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УВОД 

Деца имају  своје сопствене личности.  Могу бити стидљива, говорљива, активна или интровертна.  

Сва деца имају проблеме са понашањем, али нека од њих је теже прихватити . Нека понашања су 

пролазна, нека опстају и појачавају се.  

Нека од ових понашања  могу чинити да деца буду агресивна, љутита, тешка за васпитавање, што им 

значајно може отежати живот. Свако дете се повремено понаша ружно, и с времена на време може да 

има нападе беса, да буде агресивно или непослушно и све то може да буде део нормалног  

одрастања.  

Како идентификовати проблематично дете?  За идентификацију је кључно да понашање таквог 

детета ремети његов рад у школи или његов однос са  другима (друговима, наставницима). 

ДЕФИНИЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

Шта је нормалност? 

 Нормалност  као недостатак патологије -  нормалност као здравље  (очуваност појединачних 

психичких функција) 

 Нормалност по просеку (оно што чини већина људи у одређеној културној и социјалној средини 

је нормално ) 

 Нормалност као идеал; Нормалност као утопија 

 “Нормалан Его је, као и општа нормалност, једна идеална фикција – Фројд”  

 

Психички здрава особа је ..    

а) лишена психијатријског обољења, 

б) има опште добро стање и осјећање задовољства сопственим функционисањем  

ц) функционише својим пуним  интелектуалним, физичким и емоционалним капацитетом, 

д) способна да се бори и да сарађује са околином (добар адаптивни капацитет), тј. да има добре 

односе са родитељима, колегама, ширим друштвеним окружењем и 

е) има добру јачину Ега, што значи да је, између осталог, способна да активно и са очекиваним 

успехом разреши конфликтне ситуације. 

 

Могуће дефиниције проблематичног детета 

Дете које прави неприлике  

Дете које нервира учитеља  

Дете чије је понашање лоше  

Дете које захтева више пажње или дисциплине него што је  нормално. 

Дете које не испуњава очекивања  

Дете које је агресивно у разреду, испољава узнемирујуће облике понашања,   ремети рутину часа, 

тешко је за подучавање, и омета учење друге деце.  

Дете које захтева несразмерну количину пажње или корекције  

 

Проблематично дете је..  

..дете које захтева више пажње или дисциплине него остала деца.. 

Овакво дете захтева :  

Додатно време, ангажовање, додатна знања.. 

Прораду емотивног доживљаја  

 

Проблематично дете - чији је то проблем? 

Учитељев?    

Школски?    

Здравствени?     

Друштвени?     

Родитељски?     

Дететов? 
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Класификација 

Проблематично дете се може сврстати у неку категорију:  

1 Соматски поремећаји  

(1) Проблеми са видом 

(2) Проблеми са слухом 

(3) Диабетес мелитус 

2 Неуролошки поремећаји  

(1) ДЦО 

(2) Мишићна дистрофија 

(3) Епилепсија 

3 Психички поремећаји  

(1) Аутизам 

(2) АДХД 

(3) Фобије 

(4) Школска фобија 

(5) Анксиозност код деце 

(6) Депресија код деце 

(7) Анорексија 

(8) Булимија 

(9) Дaунов синдорм 

4 Поремећаји понашања   

 

1.   СОМАТСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ КОД ДЕЦЕ  

 

1.1. Проблеми са видом 

Студије показују да 48% родитеља није одвело своје дете код очног доктора 

до 12-те године. 

Свако десето дете предшколског узраста и једно од четворо деце школског 

узраста има проблем са видом.    

Проблеми са видом могу да се јаве код деце у било ком узрасту, и зато је 

важно да учитељи буду свесни симптома који могу да се уоче током 

уобичајеног рада у разреду.  

Уколико учитељ уочи проблем, треба да обавести о томе родитеље да би 

уследио преглед код очног лекара.  

Видљиве појаве: 

 Кривљење главе или напрезање при читању са табле. Ова деца често не стижу да заврше 

преписивање са табле  за задато време,  зато што не виде добро шта је на табли написано  

 Честе главобоља, нарочито за време каснијих часова. Добро и лако читају и преписују са 

табле у првим часовима у току дана, а током каснијих часова деца се проблемима вида могу 

до добију главобољу због напрезања очних мишића.  

 Често трљају очи или имају честе надражај очију.  

 Током читања, деца која држе књиге врло близу или врло далеко од себе, вероватно 

покушавају да компензују  проблем са видом који имају при читању 

 

 

1.2. Проблеми са слухом 

 Спроводно слабљење слуха 

 Узрокована је проблемом у спољнем или  средњем уву који 

спречава звук да се пренесе до унутрашњег ува и нерава. 

Генерално  захватају квантитет (чује се само оно што је гласно). 

Обично може да се лечи лековима или  операцијом. Најчешћи 

разлог код деце је упала средњег ува. 
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Нервно слабљење слуха: Овај тип слабљења слуха је због проблема у кохлеи (сензорни део ува) или 

у чујном живцу (нервни део).  Може бити стечен или присутан при рођењу.   

НАПОМЕНА: могуће је имати оба, и кондуктивни и сензонерулани губитак слуха - комбиновани 

гунбитак слуха 

Једнострани губитак слуха:  Само једно уво је погођено. Постоји велика тешкоћа слушања при 

високом позадинском шуму.Врло је тешко локализовати извор звука (важно у саобраћају). 

