
 

 

 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА 

Назив школе:“Милутин и Драгиња 

Тодоровић“ 

Слађана Максимовић, професор 

разредне наставе 

Душанка Ћировић, школски педагог 

Место, општина: Крагујевац  

Школска управа:Kрагујевац  

Опис примера добре праксе 

Дневник праћења пружања подршке 

 

Опис образовне ситуације ученика и окружења 

 

Моја ученица има тешкоће у кретању, коришћењу руку, гвору. Али, она воли да 

иде у школу, да је окружена вршњацима, заинтересована је за рад, радује се када 

успе да уради постављени задатак, похвала је мотивише. Одговара на питања са 

да-не и показује прстом шта жели и предмете које јој неко други именује. 

Покушава и сама да именује предмете из окружења. Воли да слуша музику. 

Потребе за подршком: 

-Подршка при ходању, извођењу вежби, трчању и осталим облицима кретања 

-Подршка у облачењу, узимању ужине и употреби тоалета 

-Подршка у међусобној комуникацији и споразумевању (тумачење изговорених 

гласова, оглашавања делова речи) 

- Подршка при коришћењу оловке, бојица, прибора за рад и уџбеника 

- Подршка у организацији радног простора 

- Индивидуална помоћ у раду 

- Потребно мотивисање, усмеравање пажње и развијање концентрације 

 

 

Опис добре праксе 

 

Пре поласка у школу обављен је разговор са оцем о детету, о њеном 

здравственом стању, интересовањима и склоностима. На првом родитељском 

састанку, првога дана школе сви родитељи и ученици упознати су да је у 

одељењу ученица са церебралном парализом.  

Мој први корак је био да успоставим комуникацију са њом, да јој се приближим 

и да ме она прихвати. Стрпљиво сам посматрала и пратила сваки њен покрет, 

мимику, изговорене гласове и научила током времена да је разумем и 

препознам њене потребе. Она је стекла поверење у мене и у своје другаре, 



 

 

радовала се школи и прихватила радне обавезе. 

Простор у учионици сам организовала тако да ученица може безбедно да се 

креће. Седи у првој клупи да боље прати рад и буде ближа учитељици и поред 

врата да би због брже и лакше могла да оде у тоалет. У почетку, ученици су јој 

помагали да извади и спакује књиге и прибор за рад, да се обуче и поједе ужину. 

Додавали су јој жетоне, штапиће, магнетна слова, сличице и бројеве за магнетну 

таблу, наставне листиће за рад, фломастере за белу таблу. Свакодневно је један 

по ученик имао задужење да јој помаже и пружа вршњачку подршку. Од почетка 

сам са њом радила индивидуализовано.  

Комуникација са другарима и учитељицом радују Соњу. Одговорна је и 

прихвата задатке. Мотивисана је и заинтересована за рад и срећна кад уради 

задато. Радује се похвали. Воли да долази у школу. 

Потпуно се уклопила у одељење. Другови су је од почетка прихватили, укључују 

је у игру. Радо јој помажу, сарађују са њом, радују се њеним постигнућима. Има 

своју игру у учионици коју она иницира. Воли да зачикује другаре, а онда бежи. 

Слободније и боље се креће, боље изговара речи, диже два прста и жели да 

одговори на постављено питање, тражи дозволу да изађе из учионице. Сада зна 

и да се стиди. 

Напредовала је у свим областима. 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Професионална добит 

 

Ово је прво искуство и изазов за мене као учитеља. Научила сам да 

комуницирам са Соњом, да препознајем њене потребе, да изналазим начине да 

јој помогнем. Радовала сам се сваком Соњином успеху. Повећала сам своје 

компетенције. Неговала сам и подржавала позитиван однос других ученика 

према Соњи и веома сам поносна због тога.  

У своју праксу као новину увела сам Дневник пружања подршке (планирање 

активности и остваривање постављених исхода), што ми је било корисно за 

праћење ефеката подршке и кориговање плана подршке.  

У прилогу је дневник праћења пружања подршке вођен током целе школске 

године за сваку наставну недељу. У његовом креирању учествовале су школска 

педагошкиња и учитељица.  

 

 

 


