
 

 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА 

Назив школе: Основна школа „Јован 

Дучић“ 

Име и презиме: 

Јелена Релић, Професор разредне 

наставе 

Место, општина: Петроварадин  

Школска управа: Нови Сад   

Опис примера добре праксе ИО 

Краљевство Другарство 

 

Кључне речи: основна школа, хиперактивност 

Опис образовне ситуације ученика и окружења 

 

Николина је уписана редовно у први разред, са достављеним мишљењем 

интересорне комисије. У вртићу је је похађала предшколски програм, уз 

примењену индивидуализацију и прилагођавања. Пре почетка првог разреда, 

школа је добила мишљење интерресорне комисије и били смо упознати да 

девојчица има дефицит пажње, да отежано говори и да није усвојила појам 

броја. 

На самом почетку школовања додељен јој је лични пратилац као један од 

видова подршке, као и одласци у ШОСО Милан Петровић на редовне третмане 

код дефектолога и логопеда.  

Самоиницијативно није показивала жељу за разговором. Комуникација је била 

отежана. Она је разумевала само једноставне налоге уколико су се односили на 

познате ситуације и предмете које  је могла да види. Одговори које је давала 

били  су кратки, глас веома тих, а о себи је говорила у трећем лицу.   

Породица је изузетно брижна и посвећена Нинином напредовању. Са сестром је 

блиска и она јој је подршка у учењу код куће.  

Нина је сада ученица четвртог разреда. Редовно иде у школу. Мере подршке 

кроз индивидуални образовни план и даље су потребне и реализују се. 

 

Опис добре праксе 

 

Од првог дана сарадња са породицом је добра и свакодневна.  

Лични пратилац који је сваког дана са Нином у школи не борави у учионици, 

али нам је у сваком тренутку доступан.  

Простор је прилагодјен, клупе су поредјане у слово П са 4 клупе у средини, по 

две са стране које омогућавају ученицима интеракцију и брз прелазак са 

фронталног или индивидуалног рада на групни. Такодје омогућава лакшу 



 

 

међусобну комуникацију и вршњачку подршку која се негује у мом одељењу.  

Један део простора чини Нинин кутак, који су ученици назвали Нинино 

краљевство. То је простор у дну учионице који служи за рад са дидактичким 

материјалом, а има за циљ лакше усвајање и утврђивање знања јер Нина лакше 

учи на конкретним примерима (дрвени сет, интерактивна мапа и други 

материјали који не могу да стану на обичну школску клупу). Учионица је на 

другом спрату, где се налазе само четири учионице. Постоји и простор где 

борави лични пратилац током наставе и где Нина може да оде уколико се 

замори. Тоалет је у близини учионице. Боравак на другом спрату омогућио је 

Нини да усаврши силазак низ степенице, где је раније тражила подршку, а сад 

силази самостално. 

Примењена је индивидуализација у раду. Редовно прилагођавам материјале за 

рад са Нином. Она има посебне задатке које решава. Увек у току часа извесно 

време посветим посебно њој јер тада најбоље ради и извршава оно што од ње 

тражим. Пошто је ликовни израз за њу веома битан, сваки облик учења је 

поткрепљен илустрацијом. 

 

Нина се служи рачунаром, воли да црта у Паинт програму и то веома успешно 

ради. Када заврши све задатке може да користи компјутер. За њу сам осмислила 

андроид апликацију „Пребројавање“ која је доступна на Гоогле плаy и која јој 

помаже да усвоји појам броја. Апликацију је израдио мој супруг. 

 

Као основни циљ, који смо заједно, породица и ја, поставили био је Нинина 

социјализација. Свакодневни боравак у природној вршњачкој групи у оквиру 

редовног образовања омогућуо јој је комуникацију с вршњацима, учествовање у 

заједничким играма, у природном окружењу. Тако је Нина развила социјалне 

вештине врло брзо након поласка у школу, а које и данас развија и усавршава. 

Акценат сам ставила на вршњачку подршку јер се показала као изузетно 

корисна и успешно се реализује у одељењу међу свим ученицима. Вршњачка 

подршка огледа се у подршци у учењу и игрању на одморима.  