Билатерални губитак слуха (оба ува су захваћена):  Тешко се чује тиши говор, и узрокује да се 

звукови чују искривљено. Медицинске интервенције нису увек могуће и губитак је сталан. Често се 

користе помагала за слух  (слушни апарати), са различитим ефектом,  зависно од степена губитка 

слуха.  

Шта се може урадити? 

Место седења: Сместите дете оштећеног слуха ближе учитељу ради најбољег звучног пријема и 

визуелне информације. Такође, немојте га задржавати само на једној локацији, дозволите му да 

се помера до најбоље позиције за слушање, уколико  за то искаже потребу. 

Проверите  да ли ученик има јасан преглед целог одељења да би могао да учествује у групном 

раду ако је могуће.  

Уколико  ученик боље чује на једно уво обезбедите да здраво уво буде окренуто према разреду 

и учитељу.  

Сместите ученика далеко од бучних места. То може да значи да треба преуредити места за 

седење за одређене активности. 

Визуелна помагала: Обезбедите добро светло за своје лице. Бљештање или јако светло  (као што 

је прозор) иза учитеља чини читање са усана јако тешко. 

Говорите  јасно и природно. Пренаглашен говор  и викање могу отежати разумевање  говора 

других.  

Трудите се да останете на једном месту док говорите. Тешко је читати са усана неког ко се 

много креће. Немојте говорити док сте окренути леђима разреду (на пример, док пишете на 

табли). 

Трудите се да користите што више визуелних помагала. 

Док  читате гласно, немојте дозволити да се ваша уста не виде од књиге коју држите. 

Пажња: Будите сигурни да дете са оштећеним слухом учествује, одржава пажњу (не само 

“слуша”) док радите нову лекцију.  

Повратна информација: Проверавајте  да ли је ученик са оштећеним слухом разумео 

инструкције. 

Помоћ вршњака: Може бити од помоћи ако се обезбеди одговорни најбољи друг који би помагао 

детету са оштећеним слухом.  

Галама у позадини: Особе са оштећеним слухом не могу да одстране буку у позадини. 

Преузмите кораке да смањите количину буке у разреду. Покушајте да таквог ученика сместите 

даље од буке (далеко од бучних ученика или отвореног прозора). 

Припрема: Читање унапред, или нека друга припрема унапред  би омогућила детету са 

оштећеним слухом да се припреми и лакше укључи у тему  и олакша му учешће у дискусији. 

Рефразирање: Уколикио ученик са оштећеним слухом  не разуме нешто, покушајте то рећи на 

други начин. 

Нестрпљивост: Немојте очекивати непрестану пажњу од стране ученика са оштећеним слухом.  

Социјализација: Посматрајте социјализацију ученика са оштећеним слухом са другом децом. 

Храбрите његове другове да га позитивно прихвате.  

Слушни апарати- подржавајте употребу слушних апарата тамо где се препоручују 

 

  1.3. Диабетес мелитус 

 Диабетес мелитус тип 1 је шећерна болест, која се јавља претежно код 

млађих особа и то најчешће у пубертету. Често се назива јувенилни 

дибетес или диабетес младих.  Оштећене су  ћелије панкреаса (бета 

ћелије), које стварају инзулин.  Инзулина скоро уопште нема у крви. 

Шећер  у крви  је повишен, ћелије јетре, мишића и масног ткива  не 

могу да га искористе и трпе због тога. Дијабетес тип 1 се лечи 

инсулином.  
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Специфичне потребе када у разреду постоји  дете са шећерном болешћу:  

 Мерење шећера у крви,  учесталост мерења и околности које захтевају узимање крви, 

 Давање инсулина дозе и врсту инсулина као и чување инсулина,  

 Оброци и ужине, са количином, врстом хране и  временом узимања оброка, 

 Потребно је обезбедити ужину у  било које време,  

 Симптоме и начин лечења хипогликемије,  

 Симптоме и лечење хипергликемије,  

 Првенство у  одласку у купатило и приступ  води за пиће.  

 

Учитељ би требало да:  

Обезбеди  помоћ у учењу за ученике који због дијабета изостану са наставе,  

Обезбеди информације за наставнике других предмета као и наставнике који су на замени, 

Обавести родитеље  о свакој промени у ритму рада школе (биоскопске посете, прославе 

рођендана...),  

Има добру комуникацију са школским лекаром или медицинском сестром у школи,  

Прибави што више  доступних  информације о дијабетесу,  

Поштује ученикову приватност у највећем могућем степену,  

Понаша се према деци са дијабетесом исто као и према другој деци, осим у области када се поштују 

њихове здравствене потребе.  

 

2.  НЕУРОЛОШКИ ПОРЕМЕЋАЈИ КОД ДЕЦЕ 

 

Дете у инвалидским колицима 

• Дечја церебрална одузетост (ДЦО) или дечја парализа  

• Мишићна дистрофија 

 

2.1. Дечја церебрална одузетост (ДЦО)  

Дечја церебрална одузетост (ДЦО) или дечја парализа јесте најчешће конгенитално обољење код 

деце. 

Три најчешћа облика ДЦО су: 

Спастична ДЦО – изазива укоченост и отежане покрете, 

Атетоидна ДЦО – са невољним и неконтролисаним покретима, 

Атаксична ДЦО – изазива поремећаја равнотеже.  

