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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ ДЕТЕТА АКТИВНОСТ 

ВАСПИТАЧА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

І  Развој 

говора 

 

-читање 

говора са уста 

и лица 

саговорника 

-вежбе слуха 

-артикулација 

-речник 

септембар-

јун 

-правилна артикулација 

гласова 

-неговање говорне 

културе,  

развој и богаћење 

дечјег речника  

-неговање граматички 

правилног говора, 

 -вербално изражавање 

и комуникација,  

-монолошки говор и 

причање, упознавање 

са дечјом 

књижевношћу  

-говорне игре; 

-слуша 

-уочава 

-посматра 

-имитира 

-чита говор са 

усана 

-правилно изговара 

речи. реченице 

-самостално се 

изражава кроз игру 

-описује предмете, 

доживљаје 

-глуме 

-упућује 

-саветује 

-помаже 

-прати 

-слуша 

-коригује 

-мотивише 

-сарађује 

-подстиче 

-задаје 

-припрема 

-анализира 

-демонстрира 

-показује 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-коригује 

-правилно 

наглашава 

речи 

-вербална 

(монолошко 

дијалошка) 

-аналитичка 

-демонстратив-

на 

-илустративна 

-метода 

писаних радова 

-учење по 

моделу 

-учење путем 

открића 

-практично 

учење 

-дескриптивна 

 

-тестови 

(тријажни, 

глобални 

артикулациони

тест за 

испитивање 

говорне 

развијености, 

тест за 

испитивање 

разумљивости 

говора, тест за 

процену 

вербалног 

памћења, тест 

соба, тест 

улица...) 

ІІ  

Упознавање 

околине 

 

А.  

Друштвена 

средина 

септембар-

јун 

-стицање основних 

знања о биљкама и 

животињама 

-стицање основних 

знања о људском телу 

-формирање правилног 

односа према природи 

-слуша 

-уочава 

-посматра 

-имитира 

-чита говор са 

усана 

-правилно изговара 

-упућује 

-саветује 

-помаже 

-прати 

-слуша 

-коригује 

-мотивише 

-вербална 

(монолошко 

дијалошка) 

-аналитичка 

-демонстратив-

на 

-илустративна 

-бележење 

 

-разговор 

 

-дечји радови 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

4 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ ДЕТЕТА АКТИВНОСТ 

ВАСПИТАЧА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

-самопос-

луживање и 

дечји рад 

 

-живот 

установе и 

шире 

друштвене 

заједнице 

 

-међусобни 

односи деце и 

односи 

између деце и 

одраслих 

 

 

Б. Природна 

средина 

-жива 

природа 

 

-заштита 

животне 

средине 

 

 

Ц. природне 

појаве и 

и начинима њене 

заштите 

-откривање дејства 

природних сила и 

стицање основних 

знања о физичким 

законима 

-развијање љубави 

према свему живом,уз 

мотив да се природа 

чува и унапређује  

-усвајање знања о 

основним својствима 

предмета и њиховим 

односима 

-упознавање са разним 

врстама материјала-

песак, шљунак, бетон, 

цемент, цигла... 

-упознавање са 

природним 

појавама(киша,снег..уч

ење годишњих доба) 

-стицање знања о 

својствима предмета и 

њиховим 

односима(у,на 

испод,поред,изнад..) 

-развој способности за 

употребу и руковање 

речи. реченице 

-самостално се 

изражава кроз игру 

-описује предмете, 

доживљаје 

-глуме 

-изводе огледе уз 

помоћ васпитача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сарађује 

-подстиче 

-задаје 

-припрема 

-анализира 

-демонстрира 

-показује 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-коригује 

-правилно 

наглашава 

речи 

-метода 

писаних радова 

-учење по 

моделу 

-учење путем 

открића 

-практично 

учење 

-дескриптивна 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ ДЕТЕТА АКТИВНОСТ 

ВАСПИТАЧА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

нежива 

природа 

 

-природне 

појаве 

-предмети, 

њихова 

својства и 

односи 

-оруђе, справе 

и апарати 

-саобраћајно 

васпитање 

оруђима, справама и 

апаратима 

-усвајање појмова о 

понашању на улици и 

саобраћајним 

средствима 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ Развијање 

почетних 

математичких 

појмова 

 

-класифика-

ција 

-серијација 

-односи 

(релације) 

-скупови 

-бројање 

-геометриј-

ски облици 

 

септембар-

јун 

-да групишу на основу 

сличности, раздвајају 

на основу разлике; на 

основу два својства 

истовремено 

-да развијају 

способност уочавања 

скупова,формирање 

скупова и утврђивање 

припадности елемената 

-формирање и 

груписање истих 

елемената 

-да развијају 

способност уређивања 

предмета у низове на 

основу разлике међу 

-уочава 

-разликује 

-посматра 

-открива 

-закључује 

-упоређује 

-сарађује 

-истражује 

-примењује 

-упућује 

-саветује 

-помаже 

-прати 

-слуша 

-коригује 

-мотивише 

-сарађује 

-подстиче 

-задаје 

-припрема 

-анализира 

-демонстрира 

-показује 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-вербална 

(монолошко 

дијалошка) 

-аналитичка 

-демонстратив-

на 

-илустративна 

-метода 

писаних радова 

-учење по 

моделу 

-учење путем 

открића 

-практично 

учење 

-дескриптивна 

 

-бележење 

 

-разговор 

 

-дечји радови 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ ДЕТЕТА АКТИВНОСТ 

ВАСПИТАЧА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

предметима 

-развој способности 

опажања односа 

(релације) 

-упознавање са 

бројевима и бројном 

количином 

-упознавање 

геометријских облика 

-развој способности 

проналажења 

геометријских облика у 

непосредној околини, 

упоређивање, резање, 

вајање, мерење 

-коригује 

-правилно 

наглашава речи 

 

ІV Ликовно 

васпитање 

 

-цртање 

-сликање 

-вајање 

-елементи 

примењене 

уметности 

-основи 

естетског 

процењивања 

септембар-

јун 

-развој способности 

деце да овладају 

руковањем 

материјалом(оловка,гу

мица,бојица), 

познавање линија 

различитог интезитета 

и дужине 

-богаћење маште кроз 

ликовни израз на 

садржајима који су 

емотивно 

издиференцирани као и 

адекватно изражавање 

тог израза бојом 

-црта 

-боји 

-слаже 

-опажа 

-прави 

-креира 

-осмишљава 

-допуњава 

-преобликује 

-спаја 

-машта 

-упућује 

-саветује 

-помаже 

-прати 

-слуша 

-коригује 

-мотивише 

-сарађује 

-подстиче 

-задаје 

-припрема 

-анализира 

-демонстрира 

-показује 

-употребљава 

-вербална 

(монолошко 

дијалошка) 

-аналитичка 

-демонстратив-

на 

-илустративна 

-метода 

писаних радова 

-учење по 

моделу 

-учење путем 

открића 

-практично 

учење 

-бележење 

 

-разговор 

 

-дечји радови 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ ДЕТЕТА АКТИВНОСТ 

ВАСПИТАЧА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

различитог интезитета 

-експериментисање 

бојама отискивањем, 

размазивањем 

истраживачке игре с 

водом 

-сликање, 

представљање људи и 

појава везано за 

празнике 

-развијање осећаја за 

боје,способност 

изражавања бојом уз 

употрбу 

наједноставнјих 

ликовно-сликарских 

техника 

-развој осећања за 

облик и простор, 

вајање предмета 

разноврсног облика 

-обликовање разним 

материјалима-тестом, 

глином, пластелином 

-моделовање-колачи од 

песка и воде 

-развијање 

елементарних 

принципа графичког 

изражавања црно-белог 

различита 

наставна 

средства 

-евалуира 

-дескриптивна 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ ДЕТЕТА АКТИВНОСТ 

ВАСПИТАЧА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

и у различитим бојама 

-радионице са децом и 

родитељима  

-усвајање ликовне 

технике-вуница, лепак 

-уочавање складности 

амбијента и 

употребних  

предмета, неговање 

критичности и 

самокритичности 

V  Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

-вежбе и 

развој 

мишића 

-вежбе за 

развијање 

навика 

кретања 

-вежбе за 

развијање 

навика 

организованог 

постављања и 

кретања 

септембар-

јун 

-стицање богатог 

моторичког искуства, 

-овладавање простором 

кроз 

грациозно,уравнотежено 

и ритмично кретање у 

њему 

-развој мишића раменог 

појаса, трупа, стопала 

-савладавање полигона 

спретности 

-развој 

брзине,окретности,снаге, 

Издржљивости,прецизнос

ти 

-развијање свих 

мишићних 

група,оспособљеност за 

руковање разним 

реквизитима 

-опажа 

-трчи 

-скаче 

-баца 

-хвата 

-прескаче 

-хода 

-диже 

-носи 

-вуче 

-пење се 

-упућује 

-саветује 

-помаже 

-прати 

-слуша 

-коригује 

-мотивише 

-сарађује 

-подстиче 

-задаје 

-припрема 

-анализира 

-демонстрира 

-показује 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-коригује 

-вербална 

(монолошко 

дијалошка) 

-аналитичка 

-демонстратив-

на 

-илустративна 

-метода 

писаних радова 

-учење по 

моделу 

-учење путем 

открића 

-практично 

учење 

-дескриптивна 

 

-бележење 

 

-разговор 

 

-дечји радови 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ ДЕТЕТА АКТИВНОСТ 

ВАСПИТАЧА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-Усавршавање функција 

чулних 

органа:вида,слуха,додира

,мириса и укуса 

-развој здравствене 

културе ради очувања и 

јачања сопственог 

телесног и менталног 

здравља и здравља 

других људи око себе 

-развој спретности 

ходања и трчања, 

скакања, пењања, 

пружања, провлачења 

-правилно 

наглашава 

речи 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА 
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I-ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

Простор интерната заузима површину од 400m
2
 и прилагођен је потребама деце. Састоји се од великог светлог дневног 

боравка (у коме имамо два ТВ пријемника, cd плејер, две гарнитуре за седење, фотеље и љуљашку, ) и 15 соба са 

капацитетом од 50 места. Собе су трокреветне и четворокреветне, свака поседује своје купатило. У склопу интерната налази 

се васпитачка соба коју користе васпитачи и медицинско особље. За извођење активности у слободно време ученицима је на 

располагању фискултурна сала, мултимедијална учионица са 8 рачунара и интерактивном таблом, у склопу које се налази и 

школска библиотека, која поседује око 1500 дечјих књига и белетристике као и 400 стручних књига, спортско игралиште, 

двориште опремљено справама за децу и трамболином. На располагању ученицима налази се и сензорна соба, као и 

медицинска соба за симулацију прегледа. Све активности одвијају се под надзором васпитача. 

 

II-КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

Васпитно образовни рад у дому реализује стручни кадар (дефектолози). 

Педагошко веће чине васпитачи и стручни сарадници (дефектолог и социјални радник).  Ученици су под сталним надзором 

васпитача и  медицинског особља. Остварује се сарадња са другим школама, домовима, социјалним и специјализованим 

установама у зависности од потребе, као и са научним и стручним институцијама у циљу организовања, усавршавања, 

саветовања и у вези са истраживањем у дому. 

 

 

III-ЦИЉ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Општи циљ васпитања је формирање комплетне, свестрано развијене, стваралачке и слободне личности са исправним 

погледом на свет, природу и друштво, зреле за укључивање у животну средину, као и постизање оптималне школске 

успешности код ученика. 

Посебан циљ васпитања деце у Дому за децу оштећеног слуха је да раде: на отклањању последица оштећења слуха у 

физичком и психичком погледу, на развијању говора и других облика комуникације, да омогући ученицима успешно 

савлађивање наставних садржаја и других задатака које поставља школа, подстицање и развијање активног односа према 

сопственом учењу и личном свеукупном развоју, да изгради правилне интерперсоналне односе, научи их животу и раду и 

заједништву и на тај начин припреми за живот у који ће ступити по завршетку школе и изласку из интерната. 
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IV-ЗАДАЦИ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

-  Ангажовање ученика на унапреживању и развијању личне компетентности у сфери интелектуалног и социјалног понашања 

-  Систематско припремање за живот, оспособљавање за стваралачки однос и активну сарадњу у решавању друштвених    

питања и проблема 

-Формирање, одржавање и унапређивање школске успешности ученика 

-  Стицање здравствено-хигијенских навика и чување здравља кроз формирање активног и конструктивног односа ученика 

према сопственом психофизичком и психосоцијалном развоју и здрављу 

-  Формирање и усвајање исправног односа према другом полу, другој нацији и неговање моралних карактерних особина 

личности 

-  Формирање радних навика, организационих способности и подстицање радног стваралаштва 

-  Систематско вођење, каналисање слободног времена ученика и стимулисање за бављење рекреативним активностима. 

 

 

V-ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Рад васпитне службе реализује се по сменама: 

   

07:00 – 09:00 социјални радник и медицински техничар 

I смена-9.00-15.00 васпитачи 

II смена -12.00 -18.00 васпитачи 

III смена-15.00-21.00 васпитачи 

IV смена-16.00-22.00 васпитачи  

У ноћној смени раде дежурни ноћни васпитачи од 22-07h. Здравствени надзор врши медицински техничар у смени од 7.00-

13.30. 

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА -ОСНОВНА ШКОЛА 

 

6.30-6.50. -устајање 

6.50-7.00-припрема за доручак 

7.00-7.30-доручак 

7.30-7.45-припрема и одлазак у школу 

7.45-13.00-настава 
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13.00-13.30-ручак 

14.00-15.30-репетиција 

15.30-19.00-слободне активности 

19.00-19.30-вечера 

19.30-22.00 -одлазак на спавање (ученици до 4. разреда до 20.00h, 5.- 8. разред до 21.00h, ученици средње школе до 22.00h) 

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА -СРЕДЊА ШКОЛА 

 

6.30-6.50. -устајање 

6.50-7.00-припрема за доручак 

7.00-7.30-доручак 

7.30-8.00-припрема и одлазак на праксу; припрема за учење 

8.00-13.00 -практична настава; -учење или слободне активности 

13.00-13.30-ручак 

13.45-19.00-настава 

15.30-19.00-слободне активности 

19.00-19.30-вечера 

19.30-21.45 -излазак у град (уторак, четвртак, субота) 

22.00- одлазак на спавање  

 

 

ВАСПИТНЕ ГРУПЕ 

 

Васпитне групе су хетерогене по саставу и броје 5-8 ученика. Групе су подељене на ученике основне и ученике средње 

школе. Васпитачи једном месечно посећују часове и разредне старешине ученика из својих васпитних група. О томе се 

уредно води евиденција у васпитном дневнику и у свесци праћења напредовања ученика.  

 

Васпитно образовни рад са ученицима обухвата: 

 

-  припрему ученика за учење, израду домаћих задатака 

-  ообраду-реализацију садржаја компоненти васпитног рада 

-  праћење психофизичког развоја и евиденција 

-  индивидуални васпитно-образовни рад са ученицима 
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-  превентивни рад, рад на адаптацији, социјализацији и решавању личних проблема ученика 

-  организацију културно забавног живота деце, садржајно и правилно коришћење слободног времена 

-  вођење бриге о изгледу, здрављу, личној хигијени, личним стварима ученика и инвентару који користе 

-  присуство при устајању и смештању на спавање и у току оброка. 

 

Васпитачи са својим васпитним групама свакодневно изводе репетицију наставног градива и израду домаћих задатака. 

Репетиција се изводи у слободним учионицама, дневном боравку или васпитачкој соби. За ученике основне школе од 1. до 4. 

разреда репетиција се одвија у оквиру следећих предмета: 

 

-српског језика 

-математике 

-света око нас (природе и друштва) 

-ликовне културе. 

 

За ученике основне школе од 5. до 8. разреда, као и за ученике средње школе, репетиција обухвата усвајање градива из свих 

предмета. 

 

Васпитачи се труде да омогуће ученицима да упознају природу учења и улогу појединих врста учења у развоју и мењању 

личности током детињства, адолесценције и зрелог доба. 

Васпитно образовни рад свакодневно обухвата рад на усвајању основних правила понашања, развијању радних навика 

(усвајање рационалних техника школског учења и интелектуалног рада), развијању осећања одговорности, прихватању 

обавеза и схватању улоге појединца у дому. Васпитачи свој рад усклађују са потребама сваког ученика посебно. Укључују 

ученике у активности за које су заинтересовани и које су усмерене на унапређење и развијање личних могућности. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

 

КОМПОНЕНТЕ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

У раду са децом су максимално заступљене све компоненте васпитног рада. 

Компоненте васпитног рада су: 

 

-интелектуално васпитање 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

15 

 

-морално васпитање 

-радно васпитање 

-естетско васпитање 

-физичко васпитање 

 

Интелектуално васпитање 

 

Интелектуално васпитање је процес формирања човека као разумног људског бића, његових интелектуалних могућности, 

снага и способности. 

Задаци интелектуалног васпитања: 

-усвајање знања, умења и формирање погледа на свет 

-развијање интелектуалних способности 

-оспособљавање за самостално стицање знања, развијање културе и технике интелектуалног рада. 

Задаци интелектуалног васпитања се постижу кроз репетицију школског градива. Постоје две групе теоријских схватања о 

избоору садржаја интелектуалног васпитања: традиционалне и савремене теорије. 

 

Морално васпитање 

 

Морално васпитање је процес моралног формирања и моралног обликовања појединца у друштвену личност. 

Процес моралног формирања личности има три фазе: 

-стицање моралних сазнања 

-формирање моралних уверења 

-формирање моралног понашања и деловања 

Основни циљ моралног васпитања је формирање слободне, хумане и моралне личности. 

Задаци моралног васпитања су: 

-познавање морала и његове теорије 

-усвајање моралних ставова 

-формирање моралних уверења 

-формирање навика моралног понашања и деловања 

-васпитање позитивних особина, воље и карактера 

-формирање и неговање смисла за моралне вредности 
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Најбитнија начела моралног васпитања су: 

 

-начело сврсисходности 

-начело активности 

-начело позитивне орјентације 

-начело социјализације 

-начело јединствености 

-начело доследности 

-начело примерености. 

 

У моралном васпитању примењују се специфичне методе: 

 

-метод поучавања 

-метод уверавања 

-метод навикавања 

-метод спречавања. 

 

Естетско васпитање 

 

Естетско васпитање је процес формирања естетског односа човека према свету. То је процес формирања естетских својстава 

личности, односно процес оспособљавања човека да доживљава и ствара лепо у животу. 

Циљ естетског васпитања је максимално развијање способности за уочавање, доживљавање и стварање лепог. 

 

Задаци естетског васпитања: 

 

-  развијање способности за уочавање и процењивање естетских вредности и стицање естетских знања 

-  развијање способности, потреба и навика за доживљавање естетских вредности 

-  развијање способности, потреба и навика за стварање лепог у свакодневном животу. 

 

Најбитније су три естетске способности: 

 

-способност за уочавање и процењивање естетских вредности 

-способност за доживљавање лепог 
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-способност за стварање лепог у животу и уметности. 

 

 

Радно васпитање 

 

Радно васпитање је посебан процес којим се личност васпитава и образује за рад и путем рада. 

Задаци радног васпитања су: 

-васпитни задатак 

-образовни задатак 

-рекреативни задатак 

-професионално информисање и орјентација. 

Задатке радног васпитања могуће је остварити у различитим васпитно образовним ситуацијама: 

-остваривање радног васпитања у оквиру наставе 

-остваривање радног васпитања у оквиру слободних активности 

 

Физичко васпитање 

 

Физичко васпитање доприноси развоју физичких способности и очувању здравља. 

Задаци физичког васпитања су: 

-здравствени задатак 

-физички задатак 

-образовни задатак 

-естетски задатак 

-рекреативни задатак 

-морални задатак 

 

На остваривању задатака физичког васпитања утичу бројни фактори. Највећи утицај имају породица, предшколске установе, 

школе, војска, спортска друштва и клубови. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

 

Правилна и добра организација живота и рада ученика средње школе у дому један је од основних предуслова који гарантује 

реализацију постављених циљева и задатака васпитања ученика. При том се мора имати у виду чињеница да ни васпитна 

група ни дом нису породица, али да дом мора настојати да обезбеди атмосферу живота и рада у којој ће се ученик осећати 

поштовано, заштићено и вољено. Организација живота, садржаји васпитног рада и активности ученика средње школе у дому 

одвијају се кроз низ организованих и спонтаних садржаја и акција. У раду са ученицима средње школе заступљене су све 

компоненте васпитног рада које су детаљно разражене и у организацији рада са ученицима основне школе: 

-  интелектуално васпитање 

-  морално васпитање 

-  радно васпитање 

-  физичко васпитање 

-  естетско васпитање. 

Полазећи од захтева који се односе на организацију живота и рада у домовима, по плану организационих послова реализују 

се следећи програмски садржаји: 

-организација послова везаних за задовољавање примарних потреба ученика (лична хигијена, хигијена простора у којем 

ученици бораве и живе, исхрана, дневни и ноћни одмор, дежурства и слично) 

-организација учења и завршавање школских обавеза ученика 

-организација активности у слободном времену (дневни одмор, дружење са вршњацима у дому и ван дома, ангажованост у 

креативним и сличним радионицама, праћење културних и спортских догажаја у граду, учешће у секцијама и 

организацијама, похажање курсева и слично) 

На средњешколском узрасту ученици су углавном зрели да васпитач организациону улогу може да дели са њима тако што ће 

им омогућити да предлажу програмске садржаје, да учествују у планирању и припремању реализација тих садржаја. 

 

VI-ОРГАНИЗАЦИЈА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА 

 

Циљ васпитања за слободно време је оспособљавање ученика да слободно време, било индивидуално или групно, испуњавају 

на основу својих потреба, жеља и интересовања. Циљ слободног времена је да развије појединачну осећајност ученика, 

пружи задовољство и уживање, понуди ученику психолошку перцепцију слободе, да буде окарактерисано игром која има 

циљеве у самој себи. Задатак васпитача у дому је да створи могућности за квалитетно испуњавање слободног времена. 

Циљеви слободног времена су: 

-развој личности 

-одмор 
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-забава 

-разонода 

 

Садржаји у слободном времену су одређени потребама ученика. Они се остварују: 

-учествовањем и личном иницијативом насупрот пасивности; 

-спонтаношћу уместо потпуно програмираног слободног времена; 

-друштвеним контактима и сусретима са пријатељима насупрот осећању усамљености; 

-опуштањем и ослобађањем од обавеза и одсуством сваког оптерећења; 

-разонодом и забавом насупрот незадовољству и диктатима свакодневнице. 

 

Ученици своје потребе задовољавају тако што посећују позоришта, галерије, културне центре, музеје, споменике културе, 

спомен паркове. Одлазе на излете и шетње. У дому се организују активности као што су забавне игре, квизови, приредбе и 

друге врсте забаве. Кроз разне радионице као што су сликање на стаклу, израда различитих предмета од глине, уређивање 

паноа, прављење честитки за одређене празнике, ученици испољавају своје афинитете и креативно користе слободно време. 

Слободно време употпуњује се и боравком у Монтесори кабинету, кабинету за животне вештине, сензорној соби и сензорном 

врту. У циљу што бољег коришћења слободног времена, организују се едукативна предавања о болестима зависности, 

понашања у саобраћају, здравим стиловима живота . 

Рекреативним активностима ученици се баве у слободном времену. Активности се не заснивају на строгом придржавању 

прописаних правила, већ договорно. Према свеукупним условима ученици слободно одређују активност и број учесника, 

простор, време, справе и реквизите. Рекреативне активности могу да буду разноврсне (како би задовољиле различита 

интересовања), добровољне и неспутане уз блага усмерења и обавештења како би се избегла исцрпљујућа концепција 

слободног времена и било која врста претеривања, временски просторно неодрежена ни почетком ни временом трајања. 

 

VII-МЕТОДЕ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

У реализацији циљева васпитања примењују се следеће методе: 

-метода вежбања и навикавања-формирање навике код ученика да свакодневно обављају све своје обавезе и задатке. 

-метода подстицања-стимулације (стимулисање ученичке маште, креативности и залагање у циљу развоја личности) 

-метода супституције-каналисање (усмеравање на друштвено прихватљиве норме понашања) 

-метода уверавања и убеђивања (васпитач својим моделом понашања уверава ученике у исправност својих поступака) 

-метода критике и самокритике (критика служи као стимулативно средство за сузбијање неприхватљивих облика понашања и 

подстицање самокритичности код ученика) 

-метода спречавања, ограничавања и принуде. 
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VIII-ОБЛИЦИ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Доминантни облици рада у дому су индивидуални рад, рад у паровима, рад у малим групама и рад са васпитном групом као 

целином. 

