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-Истраживања показују да наставници просечно у
учионици губе око 50% времена од настеве зато
што ученици не раде на часу или на други начин
ометају наставу. Од тих 50% изгубљеног времена:

• Када би ученици имали самоконтролу и
одговорност они би се понашали на
адекватан начин на часу.
• Циљ дисциплине је :
-да ученици преузму одговорност за своје
поступке.
• Дисциплина је предуслов за учење. Она се,
такође, учи.

• Дисциплина може бити:
- наметнута и самодисциплина.

• Наметнута, дисциплина је понекад неопходна, али
је најбољи извор дисциплине онај који се налази у
нама самима – унутрашња или самодисциплина.

• Самодисциплина:
- развија самоконтролу код ученика и
- ученици преузмају одговорности за своје поступке;
Она омогућава:
-Очување самопоштовања;
-Смањење осећања кривице за учињену грешку.

Позитивна дисциплина:
•
•
•
•

Бави се понашањем
Подстиче пожељно понашање
Фокус наставниковог труда је ученик
Захтева пуно разговора са децом и
уважавање њихове тачке гледишта.

Принципи позитивног
дисциплиновања:
-Поштује достојанство детета;
-Активно учествују у раду на часу;
-Поштује потребе сваког детета, његов развој
и квалитет живота;
-Поштује мотивацију ученика;
-Награђујте солидарност.

ОС који практикује позитивну дисциплину:
-Одупире се импулсу придиковања, држања лекција
или моралисања;
-Слуша шта/како ученици говоре о себи и догађајима;
-Сазнаје праве разлоге понашања;
-Разговара са ученицима о свему;
-Подстиче говор осећања и тако смањује вербалну
агресивност;
-Води дијалог јер жели да разуме да ли је ученик
свестан свог неадекватног понашања, последица…
-Развија код ученика емпатију и
разумевање за другачије виђење исте ситуације.

Шта треба рећи:

Шта не треба рећи:

1.Књиге су нам неопходне 1.Шта ти мисиш како да
за рад.
се укључиш у рад без
књига ?
2.Пази како се понашаш 2.Не уништавај школску
јер можеш оштетитити имовину !
школску имовину.
3.Трудите се да ствари 3.Не разбацујте ствари !
остављете на договрено
место.

Техника 1. - Сугеришите прихватљиве начине
понашања
НЕ:

ДА:

„Спусти ноге са столице!“ „У учионици
ђацима ноге треба
да су на поду.“
Техника 2. - Смањујте анксиозност и фрустрацију

својих ђака тако што ћете благовремено понудити
могућа решења/сугестије
НЕ:

ДА:

„Просућеш воду свуда по
поду ако не престанеш да
сипаш!“

„Мислим да би било
добро да сад узмемо
већу посуду .“

Какав је однос између :
- Самодисциплине и самопоштовања ,
- Кажњавања и самопоштовања

Самодисциплина и самопоштовање
• Самопоштовање је у непосредној вези са
самодисциплином,
• за
самодисциплину дете добија поштовање,
прихватање и поверење од других,
• тада расте и самопоштовање јер придобија
афирмацију на бази свога понашања.

• Осећа се успешним, прихваћеним, важеним.

Кажњавање - самопоштовање
• Кажњавање, напротив, развија спољашњу
дисциплину – деца прихватају норме из страха од
ауторитета (то може бити само привремена мера, која
се користи само да би се добило у времену, док се не
развије самодисциплина).
• Самопоштовање је тада ниско, јер је прихватање
детета од стране окружења условљено (....ако будем
добра....мама ће ме волети....учитељица ће ме
похвалити).

• Дете је свесно свог страха, често се и стиди што је
његово понашање условљено застрашивањем и
казнама од стране ауторитета.
• Тада се осећа неуспешним, неприхваћеним

САМОДИСЦИПЛИНА

СПОЉАШЊА ДИСЦИПЛИНА

Позитивно усмерење/слобода за одређена
понашања
Унутрашња мотивација за прихватљива
понашања
Охрабрује децу да увиде могуће последице
свог понашања

Негативно усмерење/избегавање казне и
критике
Спољашња мотивација за прихватљива
понашања
Охрабрује децу на понашања којима
избегавају казну

Омогућава одраслима да понуде другачија
понашања

Омогућава одраслима да критикују оно што
НЕ ТРЕБА да се ради

Учи децу самоконтроли

Контролише дечије понашање страхом од
кажњавања

ЕФЕКТИ НА УЧЕНИКЕ

ЕФЕКТИ НА УЧЕНИКЕ

Задовољна су собом, позитивна слика о себи Развијају лошу слику о себи, незадовољна су
собом
Уче да контролишу своје понашање
Не развијају унутрашњу контролу над својим
понашањем
Постају све више независна
Сакривају своје грешке, често лажу,
Почињу да доводе у везу своје потребе са
неповерљива су и несигурна
потребама других људи

Начини на које наставници могу да направе топлу
атмосферу у учионици:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

упознати ученике као људе и одакле долазе,
подстицати их када имају потешкоће,
препознати њихов труд и успехе,
подржати их када се суоче са изазовима у животу,
говорити им да верујемо у њих,
гледати на ствари са њиховог гледишта,
шалити се са њима,
саслушати их,
забавити се са њима,
показати им да су поштовани чак и када праве
грешке.

