
ПРОБЛЕМИ  ПОНАШАЊА КОД 
ДЕЦЕ/УЧЕНИКА– неурокогнитивна

психологија – први део

Радица Благојевић Радовановић



ДЕФИЦИТ ПАЖЊЕ (АДД) –

НЕМОГУЋНОСТ ДА СЕ 

УСМЕРИ ПАЖЊА



- То је најчешће дијагностициран поремећај пажње код ученика.

- За то стање својствена је импулсивност и неоријентисаност у 

времену.

Раније се веровало да постоји више облика поремећаја, нпр. Дефицит

пажње са и без хиперактивности.Коморбидитет постоји.

Савремено

схватање:

- Понекад је

хиперактивност

уобичајени симптом АДД-а,

некад је везана за узраст

или развојни стадијум,

а понекад понашање

које показују посебно

осетљиви ученици



- АДД није толико проблем пажње или учења, већ контроле 

импулса. 

- Ученик може да зна колико је 7 пута 6, али кад се од њега 

тражи да то реши на табли, може се догодити да у томе не 

успе.У основи ученик може да учи, него то учење не може да се 

вреднује у традиционалном смислу.

Код ове деце је префронтални део мозга 

нефункционалан у следећим функцијама:

• Разкиковање садашњости и будућности тј.проблем времена.

• Они су ,,кратковидни за будуће проблеме и последице”, не 

планирају будућност-то није патологија, већ пре црта.

• Највећи проблем им је у обављању дневних обавеза које 

захтевају суздржавање (одлагање тренутног задовољства) и 

осећај за време.

• Усмеравање са других на усмеравање на себе.



• Дијагностички критеријум за АДД:

• Симптоми или понашање јављају се пре 7 године,

• Симптоми или понашање трају најмање 6 месеци,

• Ниво сметњи је тежи и чешћи него што предвиђају норме за 

одређени узраст,

• Понашање изазива стварни хендикеп у најмање 2 подручја 

живота појединца (школи, кући, у социјалној околини).

• Око 25% има поремећаје учења, а чак 50% развија поремећај 

опхођења.

• Ако се АДД не дијагностикује или не лечи, може да има 

дуготрајне неповољне утицаје на дете и његово васпитно-

образовно, социјални и емоционално благостање.

• Погађа око 5% деце, пет пута више дечака него девојчице,

• Коморбидитет (преклапање) је уобичајно. 



• УЗРОЦИ:Јединствени јасан узрок АДД није установљен.

• Не изазива га помањкање родитељске бриге, превише ТВ или 

лоша исхрана.Они могу да погоршају АДД, али га не узрокују

• Симетрија чеоних режњева – услед

претеране симетрије између левог 

и десног чеоног режња у мозгу.

• Наслеђе

• Озледе главе – фронтални део мозга 

се најлакше озлеђује (пад са бицикле

, аутомобилска несрећа) – ризик за касније

проблеме у учењу и 

понашању.



Понашања која могу да укажу на АДД:

• Лоше рачунање напамет,

• Лоше планирање будућих догађаја, 

• Неосетљивост на погрешке,

• Изразит варијабилитет способности,

• Наглас узвикује одговоре у разреду, 

ретко чека свој ред,

• Поремећен осећај за проток времена,

• Често је ометен,

• Нема стрпљења, све жели одмах,



• Неуредан радни сто или лични простор,

• Немогућност да се осврне на прошлост и да учи на основу

прошлих искустава,

• Не може мирно да седи, стално се помера или врпољи,

• Помањкање могућности предвиђања и увида у прошло

искуство,

- Ученици са АДД-ом могу бити врло бистри.

- Научити их само темељним вештинама није довољно.

- Потребно је користећи нежан приступ научити их 

како да препознају своје импулсе, како да њима

владају, како и где да примене новостечено знање, 

способности и умеће.



• Одрасли обично перципирају и третирају их другачије, што 

утиче на учеников осећај бесa и неадекватности

- Често имају и специфичне тешкоће са учењем ( савладавање 

језика, писање, читање, рачунање).

• Треба се усмерити на јаке стране ученика и пружити им 

додатну подршку кад год је потребно.

• Покушаји да се ученик са АДД-ом излечи или доведе у ред је 

контрапродуктивно.

• Њима је потребно разумевање и пажња.

• Имају честе испаде беса - због чега је тешко овладати 

њиховим понашањем



• Код ученика са АДД-еом су упадљива 2 екстрема пажње: 

изражена одсутнот  и непажња код активности које су им 

досадне(посебно школске обавезе) и ,,интезивни фокус“ – хиперхокус 

пажње на ствари које су му интересантне.