У изузетним ситуацијама користе се фронтални или пленарни облици рада за које је карактеристично да у њима учествује 

велики број ученика у улози посматрача или слушалаца, а мањи број у улози актера или извођача. 

Посебно се може говорити о масовним облицима рада, као што су добротворне или радне акције, велике домске приредбе, 

смотре, изложбе, такмичења, сусрети домова и сл. 

Зависно од облика рада, могу се користити различите методе или технике рада. 

 

У ИНДИВИДУАЛНОМ РАДУ УЧЕНИКА доминирају технике рада са књигом, текстом, компјутером, разним 

инструментима и приборима (за цртање, моделовање, компоновање и свирање, израду макета и разних предмета и сл.) 

 

У ИНДИВИДУАЛНОМ РАДУ СА УЧЕНИЦИМА доминира метода разговора која се ослања на технике добијења и давања 

информација, уверавања, подстицања и спречавања (разумевања, одговарања од намере и сл.). Поред ад хок разговора, који 

су иницирани од стране ученика или неким запажањем васпитача, треба припремити и организовати серије разговора са 

појединим ученицима када за то постоје педагошки или психолошки разлози. 

 

РАД У ПАРОВИМА ИЛИ МИКРО ГРУПАМА (групама од три или пет чаланова) темељи се на непосредној вербалној 

комуникацији, претежно користи технике координације, сарадње и размене. 

 

У ГРУПНОМ РАДУ са васпитном групом могу да доминирају различите дискусионе и радне методе. У дискусионим 

методама се користе технике вербалне и невербалне комуникације, разне стратегије групног одлучивања и групног решавања 

проблема и сл. Рад у групи може бити прожет већим или мањим захтевима за координацијом, узајамним усклађивањем, 

разменом подршке, сарадњом, ривалитетом и такмичењем. 

Постоји више основних модела васпитног рада у малој групи, па се према тим моделима и разликују више врста васпитних 

група. 

Едукативне групе су усмерене на стицање или унапређивање одређених знања, вештина или умења. Оне функционишу по 

педагошком моделу, јер су чланови групе у улози ученика, а руководилац групе у улози тренера или учитеља. Њихова 

специфичност је у томе што се не баве само образовним садржајима, већ се систематски баве и карактеристичним групним 

појавама, као што су групни процеси, интерперсонални односи, ефикасна комуникација и сл. Циљ је да чланови групе 

формирају одговарајуће појмове и стекну знања о основним групним појавама. Претпоставка је да таква групна искуства 
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унапређују социјалну ефикасност чланова, побољшавају комуникацијске вештине и подижу ефикасност групног или екипног 

рада. 

Развојне групе имају за циљ да активирају личне потенцијале чланова, подстакну њихов укупни лични развој. Оне то 

постижу тако што стварају ситуације у којима чланови могу слободно, у толерантној и подржавајућој атмосфери, да искажу 

своје идеје, осећања, стахове, незадовољства и све друге прокупације. Развојне групе функционишу по моделу отворене или 

слободне комуникације (те се називају и сусретне или енкаунтер групе) јер инсистирају на равноправности свих чланова, 

толерисању разлика и испољавању индивидуалности. Наизглед у њима је улога руководиоца сведена на најмању меру. Улога 

руководиоца је да покрене групу, да утврди правила понашања, да прикаже обрасце поступања, и евентуално да интервенише 

ако ток групних процеса добије изразито непожељан ток. 

Активистичне групе се окупљју око неког животног проблема који је заједнички за све чланове. Њихов је циљ да кроз групну 

дискусију чланови групе постану свесни карактера проблема, узрока који доводе до њега и да се осете способним да се суоче 

с тим проблемом, да отклоне узроке који га изазивају. У основи стратегије рада тих група је модел освешћивања. Група 

подиже члановима самопоштовање и самопоуздање, усмерава их на решења која су истовремено довољно радикална и 

сасвим прагматична. У дому се могу основати дружине које би се бавиле разним областима хуманитарног и друштвено 

активног рада (секције Црвеног крста, еколошког покрета, покрета за мир, за права деце, борбе против социјалне 

дискриминације и сл.) 

У пракси постоје многе варијанте и комбинације тих група, па их већина корисника недиференцирано означава као 

(психолошке) радионице. 

 

У ФРОНТАЛНОМ или ПЛЕНАРНОМ РАДУ доминирају методе предавања и демонстрирања (показивања) уметничких 

изведби, филмских и тонских снимака, разних модела, схема, илустрација и сл. 

 

МАСОВНИ ОБЛИЦИ РАДА су по правилу, сложени из свих основних облика, метода и техника рада. Њихова специфичност 

је што проширују социјални простор својих актера и стварају услове за квалитетне нове доживљаје. Масовни облици рада 

могу се темељити на заедничкој акцији без окупљања учесника и на заједничкој акцији са окупљањем учесника. 

Масовне акције без окупљања ученика су нпр. разне добротворне, уметничке и информативне акције у којима долази до 

сакупљања материјалних добара, размене новина или уметничких производа и сл. Оне подразумевају организован рад, 

комуницирање путем телефона, писма, електронске поште и сл. Кохезивна снага тих акција су заједнички циљеви и 

заједдничке вредности. 

Масовне акције са окупљањем су нпр. сусрети, смотре, такмичења, логоровања и друга окупљања ученика из више домова 

ради реализовања одређених спортских, рекреативних, уметничких, радних или образовних акција. То су у организационом 

погледу веома сложене акције. Оне омогућују ученицима да обављају различите послове у току припреме, планирања, 

организовања и извођења тих акција. 
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Сви облици рада пред васпитача постављају веома деликатне захтеве. Потребно је да изабрани облик рада одговара 

постављеном  циљу и садржају који се обрађује, да је подесан с обзиром на број ученика и остале објективне услове рада. 

Просторни и технички услови такође одређују које од наведених тема ће моћи да се обрађују на начин који поуздано води 

остваривању постављених циљева. 

 

IX-САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 

Рад школе се организује у сарадњи са породицом. Потпуни ефекти васпитно образовног рада су могући само ако установа и 

породица уједине своје напоре и делују заједно, односно међусобно се допуњују и потпомажу. Васпитно образовни садржаји 

које школа нуди се граде на темељима које је дете већ стекло у породици. 

Као нестручна лица (у већини случајева) родитељи нису у стању да задовоље специфичне потребе ове деце, те им је 

неопходна систематска, континуирана стручна помоћ од самог момента утврђивања оштећења слуха код детета. Школа за 

децу оштећеног слуха има задатак да породицу што боље припреми за сарадњу путем различитих облика информисања и 

других видова стручног рада са родитељима. Њихово укључивање у рад треба да буде добровољно и активно. Родитељима је 

доступна одређена педагошка и психолошка литература, а увек се могу обратити наставнику за стручну помоћ. Сарадња 

породице и установе се обавља плански и систематски током целе године. Родитељима се дају упутства како да организују 

слободно време детета, посебно за време викенда, празника и ђколских распуста. Дају им се упутства како да даље 

стимулишу развој говора детета и способност считавања и разумевања говора са лица и уста. Треба користити разноврсне 

облике међусобног повезивања и информисања о детету (кућне посете, разговори са члановима породице...) за размену 

података корисних и за  родитеље и за васпитаче. Битно је да васпитачи од родитеља сазнају: којим се активностима 

најрадије баве са својим дететом, која су то посебна искуства или догађаји из живота детета о којима желе да обавесте 

васпитача, које су омиљене игре и активности детета, шта дете ради када је узнемирено и на који начин се најбоље умири, на 

који начин би желели да се укључе у рад... 

Сарадња се одвија: 

-свакодневно, приликом довођења деце, спонтаних посета родитеља и сл. 

-у планираним ситуацијама, ради постизања одређених циљева (консултације, родитељски састанци и др.) 

-присуством родитеља  васпитно образовном раду, као и непосредним укључивањем у исти (у периоду адаптације детета на 

установу) 

-приликом заједничких излазака (посете позоришту, шетње) 

-учешће родитеља у извођењу летовања, зимовања 

-кроз заједничко организовање празника и прослва (дечији рођендани, Нова година, Ускрс...) 

Овим се омогућава континуитет породичног и институционалног васпитања, као и лакша адаптација деце на нову средину. 

Основни принципи сарадње школе и породице је јасна, отворена и двосмерна комуникација. 
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X-САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Васпитање и образовање које дете стиче током школовања касније се наставља у другим институцијама. Неопходно је да 

дете буде припремљено за оно што га очкује када изађе из школе. Васпитачи у свом деловању морају дугорочно планирати 

оно што им следи, као и да буду упознати са садржајима који су претходили њиховом раду. 

Главна особина система васпитања и образовања који је заснован на идеји континуитета је да се сви његови ступњеви 

брижљиво ускладе са развијем детета обезбеђујући им условеза учење и развој, који се одликује доследношћу, постепеним 

напредовањем, прилагодљивочћу неопходним да се ублажи шок који многа деца доживљавају приликом прелажења са једног 

ступња на други, уз постепено увођење нових захтева, садржаја и нових облика рада. 

Поред интерактивне сарадње са родитељима, школа остварује сарадњу са и са другим институцијама, важним за даљи развој 

и интеграцију деце у друштвену средину. Институције са којима интернат има континуирану сарадњу су: 

-месна заједница 

-позориште 

-дечје позориште 

-биоскоп  

-Црвени крст 

-дечји дом 

-спортски центар Младост 

-спортски центар Парк 

-центар за спорт и рехабилитацију особа са инвалидитетом „ ИСКРА“ 

-установе културе (музеји, галерије) 

-установе здравственог карактера 

Ова сарадња омогућава деци да стекну нова искуства, прошире знања, и да се лакше интегришу у друштвену средину. 
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ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
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Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета основно школског узраста које 

након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често 

излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом 

бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету  

током целог дана. Продужени дневни рад након редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу 

квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин 

бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста 

сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници. 

 

ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

После редовне наставе организује се продужени боравак у школи за ученике основне школе.  

Боравак и рад према таквом облику организује се од 11
15

 сати до 17 сати. Организује се хетерогена група ученика различитих 

разреда. 

Један дефектолог води овакву групу, односно одељење и планира активности у складу са потребама ученика ( учење ( израда 

домаћег задатка), сати слободних активности и сати слободног времена).  

Активности учења се  се договарају и усклађују са активностима из редовне наставе. У циљу упознавања деце, омогућавања 

континуираног напретка  као и решавања педагошких ситуација дефектолог-наставник из продуженог боравка је упућен на 

свакодневну сарадњу са одељенским старешинама, наставницима и стручном службом школе.  

Свакодневно сарађују с родитељима, одржавају појединачне индивидуалне разговоре с родитељима.  

 

 ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Општи циљеви 

1.Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе 

2.Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео 

добру у друштву 

3.Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити) 
 

Специфични циљеви: 

- потпун и хармоничан развој детета 

- важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала) 

- оспособити ученика за самосталан живот и учење 

- брига о деци са посебним потребама 
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Хармоничан развој: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем културе кретања; поправљање 

координације покрета, осећаја за ритам и; комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота; утемељивање 

основних хигијенских и здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и других;  јачање потреба 

за интерперсоналним везама. 

Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању интелектуалних, 

емоционалних и моралних особина личности; упознавање са  друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним 

ситуацијама; усвајање практичних знања повезаних са елементарним грађанским васпитањем и свакодневним животним 

дужностима. 

Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и проширивању вокабулара; 

циљани развој менталних способности; утемељење вештина за самоучење и самоедукацију. 

Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности креативног, јасног и логичног 

решавања проблема; откривање, ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена 

математичких знања у различитим концептима; употреба речи, бројева, симбола; коришћење пригодног математичког 

записа, математичке и остале терминологије везане уз природне науке; решавање проблема вербалним и симболичким 

делатностима; употреба информацијско комуникацијских технологија; увежбавање и развој радно-практично-техничких 

вештина. 

Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском сфером живота и рада кроз 

позоришне и филске (тв) представе; читање дечје поезије и прозе и експериментисање у интерпретацијама;; креативно 

изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова.  

Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем;  игре опонашања, дечје игре из народне традиције, 

импровизовање игара у самосталној режији, поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено 

ритмом, покретом и мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд. 
 

 САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, теме, 

кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће 

реализовати дефектолог-наставник у продуженом боравку, али у договору с дефектологом-наставником  који ради у редовној 

настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и 

усклађеност деловања. 

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним циљевима 

рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета.  

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, 

културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-

техничких компетенција. Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју детета , у здраву, самосталну, радно 
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оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним животним вештинама и ставовима допринети развоју 

друштва. 

 

 

РИТАМ ДАНА 

 

 

-Окупљање деце (након завршетка наставе) 
 

-Разне активности по избору ученика 

-13
00 

–ручак 

13
30

-15
00 

–израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу/ у сарадњи са учитељима 

15
00 

-17
00 

– слободне образовне активности (радионице) 
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ТЕМЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ 

АКТИВНОСТ 

ДЕЦЕ 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 
МЕТОДЕ 

НАЧИН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

І Развој 

говора 

 

-читање говора 

са уста и лица 

саговорника 

-вежбе слуха 

-артикулација 

-речник 

септембар-јун -правилна артикулација 

гласова 

-неговање говорне 

културе, развој и богаћење 

дечјег речника  

 -неговање граматички 

правилног говора,  

-вербално изражавање и 

комуникација,  

-монолошки говор и 

причање, упознавање са 

дечјом књижевношћу   

-говорне игре; 

-слуша 

-уочава 

-посматра 

-имитира 

-чита говор 

са усана 

-правилно 

изговара 

речи. 

реченице 

-самостално 

се изражава 

кроз игру 

-описује 

предмете, 

доживљаје 

-глуме 

-упућује 

-саветује 

-помаже 

-прати 

-слуша 

-коригује 

-мотивише 

-сарађује 

-подстиче 

-задаје 

-припрема 

-анализира 

-демонстрира 

-показује 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-коригује 

-правилно 

наглашава 

речи 

-вербална 

(монолошко 

дијалошка) 

-аналитичка 

-демонстра-

тивна 

-илустративна 

-метода 

писаних 

радова 

-учење по 

моделу 

-учење путем 

открића 

-практично 

учење 

-дескриптивна 

 

-тестови 

(тријажни, 

глобални 

артикулациони, 

тест за 

испитивање 

говорне 

развијености, 

тест за 

испитивање 

разумљивости 

говора, тест за 

процену 

вербалног 

памћења, тест 

соба, тест 

улица...) 

ІІ 

Упознавање 

околине 

А Друштвена 

средина 

 

-самопослужи-

вање и дечји 

септембар-јун -развој самосталности 

деце приликом свлачења и 

облачења 

-развој самосталности 

везане за културно 

хигијенске навике; 

развој самосталности деце 

да правилно 

-слуша 

-уочава 

-посматра 

-имитира 

-чита говор 

са усана 

-правилно 

изговара 

-упућује 

-саветује 

-помаже 

-прати 

-слуша 

-коригује 

-мотивише 

-сарађује 

-вербална 

(монолошко 

дијалошка) 

-аналитичка 

-

демонстратив-

на 

-илустративна 

-бележење 

 

-разговор 

 

-дечји радови 
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ТЕМЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ 

АКТИВНОСТ 

ДЕЦЕ 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 
МЕТОДЕ 

НАЧИН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

рад 

 

-живот 

установе и 

шире 

друштвене 

заједнице 

 

-међусобни 

односи деце и 

односи између 

деце и 

одраслих 

 

 

употребљавају прибор за 

јело и развијају културно 

понашање при јелу; развој 

способности да деца 

припремају собу за игру и 

друге активности 

-проширити дечја знања 

кроз активности у 

установи и широј 

друштвеној заједници 

-развој другарства, 

правилан однос и помоћ 

другу, млађој деци, 

правилан однос према 

одраслима, породици 

-обележавање празника и 

активности у оквиру Дечје 

недеље,Нова  

година, свети Сава, Дан 

жена, Ускрс 

речи. 

реченице 

-самостално 

се изражава 

кроз игру 

-описује 

предмете, 

доживљаје 

-глуме 

-подстиче 

-задаје 

-припрема 

-анализира 

-демонстрира 

-показује 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-коригује 

-правилно 

наглашава 

речи 

-метода 

писаних 

радова 

-учење по 

моделу 

-учење путем 

открића 

-практично 

учење 

-дескриптивна 

 

Б. Природна 

средина 

-жива природа 

 

-заштита 

животне 

средине 

 

 

 

 

септембар-јун -стицање основних знања 

о биљкама и животињама 

-стицање основних знања 

о људском телу 

-формирање правилног 

односа према природи и 

начинима њене заштите 

 

 

 

 

-слуша 

-уочава 

-посматра 

-имитира 

-чита говор 

са усана 

-правилно 

изговара 

речи. 

реченице 

-самостално 

-упућује 

-саветује 

-помаже 

-прати 

-слуша 

-коригује 

-мотивише 

-сарађује 

-подстиче 

-задаје 

-припрема 

-вербална 

(монолошко 

дијалошка) 

-аналитичка 

-демонстра-

тивна 

-илустратив-

на 

-метода 

писаних 

радова 

-бележење 

 

-разговор 

 

-дечји радови 
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ТЕМЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ 

АКТИВНОСТ 

ДЕЦЕ 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 
МЕТОДЕ 

НАЧИН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Ц. природне 

појаве и 

нежива 

природа 

-природне 

појаве 

-предмети, 

њихова 

својства и 

односи 

-оруђе, справе 

и апарати 

-саобраћајно 

васпитање 

-откривање дејства 

природних сила и стицање 

основних знања о 

физичким законима 

-развијање љубави према 

свему живом,уз мотив да 

се природа чува и 

унапређује  

-усвајање знања о 

основним својствима 

предмета и њиховим 

односима 

-упознавање са разним 

врстама материјала-песак, 

шљунак, бетон, цемент, 

цигла... 

-упознавање са природним 

појавама(киша,снег..учење 

годишњих доба) 

-стицање знања о 

својствима предмета и 

њиховим односима(у,на 

испод,поред,изнад..) 

-развој способности за 

употребу и руковање 

оруђима, справама и 

апаратима 

-усвајање појмова о 

понашању на улици и 

саобраћајним средствима 

 

се изражава 

кроз игру 

-описује 

предмете, 

доживљаје 

-глуме 

-изводе 

огледе уз 

помоћ 

васпитача 

-анализира 

-демонстрира 

-показује 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-коригује 

-правилно 

наглашава 

речи 

-учење по 

моделу 

-учење путем 

открића 

-практично 

учење 

-дескриптив-

на 
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ТЕМЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ 

АКТИВНОСТ 

ДЕЦЕ 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 
МЕТОДЕ 

НАЧИН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ІІІ Развијање 

почетних 

математичких 

појмова 

-класифика-

ција 

-серијација 

-односи 

(релације) 

-скупови 

-бројање 

-геометриј-ски 

облици 

септембар-јун -да групишу на основу 

сличности, раздвајају на 

основу разлике; на основу 

два својства истовремено 

-да развијају способност 

уочавања 

скупова,формирање 

скупова и утврђивање 

припадности елемената 

-формирање и груписање 

истих елемената 

-да развијају способност 

уређивања предмета у 

низове на основу разлике 

међу предметима 

-развој способности 

опажања односа 

(релације) 

-упознавање са бројевима 

и бројном количином 

-упознавање 

геометријских облика 

-развој способности 

проналажења 

геометријских облика у 

непосредној околини, 

упоређивање, резање, 

вајање, мерење 

 

-уочава 

-разликује 

-посматра 

-открива 

-закључује 

-упоређује 

-сарађује 

-истражује 

-примењује 

-упућује 

-саветује 

-помаже 

-прати 

-слуша 

-коригује 

-мотивише 

-сарађује 

-подстиче 

-задаје 

-припрема 

-анализира 

-демонстрира 

-показује 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-коригује 

-правилно 

наглашава речи 

-вербална 

(монолошко 

дијалошка) 

-аналитичка 

-демонстра-

тивна 

-илустрати-вна 

-метода 

писаних радова 

-учење по 

моделу 

-учење путем 

открића 

-практично 

учење 

-дескриптив-на 

 

-бележење 

 

-разговор 

 

-дечји радови 
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НАЗИВ АКТИВНОСТИ 

 

ОПИС АКТИВНОСТИ 

 

УЧЕЊЕ 
подразумева све активности везане за израду домаћих задатака и учење, као 

наставка рада учитеља/наставника 

ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ 

подразумевају све активности везане за различите врсте цртања, сликања, 

прављења предмета од различитих материјала, уређење простора, учешће на 

школским изложбама... 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
подразумевају све врсте вежби обликовања, корективних вежби, шетње, 

спортске игре, дечје игре 

МУЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ подразумевају слушање различите музике и учење различитих песама и игара 

АКТИВНОСТ ВЕЗАНЕ ЗА РАЗВОЈ 

СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА 

подразумева развијање особина и навика неопходних за групни живот, рад и 

сарадњу у мањим заједницама, развијање елементарних навика културног 

понашања и одговорности, развијање свести о себи и својим могућностима и 

друго (зависно од индивидуалних потреба детета) 

АКТИВНОСТ ВЕЗАНЕ ЗА РАЗВОЈ 

КОМУНИКАЦИЈСКИХ  ВЕШТИНА 

подразумева развој говора, богаћење речника, модели комуникације, 

изражавање својих потреба, идеја, вођење разговора, комуникација писаним 

путем, читање и разумевање писаних информација и друго (зависно од 

индивидуалних потреба детета) 

АКТИВНОСТ ВЕЗАНЕ ЗА РАЗВОЈ 

САМОСТАЛНОСТИ И БРИГУ О 

СЕБИ 

подразумева усвајање навика и вештина самосталне бриге о себи које се односе 

на исхрану, облачење и обување, чување ствари, развијање хигијенских навика, 

чување здравља и друго (зависно од индивидуалних потреба детета) 
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 ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Културна активност школе обухвата активности као што су: прослава дана школе, прослава школских и државних 

празника, приредбе, представе, ишложбе, концерти, спортска такмичења. излети и екскурзије, научно-истраживачке 

активности које доприносе прођирењу утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења. Такође 

треба истаћи заједничке културне активности са институцијама и организацијама у локалној самоуправи и ван ње, ради 

обогаћивања културног живота и остваривања образовно васпитне улоге школе. 

 

У склопу културних активности школе организују се: 

 

Септембар 

- Излет ученика млађих разреда основне школе-упознавање са културним значајем места где се излет реализује; 

- Излет ученика старијих разреда основне школе и средње школе -упознавање са културним значајем места где се 

излет реализује; 

- Обележавање саветовања у Дулену- присуство на свечаности; 

- Обележавање Међународне недеље глувих- организиовање приредбе у школи, учешће у обележавању на нивоу 

града, промоција школе и сл; 

- Посете биоскопу, позоришту, изложбама, сајмовима, концертима... 

 

Октобар 

- Обележавање Дечје недеље- учешће у активностима организованим на нивоу града; 

- Обележавање Међународног дана особа са церебралном парализом (7.10) 

- Чишћење и уређење споменика „Чистачи обуће; 

- Велики школски час (21. октобар)- присуство обележавању; 

- Посета Сајму књига; 

- Посете биоскопу, позоришту, изложбама, сајмовима, концертима... 

 

Новембар 

- Обележавање Међународног дана толеранције; 

- Посете биоскопу, позоришту, изложбама, сајмовима, концертима... 
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Децембар 

- Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом (3. децембар)- учешће на прослави у Скупштини грда, 

спортском центру „Искра”, школи; 

- Новогодишње радионице, изложбе, приредбе за ученике школе; 

- Посете биоскопу, позоришту, изложбама, сајмовима, концертима... 

 

Јануар 

- Обележавање школске славе Свети Сава; 

- Посете биоскопу, позоришту, изложбама, сајмовима, концертима... 

 

Фебруар 

- Обележавање Дана државности; 

- Обележавање годишњице смрти др Елизабете Рос; 

- Обележавање Међународног дана ретких болести (29.02.); 

- Посете биоскопу, позоришту, изложбама, сајмовима, концертима... 

 

Март 

- Радионица поводом Дана жена, изложба ученичких радова; 

- Обележавање Међународног дана особа са Дауновим синдромом  (21.03.) 

- Посете биоскопу, позоришту, изложбама, сајмовима, концертима... 

 

Април 

- Обележавање Светског дана здравља; 

- Обележавање Међународног дана особа са аутизмом (2.04) 

- Обележавање Међународног дана Рома (8.04.) 

