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- Постоје код деце извесна одступања осећајног 

(емоционалног), сазнајног и друштвеног развоја, која су 

претежно резултат недовољно познатих и још увек 

неиспитаних унутрашњих чинилаца (наслеђа, телесне 

сметње, темперамента, предиспозиција или сама 

конституција мозга) али олакшана или подстакнута 

спољашњим чиниоцима.

- Развојна одступања могу снажно осујећивати родитеље, 

васпитаче, наставнике (нпр. урођена повишена агресивност 

или покретљивост детета) и променити образац односа дете 

– родитељ, дете –васпитач, наставник, те накнадно 

допринети развоју поремећаја нпр. Недруштвеног 

понашања.

- Развој дечака чешће одступа од нормалних граница него 

развој девојчица.



Граница између нормалног и патолошког у 
детињству није јасно одређена ни кад је реч о 
телесном, а још мање о психичком развоју

• Развојна одступања треба разликовати од 
реактивних поремећаја, развојних сметњи, 
неуроза па и психоза.

• Период транзиције у коме живимо, релативно 
лоша материјално-економска ситуација 
великог броја људи, криза основних вредности у 
друштву, криза идентитета, ослабљена 
кохезивност породице јесу фактори који у 
великој мери представљају подлогу за настанак 
разних тешкоћа-поремећаја код младих.



Најновија неурофизиолошка и неурокогнитивна сазнања,  дају 
нам један другачији поглед на многе проблеме и тешкоће са 
којима се свакодневно сусрећемо у раду са ученицима.

Полази се од тога да ,,ЗДРАВИ МОЗГОВИ ЧИНЕ ЗДРАВЕ УЧЕНИКЕ”, а са 
здравим ученицима и 
позитивном образовни средином имамо 
велике шансе за висока професионална 
постигнућа и 
личну сатисфакцију 
због постизања успеха. 

Шта се догађа када на учеников
мозак делује кашњење у 
развоју, хемијска неравнотежа или
абнормалност?



Врло једноставно: требају нам бољи ресурси 
да би успели.
.
• Уколико се на време не препознају нормативне 

кризе (полазак у први разред, пети, седми, у СШ) 
веома често прерастају у тешкоће

• Благовремено препознавање проблема 
омогућава циљано усмеравање интервенција и 
решавање проблема

• Неки ученици поправиће успех и понашање и 
самим вашим препознавањем проблема, 
бригом и отварањем према њима, другима ће 
требати време, одређена интервенција, подршка 
и интердисциплинарна помоћ.



Не постоје ученици до којих је немогуће допрети.

Одређене вештине, стратегије и коришћење 
креативних технике у учењу и памћењу, могу да 
помогну и оним ученицима који су раније били 
,,непоправљиви”. 

Није ли у томе сврха 
подучавања?



Људски мозак има око сто милијарди 
можданих ћелија-неурона.

• Када се беба роди има скоро све неуроне, али мало 
дендрита и мало синапси које их повезују.

• Број интеракција је тај који одређује нашу 
интелигенцију, а не величина мозга или број мажданих 
ћелија, а то се може постићи формирањем 
стимулативног окружења.

• Сваки пут кад поновимо неку

радњу или мисао веза се

учвршћује, ако не користимо

те везе више пута оне одумиру.



• Мозак ради по принципу ,,узми или остави”- он развија 
своју мрежу зато што ти нешто покушаваш, чиниш, учиш, 
вежбаш.

• Истраживања су показала да се дендрити највише 
развијају  током 4,8 и 11 недеље, 4, 8 и 12 месеца и у 
2,4,7, 11,15 и 19 .То је налик дрвећу. 



• Значајан раст неурона имамо у фронталном кортексу –

део мозга који има најважнију улогу у мишљењу, 

расуђивању, логици, доношењу одлука.

• У пубертету, као дрво у пролеће одједном крене да 

расте и да се грана(10-12 године).Врхунац раста код 

девојчица достиже у 11 код дечака у 12 година и заиста 

читаво море веза и синапси настаје у то време.Онда 

оне морају бити сасечене или 

поткресане током 

периода 

адолесценције.

- Ћелије које нису

потребне мозгу 

отпадају.



•Научници мисле да је ово поткресивање важније од раста, 

налик поткресивању воћки којима проређујемо гране али их 

чинимо дебљим и јачим.

