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ПОРЕМЕЋАЈ ОПХОЂЕЊА



• Поремећај                                   опхођења је 

озбиљан и                                    хроничан образац 

понашања                                   којим се крше 

друштвена правила.

• Карактерише га:

поновљено и трајно присуство образаца 

антисоцијалног,

агресивног и 

изазивачког понашања, 

где су повређена права других и прекршене 

друштвене норме.



• Ово је редак поремећај и представља озбиљан

проблем

Зашто је ово један од највећих проблема са којима се

сусрећемо у школи?

• Ова се деца тешко сналазе у школској средини.У односу на

другу школску децу обично имају:

- најлошије школске резултате, најлошије односе са другом децом и 

- најслабије способности управљања сопственим понашањем:

преузимања одговорности, планирања, контрола беса и тачности.



• Ова деца не праве разлику између моралног понашања и 

конвенционалног понашања

• Поред тога што су импулсивна, имају поремећај и пажње, она 

имају и претерану, пренаглашену моторичку активност (могу 

бити и са АДХД-ом) која их тера на стална тражења 

узбуђења, зато их треба стално анганжовати јер досаду 

ужасно доживљавају.

• Не развијају социјалне емоције (саосећање, емпатију, осећање 

кривице).

• Цео систем им је егоистичко-хедонистички – зато треба 

стално ићи на наглашавање вредносног система.



• Друго је питање сигурности.

• Постоји танка линија која разликује

поремећај опхођења од других проблема у 

понашању, укључујући ту поремећај

са пркошењем и супростављањем-

јер ова деца нису нарочито опасна, 

она више представљају гњаважу за одрасле, 

док ученици који пате од овог поремећаја доводе до забринутости

када је у питанју сигурност наставника, других ученика, 

чланова породице и самог ученика са поремећајем.

-Ово је поремећај који је и за породицу најнапорнији где и ствари у 

кући нису сигурне.



• Иако је ниво изазова за рад са

оваквом децом врло висок , ви можете

да допринесете успеху тог ученика, али само уз тимску

помоћ родитеља, стручњака из области менталног здравља, 

центра за социјални рад и других стручњака.

• На овај поремећај указује: 

• Склоност физичком обрачунавању у предшколском

периоду, 

• а ако се та склоност настави и у вишим разредима, 

вероватноћа је да ће у 80%  ученик учинити насилан

злочин.



Узроци

Увек постоји више узрока поремећаја:

• Поремећај има и биолошке и социо-економске компоненте (низак

социјални положај), 

• Фактори личности детета,

• Недостатак позитивних модела понашања,

• Родитељско злостављање или кад су родитељи стално критички и 

непријатељски према детету

• Сталне претње, лишавање било које врсте, одсуство оца, 

дисхармоничан однос међу родитељима, лоше родитељске

вештине

• Хемијска неравнотежа – хронично низак ниво кортизола (лучи

се у стресним или претећим ситуацијама, зато се не боје освете)



• Смањена активност префронталног кортекса

• Траума – рани доживљај губитка могу изменити функцију мозга на

начин који појединца чини подложним срединским стресорима.

• Да лоше родитељске вештине у комбинацији са неуролошким

факторима представљају основу за развој овог поремећаја.

• Наслеђе, повреде на мозгу, соматске болести

Препознатљиви симптоми:

• Недостатак уобичајеног социјалног умећа, као што је

поздрављање, вођење разговора, слушање, понашање на друштвено

прихватљив начин или узимање у обзир туђе потребе.

• Нека деца са овим поремећајем не могу да успоставе нити да одрже

блиске односе.

• Ова деца не могу да повежу узрок и последицу.



• Неприкладни емоционални испади, 

• Уништавање имовине.

• Конзистентна окрутност премна другима (прете, 

ударају и туку друге ученике).

• Често су окрутни према људима и животињама, немају

осећајност и емпатију за друге, нити осећање кривице.

• Гласно вербално злостављање других особа, изазивање

наставника, лагање и коришћење простачких израза

• Ови ученици често погрешно опажају да други прете

њим, и ако то не чине.

• Често су хронични злостављачи друге деце.



ШТА МОГУ ДА УЧИНИМ КАО НАСТАВНИК:

• Рана интервенција је од кључног значаја. Поремећај се може 

испољити већ од 4-5 године. Немојте се сваћати са дететом, увек ћете 

изгубити.

• Морате схватити да је мозак тог ученика другачије функционише и 

зато морате да будете мудри.  

• Појединци са овим поремећајем често окривљују друге и уверавају

друге око себе да је друга страна та која изазива проблеме. Имају 

манипулативне способности. Често остављају утисак да су бистри и да су 

особе од поверења.