- Присуство обележавању пробоја Сремског фронта; 

- Ускрс- радионица, изложба; 

- Учешће школе на Сајму образовања- промоција школе; 

- Обележавање Дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава у другом светском рату; 

- Учешће на такмичењима 

- Посете биоскопу, позоришту, изложбама, сајмовима, концертима... 
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Мај 

- Учешће у прослави дана града (6. мај); 

- Учешће на такмичењима; 

- Прослава Дана школе; 

- Посете биоскопу, позоришту, изложбама, сајмовима, концертима... 

 

Јун 

- Прослава матуре за ученике завршних разреда; 

- Посете биоскопу, позоришту, изложбама, сајмовима, концертима... 

 

Компетенције: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран 

однос према околини,  предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање 

проблема, сарадња, дигитална компетенција. 

 

 

Корелација 

 

- српски језик и књижевност 

- свет око нас 

- природа и друштво 

- физичко и здравствено васпитање 

- ликовна култура 

- музичка култура 

- историја 

- верска настава 

- ликовна секција 

- дремско рецитаторска секција 

- спортска секција
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ  

Садржаји програма Активности ученика 
Активности 

наставника 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
Планирање културних 

активности за школску 

годину 

 Сарадња тимова и већа 

на нивоу школе 

Састанци са 

руководством и 

члановима тимова, 

разговори, размене 

мишљења, успостављање 

додирних тачака 

Постизање нивоа 

потребне 

припремљености за 

реализовање активности 

на нивоу школе 

Припрема и 

организовање 

новогодишње представе, 

прославе Светог Саве, 

Дана школе, приредбе, 

културне смотре; учешће 

у културним и спортским 

манифестацијама у 

организацији школе 

Креативно ангажовање 

ученика; 

Самостални радови, 

пробе, учешћа, јавни 

наступи, 

такмичења 

Праћење, критичко 

посматрање, вредновање; 

израде сценарија, режија; 

организациони и 

технички послови; 

руковођење секцијама 

Наступи, презентације 

драмских, литерарних, 

поетских и хорских 

остварења 

Организовање културног 

и спортског живота 

школе; 

осмишљавање садржаја 

који ће допринети 

подизању нивоа 

квалитета културног и 

медијског профила 

Школе; 

Јавна културна 

презентација школе која 

ће привући родитеље да 

се определе за нашу 

школу 

Учешће у културним 

активностима локалне 

средине (Велики 

школски час, 

Међународни дан особа 

са инвалидитетом, Дан 

града и слично) 

Упознавање културног 

живота града; 

израда самосталних 

изложби, јавни наступи, 

заједнички наступи са 

ученицима других школа 

сарадња са локалном 

самоуправом, школском 

управом, позориштем, 

биоскопом, музејима, 

музичком школом, 

спортским центрима, 

културно уметничким 

друштвима 

Присуствовање 

позоришним и 

биоскопским 

представама, посете 

музеју, изложбама, 

учешће у јавним 

манифестацијама 

Интеграција Школе у 

културни и јавни живот 

града и непосредно 

упознавање ученика са 

значајем културних 

манифестација на пољу 

друштвене егзистенције. 

Сагледавање значаја 

просвете за општи 

културни и естетско 

цивилизацијски развој 
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова,свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе 

неговања и развоја физичких способности, школа у оквиру школског програма , поред наставе реализује и програм школског 

спорта.  Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељенска такмичења и припреме за такмичења. Школа обавља 

припреме и такмичења у складу са школским програмом. 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ је да разноврсним и систематским моторичким активностима,допринесе интегралном развоју личности ученика,развоју 

моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Задаци 

-подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и стицање теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање 

-формирање морално-вољних квалитета личности 

-оспособљавање ученика да стечена знања,умења и навике користе у свакодневним условима живота и рада 

-стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља и заштити природе и човекове средине 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

-усмерени развој моторичких способности 

-усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика 

-примена стечених знања,умења и навика у сложенијим условима (кроз игру и такмичење) 

-задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем итд. 

-естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности 

-усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

- Рад по групама(екипама) 

- Приказивање стечених знања на часовима физичког васпитања и изабраног спорта 

-Такмичење спровести у сали за физичко васпитање и на спољашњим спортским теренима 
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- О мерама безбедности, регуларности такмичења,суђењу, брину носиоци активности. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА 

Планирање заједничких активности са сродним групама и секцијама, физичко и здравствено васпитање, корективна 

гимнастика 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Одељенске старешине од І-ІV разреда, професори физичког васпитања, васпитачи 

 

Основна школа 

ред. бр. Садржај рада месец број часова разред 

1. полигон спретности ІX/X; V 4/6 І-ІV 

2. између две ватре ІX/X; V 4/6 І-ІV 

3. мали фудбал-дечаци ІX/X; V 4/6 І-ІV 

4. штафетне игре-девојчице ІX/X; V 4/6 І-ІV 

5. атлетика-штафетне игре ІX/X; V 4/6 V-VІІІ 

6. рукомет ІX/X; V 4/6 V-VІІІ 

7. кошарка ІX/X; V 4/6 V-VІІІ 

8. одбојка ІX/X; V 4/6 V-VІІІ 

9. мали фудбал ІX/X; V 4/6 V-VІІІ 

10. бадминтон ІX/X; V 4/6 V-VІІІ 

11. такмичења са ученицима 

других школа на 

територији града 

током године  школске екипе 

12. Крос-јесењи и пролећни ІX; V  сви ученици 

Средња школа 

ред. бр. Садржај рада месец број часова разред 

1. бадминтон ІX/X; V 4/6 І-ІV 

2. мали фудбал ІX/X; V 4/6 І-ІV 
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3. кошарка ІX/X; V 4/6 І-ІV 

4. одбојка ІX/X; V 4/6 І-ІV 

5. атлетика ІX/X; V 4/6  

6. такмичења са ученицима 

других школа на 

територији града 

током године  школске екипе 

7. учешће на републичким 

спортским играма 

током године, 

према 

календару 

такмичења 

 школске екипе 

8. Крос-јесењи и пролећни ІX; V  сви ученици 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

40 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

Садржаји програма 
Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Спортска недеља- 

Међуодељенска 

такмичења, шетња, 

трчање на градском 

стадиону, 

такмичење у оквиру 

секције... 

Активно учешће 

ученика у 

садржајевима, 

суђење, 

асистенција... 

Организација, 

спровођење 

активности, 

додељивање 

задатака 

ученицима, 

суђење, 

обезбеђивање 

потребних алата, 

вођење активности  

Неке од активности ће се 

обављати у оквиру 

редовних часова, неке за 

време секција а неке 

после часова, зависно од 

врсте активности 

-Стицање навике за систематским 

вежбањем 

-Развијање осећаја за фер плеј 

-Припремање за школска 

такмичења 

Јесењи и пролећни 

крос- 

Такмичење у 

трчању на 

различите  дужине 

стаза зависно од 

узраста деце 

Трчање Вођење деце,  

распоређивање по 

узрастима 

У пратњи наставника 

деца одлазе на место 

одређено за спровођење 

кроса 

-Развијање љубави деце према 

базичној физичкој вештини-

трчању 

Спортске игре 

такмичење 

Учешће и 

представљање 

школе на 

такмичењима у 

граду; учешће на 

републичким 

спортским 

играма ученика 

оштећеног слуха  

Вођење деце на 

такмичења, 

одређивање 

састава који ће да 

игра, 

осмишљавање 

тактике игре... 

У пратњи наставника 

деца одлазе на место 

одређено за спровођење 

такмичења 

-Стицање навике за систематским 

вежбањем 

-Развијање осећаја за фер плеј 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Слободне активности представљају ваннаставни факултативни облик рада школе. Непосредан образовни-васпитно 

циљ ученичких слободних активности јесте да допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, 

друштвеном и личном плану. Слободне активности су многобројне и разноврсне и омогућавају укључивање сваког 

ученика у поједине облике рада.  

 

Слободне активности ученика доприносе остваривању следећих васпитних задатака: 

- подстичу најразвијеније видове стваралаштва 

- буде и задовољавају интелектуалну радозналост и стварају могућност да ученици истражују  

- упознају најразноврснија достигнућа у науци, техници и култури 

- проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења а према интересовањима ученика; 

- задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових склоности, способности интересовања 

и подстицање професионалног развоја; 

- мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад; 

- омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације, као и других услова да самостално користе слободно време и 

организују духовни, културни и друштвени живот у средини у којој живе и раде. 

 

У рад секција у школи укључују се ученици од првог до осмог разреда основне школе и ученици средње школе на 

основу својих интересовања и склоности. Укључивање ученика у рад секција је добровољно, а наставници имају обавезу 

мотивисања ученика, вођења и планирања активности. Руководиоци секције израђују годишњи програм рада секције и 

извештаје о реализацији програма. Годишњи програм рада секција чини саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос 

према околини, одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и 

информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. 
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Назив секције: 

ДРАМСКО- РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ 

- Општи циљ драмско рецитаторске секције је да ученике ослободе стида, да науче основно кретање на сцени, 

- Разумевање и усвајање знања и вештине уметности рецитовања. 

- Оспособљавање ученика за креативно испољавање. 

- Развијање маште, мисли и осећања ученика. 

- Развијање љубави према матерњем језику са нарочитим задатком да се он негује и унапређује. 

- Оспособљавање ученика за самостално читање, доживљавање и разумевање књижевних дела различитих жанрова. 

- Изражавање осећања мимиком, гестом, покретом 

- Правилан положај тела 

- Подстицање на креативност и стваралаштво 

- Развијање способности за импровизацију 

- Развијање и унапређење способности за разне видове 

комунокације 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Рад у пару и у групама. 

Коришћење савремених наставних средстава. 

Приказивање стеченог знања кроз приредбе и јавне часове. 

Посете позоришним представама. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА 

Планирање заједничких пројеката са сродним секцијама и групама. 

Остваривање корелације са верском наставом и српским језиком, музичком културом, грађанским васпитањем, верском 

наставом, техником и технологијом, информатиком и рачунарством, ликовном културом 

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА 
У оквиру спортске секције раде 

-фудбалска 

-рукометна 

-кошаркашка и 
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-одбојкашка секција 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ секције јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима,допринесе 

интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 

умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним  условима живота и рада. 

Задаци 

-подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и стицање теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање 

-формирање морално-вољних квалитета личности 

-примена стечених знања,умења и навика у сложенијим условима (кроз игру и такмичење) 

-оспособљавање ученика да стечена знања,умења и навике 

користе у свакодневним условима живота и рада 

-стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља и 

заштити природе и човекове средине 

-естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности 

-усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

-задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем итд. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

-Рад по групама и индивидуално 

-Програм се спроводи у сали за физичко васпитање коришћењем неопходних реквизита, на спортском терену школе и на 

теренима у граду 

-Приказивање стеченог знања кроз такмичења на школском, 

градском и републичком нивоу 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА 

-Планирање заједничких пројеката са сродним секцијама и 

групама 

- остваривање корелације са предметима: физичко и 

здравствено васпитање, физика,биологија, музичка култура, 
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грађанско васпитање, хигијена и прва помоћ, вежбањем до 

здравља, животне вештине 

 
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ: 

- да се развија и подстиче учениково стваралачко мишљење 

- оспособљавање ученика да цртежом изразе своја опажања из непосредне околине 

- развијање мануелне вештине и креативности 

- мотивисати ученике да се слободно ликовно-визуелно изражавају, својствено узрасту и 

индивидуалним способностима 

- упознавање нових поступака и идеја за рад, проширивање сазнања и искуства 

ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за 

рад у процесу ликовног изражавања 
- неговање ликовног израза, посебно у раном школском узрасту, јесте основ за неговање 

визуелног мишљења. 

- развијање способности за опажање облика, величина, 

светлине боја 

- оспособљавање за преношење визуелно-ликовниох искустава 

- развијање памћења , повезивање информација и увођење у 

визуелно мишљење 

- прошире оскуства у ликовном изражавању и развију ликовно-

естетски 

сензибилитет за : арабеску, пропорције, композицију и 

простор, обједињавање 

покрета игре и звука 

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме 

се за самостално и 

колективно преобликовање одређеног простора 
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- да се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним 

сценским изразом, звуком и 

покретом- упознају вредности споменика културе и културну 

баштину у завичају 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

ликовне радионице 

коришћењем корисних идеја са интернет сајтова 

израда тематских паноа 

изложбе дечијих радова( декорација ентеријера школе) 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА: 

-ликовна култура, свет око нас , природа и друштво, грађанско 

васпитање, историја, верска настава, биологија 

 
РИТМИЧКА СЕКЦИЈА 

 

Активности у оквиру ритмичке секције-учење елемената 

спортске ритмике, увежбавање елемената, склапање елемената, 

повезивање елемената са музиком. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
Циљ секције јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима,допринесе 

интегралном развоју личности ученика и развоју моторичких способности. 

Задаци 

-подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умења  

-формирање морално-вољних квалитета личности 
-примена стечених знања,умења и навика у у свакодневним животним условима) 
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-естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности 

-усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

-задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем итд. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

-Рад по групама, у паровима и индивидуално 

-Приказивање стеченог знања кроз приредбе у школи, на нивоу 

града 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА 

-Планирање заједничких пројеката са сродним секцијама и 

групама 

- остваривање корелације са физичким и здравственим  

васпитањем, музичком културом, фолклорном секцијом. 

 
ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
Циљ секције јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима,допринесе 

интегралном развоју личности ученика и развоју моторичких способности. 

Задаци 

-упознавање традиције 

-упознавање народних обичаја 

-упознавање игара Србије 

-развијање способности за естетско и ритмичко кретно изражавање 

-подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умења  

-формирање морално-вољних квалитета личности 
-примена стечених знања,умења и навика у у свакодневним животним условима) 

-естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности 

-усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 
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-задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем итд. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

-Рад по групама и индивидуално 

-Приказивање стеченог знања кроз приредбе у школи, на нивоу 

града 

 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА 

-Планирање заједничких пројеката са сродним секцијама и 

групама 

- остваривање корелације са физичким и здравственим 

васпитањем, музичком културом, ритмичком секцијом. 
 

ФОТО СЕКЦИЈА 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ рада у фото-секцији је да се подстиче и развија учениково стваралачко понашање, стицање основних технолошких 

знања и основних естетских вредности; 

- развијање интересовања ученика да се забележе и сачувају естетске вредности и постигнућа, као и за уметничко 

фотографисање; 

- развијање одговорног односа за очување природних ресурса и еколошке равнотеже. 

Задаци рада у фото-секцији: 

- васпитање и образовање ученика као стваралачке личности са сигурним и савременим естетско-фотографским 

критеријумом;   

- опажање и памћење доживљаја облика и просторних односа;  

- опажање појава и законитости у природи и друштву које се могу односити на фотографске  активности;  

- аналитичко посматрање и фотографско представљање за савремена достигнућа фото-технике;  

- стицање и развијање естетских критеријума;  

- развијање индивидуалног фотографског изражавања; 

- развијање мануелне спретности, професионалне савесности, прецизности, мотивације и упорности у раду; 
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- подстицање ученика да креативно приступају задацима и имају перманентну потребу за усавршавањем и успешним 

презентацијама; 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

-Рад по групама, у паровима и индивидуално 

-Приказивање стеченог знања кроз приредбе у школи, дешавања 

на нивоу града, екскурзије, излети у природи... 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА: 

-ликовна култура, свет око нас , природа и друштво, грађанско 

васпитање, географија. 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Садржаји програма 
Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Друштвене 

активности 
Израда паноа, 

зидних новина, 

посете, 

изложбе, 

учешће у 

акцијама 

локалне 

заједнице 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

Дијалошка,  

текстуална,  

метода писаних радова, 

излагање, демонстративна, 

систематско посматрање, 

практични рад, 

илустративна, 

експериментална,  

принцип очигледности 

Сарадња са локалном заједницом 

Развијање свести о здравом начину 

живота, поштовање разлика и уважавање 

својих и туђих потреба, изграђивање 

личних критичких ставова   

Техничке 

активности 

Израда 

честитки,израда 

модела, уређење 

простора, израда 

васкршњих 

украса 

Развијање креативности, стваралачког 

рада, уредности, прецизности,изграђивање 

личнихкритичких ставова   

Хуманитарне 

активности 

Прикупљање 

помоћи, учешће у 

хуманитарним 

акцијама, помоћ 

ученицима који 

слабије напредују  

Развијање хуманости, поштовање разлика 

и туђих потреба, развијање такмичарског 

духа 

Спортске 

активности  

такмичење у 

спортским 

вештинама, 

учешће у кросу, 

недеља школског 

спорта, 

такмичења 

 

Развијање такмичарског духа, развијање 

моторичке спретности и физичких 

способности 
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Садржаји програма 
Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Културне 

активности 

Посете музеју, 

биоскопу, 

концертима, 

позоришту, 

библиотеци, .... 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

Дијалошка, 

текстуална,  

метода писаних радова, 

излагање, демонстративна, 

систематско посматрање, 

практични рад, 

илустративна, 

експериментална,  

принцип очигледности 

Развијање опште културе, развијање и 

подстицање стваралачке активности, 

развијање маште орггиналности и  смисла 

за лепо,оспособљавање ученика за 

испуњење слободног времена садржајима 

из области културе, науке, технике, 

уметности,.... 
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знање и искуства о себи и 

свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења, свестан шта оне значе за касније 

образовање и професионалне опредељености као и успех у раду. 

 

Основни задаци Програма професионалне оријентације су: 

-Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање 

њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопствено професионално развоју. 

-Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања 

-Формирање правилних ставова о раду 

-Оспособљавање ученика за планирање професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором за 

занимање и правцима стручног оспособљавања 

 -Успостављање сарадње са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и 

усмеравању њиховог професионалног развоја 

 -Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем 

професионалном развоју ученика 

-Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем 

професионалном развоју ученика 

Остваривање програма професионалне оријентације реализује се кроз: редовну наставу, све облике ваннаставних активности, 

организовањем разговора, предавања, упознавањем свих корисних извора информације, посетама радним организацијама, 

испитивањем 

индивидуалних интересовања. 

 

Годишњи план програма за професионалну орјентацију 

Програм професионалне оријентације  је усаглашен са потребама ученика и родитеља 

саме школе. Временски оквир реализације се усклађује са временском динамиком реализације планираних школских 

активности као и активностима Министарства просвете. 

Програм професионалне орјентације се спроводи као петофазни модел кога чине следеће 

области учења :самоспознаја, информације о занимањима, могућности школовања и каријере, сусрети са светом занимања и 

одлука о избору занимања. 
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Област учења 1: Самоспознаја 

Циљеви: општи циљ ове области је освешћивање личних афинитета и капацитета младих у оквиру стицања реалне слике о 

себи. 

Програмски /наставни садржаји: млади треба да науче да открију, истраже и испитају сопствене жеље, интересовања и 

склоности,као да умеју да уоче таленте и способност, како би научили да процне и рефлектују лична очекивања;да 

препознају сопствене капацитете и спремност на учинке; 

да изврше саморефлексију у погледу интересовања, склоности, способности и да се надовежу на избор занимања и 

школовања;  

да се критички суоче са биографијама занимања и темом посла;  

да оснаже осећај сопствене вредности 

 

Област учења2 и 3: Информације и претраживање- могућности школовања и каријере 

Циљеви: општи циљ ове области учења је стицање знања о различитим информационим понудама о школи и занимању, као и 

оспособљавање младих да активно и самостално користе расположиве информационе понуде. 

Програмски/наставни садржаји: млади треба да развију кометенцију оријентације путем 

самосталног прикупљања и критичког суочавања са информацијама релевантним за школовањеа и занимање;  

да науче да се информишу о различитим областима школовања, да препознају и да у 

складу са интересоваима стекну детаљнији преглед изабраних школа,да доведу личне ставове и схватања у контекст са 

избором школе и занимања;  

да критички рефлектују и преиспитају своје животно планирање и планирање каријере. 

 

Област учења 4: Реални сусрети 

Циљеви:општи циљ ове области учења је упознавање са светом рада и опробавање младих у аутентичним ситуацијама у 

свету рада 

Програмски/наставни садржаји: путем реалних сусрета млади треба да стекну сазнања о свету рада и занимања,стога је 

важно да те сусрете темељно припреме и накнадно обраде стечено знање и искуство, како би били у стању да се самостално 

информишу о областима школовања и рада које их занимају. 

 

Област учења 5: Одлука 

Циљеви:општи циљ ове области јесте тај да се младе особе које су учествовале у програму професионалне орјентације 

оснаже и буду у стању да самостално донесу одлуку о даљем школовање и занимању. 

Програмски/наставни садржаји:млади сада усглашавају изборе своје жељене школе икаријере и њихове остварљивости у 

склопу дејства, тј утицаја родитеља, вршњака, пријатеља, саветодавних установа, привреде и друштва; 
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 у току процеса избора занимања треба да дефинишу привремено стање у вези са жељеним занимањем, односно каријером;  

да укључе родитеље и старатеље као битне носиоце одлука; 

да провере избор школе са контролном листом;  

да профил личности још једном упореде са школским профилом захтева и да донесу одлуку. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос 

према околини, одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и 

информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Техника и технологија, информатика и рачунарство, физика, биологија, српски језик и књижевност, грађанско васпитање, 

практична настава, стручни предмети



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

54 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 

Садржаји 

програма 
Активности ученика  

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Самоспознаја Ученици слушају, 

посматрају, причају, 

описују, упоређују, 

цртају, одговарају на 

питања, дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве паное, 

сарађују у групи или 

пару. 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, 

прати активности 

ученика, подстиче 

на рад, објашњава, 

демонстрира 

радионице Ученици треба да  кроз радионице, 

тестове, интроспекцију и саветовање 

препознају своје таленте, 

интересовања, вредности, склоности и 

могућности; 

Општи циљ ове области је 

освешћивање личних афинитета и 

капацитета ученика у оквиру стицања 

реалне слике о себи. 

Информисање о 

занимањима 

Ученици слушају, 

посматрају, причају, 

описују, упоређују, 

цртају, одговарају на 

питања, дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве паное, 

сарађују у групи или 

пару. 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, 

прати активности 

ученика, подстиче 

на рад, објашњава, 

демонстрира  

 

 

радионице Ученици треба да  истражују свет 

занимања и професија, која су знања, 

вештине и особине потребне за 

успешно бављење занимањем, какве 

могућности постоје на тржишту рада; 

Општи циљ ове области је стицање 

знања о различитим информационим 

понудама о школи и занимању, као и 

оспособљавање ученика да активно и 

самостално користе расположиве 

информације. 
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Садржаји 

програма 
Активности ученика 

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Могућности 

школовања 

Ученици слушају, 

посматрају, причају, 

описују, упоређују, 

цртају, одговарају на 

питања, дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве паное, 

сарађују у групи или 

пару. 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, 

прати активности 

ученика, подстиче 

на рад, објашњава, 

демонстрира 

радионице Ученици треба да  се упознају са 

могућностима за школовање и сазнају 

како изгледа школовање за њихово 

жељено занимање; 

Општи циљ је упознавање ученика са 

начинима информисања о 

могућностима школовања. 

Реални сусрети Ученици одлазе на 

реалне сусрете ако су ван 

школе, присуствују из-

лагању експерата, 

постављају питања, 

 учествују у неким 

практичним  

активностима. 

 

Наставник 

организује долазак 

експерата, 

организује одлазак 

деце у друге школе 

или установе 

(организације), 

води ученике на 

реалне сусрета, 

охрабрује ученике 

да постављају 

питања. 

 

 

 

 

 

Сусрети са 

експерима у 

школи и/или 

одласци у 

друге школе 

или 

организације 

Ученици треба да  се упознају са 

представницима жељених занимања и 

радним окружењем, испробавају 

поједине радне задатке и распитују се 

о занимањима и потребном 

школовању; 

Општи циљ ове области је упознавање 

са светом рада и опробавање ученика 

у аутентичним систуацијама у свету 

рада 
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Садржаји 

програма 
Активности ученика 

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Одлука о избору 

занимања 

Ученици слушају, 

посматрају, причају, 

описују,упоређују,цртају, 

одговарају на питања, 

дискутују, предлажу, 

користе рачунаре, праве 

паное, сарађују у групи 

или пару. 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, 

прати активности 

ученика, подстиче 

на рад, објашњава, 

демонстрира 

радионице Ученици треба да  боље познају себе, 

имају потребне информације и да су 

сигурнији у доношењу одлука. 

Општи циљ је оснажити ученике  да 

самостално донесу одлуку о даљем 

школовању и занимању. 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Будући да је циљ образовно-васпитног рада развијање свестране личности, оспособљене да брине за сопствено 

здравље, здравље своје породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, школа ће у оквиру одговарајућих предмета и 

других садржаја овом виду васпитања посветити потребну пажњу. 