ДЦО захвата контролу мишића и координацију, тако да и једноставни покрети јесте отежано. И 

друге функције које захтевају мишићну акцију као што су дисање, контрола мокраће бешике и црева, 

храњење, учење – могу бити захваћени.   

 

ДЦО се не погоршава са временом. 

 

Тачан разлог за многе случајеве деце са ДЦО остају непознати. Често је разлог неки проблем током 

трудноће који оштећује мозак детета пре рођења. Проблеми током порођаја такође могу да доведу 

до оштећења дететовог мозга и касније до ДЦО. Превремено рођена деца, нарочито она са малом 

тежином су ризична група деце. Повреда мозга бебе после порођаја или малог детета може такође 

да доведе до ДЦО. То може бити: 

• Инфекција мозга као што је менингитис, 

• Повреде у саобраћајним незгодама,  

Деца са ДЦО имају различити степен физичке слабости. Нека имају само благу слабост, док су друга 

тешко погођена. 

Пратећи проблеми су чести:  

• Слабовидост или слепило,  

• Губитак слуха, проблеми говора, комуникације,  

• Поремећај спавања 
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• Кашњење раста зуба, отежано гутање, остеопороза,  

• Епилептични  напади,  

• Поремећаји понашања, ментална ретардација.    

Нека деца захтевају редовно лечење или помагала као што су инвалидска колица.  

 

2.2.Мишићна дистрофија 

 Мишићна дистрофија (МД) је генетска болест где мишићи  постају временом све слабији и слабији.  

Постоји 9 типова МД, неки се могу дијагностиковати на рођењу, неки током детињства, а неки тек у 

одраслом добу.  

Прогноза зависи од типа МД и колико брзо слабост мишића напредује.  

Не постоји лек за МД, али постоје различите врсте терапије и лекова који могу да смање симптоме 

и успоре пропадање мишића.  

 

Шта школа може учинити када има дете у инвалидским колицима?  

Обезбедити пуну информисаност учитеља о самој болести, специфичностима и физичким 

ограничењима  

Физичку приступачност школском простору, лифт за колица  

Прибор који се може користити и из инвалидских колица  

Помоћ у социјалном прилагођавању и стварање позитивног односа са друговима  

Индивидуализовано физичко образовање и остали видови по потреби 

Организовани сервис за помоћ при продуженим одсуствовањима из школе  

Професионално саветовање  

 

Мишићна дистрофија се погоршава временом 

 

2.3. Епилепсија 

Епилепсија је заједнички назив за велику групу поремећаја мозга који се испољавају понављајућим 

нападима. 

Епилептички напад је последица ненормалне и прекомерне активности можданих ћелија.  

Епилептични напади су епизодични, долази до губитка свести, поремећаја моторике или измена у 

понашању. 

Епилептични напад  настаје нагло, престаје спонтано и има тенденцију понављања  

3. ПСИХИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ У ДЕТИЊСТВУ 

 

3.1.  Аутизам 

Аутизам је поремећај неуролошког развоја који се карактерише смањењем социјалне интеракције и 

комуникације и  рестриктивним и репетитивним понашањем.   

Ови знаци се појављују пре треће године. Аутизам захвата процесирање информација у мозгу  

мењањем начина на који се нервне ћелије и њихове синапсе организују.  

Преваленција аутизма јесте 1-2 на 1000 особа.  

Тријада симптома:  

Нарушене социјалне интеракције: 

o мање пажње на социјалне стимулусе,  

o мање се смеши и не гледа у друге,  

o слабо се одазива на сопствено име,  

o не усваја  социјалне норме понашања,   

o има мање контакта очима,  

o нема способност да  користи једноставне покете при изражавању,  

o неспособност да се прстом показује  на ствари.  

Од треће до пете године не усвајају социјална понашања, не прилази другима спонтано, не може да 

имитира и одговори на емоције, не може невербално да комуницира.  
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Нарушена комуникација 

Трећина до половине деце са аутизмом не развијају природни говор да би могли да свакодневно 

комуницирају са другима. Изграђују добар однос са примарним неговатељим. 

Понављајуће понашање 

Понављајући покрети главом - рокинг , махање рукама, прављење звукова  

Компулсивно понашање (сређивање предмета у ред). 

Отпор према променама  (непроменљив распоред предмета или одбијање да се буде прекинут у 

активности) 

Ритуали  (непроменљив распоред дневних активности) 

Рестриктивно понашање ( ограничена  интересовања, или активности, као што је преокупираност 

једним тв програмом, једна играчка, једна игра..) 

Самоповређивање  укључује покрете који повређују или могу да повреде (убадање коже, уједање 

руке, ударање главом..) 

 

Које су могуће интервенције 

Устаљеност,  рутина, распоред увек на истом месту- не мењати уобичајени поредак и распоред 

ствари 

Визуелне ознаке –поставити их у виду сличица ради усмеравања детета, нпр. Сличице са храном 

воде до кухиње итд... 

Дозвола за ритуалне радње – не спутавати их, јер оне смирују дете    

Вежбање свакодневних животних вештина, оспособљавање за живот у заједници, рекреацију, 

слободно време и запошљавање.  