• Не треба веровати информацијама које нам тај ученик даје.

• Кључни је тимски приступ и израда плана деловања. Јер кад имате 

план мања је вероватноћа да ћете претерано реаговети или да ћете бити 

увучени у учеников емоционални вртлог. Ви несмете да додатно 

заоштрите ситуацију, већ да покушате да умањите проблемску ситуацију 

кад до ње дође. Тим треба да постави следећа питања:



- Која је реакција прикладна када тај ученик малтретира друга? Кад 

омета рад у одељењу и непрестано гњави друге? Шта ако донесе 

оружје у школи? Шта да урадим у случајевима изливања беса?

• 1.Немојте предпосрављати да ученик говори истину. Ове особе 

стално лажу, не треба им веровати без убедљивих доказа.

• 2.Будите доследни. Важно је да ученик на прима различите поруке у 

школи и код куће или од различитих особа које брину о њему. 

Побрините се да сви буду упознати са планом  и да га спроводе на 

прикладан начин.

• 3.Будите специфични у својим захтевима. Радите само на промени 

једног или два неприкладна понашања. Уместо да од ученика тражите 

,,да буде добар“, користите ,,молим те да следиш моје упуство“.

• 4.Користите повластице радије него награду. Пожељно је да у раду 

са оваквим ученицима када радите на модификацији понашања (који 

се темељи на наградама и казнама), радије користите повластице 

уместо новчану награду или поклон.



• 5.Објасните план ученику. План треба да буде једноставан и јасан 

тако да га ваш ученик може разумети. Било би пожељно да му дате 

копију плана. На старијем узрасту може и да потпише договор или 

,,уговор о понашању“.

• 6.Настојте да што раније уочите поремећај. Будите будни и пазите 

на обрасце који би могли да укажу на проблем (нпр. стално се туче).У 

свесци или вашем дневнику бележите специфичности догађаја (нпр. 

датум, време, понашање, реакцију и све друге околности). Ако и поред 

рада са њим његово понашање буде неприкладно обавестите стручну 

службу и затражите помоћ од тима, који постоји у свакој школи.

• 7.Затражите стручну помоћ- уколико нема помака у поправљању 

неадекватног понашања изван школе: Центра за социјални рад, 

педијатра, а по потреби и Завода за ментално здравље.

• Све ово што радите радите у партнерству са родитељем, уколико 

је то могуће. Настојте да добијете што више информација о развоју 

детета. Неки родитељи ће вам рећи да њихово дете од раног узраста није 

гледало друге у очи, да није проходало него потрчало, да се није никад 

укључио у интеракцију са другом децом.



• 8.Делујте брзо – кад уочите проблем, јер ће се само стање погоршати. 

Најважнији циљ је научити дете да стекне поверење у себе.

(Јако је битно усклађивање родитеља и детета, а то усклађивање укључује 

узајамне игре, причања приче и кратке интеракције са особом која брине 

о детету. Злостављање, занмаривање или неусклађеност може довести до 

недовољног развоја синапси у десном префронталном кортексу, што 

касније изазива немогућност модулирања емоција. То често доводи до 

повређивања других без размишљања и осећања кривице).

• 9.Структуирање времена и планирање.

• 10.Укључити их у различите слободне активности, а посебно у 

физичке активности које ослобађају вишак енергије коју они поседују. 

Многе екцесе они чине како би били средини интересантни и да би 

привукли пажњу. Кроз разна такмичења, у школи и ван школе, 

симулисати их и мотивисати за рад у школи, да би развијали осећај 

личне ефикасности. Сваки њихов напор похвалити, чак и кад циљ није у 

потпуности остварен.



• Деци која пате од овог поремећаја најбоље помажу родитељи који 

покушавају својој деци да усаде:

• 1.Осећај контроле над властитим животом.

• 2.Осећај да је оно што чине различито од онога што јесу.

• 3.Осећај да су вољена без обзира на поремећај.

•

• Као најбољи приступ показао се бихевиорални, усмерен на 

поткрепљивање адекватног понашања. Битно је да се сви придржавају 

плана, да се створи емоционално мир на околина, да се буде доследан и 

редован размена информација са стручним тимом.

• Ово је јако озбиљан поремећај тако да се често комбинује са 

фармакотерапијом (zoloft, seroksat, anafranil).       



„НИКАДА НЕ ГАЂАЈ ЧОВЕКА БЛАТОМ. 

ДО ЊЕГА МОЖДА НЕ ДОЛЕТИ А НА ТВОЈИМ РУКАМА 

ЋЕ ОСТАТИ“ – Омар Хајам