 

Подршка у учењу – Нина увек седи са другом или другарицом у клупи. Поред 

њих она ради самостално задатке који су припремљени за њу. Кад јој 

концентрација ослаби они је подстичу да настави са радом. Помажу јој уколико 

је потребно да извади књиге и да их спакује у торбу. Нинна радо прихвата 

помоћ другова, радо прихвата да јој они задају задатке и заједно вежбају са њом 

садржаје које треба да усвоји. Користе заједно простор „Нинино краљевство“ 

где кроз игру вежбају са њом садржаје из математике – бројање и рачунање. 

Самоиницијативно су украсили овај део простора само за њу.  

Воли да на часовима физичког васпитања задаје вежбе обликовања и да се игра 

лоптом. Радо презентује пред друговима оно што је научила и тад добије 

аплауз.  

 

Игра - Кад год се пружи прилика, постоји могућност за игру и дружење с Нином. 

Деца су спонтано развила и осмислила бројне игре.  



 

 

Игре обручем су најбројније. Обруч је „ферари“ у ком се многи возе. Деца су 

смислила песму коју певају док се играју с Нином. Песма је настала у трећем 

разреду. Осмислиле су је Ања и Елена. Научиле су Нину све строфе и заједно је 

отпевале пред целим одељењем. Ја сам их замолила да запишу стихове. Текст 

песме се и сад налази на зиду код Нининог кутка. Понекад обруч постаје кочија 

за принцезе. Зове се „Обручко“ када га додају, а кад се поквари тад постаје 

„Доктор Обручко“.  Обруч је био и колица за бебу где је Нина возила бебу 

Анастасију. Понекад је и пролаз кроз који пролазе виле. 

Цхицкен пиле је игра коју је осмислио друг Матеј. Игра се у ходнику, поподне, на 

малом одмору кад је на другом спрату само наше одељење. Једно дете је пиле, а 

остали се склањају од пилета у базу. „Комшија Пера“ је још једна игра коју деца с 

Нином играју у ходнику.  

Сва деца из одељења учествују у игри и учењу с Нином и заједно уживају у томе. 

Нина им је била инспирација за осмишљавање игара и осмишљавање песме.  

Породица је задовљна јер Нина расте заједно са вршњацима и напредује.  

 

 
 

Професионална добит  

 

Нина се налази у здравом и ведром окружењу, са својим вршњацима, друговима, 

у подстицајној средини која јој је од самог почетка помогла да развије социјалне 

и комуникацијске вештине. Говор је напредовао одлично, управо због 

константне интеракције са вршњацима. Нина има иницијативу у комуникацији 

у игри. 

Деца, другови из одељења, су користећи своју машту обогатила и учврстила 

своје дружење и одељенску заједницу учинили јединственом,  кохерентном 

групом у којој сви медјусобно сарађују, играју се и уче кроз забаву. Кроз 

позитивну атмосферу развили су и емпатију, толерацију и учврстили 

другарство.  

Рад са Нином  код мене је ојачао компетенције за рад са децом из осетљивих 

група. Много брже и лакше припремам материјал за рад са Нином. Без 

потешкоћа усклађујем индивидуализован рад са њом и рад са осталим 

ученицима.  

Мени лично представља задовољство кад видим како се у мом одељењу негују 

позитивни ставови и вредности, да одељење функционише као тим, како су 



 

 

једни другима подршка, колико су толерантни, прихватају различитост и како 

су увек спремни да буду подршка Нини. Ово ми је посебно драго, јер оно што 

чини нашу одељенску заједницу данас, је и  била од самог почетка моја визија.  

Деца треба да буду и остану повезана, треба да буду Нинина подршка јер су они 

ти који ће са њом наставити школовање у петом разреду.  

Професионалну добит су имале и моје колеге које је увид у мој начин рада са 

дететом са развојним сметњама, охрабрио и инспирисао да и они прихвате и 

спроводе инклузивну праксу. 

 

 

  


