
 

 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА 

Назив школе: OШ “Јован Курсула“ Данијела Рашић, професорка разредне 

наставе 

Место, општина: Варварин, Варварин  

Школска управа: Крушевац   

Опис примера добре праксе ИО 

Сарадња са другим учесницима образовно – васпитног процеса 

 

Кључне речи: основна школа, тешкоће у развоју говора 

Опис образовне ситуације и окружења 

 

У претходној генерацији, која је сада у 7. разреду, у одељењу сам имала ученика са 

којим сам радила по ИОП-у. 

У првом разреду, првог дана сам упознала дечака плавих очију који није желео да 

се одвоји од мајке и да без ње уђе у учионицу. Све што је изговарао за мене је 

првог дана био само скуп неразговетних гласова. Чак и у комуникацији са мајком 

често је користио гестикулацију и мимику. У првом месецу смо радили на 

одвајању од мајке и мом труду да разумем његов говор. У почетку је мајка седела 

са њим у клупи, а онда је прешла да седи иза свих ученика. Са њим је тада почео 

сваког дана да седи други ученик. Договор са осталим ученицима је био да му 

помажу, а са њим, да тражи помоћ од мене или од другова. Мајка је затим 

напуштала све дуже и дуже учионицу, док нисмо једног дана стигли до тога да је 

није било целог дана у школи. Од тог дана је прихватио да као и остали ученици 

сам улази у школу и учионицу.  

Разговором са родитељима, лекаром опште праксе, педагогом школе а 

првенствено сталним посматрањем створила сам слику о ученику. Он је дете из 

потпуне породице и има старијег брата. До треће године његов развој је био као и 

код све деце тог узраста. У трећој години је прележао низ тешких болести, од 

којих је једна, инфаркт мозга. Последице су биле очигледне, имао је различите 

тешкоће, а највише је био оштећен говор. После ових болести, практично је 

кренуо са учењем говора из почетка. Није могао да контролише доњу вилицу и 

није гутао пљувачку. Користио је гестикулацију. Сметала му је велика галама 

Са ученицима из одељења сам се договорила да инсистирамо да он говори, да 

само у крајњем случају реагујемо на гестикулацију. Његов говор смо већ у том 

периоду и ученици и ја разумели.  

У почетку, родитељи нису прихватали идеју да ученик ради по ИОП-у. Након 

неколико разговора обављених са педагогом школе, са мном, а и када је мајка 

уједно и сама увидела да он не може да прати градиво истим темпом као други 

ученици дали су пристанак за рад по ИОП-у. Тако да је овај ученик радио по ИОП-у 



 

 

од трећег класификационог периода 1. разреда.  У периоду пре тога рађена је 

индивидуализација са њим.   

Опис добре праксе 

 

Због отежаног говора почетно читање и писање је било отежано. Дуго смо радили 

са словарицом. Радила сам вежбе које сам добијала мејлом од логопеда. У другом 

разреду почео је да пише самостално краће речи и да краће речи чита тако што 

гласове повезује у слогове. Постепено смо уводили писање дужих речи и краћих 

реченица. Није усвојио писана слова, али је до краја 4. разреда савладао и 

штампана слова латинице. На часовима обраде новог текста пажљиво је слушао 

моје читање. Увек сам му давала прилику да одговори усмено на питања када он 

то пожели. Када је почео да пише давала сам му једноставније захтеве и врло 

често сам давала и додатно објашњење. Задаци које је радио су типа допуни, 

заокружи, прецртај, прочитај и нацртај, повежи. Питања су била на листићима. Да 

се не би осећао издвојеним често сам наставне листиће  давала и осталим 

ученицима са захтевима који су прилагођени њима. Када је научио да преписује са 

табле, писала сам штампаним словима, а остали ученици су преписивали писаним 

словима у својим свескама. Писање великог слова нисмо успели да усвоји до краја 

4. разреда. Усвојио је неке основне граматичке појмове, знао је да одреди именице 

и глаголе и да подвуче субјекат и предикат у простим реченицама. Писао је 

самостално по неколико краћих  реченица на задату тему. Он је код куће имао 

велики број различитих животиња, нарочито живине о којима се сам бринуо. 

Често смо тражили од њега да нам прича о својим животињама, тако да је вежбао 

говор и састављање реченица. 

Из Математике дуго смо радили са дидактичким материјалом јер је имао проблем 

са пребројавањем елемената једног скупа. Осим жетона и штапића користили смо 

кестење, каменчиће, цветиће, листове, гранчице, шишарке и др. што су други 

ученици доносили као поклон њему. Користили смо и разредну рачунаљку. У 

другом разреду смо радили сабирање и одузимање у 1. и 2. десетици цртањем, 

додавањем, прецртавањем и пребројавањем кружића. На крају 4. разреда научио 

је да сабира и одузима бројеве прве стотине са потписивањем без прелаза 

десетице, самостално је решавао једноставне текстуалне задатке са краћим 

текстом. Научио је и да чита бројеве прве хиљаде.  