• Хиперфокус може бити предност када раде нешто креативно, али и 

недостат када их хиперхокус у једној области спречава да обрате 

пажњу на ствари које други људи сматрају важним.(Нпр. дете може 

сатима да седи и да црта неку креативну илустрацију на неки задатак 

али да при том не обрати довољно пажње на сам садржај задатка, на 

правопис, граматику...)

• Представљају прави потенцијал за будућност.Ако васпитачи и 

наставници  успеју да издрже АДД-ериште, која су тешка за васпитање 

и помогну му да сазри и развије продужену способност ФЛОУА за неку 

,,озбиљну област“ која их буде интересовала у школи и на факултету, 

имаће част да учествују у стварање изузетног стручњака.

• Наравно, постоји опасност да дете оде у другу крајност, да своју 

различитост претвори у свој недостатак, зато сте му ви потребни да му 

помогнете да се обликује и усмери. 

• Попут Моцарта, Томаса Едисона, Черчила, Тома Круза, Џона Ленона ..





ШТА МОГУ ДА УЧИНИМ КАО НАСТАВНИК:

• Многи искусни наставници су силом прилике научили

како да изађу на крај са АДД ученицима.

• Шта они чине?

- Прво и основно, они одржавају позитиван став ( ,,Волим

ученике са АДД-ом, они имају више енергије и 

ентузијазма”).

- Научили су да успоставе равнотежу између контроле

усмеравања и давања упуства ученицима.

• Кад ситуација прерасте њихове могућности упућују их

одговарајућим стручњацима.



1. Будите стрпљиви- разумевање и сусретљивост према АДД ученику 

врло су битни. Ако сте млад наставник, изазов ће бити још већи јер 

ћете иначе имати више брига, ниво стреса ће бити виши. Обезбедите 

позитивну средину, усмерите се на јаке а не на слабе стране ученика, 

будите прилагодљиви но поставите и одржавајте доследне границе кад 

се ради о важним питањима.

2. Користите приступ модификације понашања- усмерите се на 

поткрепљивање позитивних понашања и преусмеравање негативних. 

Промена понашања је најпродуктивнија кад се изводи у тренутку кад 

се понашање одвија.Ако се приступи касније мало јевероватно да ће 

ученици интернализовати информацију. Наравно, не можете увек бити 

на страни АДД ученика, но створите инфраструктуру која му пружа 

подршку колико год је могуће (нпр. Жетонирање, посебне повластице, 

листе означавања, групни рад…). Немојте се усмеравати на више од 

једног понашања, јер ће ученици и ви постати преоптерећени и 

уморни.  



3. Избегавајте претње/ дистрес- превелики притисак узрокује да се 

АДД мозак затвори и ради испод својих могућности.Због тога је најбољи 

нежан и умерен приступ.Уместо да запретите ,,Ако не престанеш да 

причаш уписаћу те у напомену”, радије реците ,,Постави циљ који данас 

желимо на часу да остваримо, за 5 минута проверићу шта си 

урадио”.Никад немојте осрамотити ученика због његовог АДД 

понашања, јер то није ствар њиховог избора, они пате од поремећаја.Ти 

ученици су различити, зар нисмо то сви, на овај или онај начин?

4. Поставите га да седи у клупи пред наставником- са што мање 

предмета у видном пољу и на радној површини.

5. Уведите више кретања- кад планирате наставну јединицу укључите 

много кретања и практичног рада.Измењујте врсте покрета: седење, 

ходање, стајање.Да би сте контролисали неприкладно понашање 

ограничите ,,слободно” време.Успоставите систем знакова које дете 

разуме тако да комуникација са њим може да буде вербална или 

невербална (зауставити дете у неодговарајућим активностима: ставите му 

руку на раме ако је млађег узраста, стати поред њега док предајете, 

повремено му се обратити, узети му и погледати свеску итд.).



6. Пружите спољно поткрепљење- јер је овим ученицима знатно теже 

да одложе задовољење него просечном ученику, зато је потребно 

обезбедити им спољне мотиваторе (одобравање вршњака, додатна 

признања, повластице, наградне жетоне-за млађе, систем бодовања 

итд.).Похвалите их за напредак, прикладно понашање и постигнуте 

циљеве.Немојте чекати савршенство да би сте их похвалили.Увежбавајте 

се у томе да ,,уловите АДД ученика кад је добар”.Подстакните родитеље 

да користе сличне мотиваторе.

