
ЕПИЛЕПСИЈА



То је оштећење централног 

нервног система.    

- Сматра се да у Европи болује 

око 400 милиона људи, од тога

половина су деца, јер је то углавном

болест дечјег узраста.

- Јавља се у раном детењству или у доба пубертета, али 

може се јавити и касније.

- Узроци могу бити ендогени и егзотерни.

- Постоји преко 30 врста епилепсија.

- Може бити са краћим (petit mal ) или дужим (grad mal) 

губитком свести.



• Наставници су обично забринути и уплашени када 

сазнају да дете у њиховом разреду има епилепсију и 

помисле на најтежи тип напада у виду пада са губитком 

свести уз трзаје целог тела. Ово су најређи типови напада 

који изискујe одређене мере да се особа не би повредила.

• Важно је знати да у таквим ситуацијама дете треба 

поставити да лежи на поду, на боку, ставити му нешто 

меко под главу, ослободити дисајне путеве, не стављати 

ништа у уста, склонити оштре предмете из његове 

близине, бити поред њега док напад не прође.

• Позива се медицинска служба у ситуацији: први напад, 

дете је без свести 5 минута и ако са напад понавља.



• Мали епилептички напади трају 1-3 секунде.

• Примећује се мали застој у говору и писању, 

укочен поглед и туп израз лица, ученик се 

тренутно загледа у једну тачку или само затрепери 

очима ,,као да је застало у акцији“, мрмља нешто 

неразумљиво, облизује се, са или без неприметне 

гримасе на лицу.

• После 1-2 секунде продужује да говори, да ради, да 

пише или да пита: ,,Шта се то догодило?“ ,,Где сам 

стао?“ ,, Шта треба да радим?“.

• Ови напади се тешко региструју или се 

објашњавају ,,лошом навиком“, ,,глупавим 

понашањем“.



• Деца која болују од епилепсије немају никакав 

ментални хендикеп, осим тешке форме које могу 

да доведу до интелектуалног осиромашења.

• Способна су за наставни рад уз редовно 

узимање лекова, који доводе до успорености и 

поспаности.

• Њихов психосоцијални развој у великој мери

зависи од тога како средина прихвата њихову 

болест.

• Онда када осећају да су прихваћена у свом 

одељењу, са својим талентима и ограничењима, 

као и свако друго дете, њихов развој је подстакнут

и усмерен.

•



• Јако је битно да се успостави добра сарадња са 

родитељима како би објаснили могуће 

провоцирајуће факторе које је могуће избећи: 

трепераво светло, пењање уз степенице без пратње 

одрасле особе, као и ауру – претходницу напада, ради 

остваривања заједничког праћења дететовог развоја. 

• Обично постижу лошији успех у односу на њихове 

могућности и ниво аспирације је нижи.

• Родитељи често очекују више од детета, дете може 

бити презаштићено у кругу породице а понекад то 

родитељи очекују и од наставника.

• Репродукција градива може бити лошија од 

очекиваног.



ШТА МОГУ ДА УЧИНИМ КАО 

НАСТАВНИК

• Омогућити детету да има мање 

фрустрација а више задовољства, 

што помаже емоционалном развоју.

• Избегавати испитивање у групи, постављати кратка, јасна 

питања, примењивати двосмерну комуникацију

• Постављање задатака прилагодити дететовом знању.

• У случају сложенијег задатка поделити га на секвенце и 

приликом испитивања користити испитивање по ,,корацима“, 

уз евентуално усмеравање.

• Кад сте у могућности похвалите дете за његово постигнуће, 

залагање и рад.



• Не треба их поредити са другом децом, критиковати или 

кажњавати за оно што не могу да ураде.

• По могућности објаснити другој деци природу проблема у 

терминима ,,различит начин учења“.

• Поставити јасна правила шта се од детета очекује и каква 

је ,,казна“ за рђаво понашање.

• Не кажњавати дете за понашање које оно не може да 

контролише (кратак распон паже, неспретност, прекомерна 

активност, тешкоће читања, писања, рачунања…).

• Са родитељима разрадити понашања која изазивају 

навале беса и фрустрација, по могућности увек дете 

повући из потенцијално угрожавајућих ситуација.



,,Мали људи, које ми зовемо деца, имају своје велике болове 

и дуге патње, које после као мудри и одрасли људи 

заборављају“ – Иво Андрић