•Током 16 и 17 године у мозгу има онолико синапси као и код 

одраслог човека (беба од 1-2 год.има двоструко више).

- Адолесценција је доба огромних и 

запањујућих физичких промена у мозгу.

У раној адолесценцији су

раздражљиви, трапави, склони 

ризиковању и често егоистични,

понекад доносе погрешне одлуке, 

не уважава мишљење других 

људи и не размишља на зрео

и логичан начин



Снимак људског мозга 



• Последица - употребљавају ону ,,интуитивну” амигдалу 

(део мозга повезан са интуитивним реакцијама и 

сировим емоцијама), а мање фронтални кортекс.

• Зато је адолесцентима тешко да читају са лица одраслих 

особа око себе – они често мисле да одрасли изражавају 

бес када се, у ствари, ради о бризи и обзиру, тј.гађење

када је у питању обично изненађење.

• Дечаци лошије идентификују осећања, изгледа да они 

употребљавају амигдалу знатно више.

• На крају крајева – наш мозак је тај који нас тера да се 

осећамо онако како се осећамо.  



• Ако желимо да максимално развијемо 
потенцијале свог мозга, морамо користити све 
мождане вијуге које су нам подарене.

• Мозак сам дели све активности у две различите 
категорије: једну групу активности преузима 
лева хемисфера–

кад се бавимо логиком,

низовима, линијама,

речима, бројевима и 

анализом а 

другу групу десна

хемисфера мозга –

ритмом, бојама, сликама 

(имагинацијом), маштарењем и уочавањем целовитости.



• Јако је значајан још једна област мозга АМИГДАЛА (код

бебе у потпуности развијена, делује инстиктивно а не

логички)

• одговорна за емоционално деловање и за емоционалну

интелигенцију (међусобно дејство амигдале и неокортекса-

доноси одлуке).

• Ако се она отклони (у случају болести)

– немогућност

одмеравања емоционалне

важности догађаја

,,афективно слепило”.

• Емоционални ум

радар за опасност.



• Систем модерне едукације има тенденцију да 

,,наводи” чак и малу децу на левој страни (науци 

и теорији) или ка десној (уметности и занаству) и 
тако долази до употребе свега једне половине 

потенцијала и на тај начин стварамо свет полу-умних-

како каже Т.Бузан.

• Леонардо да Винчи, 

Екстремни корисник 

обе хемисфере мозга.

(од најранијег доба треба заинтересов

ати децу за највећи обим тема и 

предмета, да буде подједнако 

практично и ментално вешто

(уметност, физика, да користи обе

руке у цртању, писању, употреба виљу

шке, ножева…)



-Постоје критични периоди у развоју мозга 

кад мозак неће моћи касније да научи 

извесне вештине ако нема правовремену и 

одговарајућу вежбу (нпр.ако не почнеш да 

учиш страни језик пре седме године)

-Постоји разлика и у 

биолошком и 

физичком смислу

између мушк-

араца и

жена

-,,Природа 

или васпи-

тање?”



• -,,Природа  или васпитање?”

• Природа ипак, без обзира да све што радиш на 
мозгу оставља траг, али само у физичком смислу.То 
потврђује запањујући, мада трагичан пример 
случаја, познат као Џон и Џоана, близанци рођени 
као дечаци 1967. године, 

који је показао

• да васпитање, односно

искуство и одгајање 

никако нису успели

да надвладају биологију.



ОECD KLASIFIKACIJA
3 категорије посебних образовних потреба код деце:

• Категорија А: деца са сметњама у развоју и 

инвалидитетом (деца са физичким-моторним, 

сензорним, чулним сметњама, деца са тежим или тешким 

интелектуалним сметњама, деца са вишеструким 

сметњама у развоју)

• Категорија Б: деца са тешкоћама у учењу, 

емоционалним сметњама или проблемима у понашању

• Категорија Ц: деца из социјално нестимулативних 

средина, која услед социјално-економских, културних или 

језичких разлога имају посебне образовне потребе (деца из 

ромске националности, расељена и избегла деца, деца из процеса 

реадмисије-поновни прихват лица који бесправно бораве у туђој 

земљи и сл.)



,,Добра је свака мука која нас повезује и лоше је 

свако добро које нас раздваја“ – Душко Радовић