Основна здравствена заштита наших ученика се остварује у Дому здравља-школском диспанзеру. Сарадња са 

педијатријском службом ће се вршити кроз систематске прегледе, и предавања која ће реализовати наставници, васпитачи, 

медицински техничари  или стручни сарданици, самостално или у сарадњи са релевантним установама (КБЦ, школски 

диспанзер, Институт за јавно здравље, црвени крст, медицинска школа „Сестре Нинковић”). Стручни органи наше школе ће 

пратити и анализирати податке о здравственом стању ученика и на основу тога предузимати кораке превенције и корекције. 

Према посебним програмима реализоваће се едукација ученика и родитеља у овој области- Програми су конципирани 

на два нивоа: за ученике млађих разреда и ученике старијих разреда. Планира се сарадња и са заводом за болести зависности 

у циљу едуковања ученика, наставника и родитеља у борби против болести зависности. 

Програн који смо конципирали представља јединствену васпитно-образовну област чији се задаци не могу 

остваривати у оквиру само једног предмета или активности. Успешном остваривању овог програма допринеће и адекватно 

укључивање ученика и родитеља у избор тема и активности. 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Млађи разреди 

 

Панои и разговор:  Лична хигијена,  болести прљавих руку -І и ІІ разред (учитељи, васпитачи) 

Разговор, демонстрација:  Правилно држање тела -І и ІІ разред (наставник корективне гимнастике, учитељи) 

Предавање:  Правилна исхрана - ученици од І до ІV разреда (учитељи, лекар) 

Пано: Правилна исхрана- ученици од І до ІV разреда (учитељи, родитељи) 

Предавање:  Спречавање капљичних инфекција -  ІІІ разред (наставник биологије, учитељ) 

Разговор, демонстрација:  Хигијена уста и зуба - ученици од І до ІV разреда (учитељи, стоматолог) 

Предавање:  Вакцинација-шта је то?- ІІІ, ІV разред (учитељи, лекар) 

Разговор:  Хигијена становања - ученици од І до ІV разреда (учитељи) 

Време реализације се планира у зависности од редоследа наставних тема у настави познавања природе, света око нас, плана 

рада одељенске заједнице, договора са спољним сарадницима. 

 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

58 

 

Старији разреди 

 

Разговор: Одмор и рекреација V-VІІІ (наставници, одељенске старешине) 

Разговор: Карактеристике пубертета V-VІ (наставници, одељенске старешине) 

 

Средња школа 

 

Предавање: Болести зависности (педагог, социјални радник, спољни сарадници) 

Предавање Сида (спољни сарадник, наставник биологијем одељенски старешина, васпитач) 

Разговор: Одмор и рекреација (наставници, одељенске старешине) 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу,  рад с подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

 

Свет око нас, природа и друштво, биологија, техника и технологија, информатика и рачунарство, српски језик и књижевност, 

домаћинство, животне вештине, хигијена и прва помоћ, основе дерматологије, практична наства (заштита на раду), физичко 

и здравствено васпитање, корективна гимнастика.
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Садржаји програма 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Систематски прегледи ученика и 

вакцинација 

 

Редовни 

систематски 

прегледи, 

прегледи пред 

одлазак у школу 

у природи, на 

екскурзије, 

летовања, 

зимовања 

Здравствена заштита, развијање свести о важности 

превенције и заштите здравља  

Стоматолошки систематски прегледи и 

санација 

Редовни 

прегледи код 

школског 

стоматолога 

Развијање свести о важности превенције и заштите здравља 

уста и зуба 

Континуирана сарадња са ЗЗЗЗ, Црвеним 

крстом,  

Предавања, 

трибине, 

радионице 

Санитарни 

прегледи 

ученика средње 

школе 

Обука прве 

помоћи 

Развијање свести о здравим стиловима живота важности 

превенције, здраве исхране,  
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

  

У циљу побољшања социјалне заштите и бољег положаја деце из осетљивих социјалних  група, школа сарађује са 

Центром за социјални рад града Крагујевца и Градским већем за  за социјалну политику и друштвену бригу о деци. 

Поред ове сарадње,  школа организује бројне облике  помоћи ученицима, као што су подела уџбеника и школског 

прибора, бесплатна ужина за све ученике, бесплатна екскурзија, набавка одеће и обуће, пакетића за Нову годину.  

 

Школа у циљу социјалне заштите сарађује са следећим институцијама:  

- Центар за социјални рад Крагујевац 

- Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица” 

- Центар за хранитељски смештај 

- Удружења особа са инвалидитетом 

- Центар за социјални рад Смедеревска Паланка 

- Центар за социјални рад Велика Плана 

- Центар за социјални рад Топола 

- Центар за социјални рад Рача 

- Центар за социјални рад Аранђеловац 

- Центар за социјални рад Кнић 

- Центар за социјални рад Тутин 

- Центар за социјални рад Горњи Милановац 

- Центар за социјални рад Чачак 

- Центар за социјални рад Краљево 

- Центар за социјални рад Баточина 

- Центар за социјални рад Лапово 

- Центар за социјални рад Зворник, Република Српска 

- Центар за социјални рад Бијељина, Република Српска 

  

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција. 
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Упознавање 

запослених о 

плану и програму  

рада социјалног 

радника  

-Ученици као 

главни учесници 

у образовању и 

васпитању 

обавезни су да 

уважавају и 

поштују 

личности 

других-ученика, 

запослених, 

родитеља.  

-Да поштују 

правила 

установе и сва 

она акта којима 

се уређују 

њихова 

права,обавезе и 

одговорностии 

Наставник има 

кључну улогу у 

реализацији 

програма 

-Помаже 

прилагођавању 

деце, охрабрује их 

за сарадњу са 

вршњацима, 

помаже 

родитељима у раду 

са децом код куће 

-Непрестано 

приступа и мења 

свој приступ деци 

уколико има 

потребе за тим у 

складу са 

способностима, 

знањем 

интресовањима и 

потребама ученика 

-Установа може 

да укључи у рад 

на социјалној 

заштити и 

представнике 

родитеља и по 

потреби 

одговарајуђе 

стручњаке (лекар, 

представник 

полиције)  

-Упућивање и стручно усавршавање 

запослених ради унапређивања 

компетенција ради благовременог 

уочавања и реаговање на насиље, 

постојање различитих видова насиља као 

и како их препознати. 

-Упознавање осталих запослених у ком 

домену је потребна социјална заштита  

-Врло је битно истакнути да је заштита 

детета јединствен процес у коме учествују 

различити системи а кључна реч је 

сарадња. 
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Садржаји програма 
Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Мера превенције за 

стварање безбедне 

средине за живот и 

рад ученика 

 

-Активно 

учествују у раду 

одељенске 

заједнице, као 

чланови 

ученичког 

парламента 

посебно 

доприносе и 

учествују у 

превентивним 

активностима 

 

-Укључује 

родитеље у 

наставу, 

консултује 

стручњаке кад год 

је то могуће у 

планирању, 

праћењу и 

постављању 

циљева 

-Пропагира 

образовну 

политику којом се 

уважавају 

различитости; 

сарађује са 

социјалним 

радником, центром 

за социјални рад и 

осталим 

релевантним 

службама 

 

 

 

 

 

 

 

-Одвија се у 

школи где 

стручни 

сарадници уз 

сарадњу учитеља 

учествују у 

обукама које мере 

превенције треба 

користити као и 

препознавање 

социјалног 

проблема 

независно од тога 

да ли га дете 

поседује или 

његова породица 

 

-Израда програма за заштиту ученика  

-Организовање разговора, трибина, обука  

о безбедности и заштити ученика 

-Дефинисање правила понашања и 

последица кршења правила  

-Развијање вештина ефикасног реаговања у 

ситуацијама насиља  

-Умрежавање свих кључних носилаца 

превенције насиља(савет 

родитеља,школски одбор,ученички 

парламент,наставничко веће)  
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Садржаји програма 
Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Мера интервенције 

у ситуацијама када 

се јавља насиље, 

злостављање и 

занемаривање у 

школи 

 

-Ученици 

похађају школу 

да би учили, 

развијали и 

неговали 

културу 

понашања  

-уколико се 

процени да 

постоји потреба 

да се прилагоди 

обр.вас.рад 

ученик 

наставља рад по 

ИОП-у 

-Прилагођава 

наставно градиво 

могућностима и 

способностима 

сваког детета као и 

у инклузивном 

процесу 

- Осoбa коja 

минимизира 

ефekат 

eтикетирања у 

рaзреду и један од 

оних кoји су 

зaслужни за 

друштвено 

прихватање инди-

видуалних разлика 

-Стручни 

сарадници тада 

уколико је 

потребно 

извештавају ЦСР 

који на основу 

темељних 

извештаја одлазе 

у обилазак 

породице 

-Могућ је и 

долазак сарадника 

ЦСР у школу где 

ће такође обавити 

разговор са 

родитељима и 

учеником и 

покушати да реше 

проблем 

-Дефинисање процедура и поступаказа 

социјалну заштиту и реаговање у датим 

ситуацијама     

-Сарадња са релевантним службама и 

континуирано евидентирање                                                 

-Саветодавни рад са родитељима 

-Пружање помоћи ученицима са 

поремећајем у понашању,тј.са ученицима 

са казненим делима, запуштеним 

ученицима, оних који долазе из 

проблематичних породица 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним,  

природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују или  

угрожавају животну средину.  

 Васпитни задаци су:  

• развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним вредностима,  

• оплемењивање уже и шире средине,  

• стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, производно –  

техничким обележјима природе и насељене средине,  

• стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе,  

насеља, култивисању расада и неговању паркова,  

• уређење школског дворишта и одржавање спомен – обележја.  

  

У реализацију овог програма укључени су: одељенске старешине, предметни наставници, руководиоци секција, васпитачи  и стручни 

сарадници.  

 

Сарадња се остварује и кроз пројекте локалне самоуправе. 

КОРЕЛАЦИЈА  

Разредна настава спроводи програм заштите и унапређења животне средине кроз часове: света  око нас, природе и друштва, српског 

језика,  ликовне култура, часова слободних  активности и часова одељењске заједнице.  

Предметна настава спроводи програм заштите и унапређења животне средине кроз наставу  

биологије, биологије са екологијом, географије, технике и технологије, физике, хемије, часова слободних активности тј.секција и часова  

одељењске заједнице.  

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос 

према околини, одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и 

информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

65 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика  
Активности наставника  

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Уређење школ-

ског простора и 

школ.  дворишта 

Уређење, 

чишћење, 

сађење цвећа 

заједничка акција са 

ученицима, координира, 

саветује 

активности у школи уређење школске средине 

Национални дан 

без дуванског 

дима 

 

Светски дан воде 

 

 

Прикупљање 

материјала, 

израда постера 

на задату тему, 

презентација, 

истраживање, 

обрада 

података, 

решавање 

проблема 

извођење 

закључака, 

дискусија, 

изложба радова, 

учешће у 

активностима, 

радионицама и 

конкурсима 

Црвеног крста 

 

 

Менторска улога 

наставника, омогућити 

подстицајну средину за 

рад и учење, сарадња, 

праћење, усмеравање, 

развијање потреба и 

могућности личног 

ангажовања у заштити 

животне средине 

Изложба радова 

ученика на задате 

теме, постављање 

едукативно – 

информативних 

постера у холу 

школеи 

учионицама, 

презентација 

Разумеју улогу и значај личног 

ангажовања у заштити животне 

средине, стекну знања у вези са 

изворима и последицама 

угрожавања животне средине, 

схвате значај озонског омотача, 

изграде ставове, развијају знања и 

умења неопходна за заштиту 

животне средине, развијају 

еколошку, здравствену и културу 

живљења, постицање на тимски 

рад, схвате значај очувања 

биодиверзитета, упознају природне 

ресурсе и значај рационалног 

коришћења 

Дан борбе против 

сиде 

Израда црвених 

трака као 

симбол 

солидарности са 

оболелима од 

хива 

Упознавање, едукација 

ученика кроз 

презентације, кратке 

филмове , сарадња са 

Црвеним крстом 

Приказ филмова и 

презентација, 

израда црвених 

трака 

Познаје основне механизме 

деловања превентивних мера у 

очувању здравља 
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Садржаји 

програма 

Активности 

ученика  
Активности наставника  

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Дан планете 

Земље 

Активно 

учествовање у 

трибини, израда 

предмета од 

рециклираног 

материјала, 

учествовање у 

локалним 

еколошким 

акцијама 

Организује. припрема 

материјал, води трибину, 

укључује ученике 

Трибина – Заштита 

животне средине 

Радионица – Отпад 

и рециклажа 

Учешће у локалним 

еколошким 

акцијама 

изграде ставове, развијају знања и 

умења неопходна за заштиту 

животне средине, развијају 

еколошку, здравствену и културу 

живљења, развој еколошке свести, 

схватају значај и потребу очувања 

природних ресурса, Разумеју улогу 

и значај личног ангажовања у 

заштити животне средине, стекну 

знања у вези са изворима и 

последицама угрожавања животне 

средине 

Дан заштите 

животне средине 

Извођење 

закључака и 

осврт на 

еколошке 

акције током 

године 

Праћење, опажање, 

закључивање 

разговори, израда 

паноа, припрема 

изложби 

Разумеју улогу и значај личног 

ангажовања у заштити животне 

средине, развој еколошке свести 

Укључивање у 

пројекте очувања 

животне средине 

на локалном и 

регионалном 

нивоу 

Учешће у 

реализацији 

пројеката и 

акција 

Мотивише, анимира, 

подстиче ученике, 

сарађује, активно 

учествује 

Реализација 

конкретних 

активности 

Разумеју улогу и значај личног 

ангажовања у заштити животне 

средине 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Школа ће у целокупном образовно-васпитном раду настојати да обезбеди услове за прогресивне и позитивне утицаје 

чинилаца из друштвене средине на савремено хуманистичко васпитање ученика. 

Сама школа ће доприносити богаћењу културног и друштвеног живота средине у којој је узајамним преиспитивањем 

чинилаца створена клима за испољавање позитивних ефеката у васпитању младих. Новим тенденцијама у друштву очекујемо 

веће надлежности а онда и већу ангажованост друштвене средине према школи, са циљем стварања здравијег окружења и 

стварања подстицајне средине у којој ће постојати услови да се реализују индивидуалне потребе и интересовања деце. 

Задаци наше школе у програму сарадње са друштвеном средином су следећи: 

-Планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења 

-Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и активностима 

-Обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у побољшању услова рада за ученике и запослене. 

 

Школа сарађује са следећим организацијама и институцијама: 

 

1. Културно образовне установе: 

- Дечије позориште 

- Народна библиотека 

- Народни музеј 

- Музеј „21. 0ктобар” 

- Дечја установа „Нада Наумовић” 

- Дечја установа „Ђурђевдан” 

- Школе на подручју Школске управе Крагујевац 

- Центар за стручно усавршавање Крагујевац 

- Биоскоп 

- КУД „Абрашевић” 

- Музичка школа „Др Милоје Милојевић” 

 

2. Спортске установе: 

- Спортски центар „Младост” 

- Спортски центар „Парк” 

- Спортско друштво „Раднички” 

- Спортски центар „Искра” 
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- спортска удружења особа са инвалидитетом 

 

3. Здравствене установе: 

- Школски диспанзер 

- Стоматологија 

-КБЦ Крагујевац 

- Дом здравља 

- Институт за јавно здравље 

 

4. Социјалне установе: 

- Центар за социјални рад Крагујевац 

- Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица” 

- удружења особа са инвалидитетом 

 

5. Друштвене организације: 

- Скупштина града-Градско веће за  социјалну политику и друштвену бригу о деци; Градско веће за  за образовање, културу и 

информисање 

- МУП  

- Општинска организација Црвеног крста 

- Интерресорна комисија 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос 

према околини, одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и 

информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. 

 

 

Корелација 

 

Са свим предметима и ваннаставним активностима.
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ  САМОУПРАВОМ 

Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Сарадња са друштвеним делатностима Консултативни  

разговори у вези 

израде финансијског 

плана, Помоћ при 

спровођењу  јавних 

набавки,  

Успешна израда финансијског плана уз сагледавање 

реалних могућности локалне самоуправе, Поштовање 

прописа у области финансијског пословања 

Сарадња са МУП-ом Организација 

трибина, предавања, 

контролни прегледи 

возила приликом 

одласка на 

екскурзије, излете и 

школе у природи 

Утицати на повећање свести о безбедности у саобраћају 

Сарадња са месном  заједницом Заједничке акције 

озелењавања, 

уклањања графита, 

чишћење околине 

школе, ..... 

Учешће у акцијама месне заједнице, подизање свести о 

улози школе у животу друштвене заједнице и обратно 

Сарадња са градском управом (сарадња са 

Градским већем за социјалну заштиту и 

друштвену бригу о деци, Градским већем 

за образовање, културу и информисање, 

са Интерресорном комисијом) 

Учешће у културним  

и спортским 

активностима  

локалне управе; 

остваривање права из 

надлежности 

социјалне и 

здравствене заштите 

Учешће у културним,  спортским и другим  

активностима  локалне управе; помоћ деци и породици у 

остварењу права из области социјалне заштите 
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Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Сарадња са центром за социјални рад Остваривање права 

из надлежности 

социјалне  заштите; 

праћење ученика у 

стању социјалне 

потребе и ученика са 

поремећајима у 

понашању 

Помоћ деци и породици у остварењу права из области 

социјалне заштите 

Сарадња са медијима информисање медија 

о активностима 

школе 

Промоција школе 

Сарадња са Школском управом и 

школама у окружењу 

Консултативни 

разговори у вези 

образовно васпитног 

рада, учешће у 

заједничким 

активностима 

Учешће у активностима Школске управе и других 

школа, успешна реализација образовно васпитног рада, 

праћење прописа 

Сарадња са различитим удружењима 

особа са инвалидитетом 

Укључивање особа са 

инвалидитетом у 

систем образовања и 

васпитања, пружање 

додатне подршке 

Пружање помоћи особама са инвалидитетом и њиховим 

породицама 

Сарадња са Црвеним крстом Учешће у трибинама, 

радионицама и 

акцијама Црвеног 

крста;  

Утицати на развој свести и знања везаних за хуманост и 

значаја организације Црвеног крста за друштвену 

заједницу, усвајање знања кроз предавања и радионице 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима 

међусобног разумевања, поштовања и поверења.  

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно 

старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности 

школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васспитно-образовних 

утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца,када родитељи, односно 

старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду и организацију „дана отворених врата“ сваког месеца када 

родитељи могу да разговарају са наставницима о напредовању ученика. „Дан отворених врата“ организују одељенске  

старешине  према распореду рада одељења, и могу бити одређени дани, или свакодневно после наставе, уколико је то у 

интересу детета, 

Организована посете родитеља, односно старатеља образовно-васпитном раду остварује се током школске године 

једном месечно. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког 

полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са 

породицом и у погледу њихових сугестија за наредно 

полугодиште. 

 

Планирани облици сарадње: 

- Индивидуални и групни разговори са родитељима, односно старатељи ради међусобног 

информисања о здрављу ученика, психичком и физичком развоју, резултатима учења и понашања ученика, као и наставним и 

ваннаставним активностима, условима у породици, школи и друштвеној средини 

- Родитељски састанци и обрада одређених тема у циљу образовања родитеља за успешније остваривање васпитне улоге 

породице 

- Организација отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-

васпитном раду 

- Организовање анкетирања родитеља, односно старатеља на крају сваког полугодишта 

- Рад Савета родитеља 

Савет родитеља чине представници родитеља предшколске установе, и из сваког одељења основне и средње школе. 
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Поред представника родитеља одељења у раду Савета учествују директор школе, педагог, социјални радник и 

секретар школе. 

Савет родитеља сазива и његовим радом руководи председник Савета. 

Избор председника обавља се тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Савета, на првој седници 

конституисања Савета, када се бира и заменик. 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Садржаји програма 
Активности 

наставника 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Помоћ родитељима у 

остваривању васпите 

функције породице 

Предавања , 

индивидуални 

разговори, 

разговори у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима  

Родитељски 

сатанци,групни 

разговори, 

индивидуални 

контакти, Дан пријема 

родитеља,обезбеђивање 

и упућивање родитеља 

на литературу, сарадња 

на нивоу Савета 

родитеља 

Ојачати породицу, указати на важност правилног 

функционисања породице; 

 Успоставити добру сарадњу ради  јединственог  

деловања на васпитање и образовање деце 

Укључивање родитеља 

у живот и рад школе и 

њихово ангажовање у 

активностима од 

значаја за школу 

Анимира 

родитеље, 

подстиче их, 

извештава  

Заједничка израда 

кодекса понашања, 

израда процедура 

реаговања у 

случајевима 

вршњачког или било 

ког другог 

злостављања и 

малтретирања, сарадња 

на писању пројеката за 

унапређење 

материјално техничких 

услова рада,учешће у 

културној и јавној 

делатности школе, 

организовање 

радионица, трибина, 

предавања 

Узајамно повезивање и деловање школе и породице 

као услов за успешно остваривање  циљева  

васпитања и образовања деце   
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Садржаји програма 
Активности 

наставника 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Сарадња са родитељима 

на пољу ПО 

Организује посете 

предузећима, 

сарађује са 

средњим 

школама, 

извештава 

родитеље,... 

Организовати трибине, 

заједничке посете СШ, 

предузећима која могу 

да приме ученике 

Утицати  на правилан  избор занимања 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

75 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

ЗАДАЦИ ЧЛАНОВА ТИМА 

- Организује упознавање свих актера са Општим и Посебним протоколом за заштиту 

деце од насиља 

-  Координирају израду и реализацију програма заштите ( превентивне и интервентне 

активности ) 

- Процењују нивое ризика за безбедност ученика 

- Сарађују са релевантним установама 

-  Прате и процењују ефекте предузетих мера 

-  Евидентирају појаву насиља и прикупљају документацију 

- Извештавају стручна тела и органе управљања 

 

АКТИВНОСТИ ТИМА: 

- Израђује програм 

- Укључује у свој рад представнике Ученичког парламента, вршњачког тима за превенцију 

насиља, 

- Сарађује са институцијама из локалне заједнице, 

 - Планира обуке са циљем превенције насиља. 

- Промовише активности школе у циљу превенције насиља. 

- Прикупља документацију 

- Води евиденцију о појавама насилног понашања. 

- Сарадња са тимом за ИОП и узајамна размена информација 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: 

- Спортска такмичења и фер плеј турнири( током године); 

- Формирање сајт странице школе-објављивљње примера добре праксе ( током године); 

- Зидне новине – кутак посвећен теми ненасиља( током године); 

- Недеља лепих порука пред новогодишње празнике 

- Недеља пријатељства (током маја) 

- Обележавање пригодних датума (Дан школе, Дан жена, Свети Сава, ускршњи празници); 

- Ликовни, литерарни, музички конкурси на нивоу школе, локалне заједнице и шире (током 
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године); 

- Акције Ученичког парламента и Вршњачког тима 

- Ученичке журке и прославе са саморегулацијом дисциплине. 

 

На часовима ОЗ, грађанког васпитања, верске наставе и осталим наставним предметима 

промовисати прихватљиве облике понашања, разговором допринети повећању критичности према сопственом понашању и 

подстицати развијање толеранције, друштвено одговорног понашања, саосећања и бриге за друге. 

 

 Интервентне активности – када постоји сумња на насиље или се насиље догоди 

предузимају се следеће активности: 

Дефинише се где се дешава, ко су учесници, облик и интензитет насиља. 

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета 

и одређују поступци и процедуре ( у школи, у сарадњи са другим установама и 

надлежним службама). 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. 

 

Корелација 

 

Грађанско васпитање, верска настава, секције, српски језик и књижевност, ликовна култура, физичко и здравствено 

васпитање.
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ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

Садржаји програма 
Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Израда програма за 

заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

Активно учешће 

деце у изради 

програма 

Активно учешће у 

изради програма 

На састанку 

ШТ 

едукација свих актера школе у циљу 

сензибилизације на појаву и препознавање 

насиља,злостављања и занемаривања; 

- помоћ ученицима у стицању увида у 

персоналне проблеме и указивање на 

могуће начине њиховог решавања; 

- перманентно разрађивање начина и 

техника за праћење и процену предузетих 

мера и остваривање ефикасности; 

- кроз сарадњу са Тимом за инклузивно 

образовање и Тимом за социјалну заштиту, 

пружање помоћи ученицима са 

поремећајима у понашању и опсервација и 

идентификација ученика с одређеним 

социјалним проблемима. 