Искористити јаке стране овог детета  

“Неприкладно” понашање  може бити начин на који се тражи помоћ или пажња, бежи од стресних 

ситуација  

 

3.2. АДХД 

 

 АДХД  (Аttention deficit hyperactivity disorder) је чест поремећај у детињству где је најизраженији 

проблем са недостатком пажње, превеликом активношћу и импулсивношћу. Јавља се код 3 - 5 -

10% школске деце и око три пута је чешћи  код дечака него код девојчица. Не зна се тачно шта је 

узрок.  

Постоје три групе симптома:  

 Недостатак пажње  

 Хиперактивнот  

 Импулсивност  

АДХД - Недостатак пажње  

Ова деца не могу да обрате пажњу на детаље или чине непажљиве грешке при 

школским задацима.  

Не могу да одрже пажњу током школског рада или игре.  

Делују као да не слушају када им се неко директно обраћа.  

Не прате ток рада по инструкцијама и не завршавају такве задатке.  

Имају тешкоће да организују активности.  

Избегавају или не воле задатке који захтевају дужи ментални напор.  

Често губе  прибор, књиге или алатке који су потребни за задатак или активност.  

Лако се поремете у раду.  

Заборавни су у дневним активнотима.  

 АДХД – Хиперактивност 

Врпоље се на месту и мрдају рукама или ногама.  

Напуштају место и када се очекује да мирно остану на месту.  

Трче или се пентрају и у непримереним ситуацијама.  

Имају проблем да се играју мирно  

Увек су у акцији, крећу се као да „раде на мотор“, причају као да су“ навијени 

 АДХД - Импулсивни симптоми 
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Одговарају и пре него што је питање постављено до краја.  

Имају проблем да чекају свој ред.  

Прекидају и упадају другима у реч.  

 

АДХД – шта се може урадити 

Направити мирно и уређено окружење за учење.  

Ограничити друга догађања и буку током наставе и учења.  

Ставите ученика да седи у средини учионице, даље од прозора, од врата, даље од наставничког 

стола. Окружите га узорним ученицима.  

Обезбедите различита средства и материјале за рад, која ангажују више чула истовремено – 

додатне облике, боје, текстуру, звучне предмете, музику... 

Крећите се по учионици како би сте често физички били близу ученика.  

Дозволите ученику да устане и прошета када за то има потребу, уз договор да не омета друге 

ученике и да се сам врати на место. 

Похвалите или наградите ученика када мирно седи дуже но обично. 

 

3.3. Фобије 

Фобије представљају ирационални или претерани страх који се везује за одређене објекте, ситуације, 

места или активности.Реч фобија потиче од грчке речи фобос што значи бекство, ужас, паника, страх  

Три компоненте фобије:   

 страх,  

 објекат и  

 избегавање 

Фобија није само тешка анксиозност, анксиозност се претвара у фобију са избегавањем.  

 

Када постоји могућност да дође у контакт са стварима или ситуацијама којих се боји, дете  које пати 

од фобије развија неке акутне физичке симптоме као што су:  

 Брзо лупање срца,губљене даха 

 Бол у грудима 

 Црвењење и знојење 

 Осећај слабости, дрхтање руку или целог тела 

 Сметеност 

 Сушење уста 

Искуство може бити тако неугодно  и интензивно, да болесник често мисли да преживљава акутни 

срчани удар , или да је на прагу смрти.  

Следећа фаза је потпуно избегавање ситуације због страха од ужаса који дете осећа у тој ситуацији. 

Фобије – шта се може урадити 

Родитељи фобичног детета покушавају да превладају дететове страхове тако што их присиљавају  да 

уђу у ситуације којих се плаше.Ако овакав вид терапије буде успешан, фобија може бити савладана. 

Ако  није успешан, фобија код детета може да постане још израженија, страхови јачи, а дете још 

више  жели да избегне опасне ситуације.  

Такође овакав приступ може да уништи поверење које дете има у родитеље, или уопште, у одрасле.  

С друге стране, ако се избегавају ситуације којих се дете плаши, страхови могу да се убрзо 

погоршају. 

 

Деци са фобијом не помаже  кажњавање или  инструкције типа  "нема разлога за страх".  

Деца најбоље реагују ако се охрабрују  да узму учешће у активностима  где се  користе и ствари 

којих се плаше, које су разлог за фобију.  

Код млађе деце   пажљиво бирати активности и кроз игру постепено уводити елементе опасне 

ситуације, како би се дете ослободило од страха  

 

3.4.  Школска фобија 

Некада дете негира да га је страх, али су знаци очевидни, (губитак боје лица, подрхтавање, чести 

одласци у тоалет). Жалбе детета могу да буду:  
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 болови у разним деловима тела,  

 стомачне сметње,  јутарња мучнина  

Ове сметње нагло престају уколико се детету дозволи да остане у кући, а поново се јављају чим му 

се помене многућност да може да иде у школу. Нека деца одбијају да иду у школу не наводећи 

никакав разлог.  

 

Као разлог,  деца са школском фобијом најчешће  наводе:  

 насилништво у школи,  

 да не могу да испуне захтеве школе  

 да не стижу да заврше школске задатке.  

 страх од пресвлачења пред другом децом,  

 да буду исмејана ако им се деси да се онесвесте, повраћају или унереде  пред другом децом.  

Ређе се појављују страхови да се њиховим родитељима нешто не деси док су она у школи, или  

једноставно да се осећају несигурно када су ван куће.  

 

Подршка  

Детету је потребна помоћ старијих како би се решило страха од школе.  

