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КАКО ЗАПОЧИЊЕМО САВЕТОДАВНИ РАД?

- Увек започети неформалним питањима

- Не постављати масу питања

- Започети са отвореним питањима и избегавати 

питања КАКО И ЗАШТО

- Активно слушање 

- Парафразирање

- Рефлексија

- Директна питања

- Рекапитулација – дајемо му охрабрење и 

поткрепљење.



Важно је да наставник:

1. Има поверење да је ученик способан да сам

реши проблем.

2. Да искрено прихвати осећања ученика.

3. Да зна да су често различита емотивна

стања ученика интензивна, тренутна и да се

брзо мењају.

4. Има способност да се емотивно уживи

(емпатија), а ипак да одржи дистанцу (не

осудити, не оправдати него разумети са

топлином и дисциплинованим

разумевањем).



5. Има свест о ученику као засебној
индивидуи.

6. Буде искрен и да, ако није у 
могућности да се посвети ученику
(нема времена, несигурно се осећа, 
непријатно му је...), да му отворено и 
каже.

7. Поштује приватност сваког ученика и 
да задржи за себе оно што сазна о 
њему (изузев кад се дете налази у 
животној опасности).



НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ АКТИВНО СЛУШАЊЕ-

СЛУШАЈТЕ САГОВОРНИКА А НЕ СЕБЕ!

1.Омогућава ученицима да изразе своје емоције, 
да поделе своја јака осећања, да их ослободе и 
да могу да се посвете бољем учењу, обавезама, 
забавама, дружењу...

2. Помаже ученицима да се не боје негативних
емоција, пружа им подршку да осећања нису
,,лоша“ -тако да им помаже да их сама у себи
прихватају.

3. Препушта одговорност ученику за анализу и 
решавање свог проблема, уз ненаметљиву
подршку и понуду помоћи наставника. На тај
начин се јача његово самопоуздање, 
самоодговорност, самосталност.



4. Има за последицу да ученици радије

слушају и уважавају наставнике када

имају осећај да су прихваћени, да су

њихови ставови, мишљења и осећања

цењени и поштовани. 

5. Отвара могућност и за одрасле да

искажу своје емоције и да их деца

разумеју и прихвате.

6. Активним слушањем и емотивном

подршком негује се блискији и зрелији

однос између ученика и наставника.



ИНДИВИДУАЛНИ  РАД

Када се примењује? 

 односи се само на конкретну личност ,

 веома сложен и захтева посебну пажњу,

 интимне природе и захтева пуно поверење 

саговорника,

 код ученика постоји страх од групе,

 утицај на ученика биће снажнији и 

дуготрајнији ако му то насамо кажемо.



Које су му предности? 

 очување достојанства ученика,

 обезбеђивање ''сигурног простора'' за 
ученика док сам не ојача за суочавање са 
проблемом и  средином,

 развој унутрашњих снага ученика,

 обезбеђујемо време и простор за мењање 
ученикове слике о себи у позитивном 
смислу.



ГРУПНИ РАД

 Ученици који имају исти или сличан проблем

 Немају одређени проблем, али њиховим 
учешћем у групи можемо лакше разрешити 
проблем појединих ученика који су мањина у 
групи (дејство групе на свог члана, 
појединца),

 Група која жели да реши неки проблем који 
постоји у школи.



Предности - када је:

 Рационалније радити са више ученика 
истовремено.

 Природа проблема везана за унутар групне 
односе или односе појединаца према другима 
(социјализација).

 Проблем је јавног карактера (у односу на групу и 
школу).

 Постоји кохезивност групе - „мост“ за 
саветодавни рад, када група има „здраво језгро“.

 Проценимо да ће појединци пре прихватити 
договоре групе, него наше предлоге и савете.

 Примеренији и етички оправданији када се ради 
о конфликтима унутар групе.



Једна подршка када
си на дну, вреднија

је од хиљаду
похвала кад си на

врху!