Континуирано 

усклађивање 

подзаконских аката 

школе са свим 

законским 

изменама 

Информисање 

ученика о 

законским 

изменама 

Размена 

информација у 

сарадњи са 

секретаром школе 

На састанку 

ШТ 

Дефинисање улога 

и одговорности у 

примени 

процедура и 

поступака свих 

актера школе 

Учествовање у 

доношењу 

правила 

понашања у 

школи 

Учествовање у 

извршавању 

процедура и 

поступака 

На седници 

Наставничког 

већа 

Формирање и 

едукација 

Вршњачког тима 

Учешће у радио-

ницама,  постав-

љање плаката с 

правилима 

понашања и 

саветима за 

ненасилну 

комуникацију  

Реализација 

едукативних 

радионица  

На часовима 

ОС 
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Садржаји програма 
Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Индивидуално-

саветодавни рад са 

ученицима који су 

актери у 

ситуацијама 

насиља 

Разговори, 

размена 

информација 

Подршка деци која 

трпе насиље и рад 

са децом која врше 

насиље 

На одмору, пре 

и после наставе 

едукација свих актера школе у циљу 

сензибилизације на појаву и препознавање 

насиља,злостављања и занемаривања; 

- помоћ ученицима у стицању увида у 

персоналне проблеме и указивање на 

могуће начине њиховог решавања; 

- перманентно разрађивање начина и 

техника за праћење и процену предузетих 

мера и остваривање ефикасности; 

- кроз сарадњу са Тимом за инклузивно 

образовање и Тимом за социјалну заштиту, 

пружање помоћи ученицима са 

поремећајима у понашању и опсервација и 

идентификација ученика с одређеним 

социјалним проблемима. 

Обавештавање 

родитеља и 

разговор о 

ситуацијама 

насиља 

Разговори, 

размена 

информација 

Разговори ОС, 

предметних 

наставника и 

чланова ШТ са 

родитељима 

На одмору, пре 

и после наставе 

Свакодневни 

контакт са 

школским 

полицајцем 

Размена 

информација и 

обавештења 

Размена 

информација са 

школским 

полицајцем 

На великом 

одмору и у 

периоду између 

смена 

Сарадња Тима са 

Тимом за 

социјалну заштиту 

и Тимом за 

инклузивно 

образовање 

Активно учешће 

деце у свим 

тимовима 

Размена 

информација са 

члановима Тимова 

На састанцима 

тимова 

Евалуација 

програма и 

евентуалне измене 

на основу 

документације 

Исказивање 

мишљења о 

активностима 

програма 

Школски Тим за 

заштиту деце 

/ученика од 

насиља,злоставља-

ња и занемаривања 

На састанцима 

ШТ,седници 

Наставничког 

већа и 

састанцима ВТ 
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ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Сви ученици школе и запослени имају право на безбедност и здравље на раду у складу са позитивним законским 

решењима. За остваривање безбедних и здравих услова рада у школи се морају применити све прописане превентивне мере, 

савремене организационе, техничке, здравствене, социјалне и друге мере, као и употреба средстава заштите којима се 

обезбеђује обављање делатности школе у оптималним условима, стварање здравих услова рада у радним просторијама и 

коришћење средстава и оруђа за рад на безбедан начин. Сви фактори који настају у процесу реализације делатности школе а 

који могу да проузрокују и угрозе здравље и безбедност у школи представљају опасности и штетности, па је основни 

принцип превенције да се опасности и штетности препознају пре настанкa, да се изврши процена вероватноће нежељеног 

догађаја, да се изврши процена нивоа ризика ради утврђивања приоритета њиховог отклањања и да се применом 

одговарајућих мера опасности и штетности сведу на најнижу могућу меру.  

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне самоуправе, 

усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.  

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос 

према околини, одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и 

информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. 

 

 

Корелација 

 

Свет око нас, природа и друштво, биологија, стручни предмети, практична настава, техника и технологија
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ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Садржаји програма Активности 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Обука запослених из прве 

помоћи 

Присуство 

предавању, 

вежбање 

 

Усмено 

излагање , 

практичне вежбе 

Оспособоти одређени број запослених за пружање 

прве помоћи при повређивању како ученика тако и 

запослених 

Обука ученика из области 

противпожарне заштите (за 

све ученике средње школе) 

Присуство 

предавању, 

тестирање 

Усмено 

излагање, 

практична 

обука, провера 

оспособљености 

Упутити ученике на значај противпожарне заштите, 

поступци у случају пожара 

Обука ученика из области 

заштите на раду (за ученике 

првог разреда средње школе) 

присуство 

предавању, 

тестирање 

Усмено 

излагање, 

провера 

оспособљености 

Упутити ученике у заштиту на раду, превентивне и 

безбедносне мере 

Обука запослених из области 

противпожарне заштите 

Присуство 

предавању, 

тестирање 

Усмено 

излагање, 

практична 

обука, провера 

оспособљености 

Упутити запослене на значај противпожарне заштите, 

поступци у случају пожара 

Санитарни прегледи 

запослених у кухињи, 

економа и ученика који 

похађају образовне профиле 

пекар, фризер и педикир 

маникир 

 

 

Обављање 

санитарних 

прегледа 

Обављање 

санитарног 

прегледа у 

сарадњи са 

Институтом за 

јавно здравље 

 

 

 

Контрола здравственог стања запослених и ученика 

који долазе у контакт са храном и другим људима 

(муштеријама у салону) 
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Садржаји програма Активности 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Санитарни прегледи 

запослених у кухињи, 

економа и ученика који 

похађају образовне профиле 

пекар, фризер и педикир 

маникир 

Обављање 

санитарних 

прегледа 

Обављање 

санитарног 

прегледа у 

сарадњи са 

Институтом за 

јавно здравље 

Контрола здравственог стања запослених и ученика 

који долазе у контакт са храном и другим људима 

(муштеријама у салону) 

Обука запослених у школској 

кухињи о правилном и 

безбедном чишћењу опреме 

за рад у склду са ХАСАП 

стандардом 

Предавања Усмено 

излагање , 

практичне вежбе 

Оспособоти  запослене у школској кухињи да  

правилно безбедно рукују  опремом за рад у склду са 

ХАСАП стандардом 

Процедуре  понашања 

професора физичког при 

повређивању  ученика на 

вежбама, такмичењима , при 

изазивању нереда на 

утакмицама које организује 

школа 

Састанак, обука, 

предавање 

Усмено 

излагање , 

израда 

ходограма, 

практичне вежбе 

Утврђивање процедура  понашања професора 

физичког при повређивању  ученика на вежбама, 

такмичењима , при изазивању нереда на утакмицама 

које организује школа ради повећања сигурности и 

заштите ученика 

Управљање отпадом и 

смећем  

Предавања Усмено 

излагање, 

презентација  

Оспособоти  помоћно особље  за правилнои безбедно 

по здравље одлагање отпадом и смећем 

Обука помоћног особља  о 

правилном и безбедном 

коришћењу средстава за 

хигијену 

 

 

Предавања 

 

 

 

 

 

 

Усмено 

излагање , 

презентација 

Оспособоти  помоћно особље  да правилно и 

безбедном користи средстава за хигијену 
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Садржаји програма Активности 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Укључивање родитеља ради 

елиминисања могућег 

злостављања од стране 

ученика према вршњацима и 

према запосленима 

Састанак са 

Саветом 

родитеља, 

родитељски 

састанци 

Усмено 

излагање 

Елиминисање могућег  злостављања од стране 

ученика према вршњацима и према запосленима, 

избећи ризичне ситуације, оснажити ученике и 

запослене за мирно решавање конфликата 

   

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

83 

 

ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 

 

Каријерно вођење и саветовање (професионална оријентација) у школи одвија се током целе школске године, и то, 

кроз наставне и ваннаставне активности и кроз посебне облике рада на професионалној оријентацији, а у извођењу учествују 

непосредно сви чланови колектива. Циљ рада на професионалној оријентацији у средњој школи је подстицање 

професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама 

личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што 

успешније планира свој развој. 

Активности везане за професионалну орјентацију обухватају професионално информисање, професионално 

васпитање и праћење развоја ученика. 

У оквиру професионалног информисања, предметни наставници уз редован програм из својих стручних области 

пружају обавештења о карактеристикама појединих занимања. Посебну пажњу треба посветити професионалном васпитању. 

Професионални развој пратиће се кроз рад одељенских заједница и одељенских старешина, као и кроз редовну наставу и 

програм  грађанског васпитања у четвртом разреду. 

Обезбедити присуство што већег броја ученика на Сајму образовања и запошљавања, на коме се могу упознати са 

могућностима даљег школовања, преквалификације или доквалификације, запошљавања након завршеног школовања. 

У сарадњи са Националном службом за запошљавање, другим средњим школама и невладиним организацијама, 

организовати за ученике додатне обуке.  

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. 

 

 

Корелација 

Српски језик и књижевност, грађанско васпитање, часови одељенског старешине, практична настава, предузетништво. 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

84 

 

ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 

Време Активности Начин реализације Носиоци реализације 
Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Током 

школске 

године 

Подстицање ученика 

свих разреда да 

сопственим 

активностима и 

залагањем стичу реалну 

слику о својим 

могућностима, 

способностима и 

интересовањима 

Разговор, 

консултације, 

информације путем 

часова редовне и 

додатне наставе, 

радом у секцијама 

Одељењски старешина, 

предметни наставници, 

школски педагог, 

професор грађанског 

васпитања 

 Припрема ученика за 

самопроцену својих способности 

Током 

школске 

године 

Подстицање ученика 

свих разреда да 

сопственим 

активностима и 

залагањем стичу 

потребне информације о 

раду и занимањима у 

систему образовања, као 

и кадровским потребама 

у систему запошљавања 

Разговор, 

консултације, 

информације путем 

огласних табли, 

памфлета, летака, 

путем интернет 

мреже у библиотеци 

Одељењски старешина, 

предметни наставници, 

школски педагог, 

професор грађанског 

васпитања 

Припрема ученика за самостално 

доношење одлука и предузимање 

одговорности за сопствену 

професионалну будућност 

Током 

школске 

године 

Праћење усклађености 

развоја личности 

ученика и испољених 

професионалних жеља 

Посматрање и 

праћење резултата 

рада ученика 

Предметни наставници, 

одељ.статешине и 

школски педагог   

Упознавање ученика са ширим 

друштвеним контекстом, 

односно могућностима каснијег 

запослења у оквиру одређених 

професија 

Током 

школске 

године 

Предузимање мера за 

рад са ученицима који 

постижу натпросечне 

резултате на основу 

праћења постигнућа 

ученика 

Путем додатног рада, 

секција, припрема за 

такмичења  

Предметни наставници 

 

Развијање мотивације даровитих 

ученика за остваривањем 

резултата на вишим нивоима 
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Време Активности Начин реализације Носиоци реализације 
Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Током 

школске 

године 

На часовима одељенског 

старешине и одељењске 

заједнице ученици ће 

кроз слободне дискусије 

размењивати инфор-

мације о могућностима и 

захтевима у области 

професионалне 

оријентације, 

изражавати своје 

евентуалне дилеме и сл. 

Разговор, дискусија, 

информације о 

уписним квотама 

Одељењски колектив, 

одељењски старешина 

Развијање вршњачке едукације 

кроз дискусију  

Друго 

полугодиште 

Обука ученика завршних 

разреда за састављање 

CV-а на часовима 

српског језика и 

књижевностии 

грађанског васпитања  

Увид у 

документацију, 

анализа и бележење 

података 

Професори српског 

језика и књижевности и 

грађанског васпитања 

Научити ученике да себе 

презентују у најбољем светлу 

Током 

школске 

године 

Информисање ученика  

о могућностима наставка 

школовања преко 

плаката, брошура, 

линкова и друго 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давање битних 

информација 

ученицима 

одељенске старешине, 

предметни наставници, 

школски педагог 

Континуирано информисање 

свих ученика о смеровима и 

профиловима 
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Време Активности Начин реализације Носиоци реализације 
Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Током 

школске 

године 

Ученицима трећег и 

четврог разреда биће 

омогућено да се 

упознају са условима 

доквалификације, 

преквалификације, уписа 

и студирања  кроз 

презентацију факултета 

и високих школа које 

организују овај вид 

професионалног 

информисања ученика 

Информисање путем 

интернета, брошура, 

посете Сајму 

образовања и 

запошљавања 

Школски педагог, 

директор школе, 

предметни наставници 

Пружање информација битних за 

даље школовање  

Током 

школске 

године 

Индивидуални 

саветодавни рад са 

ученицима и њиховим 

родитељима  

разговор, праћење 

успеха ученика 

Педагог, предметни 

наставници, одељењски 

старешина,  

Пружање помоћи и подршке 

ученицима школовању 

Током 

школске 

године 

Презентација Средње 

школе  на Сајму 

образовања, на 

различитим 

манифестацијама на 

нивоу града 

Филм о школи, леци, 

брошуре,  

Директор школе, Тим за 

маркетинг, ученици 

Презентација начина рада у 

школи 
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

План рада школске библиотеке обухвата следеће области: 

1. Васпитно образовна делатност: 

 -сарадња са наставницима,  

- рад са ученицима 

2. Библиотечко-информативна делатност 

-вођење библиотечког пословања 

-ревизија библиотечког фонда 

3. Културна делатност.  

 

Библиотека као центар културне и васпитне делатности прати и помаже реализацију васпитно –образовног процеса кроз 

различите облике активности у наставно – образовном раду и слободним активностима . 

 

Основни задаци библиотеке су : 

Набавка , обрада и дистрибуција књига и другог библиотечког материјала потребног ученицима и наставницима у 

остваривању наставног плана и програма . 

Праћење издавачке делатности на плану дечје, научно – популарне и стручне литературе, развијање љубави према књизи, 

организовање активних читалаца и читање најновијих издања савремене литературе у циљу развијања љубави према читању. 

Упућивање ученика у коришћење различитих облика информација, повезивање са широм друштвеном средином на 

културном плану, интензивна сарадња са другим школским библиотекама, Библиотеком града Стручно усавршавање 

библиотекара . 

 

Септембар 

-сређивање библиотечког фонда и простора 

-упис ученика у библиотеку 

-упознавање ученика са радом библиотеке, фондом, правилима понашања 

-акција : поклон – књига библиотеци (континуирано током целе школске године ) 

-дечија штампа 

-праћење конкурса (ликовних и литерарних)-током године 

- текући послови 
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Октобар 

- месец дана књиге ( посета Сајму књига ) , 

- набавка нових књига  у договору  са стручним већима 

- израда алфабетског и стручног каталога ( континуиран рад током школске године ) 

-сарадња са Градском и Народном библиотеком у вези са сређивањем књижног фонда 

-праћење конкурса (ликовних и литерарних)-током године 

 

Новембар 

- обучавање ученика за коришћење именског каталога 

- сарадња са наставницима разрадне наставе 

- стручно усавршавање и праћење педагошке литературе 

-праћење конкурса (ликовних и литерарних)-током године 

 

Децембар 

-физичка обрада књига ( лепљење , коричење , израда џепа књиге ) 

-планирање набавке књига наше и стране књижевности за ученике и наставнике као и стручна литература по областима и 

могућностима 

-изложба сликовница , текући послови 

-праћење конкурса (ликовних и литерарних)-током године 

 

Јануар 

- сређивање библиотеке 

-набавка , обрада и дистрибуција књига и другог библиотечког материјала потребног наставницима и ученицима ради 

постизања бољег успеха у настави и ваннаставним активностима 

-праћење издавачке делатности дечје , научно – популарне и стручне литературе 

-праћење конкурса (ликовних и литерарних)-током године 

-тематска изложба посвећена школској слави , Светом Сави ( пано , свечано 

обележавање) 

 

Фебруар 

-упознавање са новим насловима из дечје штампе 

-праћење конкурса (ликовних и литерарних)-током године 
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Март 

-обележавање 8. марта 

-праћење конкурса (ликовних и литерарних)-током године 

 

Април 

-припремање литературе и помоћ ученицима за такмичење секција 

-сарадња са матичном библиотеком 

-праћење конкурса (ликовних и литерарних)-током године 

 

Мај 

-праћење конкурса (ликовних и литерарних)-током године 

 

Јун 

-сређивање библиотечког фонда и простора 

-повраћај књига у библиотеку 

- евиденција враћених и замена изгубљених књига новим насловима 

- набавка књига за награђивање ученика поводом дана школе 

-ревизија библиотеке 

 

Часови у библиотеци биће остварени у сарадњи са учитељима и наставницима према њиховим плановима. 

 

Август 

-сређивање библиотечког фонда и коначна евиденција о броју изгубљених , замењених и враћених књига у школској 

библиотеци 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција,  рад с подацима 

и информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. 

 

Корелација 

Српски језик и књижевност, страни језици, историја, биологија, грађанско васпитање, географија, рачунарство и 

информатика, техника и технологија. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА/ ИЗЛЕТА 

Екскурзије/излет 1-4. разреда 

Излети за ученике млађих разреда значајан су део наставних и ваннаствних активности, а у функцији су остваривања 

предвиђеног плана и програма рада. Школским програмом рада школа планира и доноси програм извођења излета и наставе 

у природи, а Савет родитеља усваја и одобрава. Задаци које треба реализовати кроз излете су: 

- Развијање интересовања за природу и изгређивање еколошких навика 

- Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

- Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима 

- Задовољење спортских потреба и стварање спортских навика 

- Развијање позитивних социјалних односа 

- Разумевање значаја здравља и здравог начина живота 

Циљ екскурзије/излета 

Остваривање сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака наставних предмета; да  ученици 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим  ситуацијама; да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје, као и 

непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним , историјским и 

духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос 

према околини, одговоран однос према здрављу, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална 

компетенција. 

 

Корелација 

Српски језик и књижевност, свет око нас, природа и друштво, географија, историја, биологија, физичко и здравствено 

васпитање, информатика и рачунарство, ликовна култура, грађанско васпитање, верска настава 
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Задаци екскурзије/излета 

- Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика , оспособљавање за решавање проблема, 

повезивање и примењивање знања и умења 

- Развијање љубави према отаџбини, њеној историји и природним лепотама 

- Неговање позитивног односа према националним и културним етичким и естетским вредностима, спортским  потребама и 

навикама 

- Неговање солидарности хуманизма, другарства и осећаја  заједништва 

- Успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика  и ученика међусобно  

- Развој и практиковање здравих стилова живота  

- Развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња 

- Развијање способности проналажења , анализирања и саопштавања информација из различитих извора 

- Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 

- Проучавање објеката и феномена у природи 

 

- Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева  

- Развијање способности орјентације у простору 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ  

 

Екскурзија се у основној школи обавља као  ваннаставни облик васпитног рада. Њена важност огледа се у 

специфичности културног и рекреативног рада. 

Циљ екскурзије је савлађивање дела наставног програма, непосредно упознавање појава и односа у природној и 

друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа. Чињеница је да ни најсавременија наставна 

технологија, као ни средства јавног информисања не остављају толико упечатљив утисак код ученика, колико оно што се 

непосредно, дубоко емотивно доживи на екскурзији. Осим специфичног усвајања градива и очигледне наставе, екскурзија 

омогућава боље упознавање ученика и наставника, што утиче на њихову даљу сарадњу.    

Задаци екскурзије су:  

- Да код ученика развије способност посматрања, опажања и уочавања одређених предмета, објеката и појава 

- Да допринесе продубљивању, проширивању и обогаћивању знања код ученика 

- Да развија љубав ученика према природи 

- Да развија смисао за лепо и изграђује естетске потребе и навике 

- Да допринесе јачању физичких способности и омогућује рекреацију и релаксацију ученика 
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- Да допринесе бољем и свестранијем упознавању ученикове личности и успостављању ближих односа између ученика и 

наставника 

Генерацијски план екскурзија заснива се на узрасту ученика, његовим психо- физичким способностима, наставном 

плану и програму и упознавању наше земље. 
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ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

 
Индивидуални образовни планови ученика су прилог школског програма. 

 

ПОСТУПАК ПРИ ДОНОШЕЊУ ИОП-а 

 

 Васпитач, наставник, односно стручни сарадник прати развој и напредовање детета, односно ученика у току учења и 

развоја вештина за учење, социјалног развоја, развоја комуникације и самосталности.  

 Ако у поступку праћења напредовања детета, односно ученика, васпитач, односно наставник или стручни сарадник, 

утврди да дете, односно ученик не остварује очекиване исходе образовања и васпитања приступа се прикупљању података, 

ради формирања неопходне документације за пружање одговарајуће подршке у образовању и васпитању. 

 Васпитач, наставник, односно стручни сарадник поред већ датих података о детету, односно ученику, прикупља 

податке из различитих извора (од родитеља, односно старатеља детета или ученика, стручњака ван образовне установе који 

добро познаје дете, односно ученика, од вршњака и самог детета, односно ученика, на начин на који је то могуће), при чему 

се користе различите технике (систематско посматрање активности детета, односно ученика у различитим ситуацијама, 

тестирање, као и интервјуисање и попунавање упитника од стране ученика и других који познају дете, односно ученика). 

Медицински налази су, по потреби, саставни део документације.  

 На основу прикупљених података и документације одељенски старешина координира израду и у сарадњи са 

васпитачем, односно наставником израђује педагошки профил детета, односно ученика.  

 Педагошки профил  садржи опис образовне ситуације детета, односно ученика и основ је за планирање 

индивидуализованог начина рада са дететом, односно учеником.  

 На основу педагошког профила детета, односно ученика утврђују се подручја у којима постоји потреба за додатном 

подршком у образовању и васпитању и планира се отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован 

начин рада)  у образовно-васпитном, односно васпитно-образовном раду. 

 Ако претходно прилагођавање и отклањање физичких и комуникацијских препрека нису довеле до остваривања 

општих исхода образовања и васпитања  планира се додатна подршка у образовању и васпитању детета, односно ученика - 

ИОП. 

 ИОП може да се донесе за део или целокупан предшколски програм, а у школи за део или област у оквиру наставног  

предмета, један  наставни  предмет, групу наставних предмета или за све садржаје, односно наставне предмете за разред који 

ученик похађа, као и за ваннаставне активности.  

 Предлог за утврђивање права на ИОП  може да покрене стручни тим за инклузивно образовање, а на основу процене 

потреба за ИОП-ом коју може да даје васпитач, наставник, стручни сарадник, или родитељ детета, односно ученика. 
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 Установа писменим путем обавештава родитеља, односно старатеља када је покренут  предлог за утврђивање права на 

ИОП.   

 Стручни тим за инклузивно образовање покреће предлог за доношење ИОП-а ако дете, односно ученик не постиже 

исходе образовања, односно опште и посебне стандарде постигнућа због сметњи у развоју и инвалидитета, Предлог садржи 

наводе и образложене разлоге за покретање предлога за утврђивање права на  ИОП, као и доказе о претходно организованом 

индивидуализованом начину рада са дететом, односно учеником. 

 Родитељ, односно старатељ својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са покретањем предлога за 

утврђивање права на ИОП, разлозима за његово покретање и да је сагласан да се приступи изради ИОП-а. 

  Изузетно, ако родитељ, односно старатељ не да сагласност за  израду ИОП-а, ни након предузетих мера од стране 

стручног  сарадника, васпитача детета, односно наставника ученика или стручног тима за инклузивно образовање, ради 

заштите детета, односно ученика, примењује се индивидуализовани начин рада, без ИОП- а. 

 ИОП се израђује према образовним потребама детета, односно ученика и може да буде:  

 1) по прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се односи на прилагођавање и 

обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током 

образовно-васпитног процеса; активности и њихов распоред као и лица која пружају подршку;  

 2) по измењеном програму у коме се, осим садржаја из става 1. тачке 1) овог члана, прецизно планира прилагођавање 

општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа ученика у односу на прописане и 

прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете.  

 3) обогаћен и проширен програм који  се примењује за ученике са изузетним способностима.  

 Стручни тим за инклузивно образовање после донете одлуке о прихватању иницијативе предлаже директору чланове 

тима за пружање додатне подршке детету, односно ученику. 

Директор установе, после добијене писмене сагласности родитеља, односно старатеља, формира тим за пружање 

додатне подршке детету, односно ученику.  

 Тим за пружање додатне подршке детету у предшколској установи чине: васпитач, стручни сарадник, сарадник у 

предшколској установи, родитељ, односно старатељ детета, а у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно 

стручњак ван предшколске установе, на предлог родитеља, односно старатеља. 

 Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чине: наставник разредне наставе, односно одељенски старешина, 

предметни наставник, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ детета, а у складу са потребама детета и педагошки 

асистент, односно стручњак ван школе, на предлог родитеља, односно старатеља. 

