,,понашање блиско
нормалном“.



• Касније проговорају и поред богато развијеног речника 
и мноштва усвојених информација често имају тешкоће 
у споразумевању са другим људима.

• Њихове реченице могу да представљају скуп 
,,бомбастих“, набацаних, аграматично скупљених 
речи које немају сврху комуникације.

• Интонација гласа може бити необична, као да певају, 
говоре роботизовано.

• Може имати необичне стереотипне покрете у 
стањима повишене напетости (радост, узбуђење).

• Имају обичај да упадају у реч, понекад имају 
коментаре који нису у вези са текућим садржајем.



• Не разумеју преносно значење и садржај изреченог увек
схватају буквално.

• Не разумеју ни невербалне поруке других (мимику и гест
који нам обично помажу да тачније разумемо значење
изреченог од стране другог лица), шале, повређеност, 
љутњу, узнемиреност итд.

• Немају способност уживљавања у туђе проблеме.

• Имају често необичне фасцинације и могу бити ,,досадни, 
наметљиви“ 



• Данас смо свесни чињенице да сва аутистична деца 
не могу да савладају основне 3 вештине: писање, 
читање и рачунање, али свако од њих заслужује да 
се покуша и научи онолико колико је могуће.

• Програм рада са сваким дететом прилагођава се 
његовом стању и разликује се од детета до детета.

• У раду са сваким дететом полази од онога шта може 
да уради (и шта осећа као успех), што је предуслов 
за успостављање плодног контакта са дететом и за 
стицање његовог поверења.

• Рад са овом децом мора бити тимски.



ШТА МОГУ ДА УРАДИМ КАО НАСТАВНИК:

- Предложите детету да бележи све што му је непознато и 
наразумљиво те да касније, после часа тражи објашњење;

- Подстицати укључивање детета у игру са другом децом 
(дати му лакше задатке и детаљно описати шта се од њега 
очекује), бити у близини да би се предупредили 
евентуални проблеми;

- Подстаћи толеранцију различитости ђака и вежбати 
комуникацију и поштовање другог ,,док један прича, 
други слуша“, ,,не треба да говоримо сви у глас“... 



• У школама се могу наћи и деца која имају неке 
симптоме аутизма али која нису аутистична.

• То су деца са емоционалним сметњама и поремећајима 
у понашању.

• Понашања која се могу сматрати као обично 
неваспитање или непоштовање, могу имати значење –
начин да укаже на потребу за помоћ или пажњу, или 
потребу да побегне из стресних ситуација, за добијање 
жељених предмета, исказивање неразумевања, 
протестовање против нежељених догађаја и слично. 



,,Говорити шта аутизам јесте je исто што и 
покушати да насликате звездано небо сасвим 

прецизно по дану када сија сунце“. 


