
 

 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА 

Назив школе: ОШ „Милић Ракић 
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Јасмина Џипковић, наставница српског 
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старешина ученика 

Место, општина: Прокупље, Прокупље  

Школска управа: Ниш  

Опис примера добре праксе ИО 

Прилагођени ИОП за српски језик 

 

Кључне речи: основна школа, интелектуалне тешкоће, српски језик и 

књижевност 

Опис образовне ситуације ученика и окружења 
 

Ученик је први циклус основног образовања завршио по прилагођеном ИОП-у. 

Живи у хранитељској породици и ромске је националности. У петом разреду 

наставља рад по ИОП-у, али долази до проблема у области усвајања знања и 

понашања. До изражаја су дошле исподпросечне опште способности ученика, 

тешкоће у области вербално-логичког разумевања, писаног изражавања. Ученик 

показује селективну и краткотрајну пажњу, незаинтересованост за наставне 

садржаје. Посебно тешки за разумевање су ментално и језички захтевни задаци. 

Тешко усваја нова знања, вокабулар је ограничен и недовољно познаје лексичке 

односе међу речима. Тешко пише по диктату, а воли да преписује текстове из 

читанке. Често наилази на неразумевање и неприхватање унутар вршњачке 

групе, а тешко се адаптира на нове услове и врло често социјалне интеракције 

остварује на непримерен начин. Не прави разлику између адекватних и социјално 

неприхватљивих облика понашања. Смех ученика схвата као одобрење да се 

понаша на непримерен начин. Ученици су погрешно схватали његово понашање 

јер нису разумели да је његова импулсивност резултат његове емоционалне 

незрелости. Ученик редовно похађа наставу и има све потребне уџбенике за рад. 

Хранитељица добро брине о ученику и сарађује са одељењским старешином. 

Ученик воли да црта и да слуша звучне записе. Воли музику. Приоритетне 

области и потребе за подршком су учење, социјалне и комуникације вештине. Са 

учеником се радило на правилној артикулацији гласова, на јасном изражавању, на 

читању и разумевању прочитаног, на усвајању основних правописних правила 

(тачка, запета, велико слово). Попуњавани су формулари са основним личним 

подацима (остварен исход да зна сам да попуни важеће формуларе самостално, да 

зна да адресира и напише писмо) 

 

Опис добре праксе 



 

 

 

У раду са учеником пресудну улогу је имао одељењски старешина, а онда и 

педагог, психолог, хранитељка, предметни наставници, педагошки асистент. За 

ученика су прилагођавани наставни садржаји - дуже лекције су подељене на 

краће делове, ученик је радио у пару, понављана су упутства за рад више пута, 

накнадно објашњавани задаци и захтеви.  

Тражен је мањи број тачних одговора, коришћене су картице, шеме за подсећање 

(падежне, глаголске картице). Омогућено је да чешће одговара усмено и да ради 

са отвореном књигом. Коришћени су цртежи, слике, пузле, панои, наставни 

листови са илустрацијама, важећи формулари, уплатнице. Појачан рад са ОС на 

часовима ЧОСа, похваљивање ученика, мотивисаност да учествује у разговору, да 

учи парцијално и да се сам јави. Са осталим ученицима и наставник је стално 

радио на прихватању ученика., на укључивању у групни рад и рад у пару. Са њим 

су наизменично седели другови из одељења. Упознати су са емоционалном и 

социјалном ситуацијом њиховог друга. Они су схватили да њихов друг показује 

неке особине  по којима се разликује од њих и да се потруде да га прихвате. 

Играли смо игре и симулације, играње улога, на слово на слово, кутија тајни, није 

тешко бити фин. Деца су брзо научила да не реагују бурно на неприлагођено 

понашање друга на часу, опомињу га кад се не понаша како треба, воле га, 

поштују и пазе, помажу при изради задатака. Он је равноправан члан колектива! 

Укључен је у групу, развија комуникацијске вештине и адекватне облике 

понашања и укључен је у рад школе (приредбе, јавни часови). Насмејан је, ведар и 

воли да се дружи са вршњацима. Посебно је везан за одељенског старешину у ког 

има пуно поверење и са којим воли да прича, дели тајне и задужења изузетно га 

цени и поштује.  

 

Професионална добит  
 

Деца су прихватила свог друга, развила су хуманост, саосећање, бригу о свом 

другу. Схватају и разумеју његову особеност и сви заједно учимо да нас разлике 

спајају, а не раздвајају. Ово искуство ми је омогућило да ученику пружим 

могућност за равноправно учешће у наставном процесу, да афирмишем тимски 

рад, а успех ученика ме је још више мотивисао и стимулисао за рад. Користим 

сајтове и литературу о инклузивној настави, едукујем се о посебности и раду са 

децом која раде по посебном програму и посећујем предавања и семинаре везано 

за тему ИОП-а.  

 

 