 Тим за пружање додатне подршке детету, односно ученику израђује ИОП. Родитељ, односно старатељ даје сагласност 

за спровођење ИОП-а. 

 Стручни тим за инклузивно образовање установе доставља ИОП педагошком колегијуму на усвајање.   
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 ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у групи предшколске установе, односно у одељењу школе. 

Васпитач и наставник при планирању свог рада у групи, односно одељењу, укључује мере и активности предвиђене ИОП-ом.  

 Изузетно, према потребама детета, односно ученика, а на основу одлуке тима за пружање додатне подршке ученику, 

ИОП може  да се остварује и ван  васпитне  групе у предшколској установи, односно ван одељења у школи. 

 У току примене ИОП-а у установи активно учествују сви чланови тима за пружање додатне подршке детету, односно 

ученику.  

Ако примена ИОП-а захтева финансијска средства, установа упућује писмени захтев интерресорној комисији за 

процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету или ученику. 

 Ученик који стиче образовање у току примене ИОП-а оцењује се према ИОП-у, а у складу са прописом о оцењивању 

ученика у основном и средњем образовању и васпитању. Завршни испит, односно матуру полаже у складу са прописом о 

програму завршног испита, односно матуре, уз неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже тим за пружање 

подршке ученику, а у складу са ИОП-ом. 

 На основу вредновања, уз сагласност стручног тима за инклузивно образовање, педагошки колегијум доноси одлуку о 

даљој примени, изменама и допунама ИОП-а или престанку потребе за ИОП-ом, на предлог тима за пружање додатне 

подршке.  

 Одлука о наставку спровођења ИОП-а доноси се ако се утврди да планиране активности одговарају потребама детета, 

односно ученика, или да се резултати могу очекивати након одређеног периода рада. Време спровођења ИОП-а  може се 

продужити, уз сагласност родитеља, односно старатеља детета, или ученика. 

  Одлука о престанку потребе за ИОП-ом доноси се ако се утврди да се даљи напредак детета, односно ученика може 

остваривати применом индивидуализованог начина рада, уз претходно прибављено мишљење детета, сагласно годинама и 

зрелости. 

 На основу резултата вредновања ИОП-а тим за пружање додатне подршке детету односно ученику израђује предлог 

измене и допуне односно прилагођавања ИОП-а потребама детета односно ученика. 

 Измена ИОП-а врши се у складу са напретком и развојем детета, односно ученика: ако постигне планиране резултате 

пре очекиваног рока или не постиже очекиване резултате, односно у другим случајевима када настану промене у понашању 

детета и његовом окружењу. 

 Подаци о резултатима вредновања ИОП-а саставни су део документације која прати ИОП. 
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Начини прилагођавања услова, метода рада, материјала/учила, оцењивања, наставних средстава и простора у којима 

се учење одвија 

 
ФИЗИЧКИ РАЗМЕШТАЈ У ПРОСТОРИЈАМА 

-ставити ученика близу наставника 

-ставити ученика близу позитивног узора 

-стајати близу ученика приликом давања упутстава или предавања лекције 

-избегавати стимулације које одвлаче пажњу (нпр. расхладни систем, области густог саобраћаја) 

-организовати више радних група у просторији 

 

ПРЕДАВАЊЕ ЛЕКЦИЈЕ 

-поделити ученике у парове да контролишу рад, обезбедити ученика који помаже у учењу 

-напистаи кључне ставке на табли 

-обезбедити визуелна помагала, велика слова, филмове, шеме, графичке приказе 

-предавати на начин који ангажује више чула: визуелно, аудиторно, кинестетичко 

-поновити упутства ученику пошто су дата одељењу. затим тражити да ученик их понови и објасни упутства наставнику 

--дати писани преглед лекције са главним појмовима 

-дозволити ученику да сними лекције како би их прегледао касније 

-тражити од ученика да усмено да преглед кључних ставки 

-поред усмених дати и писана упутства, како би дете могло поново да их погледа 

-дати пример како би се помогло ученицима, поставити пример тако да могу често да га погледају 

-користити подвлачење, истицање за налажење главних идеја /детаља у тексту 

-поделити дужа предавања на краће делове 

 

ЗАДАЦИ 

-дати додатно време за завршавање задатака 

-поједноставити сложена упутства 

-смањити ниво штива у задацима 

-тражити мање тачних одговора за завршавање (квалитет наспрам квантитета) 

-обезбедити обуку из вештина учења/стратегија за учење 

-скратити задатке, поделом на мање задатке 

-дозволити компјутерски одштампане задатке које припреми ученик или које је диктирао ученик, а припремио неко други 

-користити контролне листе, шеме, картице за подсећање итд за самоконтролу 
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-смањити задате домаће задатке, посебно задатке који захтевају пуно читања 

-дозволити штампана уместо писаних слова у изради задатака 

-пратити задатке којима ученик сам одреди своју динамику (дневна, недељна, двонедељна) 

-организовати да оде кући са јасним, концизним упутствима за израду домаћих задатака 

-признати и наградити усмено учешће ученика на часу. 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ И ТЕСТОВИ 

.дозволити тестове са отвореним књигама 

-дати усмене тестове 

-дати тестове који се раде код куће 

-користити објективнија питања (нпр. мање одговора који траже дужа писања) 

-дозволити ученику да даје одговоре на питања из теста на магнетофону 

-правити честе кратке квизове, не дуге тестове 

-дати додатно време за тест 

-прочитати ученику питања из теста 

-пистаи одговоре на питања из теста уместо ученика 

-избегавати притисак на ученика у смислу времена или конкуренције 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

-обезбедити помоћ другова око вештина организације 

-одредити један систем за повезивање белешки и задатака 

-одредити једног друга-добровољца који ће помагати око домаћих задатака 

-дозволити ученику да има додатни комплет књига код куће 

-припремити унапред распоред учења/задатака са учеником 

-слати кући дневне/недељне извештаје о напредовању 

-направити систем награђивања за завршавање рада у школи и домаћих задатака 

-дати ученику свеску за домаће задатке 

 

ПОНАШАЊЕ 

-поједноставити правила у учионици тако да су јасна и доступна за поређење 

-користити мераче времена за олакшавање завршавања задатака 

-одредити прелазна/слободна времена (нпр. одмори, прелаз са часа на час, време за ручак) 

-похвалити одређена понашања 
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-користити стратегије за само-контролу 

-дати посебне привилегије/позитивне подстицаје; убрзати њихову примену 

-„мудро искористити” негативне последице 

-дозволити кратке одморе између задатака 

-подсећати ученика да не прекида рад на задатку (невербални сигнали) 

-оценити тачне одговоре ученика, не његове грешке 

-спровести систем управљања понашањем у учионици 

-омогућити дозвољено кретање, време када ученик није на свом месту (нпр. послт да изврши неки налог) 

-игнорисати неодговарајуће понашање које није драстично изван граница дозвољеног у учионици 

-направити уговор са учеником 

-спровести разумне процедуре паузе 

  

ОПШТА ПРАВИЛА 

-Прихватите чињеницу да сметња или инвалидитет постоји. Не признавати ову чињеницу значи не признавати лична својства 

неких особа 

-Усмерите се на способности које ученик има, а не на његове неспособности. 

-Нека ученик зна да може да вам се обрати када осећа потребу да му помогнете 

-Учините да школско окружење буде сигурно за ученика 

-Разговарајте директно са учеником са сметњама у развоју и инвалидитетом као што бисте и са другим ученицима 

-Када се чини да је ученику потребна помоћ, питајте да ли можете да помогнете. Са разумевањем прихватите и ако каже: 

„Не, хвала” 

-Увек планирајте унапред како бисте обезбедили одговарајући приступ ученику 

-Прикупите специфичне информације о сваком ученику у учионици укључујући и ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом 

-По потреби, организујте појединачне наставне сесије или додатну наставу за ученика у областима где постоји потреба за 

додатном подршком 

-Консултујте се са стручњацима и родитељима о томе како можете да појачате своју подршку у учионици 

 

Савети су груписани у три категорије: 

-Организовање учионице са односи на физичко окружење за учење 

-Наставне стратегије се односе на наставне методе и праксе примењене у учионици 

-Технике оцењивања се односе на провере знања и оцењивање исхода и процеса учења. 
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ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ ПАЖЊЕ (ADHD) 
 

УЧИОНИЦА 

-Направите мирно и уређено окружење за учење 

-За време часова и организованих активности ограничите друга догађања и буку које лако одвраћају пажњу ученицима 

-Организујте посебан кутак у учионици који ћете користити када је ученицима потребно да се издвоје и осаме 

-Обезбедите различита средства и материјале за учење која ангажују више чула истовремено додатне облике, боје, текстуру, 

звучне предмете, музику... 

Услови који повећавају пажњу, планирано вођење активности и разноврсна понуда унапредиће рад са учеником са ADHD. 

Размислите где ученик са ADHD треба да седи. 

-Ставите ученика да седи напред и у средини учионице 

-Не стављајте га да седи тамо где је велика гужва, у близини прозора, врата или код вашег радног стола 

-Окружите ученика са добрим узорима 

-Неком ученику ће у неком периоду и да сам седи у клупи 

Испробавајте, користите метод „покушаја и грешака” како бисте пронашли место у учионици које ће му најмање одвлачити 

пажњу. 

 

НАСТАВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

-Заједно са ученицима поставите правила за своје одељење и усвојите их пошто сте проверили да их сви разумеју и 

прихватају 

-Разјасните друштвена правила и спољне захтеве који се од одељења очекују 

-Поставите недељни или месечни календар са датумима до којих треба обавити дата задужења и задатке и са датумима 

провере знања (тестови, контролни и сл) 

-Прелазак са једног садржаја или активности на други, као и промена уобичајеног распореда активности, посебно је осетљив 

моменат за ученика са ADHD. Унапред најавите промене и дајте ученику извесно време да их прихвати и припреми се за 

нову ситуацију. користите неки, унапред договорени сигнал као најаву промене активности. На пример, одбројавање за 

последњих неколико минута активности. или „сада приводимо крају радни лист, имате још пет минута, а следеће ћемо 

радити...” 

-Крећите се по учионици како бисте често били физички близу ученика, посебно ако му постављате неки захтев или 

одговарате на питања ако их постави. 
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-Дозволите ученику да се смести у удобан положај док учи, дозволите да устане и прошета када за то има потребу уз договор 

да не омет друге ученике и да се сам врати на место. 

-Заједно са учеником идентификујте нежељене и жељене поступке које обично чини. Одредите последице и награде за једне 

и друге. појачајте своје поступке који доприносе смањивању непожељног и повећавању пожељног понашања учника. 

-Укажите на последице лоших поступака кратко и разумљиво. Учините то унапред када можете да их предвидите. Добре 

поступке увек похвалите или наградите одмах, непосредно пошто су учињени. 

-похвалите или наградите ученика када мирно седи на дуже или краће време. 

-Обезбедите што више позитивне пажње и признања. 

-Користите сигнале за умиривање, као што је пуцкетање прстима, картице у боји или укључивање и искључивање светла. 

-Да бисте подстакли ученике на ефикасније учешће у раду унапред му реците да ће се након тога бавити активношћу коју 

воли. Нека смењивање радних и забавних активности буде равномерно. 

-Учините да се ученици осећају пријатно када траже помоћ. 

-Будите јасни и одређени када постављате захтеве. 

-Будите стрпљиви. Овим ученицима треба дати више времена, уз јасно показивање да их чекате, да би прешли на оно што се 

од њих тражи. 

-Да би ученик престао са деструктивним понашањем није довољно само стављати му забрану на то понашање. Понудите му 

другу, пожељну активност уместо тога (да обрише таблу, да вам донесе нешто, одговори на питање, прочита наглас и сл). 

тако ће се лакше вратити назад на задатак и брже научити како и сам да управља својим понашањем. 

-Дајте ученицима довољно времена после постављања питања пре него што их прозовете. Неким ученицима са ADHD треба 

више времена да размисле пре него што дају одговор. Насупрот томе, неки други ученици са ADHD даваће одговор и пре 

него што завршите питање и пре него што њих питате. Они не могу да сачекају и да уступе место другоме. У тим 

ситуацијама можете да направите  договор да ученик напише свој одговор и да вам га донесе.  

-Као наставник, прилагођавајте свој приступ. Поставите другим ученицима активности које могу сами да ураде, док се ви 

додатно бавите ученицима којима је ваша подршка потребна да би завршили активност. 

-Мењајте наставне технике; презентације, задаци са другаром, кооперативне групе, луткарство, експерименти, визуелна 

средства итд. 

 

ФИЗИЧКИ ИНВАЛИДИТЕТ 

 
УЧИОНИЦА 

-Можда ће бити потребно организовати простор тако да свако може лако да се креће около. Чак и ако ученик не користи 

инвалидска колица или друга помагала, можда ће бити потребно прилагодити простор за кретање по учионици (нпр. 

размакнути намештај или га користити за ослањање и придржавање). 
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-Већи сто може помоћи ученику да распореди књиге, папире и прибор. Можда ће за ученике са колицима бити потребне 

клупе типа табле са адекватним простором за ноге. Питајте га где би више волео/волела да седи. 

-проверите да ли за време одмора ученик има довољно времена да напусти и врати се у учионицу. 

-Поставите прибор и опрему ниже ради лакшег приступа, или их директно додајте ученику када је потребно. 

-уверите се да свако има могућност да приступи табли. Можда ће бити потребна промена пролаза (премештањем столова 

и/или столица), рампе и подигнуте платформе за приступ инвалидским колицима. Поставите таблу ниже, ако је могуће. 

 

НАСТАВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

-Други ученик може водити белешке за ученика са физичким инвалидитетом и помагати му око његових потреба у учионици. 

-Могуће је прилагодити или модификовати  задатке за ученике. Ученику који има потешкоће у говору, рецимо због 

церебралне парализе, можда ће бити потребан алтернативни облик одговарања уместо усменог одговарања. Међутим, 

немојте да претпостављате да ученик не може или не жели да одговара. Најчешће је довољно да му се да више времена да 

говори и да се смањи жамор у одељењу. 

-Као и за одговарање, дајте ученику више времена и за завршавање других активности. 

-постоји низ технолошких помагала који се могу користити у настави за ученике са физичким инвалидитетом или да помогну 

у учењу. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ 

-Дозволите више времена ученику да заврши активности 

-Обезбедите посебно место за тестирање, ако је потребно 

-Дајте у потпуности усмене тестове или у потпуности писане тестове, у зависности од тога шта више одговара потребама 

ученика. 

 

ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА 

 

УЧИОНИЦА 

-Говорите а добро видљивог места у учионици. Обезбедите ученику неометан и директан поглед на ваша уста и лице. 

Гледајте ученика у лице када говорите. 

-Елиминишите звуке у позадини. Имајте на уму да уобичајени звуци, који су занемарљиви за особе које чују, појачавају 

путем слушног апарата и ометају комуникацију особама са оштећеним слухом. Стога, држите затворене прозоре, утишајте 

клима уређаје, инсистирајте на томе да ученици говоре један по један, искључите слајд пројекторе или друге апарате када се 

не користе и проверите да ли ехо у учионици, ходницима, фискултурној сали, прави проблем ученику са слушним апаратом. 

-За дискусије у учионици организујте учионицу у круг тако да ученик може сваког да види. 
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-Дозволите ученику да промени место седења како би могао да заузме најбољи положај за слушање. Треба да му се омогући 

да уво усмери према говорнику. 

 

НАСТАВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

-Привуците пажњу ученика са оштећењем слуха пре говора и започињања вербалне комуникације. 

-Гледајте ученика директно. Ако вас ученик са оштећењем слуха не гледа, нежно додирните ученика по рамену или руци да 

покажете да желите да разговарате са њим/њом. 

-Имајте на уму да оно што причате док пишете на табли (окренути леђима) ученик са оштећењем слуха не може да прати. 

-Избегавајте да стојите испред прозора или извора светлости где се види само силуета наставника и светлост омета визуелне 

сигнале. Ако је могуће, извор светлости треба да је усмерен у ваше лице и док говорите држите руке даље од свог лица. 

-Користите визуелна средства током предавања. Водите рачуна да не користите више извора визуелних информација 

истовремено. Бришите све са табле осим ставки о којима се дискутује како би се смањило визуелно оптерећење. 

-Пишите на табли поенте, кључне речи, задатке, датуме провере знања, промене у распореду часова, датуме посебних 

догађаја, итд. 

-Будите сасвим јасни о којој теми разговарате. 

-Обезбедите унапред распоред часова/активности, као и списак ваших очекивања. 

-Нижите теме на начин да ново градиво буде повезано са претходним градивом. Када мењате тему коју сте обрадили, 

обавестите ученике о новој теми усмено или писмено на табли. То ће помоћи ученицима да усмере ток мисли. 

-Користите једноставан и јасан језик. За неки нов термин, поновите речи више пута у различитом контексту. 

-Узрочно-последични изрази треба да су најдиректније повезани. 

-Значење и примена појмова треба да буду апсолутно јасни. 

-Поновите питања која су други ученици у одељењу поставили и уверите се да ученици са оштећењем слуха знају о чему је 

реч. 

-Кључно је да се ученицима са оштећењем слуха обезбеди помоћ ученика који добро води белешке. Немогуће је истовремено 

читати са усана и водити белешке или гледати тумача и водити белешке. 

-Својим наступом изразите очекивање, а и подстичите ученике са оштећењем слуха да учествују на часу тако што ће 

одговарати на питања, коментарисати и учествовати у другим вербалним активностима. 

-Јасно утврдите ко говори или поставља питања, покажите прстом на онога ко је на реду. 

-У групи или тимској поставци, развијајте процедуре тако да ученик који има оштећење слуха може да изрази своје потребе 

за комуникацијом са другима. 

-Понављања или резимеи најзначајнијих питања, одговора или дискусија у учионици су корисни за ученике са оштећењем 

слуха. 
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-Не брините ако ученик у почетку не разуме, и ви не можете одмах да разумете њега/њу. Уопштено, временом ћете се навићи 

једни на друге. 

-Ако ученик чита са усана: нека ученик седи ближе вама, гледајте директно у ученика, говорите полако, природно и јасно. 

Немојте претеривати са покретима ваших усана или викати. 

-Имајте на уму, да ће од часова прилагођених ученицима са оштећењем слуха или вида, сви ученици имати значајне користи. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ 

-Често проверавајте разумевање излагања. Не прихватајте климање главом или осмех као знак разумевања. Тражите повратне 

информације од ученика у свакој прилици како би вам послужиле као смерница у процени разумљивости предавања. 

-Након тестова или квизова дајте одговоре користећи графоскоп или их дајте у писаној форми. 

-Због потешкоћа са речником могуће је да ће ученицима бити потребно додатно време. 

-Од тумача се може тражити да протумачи тест. Због сложеног језика материје, тумачу је често потребно да преформулише 

питање тако да ученик буде у стању да боље разуме контекст питања. 

-Допуните усмена или знаковна објашњења писаним материјалом. 

 

 

СМЕТЊЕ ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА 

 
УЧИОНИЦА 

-Организација активности током боравка у школи за ове ученике треба да буде заснована на устаљености и рутини. 

Неочекивана одступања и промене у уобичајеном редоследу збуњују и узнемирују ове ученике. Устаљеност и доследност 

рутине повећавају способност ученика да самостално функционишу у учионици. 

-Окружење треба да буде организовано са доста визуелних ознака, тако да ученик може брзо да научи која је намена 

различитих простора у школи и учионици, да разуме где ће се шта одвијати и шта се од њега очекује... 

-Истакните на видно место распоред активности. Распоред може бити текстуалан, графички или комбиновани. то је начин да 

ученику брзо буде јасно шта треба да ради, када ће да заврши и шта је следеће. 

-Обележите места где ученици могу добити додатни прибор. 

-Сведите на минимум елементе који одвлаче пажњу. То се посебно односи на светлуцаве предмете и предмете који се њишу 

и трепере. 

-Смањите прегласне и оштре звукове и јаке шумове. 
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НАСТАВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

-Ученици са аутизмом раде најбоље када је њихова дневна рутина предвидива, са јасним очекивањима. Распоред мора бити 

визуелан и истакнут на познатом месту у сваком тренутку. 

-Сви ученици раде најбоље када дневни програм остаје у складу са јасним очекивањима. Сви запослени који раде са 

ученицима са аутизмом треба да буду добро обучени и морају да спроводе дневни програм што је доследније могуће. 

проблеми из аутистичног спектра испољавају се пре свега кроз проблеме у комуникацији. Ученик са аутизмом, по правилу, 

треба да научи социјалне интеракције на исти начин на који учи друге школске вештине. Коришћењем јасних и доследних 

визуелних знакова и кратких вербалних порука, активности могу бити креиране тако да подучавају ученике како да 

препознају своје и туђе емоције, и како да реагују у ситуацијама које изазивају одређене емоције. испоставило се да су 

социјалне приче веома корисне. То су кратке приче које описују неку социјалну ситуацију и како различити актери 

уобичајено реагују у тој социјалној ситуацији. 

-За ученике чији је говор слабије или уопште није развијен, треба у већој мери користити невербалне канале комуникације. 

На пример, врло је уобичајено да ученици нису у стању да остваре невербалну комуникацију када се налазе у стресном 

емоционалном стању. У таквим ситуацијама комуникација се може успоставити уз помоћ визуелних средстава: картицама са 

натписима, одговарајућим сличицама, договореним невербалним знацима (покретом, мимиком, звуком и сл.) 

-Могућност да се буде у комуникацији смањује напетост и осећање неразумевања и код ученика и код наставника. 

-Већина ученика са аутизмом има појачану потребу за кретањем. Дозволите им да устану са столице, да се прошетају, да 

направе неку од својих ритуалних радњи и да се након тога врате задатку и активности која је у току. Временом ћете моћи 

унапред да се договарате о правилима када може да се прекине активност. 

-поред остваривања плана и програма, за ове ученике је веома важну да кроз образовање стичу вештине потребне за 

свакодневни живот, и да заједно са вршњацима учествују у различитим активностима које постоје у заједници (спорт, 

култура, хоби, забава). 

-многи ученици са аутизмом имају своје јаке стране и изражено интересовање и то треба искористити у учионици. На 

пример, ако ученик показује интересовање за возове, онда му треба пружити прилику да чита о возовима, пише о возовима, 

да решава задатке из математике о возовима итд. 

У раду са ученицима из аутистичног спектра треба увек имати на уму да може да постоји: 

-тешкоћа да разуме да усвојена правила могу да се примене и на нову ситуацију. Важно је да се у следећој сличној ситуацији, 

коју ови ученици доживљавају другачијом, само подсете на већ усвојена правила; 

-недостатак спознавања кроз ситуације, закључивањем и повезивањем (све мора директно да се подучава); 

-буквалност у разумевању; 

-тешкоћа у укључивању у групне активности, укључујући играње и игре; 

реакције страха, избегавања и узнемирености на прејаке дражи на које други ученици тако не реагују. 
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Код ученика са сметњама из аутистичног спектра, многа понашања која се могу сматрати неваспитањем или непоштовањем 

заправо су једини начин на који он може да искаже да му је потребна помоћ или пажња, да искаже своје негодовање и 

неприхватање одређене ситуације. 

Програм за појединачног ученика треба да се заснива на проценама индивидуалних потреба и развија уз непосредну сарадњу 

свих који су повезани са учеником. Међутим, основне стратегије би укључивале: 

-обезбеђивање једне врло јасне структуре и скупа дневних рутина (укључујући и време за игру). Постарати се да ученик зна 

дневни програм на почетку сваког дана и да може често да их погледа у току дана, нпр. обезбеђујући му „таблу са сликама”, 

са „мапом” дневних активности. Да ученик може да помера слику активности на део завршено на табли пре него што пређе на 

следећу активност; 

-на време најављивање промене редоследа и активности; 

-обраћање ученику појединачно у свакој ситуацији док не научи да упутство дато целом одељењу важи и за њу/њега, нпр. 

позивањем ученика по имену и изговарањем „Треба да саслушаш ово, јер то је нешто што и ти треба да урадиш”; 
-понављање упутстава и провера разумевања. Коришћење кратких реченица, без вишка информација, да би могли да 

разумеју шта се на основу те поруке очекује од њих. 

-коришћење утицаја вршњака за моделовање понашања; 

-учење посебних друштвених правила/вештина, као што је смењивање у одговарању и поштовање социјалних граница,  

учтивости. 

 

ОШТЕЋЕЊЕ ВИДА 

 
УЧИОНИЦА 

-Учионице треба да буду безбедно окружење. Рашчистите пролазе, направите јасне путеве до табле итд. 

-Опишите и тактилно упознајте ученика са учионицом, лабораторијом, опремом, прибором, материјалима, теренима и др. 

