
 

 

 

 

ПОРЕМЕЋАЈ У ПОНАШАЊУ 
О поремећају у понашању говоримо када су поступци ученика превасходно и упорно такви да имају за 
последицу значајно ремећење функционисања других ученика Такав образац понашања је 
континуиран и доминантан. Међу карактеристикама поремећаја у попонашању код деце и 
адолесцената налазе се: 

 Иницирање агресивног понашања и агресивне реакције према другима. 

 Шиканирање, претње или застрашивање других.  

 Физичка злоупотреба других. 

 Намерно уништавање туђе имовине. 

 Непоказивање емпатије и бриге за осећања, жеље и добробит других. 

 Безосећајно понашање према другима и недостатак осећања кривице или кајања. 

Учионица 
 Обезбедите сређено окружење за учење.  

 Настојте да нема буке и напетости у одељењу. 

Наставне стратегије 
 Ваши ученици треба да буду упознати са вашим очекивањима, циљевима који су установљени 

за активности и о помоћи коју ћете им пружити у постизању циљева. 

 Обезбедите могућности да вежбају очекивана понашања. 

 На прецизан и неповређујући начин затражите од других ученика подршку за ученика са 

поремећајем у понашању. 

 У згодној прилици затражите информације од ученика како виде своје јаке стране, слабости и 

који су им циљеви. 

 Спроводите правила учионице доследно. 

 Награђујте више него што кажњавате, у циљу изградње самопоуздања. 

 Одмах похвалите добро понашање и рад. 

 Промените награде за мотивисање понашања ако су неефикасне. 

 За ученика са поремећајем у понашању планирајте активности и задатке у којима ће бити 

успешни. Самопоштовање и осећање равноправног учешћа у групи је од суштинског значаја за 

све ученике са емоционалним поремећајима. 

 Немојте очекивати да ће ученици са поремећајем у понашању тренутно показати успех; радите 

на «дуже стазе». 

 Будите стрпљиви, осетљиви, добар слушалац, фер и доследни у третирању ученика са 

поремећајем у понашању. Покажите поверење у способност ученика и поставите циљеве које 

реално може постићи. 

 Користите широк спектар наставне опреме коју можете приказати ученицима да је разгледају 

и рукују њом. 



 

 

 Упутства треба да буду једноставна и изразито структурисана. 

 Групно учешће у активностима је веома пожељно јер омогућује друштвене контакате. 

 Неки ученици са поремећајем у понашању могу покушати да избегну учешће на часу. Када 

ученик показује реакцију одбојности према активностима, ова одбојност обично потиче из 

страха или недостатка искуства за активност или услед фактора својствених самој ситуацији. 

Дакле, треба учинити сваки напор да се побуди интересовање таквих ученика за активности 

тако да они науче да обављају активности са успехом и задовољством. 

 Понудите активности које могу да смање агресивност. 

 Консултујте се са другим стручњацима, наставник за специјално васпитање, школски психолог 

и други могу имати корисне иефикасне стратегије. 

 Неки агресивни ученици се понашају на овај начин због подсвесне жеље за пажњом, а могуће 

је променити њихово понашање дајући им признање. 

 Пружите им искрену и непосредну повратну информацију о њиховом понашању. Нека ваша 

деца увек знају да ли се правилно понашају и да ли постоји нешто што би могли да ураде да 

побољшају своје понашање. Будите конкретни када говорите деци о њиховом понашању. 

 Ученике не треба доводити у неугодну ситуацију. Када кажњавате, одведите ученика подаље 

од других ученика. Питајте га/њу зашто он/она мисли да сте их замолили да разговарате са 

њима. Питајте их како је требало да се понашају у конкретној ситуацији и шта ће учинити 

следећи пут. Упутите их у последице таквог понашања. Понекад ће вам рећи да треба да раде 

сами или да је требало да упуте извињење. Ваша казна треба да буда логична и у складу са 

тежином последица. Одмах укажите на последице, а затим учестало пратите њихово 

понашање. 

 Имајте на уму да изоловање ученика из учионице не може увек бити најбоље решење. 

 Третирајте ученика са поремећајем у понашању као индивидуу која заслужује поштовање и 

обзир. 

 Понекад је мудро припремити списак потенцијалних проблема у понашању и превентивне и 

реактивне стратегије које ће довести до прихватљивог понашања. Ако сте припремљени за то 

и ако знате  како ћете одговорити на девијације у понашању, савладали сте пола пута до 

успеха! 

Оцењивање и тестирање 
 Пажљиво пратите реакције ученика на различите аспекте оцењивања. 

 За сваког ученика прикупите у његовом / њеном портфолију неколико примера рада (квизови, 

задаци, пројекти) који показују знање о предмету или наставној јединици. 

 Надгледајте напредак ученика кроз неформално оцењивање, не чекајте јер може да буде 

прекасно када откријете да постоји проблем. 

 Обезбедите издвојену просторију / мању групу / алтернативну локацију за тестирање (са 

дежурним наставником). 

 

 

 