Нужна је сарадња родитеља и школе.   

Понекад је довољан и само један пријатељ, добар друг из школе,  да се дете осети прихваћено и 

задовољно, па је потребно  у разреду градити:   

 атмосферу поверење,  

 уважавања различитости. 

 

Разлика између фобија и страхова 

Уопштена листа дечјих страхова по узрасту  изгледа овако: 

 Узраст 2-4 година: страх од животиња, гласних звукова, да се остане сам, од недоследности у 

дисциплини -"навикавање на ношу", одласка на спавање, чудовишта и духова, мокрења у 

кревет, смрти и повређивања.  

 Узраст 4-6 година: страх од мрака и измишљених креатура, животиња, одласка на спавање, 

чудовишта и духова,  страх од непознатих људи (овај страх се обично маскира иза назива 

стидљивост), страх од змија не попушта, страх од губитка родитеља, развода, смрти ли 

повређивања.  

 Узраст око 8 година:  има фрагменте страхова из ранијег периода, али нови страхови постају 

више рационални и састоје се од страха да се закасни у школу, одбацивања од стране 

другова, критиковања, нових ситуација,  провалника, личне угрожености  и рата. 

 Узраст 9-10 година:  постоје страхови од развода родитеља, личне угрожености  и рата, и ови 

страхови опстају до средњих тинејџерских година. На овом узрасту деца се плаше крви и 

повређивања. 

 На узрасту 11-13 година деца се могу  плашити животиња, киднаповања, да буду сама у 

мраку и ињекција. Након овог узраста, страхови код деце се значајно смањују, мада се неки  

страхови као што су страх од крви и повређивања одржавају.  До11 године дечаци и 

девојчице подједнако имају страхове, али после овог узраста дечаци губе своје страхове 

знатно брже него девојчице.   

 Узраст 14-16 година: појављују се рационални или скоро рационални страхови као што су: 

страх од повређивања, киднаповања, висине, тероризма, авионских или саобраћајних 

несрећа, сексуалних односа, коришћења лекова, јавног наступања, успеха у школи, гужве, 

оговарања од стране другова, и од раније од развода родитеља. У овом узрастуз се страхови 

не разликују много од страхова одраслих.  

 

Многи дечји страхови нестају и губе се са одрастањем,  као нормални део развоја, али одређене 

ситуације могу бити  погоршане  тако,  да се тада детету привремено  врате страхови из ранијег 

периода, нарочито када се суочи са повређивањем или тежим породичним или школским 

проблемима.  
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3.5.  Анксиозност код деце  

 

Анксиозност код деце се карактерише интензивном забринутошћу због многих ствари у животу из 

прошлости, садашњости и будућности, као што су на пример:  ранији разговори или акције, 

предстојећи догађаји, болести у породици, дечје лично здравље, успешност у школи или у спорту, 

светски догађаји.  

 

Ова деца:  

 брину и због испита, здравља, школског рада, новца, сигурности итд..  

 мисле  да све морају да ураде перфектно,  

 осећају се престрашено када треба да питају нешто или одговарају на часу, осећају се лоше када 

треба да ураде неки тест,  

 осећају се уплашено у новим и необичним ситуацијама, стално траже охрабрења,  

 жале се да се осећају болесно када су забринути.  

 

Овакво дете већину свог времена проводи бринући  и забринутост  је толиког интензитета  да утиче 

на њихову свакодневну активност. Забринутост је повезана са неким од следећих симптома:  

 немир, осећај нервозе или треме, лако замарање, отежану концентрацију, 

 иритабилност, мишићну  напетост,  

 поремећај спавања. 

 

Социјална анксиозност 

Социјална анксиозност је страх или забринутост у ситуацијама где дете треба да уђе у односе са 

другима или да буде у фокусу пажње. Деца са социјалном анксиозношћу типично:  

• верују да ће други о њима мислити лоше или им се подсмевати, стидљива су или повучена и 

имају тешкоћу при сусрету са другом децом, или да се прикључе групи,   

• имају  ограничени број пријатеља,  

• избегавају социјалне ситуације где могу да буду центар пажње или да буду издвојени од 

других, као на пример када одговарају на часу.  

 

Шта се може урадити 

Учитељи би требало пажљиво да подстичу овакву децу  да се суочавају  са ситуацијама које су им 

страшне.  

Не чинити ништа што би посрамило или узнемирило такво дете. Инсистирати на таквој атмосфери у 

разреду.  

Учитељ може за стидљивог ученика да обезбеди специјалног  помагача међу осталом децом.  

Награђивање и најмањег учешћа у групним активностима, има позитиван ефекат.  

Учитељ може  да промовише развој самопоуздања код ученика,  наградом кад год се заслужи.  

Учитељ треба да води рачуна када  деца раде у групи да дете са анксиозношћу не остане само.  

 

 

3.6.  Депресија код деце 

Депресија се дефинише као болест када осећање туге  траје дуго и утиче на дететово свакодневно 

функционисање. Око 5% деце и адолесцената у општој популацији пати од депреисје у неком 

периоду живота. Деца под стресом, која су доживела губитак, или која имају сметње концентрације, 

отежано уче или имају анксиозни поремећај,  у већем су ризику и да буду депресивна. Депресија се 

јавља чешће фамилијарно.  