-Ако је ученик са оштећењем вида у одељењу, редовно проверите наставно окружење како бисте били сигурни да је оно 

адекватно и употребљиво. 

-Ако је ученик слабовид, уверите се да је место где седи адекватно осветљено. Ставите ученика да седи подаље од јаког 

светла (нпр. прозора) и по могућству напред, ближе табли. 

 

НАСТАВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

-Огласите се приликом уласка и изласка из просторије, или уколико се налазите негде даље. Прозовите ученика са 

оштећењем вида по имену ако желите његову/њену пажњу. 

-Користите речи као што су напред, право, лево итд. да орјентишете ученика. Будите конкретни у правцима и избегавајте 

употребу нејасних термина и неупотребљивих информација, као нпр. тамо, овде, ово и сл. 
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-Писане информације прочитајте особама са оштећењем вида. 

-Слепи и слабовиди ученици могу користити широк спектар уређаја за увећавање који им помажу да читају или раде са 

предметима. 

-Визуелни материјал мора бити праћен вербалним описом. Ако показујете како се користи неки део опреме, опишите опрему 

и оно што радите. 

-Када користите слике, слајдове и графичке приказе, наглас описујте њихов садржај. 

-Материјали могу бити штампани крупним словима, снимљени на аудиокасети, компјутерском диску и /или у форматима 

Брајевог писма. 

-Особе које имају висок степен слабовидости могу бити у стању да виде слова ако су довољно крупна. Стандардна слова 

углавном су фонт величине 10-12. Крупна слова су фонт величине 16-18 и више, генерално увећање за штампање је од 160-

175% на фотокопир машини. Припремите штампане информације на белом папиру црним мастилом, да буде изражен 

контраст. 

-Код увођења нових непознатих и стручних речи помоћићете ученику са оштећењем вида, али и осталим ученицима да науче 

да је правилно изговарају и упамте ако је изговарате полако, слово по слово и неколико пута. 

-За слепе ученике, сви објекти код којих се користи боја за идентификацију, експеримент, или упутства треба да буду са 

етикетом исписаном Брајевом азбуком или означене на начин препознатљив за ученике са оштећењем вида. 

-Обезбедите тактилне, тродимензионалне моделе, испупчене линије цртежа, или термоформе као допуну цртежа. Кад год је 

могуће, то ће помоћи свим ученицима у одељењу. 

-Користите графоскоп, школске табле, графиконе или слајдове како то иначе радите, али пружите детаљније усмене описе, 

где је то потребно. 

-Дозволите ученику да користи касетофон за снимање предавања, излагања итд. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ 

-Припремите тестове у облику који неће оштетити ученика са оштећењем вида. Разговарајте са учеником о приступу који 

он/она сматра најприхватљивијим. 

-Један од могућих прихватљивих начина је да се сниме питања теста на касети и да ученици своје одговоре такође сниме и 

доставе на касети. 

-Користите крупна слова (нпр. фонт 14, 20 или према потреби већи). 

-Омогућите више времена. 
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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. Најчешће се испољава као: 

-агресивно понашање 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 

-Настојте да нема буке и напетости у одељењу 

 

НАСТАВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

-Ваши ученици треба да буду упознати са вашим очекивањима, циљевима који су установљени за активност и о помоћи коју 

чете им пружити у постизању циљева. 

Створити атмосферу у одељењу да овај ученик буде прихваћен од дргих и да му буде пружена вршњачка подршка. 

-Треба помоћи ученику да буде свестан својих јаких страна, својих слабости и циљева које жели да постигне. 

-Доследно спроводити правила у учионици. 

-Награђујте више него што кажњавате у циљу изградње самопоуздања. 

-Одмах похвалите добро понашање и рад. 

-Промените награде за мотивисање понашања ако нису ефикасне. 

-За ученика са поремећајима у понашању планирајте активности и задатке у којима ће бити успешни. Самопоштовање и 

осећање равноправног учешћа у групи је од суштинског значаја за сваког ученика. 

-Немојте очекивати да ће ученици са поремећајима у понашању тренутно показати успех; радите на „дуже стазе”. 

-Будите стрпљиви, осетљиви, добар слушалац, фер и доследни у третирању ученика са поремећајима у понашању. Покажите 

поверење у способност ученика и поставите циљеве које реално може да постигне. 

-Користите широк спектар наставне опреме коју можете приказати ученицима да је разгледају и рукују њом. 

-Упутства треба да буду једноставна и јасна. 

-Активности у малим групама су веома пожељна јер доприносе остваривању и одржавању доброг контакта. 
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-Ученици са поремећајима у понашању могу да избегавају учешће на часу. То најчешће чине из страха да ће бити неуспешни 

или да ће бити изложени подсмеху. Дакле, треба учинити сваки напор да се повећа самопоуздање ученика тако што ће му се 

давати задаци које може с успехом да уради. 

-Понудите активности које могу да смање агресивност. 

-Консултујте се са другим стручњацима, укључујући и наставника за специјално васпитање, школског психолога и сл., могу 

се показати корисним у осмишљавању ефикасних стартегија. 

-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 ваши ученици увек знају да ли се 

правилно понашају и да ли постоји нешто што би моглида ураде да побољшају своје понашање. Будите конкретни када 

говорите ученицима 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. 

-Имајте на уму да изоловање ученика из учионице најчешће није добро 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 непожељно понашање, 

савладали сте пола пута до успеха. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ 

-Чешће користити онај вид провере знања на коме ће ученик постићи већи успех (писмено, усмено, квизови, дискусије итд). 

-Пратите напредовање ученика и често му дате повратну информацију о његовим постигнућима. То је вид подршке и начин 

мотивисања за учење. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ТЕШКОЋЕ У УЧЕЊУ 
 

Специфичне тешкоће у учењу су тек недавно признате као сметње у развоју. Постоје разне врсте специфичних тешкоћа у 

учењу. Неке од ситуација на које се често наилази су дислексија (тешкоће у читању), дискалкулија (тешкоће у математичком 

размишљању), дисграфија (проблем са писањем и синтаксом). Генерално, особа са специфичним тешкоћама у учењу има 

тешкоће у овладавању вештинама писања, читања, рачунања. Неки знаци специфичних тешкоћа у учењу су и неспособност 

ученика да организује време и самим тим немогућност да заврши задатак на време, тешкоћа у хватању бележака и праћењу 
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упутстава. Они су обично спори читачи и не разумеју прочитано, праве граматичке грешке, неправилно пишу и имају лош 

рукопис. 

 

УЧИОНИЦА 

-Елиминишите претерану буку. 

-Мале групе где ученик може добити индивидуалну пажњу могу да помогну у стицању и вежбању неких специфичних 

вештина. Међутим, неопходно је да се ове мале, издвојене групе организују тако да не искључују ученике из занимљивих 

активности које се за то време одвијају у учионици. 

 

НАСТАВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

-Ученици са специфичним тешкоћама у учењу су просечних и надпросечних способности и постижу добре резултате на 

тестовима интелигенције. У усменој комуникацији показују добро разумевање. Треба их охрабривати и истицати оно у чему 

су јаки. 

-Вербализујте оно што је написано на таби. 

-Дајте задатке и у писаној и у усменој форми. 

-Научите ученика са специфичним тешкоћама у учењу да подвуче кључне речи. 

-Нека сложене домаће задатке предају за два или три дана, а не следећег дана. 

-Садржај треба да буде представљен поступно, у мањим корацима. 

-Обилато користите примере, различите материјале и средства за учење. 

-Упутства дајте постепено. Када ученик заврши један део задатка, дајте му упутство за следећи корак. 

-Организујте вршњачку подршку. Рад у пару са учеником који добро чита допринеће бржем и бољем разумевању текста. 

-Дозволите продужено време за одговоре, припрему и обављање задатака 

-Дозволите у учењу употребу рачунара и програма за проверу правописа у задацима. 

-Пронађите материјале упоредиве са уџбеником, али написане на нижем читалачком нивоу (крупнија слова, већи проред, 

крупнији текст) 

-Охрабрите ученика са тешкоћама у учењу када је евидентно да покушава да уради ствари које су му тешке. 

-Више разговарајте, користите питања и одговоре. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ 

-Избегавајте претерано компликован језик на испитним питањима. 

-Јасно одвајајте задатке размаком на испитном листу. Размислите о другим облицима тестирања (усмено, практични приказ, 

уз коришћење литературе и сл). Неки ученици са специфичним тешкоћама у учењу сматрају да крупнија слова помажу 

њихову способност савладавања градива. 
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-Ученицима који имају тешкоће у читању нека наставник прочита текст. 

-Ученицима који имају проблем са писањем нека неко напише одговор за њих или нека сниме одговор. 

-Немојте тестирати знање о управо обрађеном материјалу или добијеним резултатима јер, упоштено, ученицима са 

тешкоћама у учењу потребно је додатно време да овладају знањима. 

-Дозволите ученицима са тешкоћама у учењу да користе решник, решник синонима, или калкулатор током тестова. 

-Обезбедите рачунар са програмима провере правописа и граматике. 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРЕКТИВНО ПЕДАГОШКИ РАД 
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ПСИХОМОТОРНЕ ВЕЖБЕ 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Процена 

психомоторике 

IX процена потреба 

детета 

понавља, 

имитира 

показује, 

демонстрира, 

даје налоге 

посматрање, пробе  

2. Вежбе за 

доживљај телесне 

целовитости 

-вежбе за доживљај 

телесне 

целовитости на 

нивоу топографије 

тела 

-вежбе за доживљај 

гестуалног 

простора 

-вежбе за уочавање 

и стабилизовање 

латерализованости 

током 

школске 

године 

Доживљај себе као 

просторно омеђене 

социјално-

биолошке јединке 

Стабилизација 

осећања и 

сензомоторних 

схема битних као 

основ сазнајних 

процеса 

Развој 

социјализације 

Дете открива 

подељеност тела и 

простора на леву и 

десну страну. 

Развој оперативног 

мишљења, 

конкретних 

мисаоних  

операција 

Боље познаје 

топографију и 

латерализованост 

свог тела 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

показује 

покрет, даје 

налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

Нема оцењивања 

детета, свака 

вежба је успех за 

дете ако открије 

себе „сада” и ”ту”, 

ако открива свет и 

себе у њему, ако 

остварује 

комуникацију 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

3.Вежбе за 

координацију 

покрета 

-вежбе за 

координацију 

горњих 

екстремитета 

- вежбе за 

координацију 

горњих 

екстремитета и 

главе 

- вежбе за 

координацију 

горњих и доњих 

екстремитета 

-вежбе 

координације тела 

у целини 

током 

школске 

године 

Координацијом 

покрета се ствара 

основа за 

организовање 

сложених 

активности 

психомоторике 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

показује 

покрет, даје 

налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

Нема оцењивања 

детета, свака 

вежба је успех за 

дете ако открије 

себе „сада” и ”ту”, 

ако открива свет и 

себе у њему, ако 

остварује 

комуникацију 

4. Вежбе за 

уједначавање 

тоничне напетости 

и осамостаљивање 

покрета 

-вежбе покретима 

из рамена 

-вежбе покретима 

из лакта 

-вежбе покретима 

шаке 

током 

школске 

године 

Моторна 

активност се чини 

свесном како би се 

њима овладало 

Складније 

организује 

нетранзитивне и 

транзитивне 

покрете у 

простору 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

показује 

покрет, даје 

налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

Нема оцењивања 

детета, свака 

вежба је успех за 

дете ако открије 

себе „сада” и ”ту”, 

ако открива свет и 

себе у њему, ако 

остварује 

комуникацију 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-вежбе покретима 

прстију 

5.Вежбе 

оријентације у 

објективном 

простору 

-вежбе ходања и 

одржавања 

равнотеже при 

ходу 

-вежбе за 

одређивање 

положаја тела у 

простору 

-вежбе кретања у 

објективном 

простору 

-вежбе 

оријентације тела у 

простору у односу 

на предмет, на 

друге 

-вежбе 

упоређивања по 

висини, раздаљини 

-вежбе кретања у 

простору по задатој 

шеми 

 

током 

школске 

године 

Открити положај 

тела у простору 

Откриће односа 

путем покрета на 

себи, потом и у 

простору, развој 

гностичких 

структура 

Складније 

организује 

нетранзитивне и 

транзитивне 

покрете у 

простору 

Боље се 

оријентише у 

простору 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

показује 

покрет, даје 

налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

Нема оцењивања 

детета, свака 

вежба је успех за 

дете ако открије 

себе „сада” и ”ту”, 

ако открива свет и 

себе у њему, ако 

остварује 

комуникацију 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

6.Вежбе за 

уочавање и 

препознавање 

ритмова 

-вежбе 

координације 

покрета кроз ритам 

-ритмичке говорне 

вежбе 

током 

школске 

године 

Уочавање 

ритмичких делова 

у ритмичком низу 

и ритмичких 

целина кроз 

покрет и говор 

Развој 

организованости 

психомоторике у 

целини 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

показује 

покрет, даје 

налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

Нема оцењивања 

детета, свака 

вежба је успех за 

дете ако открије 

себе „сада” и ”ту”, 

ако открива свет и 

себе у њему, ако 

остварује 

комуникацију 

7. Вежбе за 

контролу 

импулсивности 

-вежбе контроле 

моторике пред 

огледалом 

-вежбе контроле 

моторике уз 

ходање, пљескање 

током 

школске 

године 

Циљ је да дете 

овлада 

импулсивношћу 

властитих 

психомоторних 

активности 

Ефикасније 

контролише 

импулсивне 

моторичке 

реакције 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

показује 

покрет, даје 

налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

 Нема оцењи-вања 

детета, свака 

вежба је успех за 

дете ако открије 

себе „сада” и ”ту”, 

ако открива свет и 

себе у њему, ако 

остварује 

комуникацију 

 

Теме из психомоторних вежби су у корелацији са предметима: 

 - слушне и говорне вежбе- тема вежбе ритма 

 - физичко васпитање- тема ритмичке вежбе и народни плесови, координација покрета 

 - свет око нас- тема оријентација у простору и времену 

 - музичка култура- ритам 

 - српски језик и култура- графомоторика 

 - математика- релације
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СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Израда сензорног 

профила 

Током целе 

школске 

године 

Установити 

постојање 

дисфункције 

сензорне 

интеграције 

(хиперсензибил-

ности или 

хипосензибил-

ности 

Спонтана и 

усмерена 

игра, а 

уколико је 

могуће и 

извршавање 

задатих 

налога 

 

Посматра 

Записује 

Разговара 

Објашњава 

Демонстрација 

Монолошко-

дијалошка 

Писање 

Индивидуално 

Листа за 

означавање 

дисфункције 

сензорне 

интеграције 

 

Скала процене 

дисфункције 

сензорне 

интеграције за 

одређивање 

прекомерне и 

недовољне 

осетљивости 

Белешке 

Модификација 

сензорног 

окружења 

Током целе 

школске 

године 

Побољшање 

учења, читања, 

писања 

Пораст 

мотивације 

Стварање 

пријатног 

окружења 

Побољшање 

пажње 

посматра 

 уочава 

Прилагођава 

окружење 

 

Индивидуално  

 

Разговор са 

учеником 

Разговор са 

наставницима 

Разговор са 

родитељима 

Визуелна 

стимулација 

Током целе 

школске 

године 

Достизање 

оптималног нивоа 

разумевања и 

Посматра 

Уочава 

Препознаје 

Усмерава, 

прати и 

спроводи 

Демонстрација 

Вербална 

Илустрација 

Разговор са 

учеником 

Разговор са 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

интеграције 

чулних 

информација 

Именује активности 

ученика 

 

Индивидуално 

и/или групно 

наставницима 

Разговор са 

родитељима 

Тактилна 

стимулација 

Током целе 

школске 

године 

Достизање 

оптималног нивоа 

разумевања и 

интеграције 

чулних 

информација 

Посматра 

Уочава 

Препознаје 

Именује 

Додирује 

Разликује 

Усмерава, 

прати и 

спроводи 

активности 

ученика 

 

Демонстрација 

Вербална 

Илустрација 

Индивидуално 

и/или групно 

Разговор са 

учеником 

Разговор са 

наставницима 

Разговор са 

родитељима 

Проприоцептивна 

и вестибуларна 

стимулација 

Током целе 

школске 

године 

Достизање 

оптималног нивоа 

разумевања и 

интеграције 

чулних 

информација 

Посматра 

Уочава 

Препознаје 

Именује 

Додирује 

Разликује 

Подиже 

Носи,Вуче 

Гура,Скаче 

Врти се 

Љуља се 

Пење се 

Провлачи се 

Виси,Трчи 

Усмерава, 

прати и 

спроводи 

активности 

ученика 

 

Демонстрација 

Вербална 

Илустрација 

Индивидуално 

и/или групно 

Разговор са 

учеником 

Разговор са 

наставницима 

Разговор са 

родитељима 

Олфактивна и 

густативна 

стимулација 

Током целе 

школске 

године 

Достизање 

оптималног нивоа 

разумевања и 

интеграције 

чулних 

информација 

Препознаје 

Именује 

Разликује 

Мирише 

Дегустира 

Усмерава, 

прати и 

спроводи 

активности 

ученика 

 

Демонстрација 

Вербална 

Илустрација 

Индивидуално 

и/или групно 

Разговор са 

учеником 

Разговор са 

наставницима 

Разговор са 

родитељима 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Аудитивна 

стимулација 

Током целе 

школске 

године 

Достизање 

оптималног нивоа 

разумевања и 

интеграције 

чулних 

информација 

Слуша 

Препознаје 

Разликује 

Памти 

Опонаша 

Усмерава, 

прати и 

спроводи 

активности 

ученика 

 

Демонстрација 

Вербална 

Илустрација 

Индивидуално 

и/или групно 

Разговор са 

учеником 

Разговор са 

наставницима 

Разговор са 

родитељима 

Мултисензорна 

стимулација 

Током целе 

школске 

године 

Достизање 

оптималног нивоа 

разумевања и 

интеграције 

чулних 

информација 

Усмерена и 

вођена игра 

 

Усмерава, 

прати и 

спроводи 

активности 

ученика 

 

Демонстрација 

Вербална 

Илустрација 

Индивидуално 

и/или групно 

Разговор са 

учеником 

Разговор са 

наставницима 

Разговор са 

родитељима 

Релаксација Током целе 

школске 

године 

Опуштање 

ученика и 

смањење 

агресивности 

Опушта се 

 

Посматра, 

прати, уводи 

ученика у 

стање 

опуштености 

 

Демонстрација 

Вербална 

Илустрација 

Индивидуално 

и/или групно 

Разговор са 

учеником 

Разговор са 

наставницима 

Разговор са 

родитељима 
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  ИСХОДИ (по завршетку теме ученик ће бити у стању да) : 

- Адекватније и доследније реагује на чулне информације, промену активности и непознато окружење 

- Успешније користи и повезује визуелне, аудитивне, тактилно кинестетичке и друге чулне информације при учењу и 

обављању свакодневних активности 

- Успешније усмерава и одржава пажњу 

- Лакше подноси фрустрације и испољава мању склоност ка испадима беса 

Програм се реализује у сензорној и светлој соби, као и сензорном врту школе, према индивидуалним потребама детета и 

сензорном профилу. 

 

 

Теме из сензорне интеграције  су у корелацији са предметима: 

- слушне и говорне вежбе- тема храна и пиће 

- физичко васпитање-  тема елементарне игре са различитим облицима кретања 

- музичка култура- тема слушање музике  

- ликовна култура-тема кад дотакнем, ја осетим ; тема игра боја. 
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НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.Знаковни језик 

-Разумевање 

знаковног језика 

-Примена 

знаковног језика 

током школске 

године 

 

Остваривање 

могућности за 

комуникацију са 

окружењем код 

деце код које 

није развијена 

вербална 

комуникација 

Разуме и 

примени 

знаковни језик у 

комуникацији 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује 

покрет, даје 

налоге, говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

Ученик се лакше 

споразумева, 

изражава своје 

жеље, потребе 

2.Алтернативна 

комуникација 

-Моторичка 

комуникација 

(непосредна 

физичка 

манипулација 

објектима или 

особама) 

-Гестуална 

комуникација 

-Вокална 

комуникација 

-Употреба 

визуелних 

комуникационих 

сигнала 

током школске 

године 

 

Остваривање 

могућности за 

комуникацију са 

окружењем код 

деце која не 

говоре. 

Разуме и 

примени 

алтернативне 

видове 

комуникације 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује 

покрет, даје 

налоге, говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

Ученик се лакше 

споразумева, 

изражава своје 

жеље, потребе 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

3.Невербалне 

прагматске 

вештине 

-Поштовање 

личног простора и 

имовине других 

људи 

-Разумевање и 

примена 

невербалних 

сигнала при 

успостављању, 

одржавању и 

прекидању 

конверзације 

-Разумевање и 

примена 

невербалних 

правила 

социјалног 

понашања 

-Прилагођавање 

невербалног 

понашања 

окружењу, 

контексту и 

саговорнику 

током школске 

године 

 

Разумевање и 

употреба 

невербалних 

димензија 

комуникације 

Успешније 

успоставља и 

одржава 

невербалну 

комуникацију 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује 

покрет, даје 

налоге, говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

Ученик се лакше 

споразумева, 

изражава своје 

жеље, потребе 

Корелација: Сви предмети    

Пример корелације са предметима : Српски језик- језичка култура изражавања;                                                         

Предмет слушне и говорне вежбе- тема конверзација у различитим ситуацијама; Свет око нас –  тема  култура живљења 
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СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. 

Функционални 

тренинг 

социјалног 

понашања 

-Вежбе 

самоусмеравања 

и 

самозаступања 

-Вежбе 

 самопроцене и 

самопоштовања 

-Вежбе 

прикладног 

социјалног 

понашање 

-Социјалне 

рутине 

-Социјалне 

приче 

-Драматизација 

социјалних 

ситуација 

-Видео и аудио 

прикази 

прикладних и 

неприкладних 

видова 

понашања 

током школске 

године 

Достизање 

оптималног 

нивоа 

социјализације 

Боље разуме 

значење 

различитих 

социјалних 

ситуација 

Успешније 

иницира 

социјалну 

комуникацију 

Успешније 

одржава 

социјалну 

комуникацију 

Боље усклађује 

понашање са 

околностима 

  

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује 

покрет, даје 

налоге, говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Ученик адаптира 

понашање 

социјалној 

ситуацији, 

усклађено се 

понаша 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-Структуиране 

социјалне 

ситуације 

-Индивидуалне 

картице 

социјалних 

правила 

2.Теорија ума 

-Вежбе 

разумевања 

лажног 

веровања 

везаног за 

локацију 

-Вежбе 

разумевања 

лажног 

веровања 

везаног за 

садржај 

-Вежбе 

разумевања 

лажног 

веровања 

везаног за 

реалност 

садржаја 

током школске 

године 

Разумевање 

перспективе и 

ставова других 

људи  

Остварује 

квалитетнију 

интеракцију са 

вршњацима и 

одраслима 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује 

покрет, даје 

налоге, говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Ученик адаптира 

понашање 

социјалној 

ситуацији, 

усклађено се 

понаша 

 

3.Дневне рутине 

-Организација и 

током школске 

године 

Прилагођавање 

простору, 

посматра, 

слуша, 

показује 

покрет, даје 

дијалошка, 

демонстративна, 

Ученик адаптира 

понашање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

прилагођавање 

макроструктури 

окружења 

-Организација и 

прилагођавање 

микроструктури 

окружења 

времену  и 

активностима 

Лакше се 

прилагођава 

окружењу 

Лакше прихвата 

промене у 

окружењу 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

налоге, говори, 

демонстрира, 

прати, 

подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

илустративна 

 

социјалној 

ситуацији, 

усклађено се 

понаша, 

прилагођен је 

окружењу 

 

 

Теме из социјаних вештина су у корелацији са предметима: 

   -Српски језик- јеичка култура изражавања  

   -Предмет слушне и говорне вежбе- тема конверзација у различитим ситуацијама 

   -Свет око нас –  тема  култура живљења 
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ПРЕВЕНЦИЈА И МОДИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Проблеми у 

понашању 

-Тематска 

предавања и 

групне дискусије 

о узроцима и 

последицама 

различитих 

проблема у 

понашању 

-Технике 

пружања отпора 

негативним 

притисцима 

вршњака 

-Саветовање 

-Тренинг 

социјалних 

вештина 

током 

школске 

године 

 

Спречавање, 

ублажавање или 

отклањање проблема у 

понашању 

Боље препознаје 

негативне социјалне 

утицаје 

Разуме узроке и 

последице различитих 

проблема у понашању 

Успешније одговара на 

негативне притиске 

вршњачке групе 

Прикладније се 

понаша у различитим 

ситуацијама 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Ученик превазилази 

проблеме у 

социјалним 

односима 

 

2.Односи 

Интерперсонални 

-Технике 

активног 

слушања 

Асертивни 

тренинг (технике 

асертивног 

током 

школске 

године 

 

Развој и унапређивање 

позитивних 

интерперсоналних 

(социјалних) односа 

 Успешније 

успоставља и одржава 

интерпер- 

соналну комуникацију. 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Ученик превазилази 

проблеме у 

социјалним 

односима 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

понашања) 

ТЕХНИКА 

контрола БЕСА 

Адекватније реагује у 

различитим 

социјалним 

ситуацијама. 