Позитивна дисциплина подразумева:
• ,,ТОПЛУ” и ,,СТРУКТУРИРАНУ”
учионицу током целог школовања.
• На тај начин наставници остварују своје краткорочне
циљеве, при чему имају позитиван целоживотни утицај на
своје ученике јер на тај начин ученици уче да:
» решавају проблеме
» мисле за себе
» реше конфликт без насиља
» учине праву ствар и када одрасли нису присутни
САМОДИСЦИПЛИНА

Овај модел дисциплиновања
садржи 4 стратегије:
1. ПОСТАВЉАЊЕ ГРАНИЦА;
2. ВЕЖБАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ;
3. ВЕЖБАЊЕ ИЗОСТАВЉАЊА
НЕЖЕЉЕНОГ ПОНАШАЊА И
4. ПОТПОРНИ СИСТЕМ.

1.

ПОСТАВЉАЊЕ ГРАНИЦА

-То је коришћење невербалне комуникације
тј.језик тела да би се ученик подстакао да
одустане од непожељног понашања.
-До 90% ефикаснија у дисциплиновању
ученика на часу.
-Вербално изражавање: грдње, гласне
опомене, критике изазивају:
конфротацију, привлаче пажњу и на тај начин
осим што се ремети ток часа , позитивно се
поткрепљује лоше понашање ученика.

КОРАЦИ У ПОСТАВЉАЊУ ГРАНИЦА:
1.Имати ,,очи на леђима“- успешан наставник је визуелно

и ментално свестан свега што се догађа у његовој
учионици.Он мора да заузме такво место да мора да види и
чује све што се догађа током часа.
2.Прекинути тренутно наставу- то упозорава ученике да
њихово понашање у току наставе није подесно;
3.Окренути се према ученику, погледати га и позвати га
по имену (без непријатељског тона). Битно је да наст.остане
хладнокрван (да смири дисање) и да полако наступа, да би
показао да влада ситуацијом.
4.Дошетати до ученикове клупе – наставник сада користи
моћ просторне близине. Полако треба да приђе учениковој
клупи одржавајући контакт очима. Када дође до ученика
треба да остане хладан, усправан и безизражајног лица. Не
одговара се вербално чак и ако је ученик вербално агресиван.

5.Навести ученика на исправан поступак – наставник сада
ставља до знања шта ученик треба да уради нпр.прилази и
отвара му уџбеник на одговарајућу страницу. Ако је неделот.
6.Ослонити руку на клупу – (шаку или само палчеве ), да
би појачао контролу путем физичке близине.
7.Задржати се испред ученика – наст.остаје ослоњен
палчевима на клупу ученика, чекајући да овај испуни захтев.
Мора да одржи смирено дисање и контакт очима.
8.Задржати се иза ученика – ако је потребно, остаје иза
ученика да би одржао контролу физичком близином.
9.Отићи од ученика – када се ученик вратио на задатак,
треба да корача споро, са исправним држањем, настојећи да
одржи контакт погледом.

2.ВЕЖБАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
• Ово је систем за увођење позитивне сарадње у одељењу.
Сваком одељењу је потребан систем подстицаја, да би се
научили сарадњи.
• СИСТЕМ ПОДСТИЦАЈА је формализовани начин смењивања
позитивних санкција за подесно понашање ученика и казнених
санкција за неподесно.
• ПОДСТИЦАЈ је нешто што наставник може да пружи ученику,
а што ученик толико жели да ће се током одређеног периода
трудити да то добије. На овај начин се ученици мотивишу да
почну да се усмере на задатке на часу и понашају како треба.
• Да би мотивисао ученике за рад на часу, наст.треба да буде
спреман да брзо иде од једног ученика до другог и да им
пружа позитивну подршку и помоћ (да похвали, подстакне и
оде).
• ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ: Да се награда даје целом одељењу и то у
виду времена када могу да раде нешто што воле. На тај начин се
уче одговорности за зарађивање награде и да сарађују.

3.ВЕЖБАЊЕ ИЗОСТАВЉАЊА НЕЖЕЉЕНОГ
ПОНАШАЊА
• Користи се са ученицима који стално праве проблеме,
имају нападе беса, отуђени су од разреда…
• Прпоручује се:
- Да их искључи из система вежбања одговорности;
- Дозволити ученику да заради наградне поене за разред;
- Позвати ученике да помогну овом тешком ученику да буде
успешан;
- Постепено
излазити из
процеса вежбања
изостављања.

4.ПОТПОРНИ СИСТЕМ
• И овај систем је предвиђен за оне ученике који хронично
праве дисципленске проблеме.
• Потпрни ситем обухвата низ казни тј.негативних санкција
за нежељено понашање ученика које су различитих нивоа
јачине:
• Први ниво: Мале негативне санкције (мале казне) –
тиха и приватна конфротанција са учеником, тиха
опомена, састанак насамо са учеником.
• Други ниво: Средња негативна санкција (казне средње
јачине) – искључена из активности (,,тајм-аут“), јавна
опомена, задржавање ученика после часова, састанак са
родитељима, снижавање оцена…
• Трећи ниво: Велике казне

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

