
Oпште препоруке за

рад са ученицима 

којима је потребна 

додатна подршка



Комуникација са учеником

 Будите стрпљиви.

 Будите конкретни-избегавајти
нејасне и неодређене. 
термине-као што су касније, 
можда...

 Избегавати двосмисленост и 
сарказам.

 Рашчланити захтеве на мање 
кораке. 



 Гледајте и слушајте пажљиво.

 Одговорите позитивно на 
покушај-охрабрите ученика.

 Охрабрујте питања ученика 
увек кад је могуће. 

 Унапређујте комуникацију са 
учеником-користите гестове са 
вербализацијом.

 Посебно привуците пажњу 
визуелно, вребално или 
физички.



Социјална подршка

 Заштитите ученика од 
задиркивања. 

 Развијајте другарски систем и 
пријатељске односе на сваком 
часу.

 Планирајте ситуације сарадње-
подела улога за групни рад - да би 
сви могли да учествују у 
ситуацијама где ће ученик  
показати шта може и уме да уради.



 Структуирај активности са 

дефинисаним улогама. 

 Фокусирај се на дешавања у 

одељењу.

 Посебно тренирај и подстичи

социјалне вештине нарочито на

часовима одељењског

старешине-укључивање, 

стрпљење, прихватање другачијег

мишљења, дружење, прихватање 

туђих идеја.......



Представљање садражаја

 Представи садржаје што очигледније-
демонстрирај, користи фотографије, 
дијаграме, објекте из окружења, 
календаре, мапе, карте, аудио и видео 
материјале...

 Рашчлани инструкцију на мале кораке.

 Обезбеди могућност понављања и 
вежбања.

 Користи могућност вршњачког
поучавања.

 Примени учење у реалним ситуацијама.



Правила

 Прилагодите тежину задатка.

 Прилагодите облик питања.

 Скратите.

 Понудите алтернативну активност.

 Будите доследни у очекивањима.

 Извежбајте формат питања пре 

контролне вежбе (писмени 

задатак)-кроз пробе-вежбе.

 Обезбедите довољно времена.



Управљање понашањем

 Индивидуални договор-уговор 

(ако је 8. разред) са учеником.

 Користите визуелни сигнал, за 

почетак или крај.

 Охрабрујте изборе ученика.

 Поштујте добре одлуке 

ученика.



 Анализирајте узроке понашања 

из перспективе ученика.

 Избегавајте притиске типа -

буди добар.

 Избегавајте понижавајуће мере 

које слабе самопоштовање, 

доводе до анксиозности и нису 

разумљиве (видећеш шта ће ти се 

десити наставиш ли тако....).



Домаћи  задаци

 Индивидуализовани, 

одмерени, не захтевају више 

од 1 сата за рад.

 Кратке, јасне прецизне 

инструкције (мали кораци).

 Честе повратне информације 

и додатна упутства.

 Обезбедити помоћ вршњака.



НАСТАВНИК у одељењу где је 

ученик коме је потребна 

додатна подршка

 Прихвата различитости.

 Посматра ученика а не његову 
ометеност. 

 Верује да су сличности међу 
ученицима важније него њихове 
индивидуалне разлике.

 Користи методе које су 
прилагођене индивидуалним 
потребама ученика.



 Прибегава модофикацијама
које су једноставне.

 Настоји да усклади права 
детета коме је потребна 
додатна подршка са 
интересима циљевима и 
могућностима његових 
родитеља.

 Осигурава одговарајуће место 
у учионици за ученика коме је 
потреба додатна подршка и 
ствара услове да га сва деца 
чују и виде.

 Флексибилан је.



 Одржава мирну  атмосферу у 
којој ни ученици ни 
наставници нису изложени 
превеликом стресу.

 Обезбеђује да ученици којима 

је потребна додатна подршка 

буду саставни део групе.

 Креира атмосферу 

прихватања где сви ученици 

нуде и добијају помоћ.

 Не пореди ученике.



 Нуди додатну помоћ онда када 

је потребна појединцу или групи.

 Налази креативне начине да 

укључи све ученике у еве 

активности.

 Користи бројна визуелан 

помагала и други материјал 

прилагођен потребана ученика.

 Проналази различите начине да 

процени и забележи напредак 

ученика.



ПИКАСО

“Ko жели нешто да 

научи наћи ће начин, а 

ко не жели – наћи ће 

изговор.“ 