 

 

Знаци који указују на депресивности 

 тужан изглед, сузне очи или плач, смањен интерес у активностима  

 немогућност да се ужива у активностима које су раније доносиле радост  

 осећај безнадежности,  осећај непрестане досаде  и недостатка енергије  
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 социјална изолација, сиромашна комуникација, ниско самопоуздање и изражен осећај 

кривице,  

 изузетна осетљивост на одбацивање или неуспех, 

 повећана иритабилност, љутитост и непријатељство, тешкоће у односима,  

 честе жалбе на физичке сметње као што су главобоље или болови у стомаку  

 често изостајање из школе и постизање слабог успеха у школи, слаба концентрација  

 приметна промена у навикама  при јелу  и спавања, наговештаји или учињено бежање од 

куће  

 разговори или наговештаји суицида  

 

3.7. Анорексија 

Анорексија  је поремећај исхране у коме дете одбија да једе довољно, због интензивног и нереалног 

страха да ће постати дебело. Поремећаји исхране се обично развијају у адолесценцији, али некада 

почињу и у детињству. Много чешће је код девојчица, 85- 95%.  Деца и млади са анорексијом имају 

искривљену слику о свом телу. Они себе виде као дебеле, чак и онда  када су крајње мршави  

 

Симптоми анорексије  

Анксиозност, депресија, перфекционизам или крајња самокритичност,  

Строго придржавање рестриктивне дијете, интензивно или присилно физичко вежбање,  

Интензивни страх да се не постане дебео, чак и код оних који су јасно потхрањени,  

Менструације постају нередовне или потпуно престају, брзо губљење на тежини,  

Необичне навике у јелу, као што је пропуштање оброка, узимање јела насамо, у тајности, 

надгледање.  

Премеравање сваког залогаја, или узимање само одређене хране, необична интересовања за храну. 

 

Анорексија је озбиљан поремећај и потребно је тражити стручну помоћ.  

Видови лечења могу бити: 

 антидепресивни лекови  

 ндивидуална, породична или групна терапија  

 нутриционистички програм 

Анорексија је фатална у око 10 % случајева.  

 

3.8.  Булимија 

Булимија је поремећај исхране, у блиској вези са анорексијом, а састоји се у томе да дете уноси 

превише хране, а затим избацује поједено,  било изазивајући повраћање или коришћењем лаксатива, 

да би се спречило добијање на тежини. 

 

3.9.   Даунов сyндром 

Даунов синдром је облик хромозомопатије који се јавља као последица тризомије 21. 

Карактеристике су специфичан изглед лица и умна заосталос.Описао га је приви пут Лагдон Даун 

(Lagdon Down) 1866 године на сопственом детету. Године 1957. је установљено да је узрок овог 

синдрома тризомија 21 хромозома.  

 Учесталост  овог синдрома је 1:700 живорођене деце 

 Применом пренаталне дијагностике учесталост Дауновог синдрома је значајно умањена.  

 

Најизразитија обележја овог синдрома су: 

умна заосталост,  IQ=40-50, ретко се достиже  до 80, 

аномалије срца, и у мањем обиму аномалије осталих органа,  

смањена отпорност према инфекцијама, 

косо (монголоидно) постављене и широко размакнуте очи. 

 

 

Подршка  детету са Дауновим синдромом 

Очекујте више од деце са Дауновим синдромом. Будите одушевљени и делујте охрабрујуће.  
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Када планирате подршку водите рачуна о учениковим индивидуалним способностима, а не само о 

дијагнози Дауновог синдрома.  

Ако је дете са ДС слабе пажње и концентрације, ставите га да седи даље од прозора и других 

узнемирујућих ситуација.  

Мањи број задатака боље користи овој деци. Задатак прилагодите детету. Дозволите да га решава на 

разлиците начине. Подетлите задатак у мање кораке.  

Тражите од ученика да понови задатак или да га на свој начин формулише, да би били сигурни да је 

задатак разумео.  

Одвојите време за често надгледање напредовања, решавања или вежбање задатка.  

Не будите нестрпљиви код чекања на одговор. Обезбедите  довољно охрабривања. 

Не кажите "није тачно" када ученик не одговори коректно. Охрабрите га да покуша поново или сами 

кажите одговор, и захтевајте да га ученик одмах понови.   

Дајте јасан знак када  је једна активост завршена и када почиње друга. Код млађе деце користите 

сличицу или одређени звук за одређену активнот.  

Користите само мали број стимулуса или објекта у једном тренутку.  

Користите конкретне предмете или манипулације уз вербално објашњење.  

Будите флексибилни код очекивања резултата. 

 

4. ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА   

 

Најчешће се дефинишу као  понашања која: 

• нарушавају  уобичајена правила  понашања,  

• нарушавају основна права других  и  

• упорно се понављају.   

 Карактерише их неприлагођеност детета или младе особе на властите захтеве и захтеве спољне 

средине.  

 

Тешкоће у процени: тешко је одредити критеријуме за понашања, односно: 

     - прилагођено наспрам неприлагођено понашање 

     - нормално наспрам патолошко  

Процена треба да се заснива: 

• на психолошко-психијатријским,  

• друштвено-културним, 

• педагошким и  

• правно-законским критеријумима.  

 

Испољавање- шири опсег симптома поремећаја понашања... 