Волео је ликовно да се изражава и то нарочито дрвеним или воштаним бојицама. 

Често је и сам илустровао текстове које радимо или песмице из музичког које смо 

ми певали. Он није могао, а није ни желео да пева. Моторика му је очувана тако да 

му је рукопис  веома уредан, као и цртежи. Био је ослобођен часова физичког, али  

смо увек проналазили игре које може и он да се игра са осталом децом у једном 

делу часа. Уживао је у групном облику рада и био је веома активан поготово на 

часовима Света око нас и Природе и друштва када су радили огледе. 

Од самог почетка  сам инсистирала на његовом учешћу у свим ваннаставним 

активностима. Учествовао је у свим приредбама и у оквиру одељења и у оним које 

су биле јавне. Није желео да пева, нити да говори пред публиком ван учионице, 

али је увек постојала улога чији би носилац био он. Учествовао је и у представи 

коју смо изводили неколико пута пред различитом публиком. 



 

 

Ученик је био прихваћен од свих ученика у одељењу. Радо су му помагали и 

играли се са њим, одлазили су код њега кући и звали га у госте. У трећем разреду 

је био у школи у природи. Мајка је ишла  као пратилац. Тамо је без икаквих 

предрасуда био прихваћен и од деце из других школа. Једини његов захтев је био 

да буде окренут леђима ученицима из других одељења да га не гледају како једе. 

Тај проблем није имао у нашој школи. Успоставио је контакт са ученицима из 

дргих школа и путем фејсбука се дописивао са њима. Када је учио латиницу, путем 

фејсбука дописивао се са друговима из одељења и са мном.  

Пре почетка школске године, његовога  поласка у пети разред, па потом  и на 

крају септембра месеца одржани су састанци са свим наставницима који предају 

петом разреду. На првом састанку сам их упознала са општом сликом о ученику, 

његовим потребама, стеченим знањем, начином учења,.. На другом састанку сам 

одговарала на питања које су колеге постављале мени, у вези њим. Ученик се уз 

помоћ колега и ученика успешно уклопио у нову средину. Са њим је од почетка  5. 

разреда ученица из нашег одељења која прискаче у помоћ ако га неко од 

наставника не разуме шта је  рекао. Он има врлодобар успех и и даље ради по 

ИОП-у.  

Оно због чега сам посебно поносна је то што је ученик долазио насмејан у школу и 

одлазио насмејан из школе. Драго ми је што је прихваћен и у новој средини 

(матичној школи), да стално напредује и да жели и више да научи и напредује.  

Напредак сваког ученика доживљавам као свој успех. Напредак овог ученика 

сматрам његовим, својим али и успехом осталих ученика у одељењу. Овог успеха 

не би било да су се ученици другачије поставили. Стална сарадња са родитељима, 

њихова упорност, сарадња логопеда и мене, сарадња педагога са родитељима и са 

мном су такође допринели да ученик расте задовољан. Успех је постигнут и зато 

што је ученик напредовао сопственим темпом, лагано, без било каквог притиска. 

Радио је онолико колико може за време часа. Некада се дешавало да уради само 

један задатак од припремљених за тај дан или да све што уради уради погрешно. 

Остављали смо задатке по страни, па их је завршавао код куће, или на допунској 

када се осећао боље или код логопеда на вежбама. Било нам је важно да одради 

задатке онда када се осећа спосебним за то. Позитивно је било и то што је 

поштовао правила понашања и није ометао остале ученике у раду, чак и онда када 

се њему није радило из здравствених разлога. 

Данас је овај  ученик  успешан у школи, научио је да вози бицикл, набавили су му 

фластер из иностранства који му омогућава да гута пљувачку, тако да не кваси 

гардеробу и не мора да се пресвлачи. Када га сретнем видим у плавим очима 

срећу и радост, што је најбитније. 

 Захваљујући њему много тога сам научила да бих му се приближила и да школу 

не схвати као оптерећење. Још једном понављам да ипак мислим да је улога 

вршњака веома битна у раду са оваквом децом. 



 

 

  Рад ученика Н. Ј. у 4. разреду 

Професионална добит 

 

На самом почетку сам била збуњена, нисам могла да извршим евалуацију рада са 

учеником који не усваја градиво истим темпом као и остали ученици. Одласком на 

пар семинара и читањем стручне литературе, као и кроз разговор са педагогом  

успела сам да схватим шта је приоритет за њега. Брзо сам се уходала у припреми 

радног материјала за ученика. У разговору са колегиницама из других школа сам 

схватила да  свако дете које ради по ИОП-у захтева посебан приступ, не може се 

укалупити и користити готов материјал. Сваком од ове деце треба посебан 

приступ и посебни задаци. Постала сам стални члан Тима за инклузију у школи. 

Своје искуство у писању планова преносим млађим колегама.  

Посебна добит је што сам била спремна за рад са учеником у новој генерацији, 

који ради по ИОП-у. Иако је прича посве другачија била сам много опуштенија и 

спремна за превазилажење свих „проблема“ који се јављају.  

 

 