Ефикасније 

контролише љутњу и 

бес. 

3.Функционална 

модификација 

стереотипног 

понашања и 

самоповређивања 

-Вежбе 

самоконтроле и 

саморегулације 

-Подршка у 

контроли 

деловања 

дистрактора 

-Увођење и 

подстицање 

алтернативног 

понашања 

током 

школске 

године 

 

Ублажавање или 

отклањање 

стереотипног 

понашања и 

самоповређивања 

Ефикасније 

контролише реакције 

на подражаје из 

окружења 

 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Ученик превазилази 

проблеме у 

социјалним 

односима 

 

Корелације:   

      

   -Предмет слушне и говорне вежбе- тема конверзација у различитим ситуацијама 

   -Свет око нас -тема  култура живљења 
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ПРАКТИЧНЕ ВЕШТИНЕ 

ТЕМЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.Функционални 

тренинг животних 

вештина 

-Одржавање личне 

хигијене. 

-Одржавање 

животног  и 

школског  простора. 

-Припремање и 

узимање хране 

-Коришћење кућних 

уређаја и 

компјутера. 

-Учешће у кућним и 

школским 

активностима. 

-Употреба новца. 

-Организација 

времена. 

-Организација 

слободног времена. 

-Коришћење услуга. 

-Избегавање ризика. 

-Одржавање 

физичког и 

менталног здравља. 

 

током 

школске 

године 

 

Достизање оптималног 

нивоа самосталности у 

свакодневном животу. 

Препознаје сопствене 

потребе  

Самосталније обавља 

свакодневне 

активности. 

 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Ученик самостално 

обавља свакодневне 

активности 
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ТЕМЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

2.Препрофесионалне 

вештине 

-Вежбе за развој 

генеричких радних 

вештина 

-Вежбе сврсисходне 

употребе вештина 

-Радна 

интересовања 

-Вежбе за развој 

самопроцене 

ефикасности 

-Вежбе рада у групи 

-Професионална 

оријентација 

током 

школске 

године 

 

Достизање оптималног 

нивоа развоја 

генеричких радних 

вештина 

Развој радних 

склоности и навика 

Боље препознаје и 

примењује генеричке 

радне вештине 

Боље дефинише радне 

склоности 

Има организованије 

радне навике 

Боље сарађује са 

другима 

посматра, 

слуша, 

говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Ученик развија 

вештине, радна 

интересовања, 

професионална 

интересовања 

 

 

Наставне теме за практичне вештине су у корелацији са предметима : 

домаћинство –тема култура становања, тема култура понашања 

дигитални свет –тема безбедно коришћење кућних уређаја 

ИОП- област  самосталност и брига о себи, 

час одељенског старешине-тема мој рад је мој успех – како да стигну до свог циља 

математика-  тема мерење и новац  

грађанско васпитање, техника и технологија, практична настава, информатика и рачунарство
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ГЕНЕРИЧКЕ РАДНЕ ВЕШТИНЕ 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.Радне склоности 

-Дефинисање и 

учвршћивање 

професионалних 

циљева. 

Активности 

усмерене на 

остварење 

професионалних 

циљева. 

током 

школске 

године 

 

Достизање 

оптималног нивоа 

развоја генеричких 

радних вештина. 

Развој радних 

склоности и навика. 

Има бољи увид у 

однос између 

професионалних 

циљева и реалних 

могућности њиховог 

остварења 

Јасније дефинише 

своје професионалне 

циљеве 

посматра, 

слуша, говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Развијају се радне 

навике, 

професионална 

интересовања 

 

2.Радне навике 

-Мотивација за 

рад. 

-Одговорност 

према радним 

задацима 

-Самосталност у 

раду. 

-Усмереност на 

радни задатак. 

-Придржавање 

временског оквира 

током 

школске 

године 

 

Стицање и 

учвршћивање радних 

навика 

Има боље радне 

навике 

посматра, 

слуша, говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Развијају се радне 

навике, одговорност 

и самосталност 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

радних операција. 

-Истрајност у 

раду. 

-Уредност при 

раду. 

-Могућност 

уочавања и 

кориговања 

грешака у раду. 

-Прелазак са једне 

радне операције 

на другу. 

-Отпорност на 

дистракторе. 

-Праћење 

инструкција. 

-Толеранција на 

критику и 

сугестије. 

-Прилагођавање 

променама 

правила и услова 

рада 

- Радна 

толеранција и 

отпорност на 

физички и 

ментални напор. 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-Брига о о 

властитој 

безбедности и 

безбедности 

других током 

процеса рада. 

3.Радно 

ангажовање 

-Упознавање 

радног места. 

-Анализа радног 

места. 

-Радно понашање 

у симулираним 

условима рада. 

-Радно понашање 

у реалним 

условима рада. 

током 

школске 

године 

 

Усвајање и примена 

радних активности 

Боље разуме и 

примењује 

активности везане за 

процес рада 

посматра, 

слуша, говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Развијају се радне 

навике, одговорност 

и самосталност 

 

4.Социјална 

компетенција у 

радном окружењу 

-Понашање у 

структуираним 

ситуацијама. 

-Понашање у 

неструктуираним 

ситуацијама/током 

неорганизованог 

током 

школске 

године 

 

Достизање 

оптималног нивоа 

социјалне 

компетенције у 

радном окружењу 

Остварује 

квалитетније односе 

са особама из радног 

окружења 

посматра, 

слуша, говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Развијају се радне 

навике, одговорност 

и самосталност, 

персонални односи 

у радном окружењу 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

времена. 

-Спремност за 

сарадњу. 

-Однос према 

супервизорима. 

-Однос према 

сарадницима. 

-Узрасни и 

културално 

прихватљиво 

понашање. 

-Пружање и 

тражење помоћи. 

5.Употреба 

функционалних 

академских 

вештина у радном 

окружењу 

-Читање и писање 

инструкција, 

порука и 

упозорења 

везаних за радно 

окружење и радни 

процес 

-Рачунање и 

мерење у радном 

процесу 

током 

школске 

године 

 

Прилагођавање 

условима рада и 

радног окружења 

Боље разуме правила 

и процедуре процеса 

рада 

посматра, 

слуша, говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Прилагођава се 

успешно условима 

радног окружења 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

6.Припрема за 

запошљавање 

-Самопоштовање. 

-Самоусмеравање 

и самозаступање. 

-Самопроцена 

ефикасности у 

раду. 

-Припрема радне 

биографије. 

-Адаптација 

радног места. 

током 

школске 

године 

 

Спремност за 

запошљавање 

Спремнији за 

тражење посла и 

професионално 

ангажовање 

посматра, 

слуша, говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна 

 

Припремљен за 

самостално тражење 

посла 

 

 

Наставне теме  генеричких радних вештина су у корелацији са предметима : 

Практична настава-  тема упознавање са професијим и културом понашања на радном месту 

Српски језик- област језик и књижевност ,  тема писање молбе за посао 

Технологија рада – тема култура понашања на радном месту 

Час одељенског старешине -  тема  мој портфолио – презентовање портфолија 
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СТИМУЛАЦИЈА КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.Стратегије 

пријема и 

обраде 

информација 

-Вежбе за развој 

аудитивне 

дискриминације 

-Вежбе за развој 

визуелне 

дискриминације 

-Вежбе за развој 

радне меморије 

-Вежбе за развој 

селективности 

пажње 

-Вежбе за развој 

одржавања 

пажње 

-Вежбе за развој 

флексибилности 

пажње 

-вежбе за развој 

заједничке 

пажње 

-Вежбе за развој 

отпорности на 

дистракторне 

током школске 

године 

 

Стварање,флекси-

билна примена, 

одржавање  и 

генерализација 

ефикасних стратегија 

за пријем и обраду 

чулних информација 

Боље усмерава пажњу 

на релевантне 

садржаје. 

Ефикасније 

контролише  

унутрашње и 

спољашње 

дистракторе. 

Успешније прати 

сложене задатке. 

Боље прати серијски 

организоване 

информације. 

Боље прати и 

интегрише више 

информација 

истовремено. 

Активније учествује у 

групним 

активностима. 

посматра, 

слуша, говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, 

илустративна 

 

Развијенија и 

усмеренија пажња 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

стимулусе  

-Вежбе за развој 

симултане 

обраде 

информација 

-Вежбе за развој 

секвенцијалне 

обраде 

информација 

  

2.Стратегије 

памћења и 

учења 

-Вежбе за развој 

вербалних 

стратегија 

учења 

-Вежбе за развој 

невербалних 

стратегија 

учења 

-Вежбе за 

распон 

краткорочног 

памћења 

-Вежбе за развој 

асоцијативног 

памћења 

-Употреба 

током школске 

године 

 

Стварање,флекси-

билна примена, 

одржавање  и 

генерализација 

ефикасних стратегија 

усвајања вербалних и 

невербалних садржаја 

Ефикасније издваја 

битне информације у 

процесу учења. 

Успешније користи 

вербалне и 

невербалне 

медијаторе при 

упамћивању и 

присећању. 

Боље повезује 

информације у систем 

знања. 

посматра, 

слуша, говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, 

илустративна 

 

Ефикасније учење, 

боље памћење 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

медијатора при 

учењу 

Ефикасније користи 

усвојено знање при 

учењу нових 

информација. 

Мање подлеже 

проактивној и 

ретроактивној 

интерференцији 

3.Стратегије 

организације 

информација и 

планирања 

активности 

-Мотивација и 

усмеравање на 

задатак  

-Вежбе анализе 

услова задатка 

-Вежбе 

организације и 

редоследа 

активности  

-Вежбе за развој 

инхибиторне 

контроле 

-Вежбе за развој 

когнитивне 

флексибилности 

током школске 

године 

 

Усмереније приступа 

задацима. 

Ефикасније прати 

услове задатка. 

Успешније одлаже 

импулсивне реакције. 

Успешније памти 

етапе и редослед 

сложених активности. 

Успешније 

систематизује 

информације. 

Боље организује 

активности. 

Успешније мења 

планирану активност 

у складу са променом 

услова задатка. 

Боље спонтано 

коригује пропусте. 

посматра, 

слуша, говори, 

понавља, 

имитира, 

анализира, 

посматра 

 

показује покрет, 

даје налоге, 

говори, 

демонстрира, 

прати, подстиче, 

коригује, 

мотивише 

 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, 

илустративна 

 

Боља пажња, 

мотивација, 

организаци-ја 

активности, 

успешније 

решавање и 

извршавања 

задатака 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-Вежбе за развој 

радне меморије 

-Вежбе за развој 

груписања 

објеката и 

појмова 

-Вежбе за развој 

операција 

конзервације 

-Вежбе за развој 

перцептивних 

аналогија 

-Вежбе за развој 

концептуалних 

аналогија 

-Вежбе 

контроле 

извршавања 

задатака 

-Вредновање 

ефикасности 

при решавању 

задатака 

Има јаснији увид у 

успешност 

извршавања задатка. 

Успешније 

самостално планира и 

доноси одлуке 

Стварање, 

флексибилна 

примена, одржавање  

и генерализација 

ефикасних стратегија 

организације 

информација и  

понашања у 

различитим 

ситуацијама 

 

Корелација: сви предмети, (пример корелације је са  предметима): 

 дигитални свет -тема алгоритамски начин размишљања  

слушне и говорне вежбе- тема дискриминација акустичног сигнала  

српски језик- тема  језичка култура итд. 
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КОРЕКТИВНО ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ 
 

Корективно - превентивне вежбе за децу са моторичким оштећењима представљају индивидуални приступ специјалног едукатора и 

рехабилитатора сваком детету, дизајнирање и примена плана и програма вежби према способностима и потребама сваког детета и 

сагледавање сваког појединца као био-психо-социјалну личност.  

 

Циљ корективно - превентивних вежби подразумева подстицање психомоторног развоја као и побољшање психомоторне организације 

покрета. 

Циљ рада специјалног едукатора и рехабилитатора за особе са моторичким поремећајима а самим тим и корективно-превентивних 

вежби  је постизање оптималног степена функционисања, а сходно захтевима ,способностима и потребама сваког детета. 

 

Покрет, физичка вежба, као основно средство кинезитерапије, самим тим и  корективно - превентивних вежби представља вид 

стимулације моторног развоја.  

 

Индивидуални приступ у раду, праћење и евалуација постигнутих циљева су део активности у  свакодневној пракси соматопеда. 

Корективно - превентивним вежбама се обухватају сва деца са моторичким оштећењем или психомоторним заостатком који одступа 

од типичног раста и развоја. Овим приступом се обухвата широк спектар ученика са проблемима у развоју као и неуролошка стања уз 

која настаје психомоторна дисфункција.  

Психомоторним вежбама су обухваћени сви ученици  који имају следећа оштећења и поремећаје:  

 Оштећења централног и периферног нервног система међу којима су свакако најзначајније церебрална парализа, хемиплегија, 

параплегија, тетраплегија (квадриплегија) итд. 

 Оштећења односно поремећаји психомоторике код свих осталих врста сметњи у развоју (интелектуална ометеност, первазивни 

поремећаји, логопатије, оштећења вида, вишеструка оштећења, хиперактивност, тикови, дисграфије итд.) 

 Оштећења и поремећаји локомоторног апарата чији су изразити представници разни физички деформитети и ампутације,  

 Оштећења услед последица хроничних болести као што су патолошка стања кардиоваскуларног система, гастро-интестиналног 

система, метаболопатије ,пулмонална хронична стања и друга стања која ограничавају покретљивост, школовање и 

социјализацију,   
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Индикације корективно - превентивног рада: 

бол, скраћеност или истегнутост меких ткива, коштане и зглобне деформитете и тежу патологију као што су проблеми са нормалним 

радом органа, поремећајај мишићног тонуса, притисци на корене живаца, различита дужина екстремитета, асиметрија хода, нарушени 

биомеханички односи, структурна и фунционална оштећења и др. 

 

Задаци корективно- превентивних вежби : 

-          да помогну свестраном развоју функција и способности организма, 

-          да помоћу одређених стимулативних, реедукационих и психомоторних активности помогну рехабилитацију, 

-          да развију моторику и општи развој детета, 

-          да утичу на општи сензомоторни развој, 

-          да унапреди био-психо-социјално функционисање појединца, 

-          да допринесу физичкој и психичкој релаксацији, 

-          да уз одређену моторну активност помогну развоју адекватног говора, 

-          да утичу на развој основних гностичких функција, 

-          да развију визуелну перцепцију и просторну орјентацију 

-          да развију фину моторику и прстију преко тактилно-кинестетичке активности 

- допринети развоју позитивних карактерних, моралних и вољних особина и  навика  

- јачати вољу и неговати правилан однос према вежбању; 

- систематски пратити физички развитак и психомоторне способности ученика увођењем сталног система информисања. 

 

 

Области корективно-превентивног рада 1  : 

 

1. Стимулација моторног развоја 

а) стимулативне,  

б) реедукативне и  

ц) психомоторне вежбе 

2. Стимулација сензорног развоја 

                                                 
1
 "Отворени систем стимулације хуманог развоја"  Проф.Др Лазар Стошљевић 
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3. Вербална стимулација 

4. Стимулације гностичких функција  

а) искуствени доживљај 

б) стварање енграма 

ц) корелација когниција-моторика 

5. Стимулација психо-социјалног развоја 

6. Релаксација и масажа 

7. Мотивација : 

 

 

 Свака од ових врсти вежби се примењује у строго дефинисаним условима који подразумевају поштовање моторне и менталне 

старости пацијента, затим поштовање зоне наредног развоја, зоне оптималног обучавања, обучавање специјалним вештинама 

Време трајања покрета, време трајања паузе и потребан број понављања покрета неопходни су услови за формирање моторне 

шеме у кори великог мозга. 
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КОРЕКТИВНО-ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

- Вежбе за 

правилну телесну 

перцепцију и 

доживљај тела у 

простору. 

2 пута недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да развију 

визуелну 

перцепцију и 

просторну 

орјентацију 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Стимулација 

когниције и 

моторне акције. 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да утичу на 

развој основних 

гностичких 

функција 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Унапређивање 

постојећих 

капацитета и 

потенцијала и 

развијање 

оштећених. 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да помогну 

свестраном 

развоју функција 

и способности 

организма 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-евалуира 

- Унапређивање 

нивоа 

латерализованости 

екстремитета 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- побољшање 

психомоторне 

организације 

покрета 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Вежбе за 

стимулацију фине 

и грубе моторике   

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да развију фину 

моторику и 

диференцираност 

моторике прстију  

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

пози-тиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Развој 

координације 

покрета, вољне 

контроле покрета 

као и визо-

моторне контроле 

покрета  

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- постизање 

оптималног 

степена 

функционисања, 

а сходно 

захтевима, 

способностима и 

потребама сваког 

детета 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 
 

143 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

- Кориговање 

погрешно 

усвојених 

моторичких 

образаца и 

развијање нових, 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да помоћу 

одређених 

стимулативних, 

реедукационих и 

психомоторних 

активности 

помогну 

рехабилитацију 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Примена 

рефлексно 

инхибиторних 

положаја и 

покрета (РИПП) и 

примена терапије 

покретом  

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да развију 

моторику и 

општи развој 

детета 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Вежбе са 

помагалима и 

реквизитима. 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- очување и 

развијање 

виталних 

капацитета 

организма 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

- Вежбе и 

положаји за 

инхибицију 

скраћене и 

фацилитацију 

ослабљене 

мускулатуре. 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

-корекција 

мишићног тонуса  

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Вежбе за 

стабилност, 

баланс и потпорне 

реакције. 

 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да утичу на 

општи 

сензомоторни 

развој 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Вежбе за 

усвајање базичних 

моторичких 

образаца 2 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да допринесу 

физичкој и 

психичкој 

релаксацији 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

                                                 
2
 пасивне вежбе, потпомогнуте вежбе, активне вежбе, вежбе против отпора 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-евалуира 

- Очување и 

враћање нормалне 

мишићне 

еластичности и 

снаге. 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- допринети 

развоју 

позитивних 

карактерних, 

моралних и 

вољних особина 

и  навика 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Методе и 

технике писања. 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

-јачати вољу и 

неговати 

правилан однос 

према вежбању 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

-Вежбе за 

корекцију 

деформитета на 

горњим 

екстремитетима и 

шаке. 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

-корекција 

мишићног тонуса  

- да помоћу 

одређених 

стимулативних, 

реедукационих и 

психомоторних 

активности 

помогну 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

рехабилитацију 

- Вежбе за 

правилно држање 

и позиционирање 

коштано-зглобног 

система. 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да помоћу 

одређених 

стимулативних, 

реедукационих и 

психомоторних 

активности 

помогну 

рехабилитацију 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Провера 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Коришћење 

технике Кинесио 

Тапинга 3 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

 - Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Провера 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

- Вежбе 

релаксације  

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- јачати вољу и 

неговати 

правилан однос 

према вежбању 

- да допринесу 

физичкој и 

психичкој 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 

 

                                                 
3
 задржавање постојеће корекције 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

релаксацији, 

- да помогну 

свестраном 

развоју функција 

и способности 

организма 

- Провера 

-евалуира 

- Вежбе дисања и 

циркулације 

2 пута недељно 

Током школске 

године. (према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- јачати вољу и 

неговати 

правилан однос 

према вежбању 

- да допринесу 

физичкој и 

психичкој 

релаксацији, 

- да помогну 

свестраном 

развоју функција 

и способности 

организма 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 

- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Провера 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење напретка 

- Израда извештаја 
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Принципи који се морају поштовати: 

 

ПРВИ ПРИНЦИП - Свака примењена вежба мора да буде јасно дефинисана у замисли реедукатора и јасно предочена ономе 

коме је намењена, водећи рачуна о узрасту. Реедукатору мора да буде јасан циљ вежбе, пут којим се он постиже у принципу 

и у односу на конкретан случај. Неопходно је проценити ниво остварености постављеног циља. 

ДРУГИ ПРИНЦИП - Свака вежба мора да оставља јасан траг у областима сензибилитета и кинестетичког осећаја. Покрет 

мора да буде изведен са прикладним ритмом и мора да буде сасвим једноставан у односу на сврху која се њиме жели 

постићи. (Увек се полази од једноставног ка тежем) 

ТРЕЋИ ПРИНЦИП - Покрети вежбе треба да су прожети пријатним осећањима. Осећање пријатности, везано за дати 

покрет, подстиче тежњу за следећим покретом или за серијом покрета који следе. Осећања која прожимају једну функцију 

ослањају се увек на ту последњу, усмеравајући је ка следећој. Ово руковање осећањима на њиховом путу до тела, кроз тело, 

преко покрета ка спољном свету јесте основни задатак реедукације психомоторике уопште. 

ЧЕТВРТИ  ПРИНЦИП - Сваки покрет и сваки осећај са реакцијом која га прати морају да буду названи јасном речју која их 

именује. РЕЧ ЈЕ БИТНА. 

ПЕТИ  ПРИНЦИП - Никада се не смеју задавати вежбе којима дете није дорасло, било на нивоу структура које се ту 

ангажују, било на нивоу активности којима дете није овладало. Почиње се увек од покрета, било пасивних или активних, који 

су детету блиски, који омогућавају да се између њега и реедукатора оствари комуникација пријатности и међусобног 

разумевања и познавања. Поштовати индивидуалне могућности. 

ШЕСТИ  ПРИНЦИП - У реедукацији психомоторике нема модификованих, фиксних покрета који се не смеју мењати и који 

једини имају рехабилитациони значај учинак. Реедукација је слободна размена узајамно усмерених пријатних осећања, која 

се одвијају помоћу стилизованих покрета  (према циљу вежбе која се изводи). 

СЕДМИ ПРИНЦИП - Познавање очуваних или недовољно развијених структура,односно оштећених или недовољно 

ангажованих структура психо-моторног спрега сваког детета омогућава стручњаку да адекватно и правилно моделира план и 

програм рада. 

 

"Отворени систем стимулације хуманог развоја"  Проф.Др Лазар Стошљевић 
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ОТВОРЕНИ СИСТЕМ СТИМУЛАЦИЈЕ ХУМАНОГ РАЗВОЈА 

 ПЛАН ТРЕТМАНА           ПРОГРАМ ТРЕТМАНА 

Интезивни I  

(програм третмана - 24 часа) 

Интезивни II  

(програм третмана - 2,3 пута дневно) 

Интезивни III  

(програм третмана - једном дневно)  

Полуинтезивни I  

(третман сваки други дан) 

Полуинтезивни II 

(третман сваки трећи дан) 

Полуинтезивни III 

(третман једном седмично) 

Консултације 1 

(контрола сваких 15 дана) 

Консултације 2 

(контрола једном месечно) 

 

1. Стимулација моторног развоја 

         а) стимулативне вежбе 

         б) реедукативне вежбе 

         ц) психомоторне вежбе 

2. Стимулација сензорног развоја 

3. Вербална стимулација 

4. Стимулација гностичких функција 

5. Стимулација психо-социјалног развоја 

6. Вежбе за релаксацију и масажа 

7. Мотивација 

   НИВО ТРЕТМАНА     АПЛИКАЦИЈА ТРЕТМАНА 

  1. Минимални     

   2. Оптимални 

   3. Субмаксимални 

1. Према "моторној" старости 

2. Према "менталној" старости 

3. У зони наредног развоја 

4. У зони оптималног обучавања 

5. Обучавање у специјалним 

   вештинама 

ОПШТИ УСЛОВИ ТРЕТМАНА 

   

    1. Режим рада                         4. Режим узимања медикаментозне тх 

    2. Режим одмора                     5. Режим исхране 

    3. Режим спавања                   6. Вођење дневника рада 
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Активности корективно-превентивних вежби се спроводе пре и упоредо са едукативним процесима и након тога. У њих 

убрајамо: 

а) превенцију настанка моторичких поремећаја,  

б) рану детекцију истих, 

ц) дијагностику са прогностиком, 

д) хабилитационо-рехабилитациони соматопедски третман. 

 

 

 

         Председник Школског одбора 

         Игор Јокић 

 

         _________________________
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