 агресивност,непослушност, супротстављање, напади беса, претерана активност, свадљивост, 

љутња, импулсивност  

 лагање, крађе, бекства, скитња 

 склоност ка тучама, рушилаштво, тежња ка надмоћи  

 слаба концентрација, слаб успех у школи 

  претерана осетљивост, незадовољство, дурење осветољубивост, 

 наношење непријатности другима, одсуство осећања стида, кривице, моралних вредности...   

 

Класификација 

Тешко их je класификовати због преклапања симптома. Издвајамо две шире категорије: 

 

4.1.Неприлагођеност (тешкоће прилагођавања)   

• Последица је сукоба детета/младе особе и њене средине. 

• Мења се у току развоја и под утицајем је промена у спољној средини - породици, школи, 

групи другова и широј средини. 

• Може се смањити или престати.  
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Најчешћа понашања ове категорије: агресивност, дурење, непослушност, супротстављање, напади 

беса, склоност ка тучама, бекства, незадовољство...  

 

4.2. Недруштвена (асоцијална) понашања 

Називају их и именом васпитна запуштеност и преступничка понашања. Могу бити класификована 

на следећи начин: 

• Крађе 

• Бекства и скитње 

• Недруштвена сексуална понашања 

• Паљевине 

• Насилна понашања 

Стручњаку остаје да процени када  овакво понашање припада  групи недруштвеног понашања, а 

када је симптом психијатријског обољења.  

 

 Насилна понашања- Насилништво 

Насилништво је понашање где насилник испољава моћ над слабијом жртвом 

користећи физичку величину или снагу, разлику у узрасту или  психолошку 

предност или неку другу предност.  

Насилништво је систематска злоупотреба моћи којом се стално и промишљено 

повређују други. 

 

 

Вршњачко насиље 

   Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

препознаје следеће врсте и нивое вршњачког насиља. 

Физичко  

1. гурање, шутирање, саплитање, ударање чврга, штипање, гребање, гађање, чупање, уједање, 

прљање, уништавање ствари 

2. шамарање, ударање, гажење, цепање одела, "шутке", затварање, пљување, отимање и 

уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши и косу  

3. туча, дављење, бацање, проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране и 

сна, излагање ниским температурама, напад оружјем  

Психичко 

1. омаловажавање, оговарање, вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање, 

етикетирање, имитирање, "прозивање" 

2. уцењивање, претње, неправедно кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, 

манипулисање  

3. застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање 

кретања, навођење на коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци, 

укључивање у деструктивне групе и организације  

Социјално  

1. добацивање, подсмевање, искључивање из групе или заједничких активности, фаворизовање 

на основу различитости, ширење гласина  

2. сплеткарење, ускраћивање пажње од стране групе (игнорисање), неукључивање, 

неприхватање, манипулисање, искоришћавање  

3. претње, изолација, малтретирање групе према појединцу или групи, организовање затворених 

група (кланова) које има за последицу повређивање других  

 

Сексуално  

1. добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално 

недвосмислена гестикулација  

2. сексуално додиривање, показивање порнографског материјала, показивање интимних делова 

тела, свлачење  
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3. завођење од стране одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и 

принуда на сексуални чин, силовање, инцест. 

Електронско 

1. узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом  

2. оглашавање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форума и четовања, 

снимање камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, 

дистрибуирање снимака и слика  

3. снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија  

 Посматрачи 

Насилничко понашање се нарочито испољава  пред публиком, када су присутна друга деца.  

Присуство посматрача охрабрује оног ко чини насиље.   

Нарастање напетости  може да охрабри и оне који обично нису агресивни, да се укључе.  

Што је број посматрача већи вероватноћа да ће неко интервенисати на страни жртве је све мања. 

 

Типичне особине насилне особе 

Снажна потреба за доминацијом , импулсивност и иритабилност, агресивност према деци и 

одраслима,  одсуство  емпатије, физичка снага (код дечака), високо самопоуздање  и популарност 

(они који се понашају силеџијски могу да буду  најпопуларнији у друштву), углавном одговорна за 

свађу и тучу,  осветољубиве, злобне и пакосне, оптужују друге за своје грешке, увек противне, 

сумљичаве   

 

Типичне особине жртве 

Пажљив, осетљив, миран, повучен, стидљив,  депресиван , обично нема ни једног доброг пријатеља  

физички слабији (ако је дечак), особа (дете) са сметњама у развоју , или из мањинских група,  не 

уклапа се у  полни стереотип 

 

Неке статистике показују да:  

21% ученика активно подржава силеџијство,  

54% ученика подржавају силеџисјтво пасивним посматрањем,  

25% ученика интервенише на страни жртве. 

 

По неким статистикама ментално оболели извршиоци кривичних дела не чине више од 15% 

целокупне ментално оболеле популације. 

 

4. 3. Поремећаји понашања и интервенције 

Вероватноћа за  лош исход је већа ако се поремећаји понашања јаве раније у детињству.  

 При сагледавању детета са поремећајем понашања потребно је размотрити: 

 Тежину – на ком је нивоу поремећај 

 Комплексност – сложеност, други симптоми 

 Трајање – колико је већ присутан поремећај 

 Секундарни хендикеп – да ли је дете са неким хендикепом (инвалидитет...) 

 Фазе развоја детета – у којој је фази развоја дете (детињство, пубертет, младалачко доба) 

 Протективне и ризико-факторе – пристуство или одсуство фактора који би помогли (добри 

односи са породицом)  или погоршали стање (конфликт у породици)  

 Стрес фактори- шта отежава промену понашања- породица, група вршњака... 