7. Подсећајте дете на задатке- кратко и често.Повремено подсећајте га 

на забране и ограничења.

8. Успоставити рутинска понашања- осигурајте високу 

предвидљивост помоћу дневних и недељних догађаја који се увек 

одвијају по плану.Нпр. припремите дневни преглед предавања: започните 

наставу увек на исти начин, прелаз са једне на другу активност  нека 

такође буде рутински, завршите час на предвидљив начин.Када дође до 

промене у рутини, нагласити промену.



9. Изоштрите комуникацију- важне информације, попут основних правила, 

правила о оцењивању и сл. Требају да буду написана и постављена на видно 

место у просторији. Дајте му увек кратка упуства и поновите их.Припремите 

писана упуства и поновите их усмено за процесе који се одвијају у више корака, а 

задатке за учењеи за домаћи поделите му на кораке. Поставити мање задатака за 

решавање, не више од 2-3. Испитивати га кратким и јасним питањима, што ређе у 

групи. Подстицати га да се искаже на начин који је њему лагоднији. Учити дете у 

групи социјалним вештинама, подстицати другу децу да му помогну и разумеју 

га.

10. При излагању градива користите што више можете- цртеже, слике, 

писање, компјутер, дијаграме…

11. Научите ученике како да користе информације да не би постали 

преоптерећени- покажите им како да поделе текст који треба да науче на мање 

делове, како задатак да разложе на више корака, како да провере оно што су 

урадили пре него што вам предају, помозите им да направе календар или нотес за 

планирање. Поучите их како да олакшају памћење попут писања кључних речи у 

,,ваздуху” и повезивање онога што желе да упамте помоћу Мапа ума, 

субвокализацијом (шаптање), или путем асоцијација.



12. Научите их вештином распоређивања времена- помогните им да 

успоставе контролу над временом у разреду коришћењем посебних 

ознака, звона, подсетника и сл. Увек уз сваки задатак наведите за колико 

времена очекујете да ће бити завршен, тако да не буде изненађења.

13. Учините учионицу функционалном- размотрите могућност 

осмишљавања појединих простора у учионици,,ученички кутак”, за 

посебне намене нпр. место на коме ученици могу неометано да пишу и 

читају, на коме се могу бавити практичним радом или да слушају 

умирујућу музику. За ту сврху могу се прилагодити преграде, ормарићи, 

полице или једноставно кутије.

14. Укључите читав разред- на одељењким састанцима бавите се темама 

о понашањима која су посебно релевантна за АДД, попут поштовања, 

како бити добар пријатељ другима, решавања проблема, бучног 

понашања, одбацивања лоших навика и сл. Будите пажљиви да не 

истакнете АДД ученика. Подстакните расправу како се осећа појединац 

којег други не поштују, прекидају га, злостављају. Да би били 

најпродуктивнији бавите се у одређеном периоду само једном темом.



КАКО ДЕТЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ  ПАЖЊЕ ПРИПРЕМИТИ ЗА 

ШКОЛУ

1. Осмислити програм понашања прилагођен детету са АДД-ом: 

усмерити се на неколико неприхватљвих понашања с јасним, 

конзистентним последицама које дете у потпуности разуме и са њима

се слаже. Последице не смеју да буду понижавајуће, претеће или да

укључују физичко кажњавање.

2. Пружити примере продуктивних организацијских умећа: подстакните

старију децу да користе технике планирања попут роковника, 

компјутерских програма или једноставно да користе блок-свеску за

бележење.

3. Измените околину: затражите да то дете у разреду седи напред, њима

је потребно много времена за додиривање предмета и практичне

активности, допустите им да стоје уместо да седе итд.



4. Ојачајте њихово самопоуздање и самопоштовање: 

осигурајте много повратних информација и позитивног 

поткрепљења.

5. Понављајте и подсећајте: поновите важне информације 

више пута.Подсетите га да на крају наставе погледа шта је 

урадио и да ли је уписао шта има за домаћи задатак.

6. Подстичите активно учење: користите визуелна помагала, 

практична искуства, рад у групи кад год је то могуће. 

7. Имајте добру сарадњу са родитељем као партнером, јер и 

детета са АДД-ом може бити фрустрирајуће за родитеље. 



Дете увек може одраслог научити трима стварима: да буде 

весео без разлога, да буде увек нечим забављен и да се зна 

свом снагом заузети за оно што жели.” - Пауло Коељо