 

      Шта се може урадити? 

 Интервенција- прекид сваког вида насиља у школи и предузимање мера у циљу поправљања 

понашања насилних ученика  и заштите личности ученика који су жртве. 

 Подршка- стално праћење и реализација акција у корист ненасиља. 

 Бихевиорална терапија, психотерапија или нека друга стручна помоћ- по саветима стручњака  

 Додатна подршка кроз израду индивидуалног плана заштите за децу насилнике и децу жртве. 

 Родитељима треба  посебна помоћ у организовању васпитања и опхођења у кући и ван ње.   
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 Третман никада није брз, јер успостављање нових циљева и образаца понашања захтева 

време.  

 Рани  третман даје детету веће шансе да постигне побољшање и наду за успештнију 

будућност 

 Превенција – школа креира превентивне програме којима развија социјалне вештине 

ученика. 

Негативно утиче на решавање проблема насилног понашања: 

 Неадекватна улога одраслих (родитеља, наставника...)  

 Непрепознавање насиља код деце 

 Игнорисање 

 Манипулисање дететом 

 

Било би врло лепо да постоји магична формула, 

 специфични свемогући савет или стратегија која би фунционисала у свим ситуацијама. 

Наравно, овакве магичне формуле не постоје. 

 

Примери стратегија код интервенција: 

Имају више ефекта код неприлагођеног понашања 

 

1. Стани Опусти се Мисли (СОМ) 

Ова техника учи децу како да размишљају о проблему и како да пронађу решење.  

Кораци  стратегије:  

 Дефиниши проблем  

 Одлучи ко има проблем  

 Размисли о свим солуцијама које постоје да би се проблем решио  

 Изабери солуцију коју треба пробати  

 Примени солуцију  

 Процени успех 

2. Контролисано игнорисање 

Контролисано игнорисање је корисно за прекидање понашања које зна да буде иритирајуће.  

Ако је сврха проблематичног понашања да се привуче пажња, онда игнорисање показује да такво 

понашање не постиже циљ.  

Понашање којим се тражи пажња обично постаје горе пред сам крај, пре него што нестане. 

 

2. Слање  сигнала 

Превентивним знацима (слање  сигнала) ставља се детету до знања када оно ради нешто што није 

прихватљиво.  

Учитељ може да се  

 намргоди, маше главом,  

 чини контакт очима,  

 показује учениково место,  

 пљесне рукама, пуцкета прстима,  

у циљу да се ученику скрене пажња и да престане са непожељним понашањем.  

 

3. Контрола приближавањем 

Контрола приближавањем подразумева да се насатвник  примакне ученику чије понашање није 

адекватно на неупадљив начин.  

Ако наставник није привукао  пажњу детета  на други начин, онда ће му се приближити  и наставити 

да објашњава  лекцију из непосредне близине. 

 

 

 

 

 



Програм стручног усавршавања запослених у образовању  "Проблематиочно дете у разреду" 

Бр 60 у каталоту програма за 2014/15 и 2015/16. годину 
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4. Контрола додиром 

Контрола додиром, мисли се на додир који нема претеће значање, представља  невербалну 

контролисану интервенцију.  

Користи се да би се ученик усмерио на прихватљиво  понашање.  

Контрола додиром се не  користи код деце која реагују љутито или када школска правила забрањују  

физички додир.  

 

  

5. Хумор 

Хумор, који се односи било на наставника или ситуацију – никада не на ученика – може да смањи 

напетост, исто као што може да усмери ученика на адекватно понашање.  Никада не треба користити 

хумор да  би се понизио ученик, нити на начин који би подстакао другу децу у разреду да исмевају 

ученика.  

 

6. Невербално упозорење 

Невербално упозорење даје ученику прилику да успостави контролу без вербалне опомене.  

На пример, учитељ може да стави на клупу ученика  обојене упозоравајуће картоне или цедуљице, 

или да подигне руку и покаже прсте чији број показује број правила које се крши.  

 

7. Дисциплинске мере насамо 

Дисциплиннске мере примењивати насамо.  

Многа деца буду изазвана када се према њима примењују  дисциплински поступци пред целим 

разредом. Ученици знају да изграђују свој статус пред друговима тиме што се јавно супротстављају 

захтевима наставника.  

Много је вероватније да ће ученик прихватити савет учитеља ако се то не ради пред очима његових 

другова из разреда.  

 

8. Позитивно фразирање 

Позитивно фразирање омогућава детету да сазна који су позитивни резултати  када се адекватно 

понаша.  

Учитељи и наставници су научени да се фокусирају на негативно понашање.  

Упозоравати  ученика на лоше понашање је  лакше него описивати позитивне стране доброг 

понашања.  

Позитивно фразирање помаже ученику да научи да позитивно понашање води до позитивних исхода.  

То им, заузврат, омогућава да успоставе контролу над својим проблематичним понашањем. 

 

9. Ја-поруке 

Ја-поруке, помажу ученицима да науче како њихово проблематично понашање утиче на друге.  

Овим се наглашава важност преузимања одговорности за сопстевено понашање.  

Учитељи треба да користе фразе као што је "Ја сам узнемирен када...", уместно фраза " Ти си лош 

када...".  

 

 


