
ПРОБЛЕМИ  ПОНАШАЊА КОД 
ДЕЦЕ/УЧЕНИКА– неурокогнитивна

психологија – други део

Радица Благојевић Радовановић
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• То је поремећај организације кретања чија су главна

обележја: 

• претерана покретност, раздражљивост, наглост, слаба пажња, 

сазнајни поремећаји и слабији успех у школу.

• Хиперактивна деца стално ходају, скачу, окрећу се или се

врпоље.Ти непрекидни покрети су некад неорганизовани и 

брзи , али не увек.Могу бити спори и одмерени.

• Важно је не заменити претерану активност, с нормалним

дечијим понашањем које већина деце исказује у одређеним

стадијумима развоја.Претерана активност се не сматра

хиперактивношћу уколико не траје после 4 године.



• Ако дете након тог доба настави да исказује 

хиперактивно понашање то може да значи да 

постоје сметње у телесним регулацијским 

механизмима, што може указати на присутност 

поремећаја.

• Док је хиперактивност често проузрокована 

разликама у мозгу ученика,

• Претерана активност може бити природна 

реакција нпр. на неприкладну околину за учење, 

надоградња на примарне тешкоће у учењу, 

злостављање или занемаривање у породици.



• Хиперкинетичка деца и поред нормалних интелектуалних

способности, често имају тешкоће

• у савладавању школског градива, 0д 20 до 40%, а већина развија

додатне емоционалне или проблеме у понашању.Зато је јако

важно рано препознавање, како би се додатни проблеми

предупредили.

• Хиперактивност такође, не заменити са озбиљним

поремећајем АДД-ом.

• Хиперактивност је понекад компонента АДД-а и понекад се

могу видети у комбинацији, али се често неоправдано

приписује хиперактивном детету да има АДД.

• Међутим, чврста дисциплина не представља

решење.Хиперактивно дете није намерно тврдоглаво и не

може вољно да контролише симптоме свог поремећаја.



• Родитељи и наставници су обично узнемирени и 

агресивни према хиперактивном детету

• Постављају му превелике захтеве у погледу реда и стега 

• Упоређују га и указују му на другу децу и на тај начин још 

више појачавају његову несигурност и изазивају осећање 

кривице.

• Често су одбачена и од својих вршњака и неприхваћена.

• Узроци могу бити психички који делују у оквиру породице и 

школе, органски неурофизиолошки, генетички и др.



• Одређену улогу има префронтални кортекс, који је 

важан за инхибицију моторичких реакција, код ученика са 

хиперактивношћу то подручје показује смањену активност 

• Док мали мозак и базалне ганглије, које су важне за 

моторичку активност , претерано су



• ХИПЕРАКТИВНОСТ - Препознатљиви симптоми

• 1.Јесу ли симптоми трајни?

• 2.Јели присутно више симптома?

• 3.Онемогућују ли ти симптоми ученикову способност да учи и 

дружи се?

Ако је одговор на сва ова питања ДА, могло би се радити о 

хиперактивном ученику.

Следећи симптоми су обично повезани са хиперактивношћу:

• Врпољење и изражавање потребе за додиривањем,

• Немир (стоји кад други седе и трчи кад други ходају),

• Емоционална незрелост,

• Непоштовање правила и дужности,

• Неопрезно понашање,

• Повремено антисоцијално понашање,

• Смањена потреба за спавањем,



Хиперактивност се јавља код око 

5% деце.

• Хиперактивност се чешће јавља

код дечака и то у размери 5:1. 

• Међутим, овде треба размотрити 2 ствари:

Већина наставника у нижим разредима су жене,

многе од њих могу типично дечачко понашање које је 

грубље, такмичарско, истраживачко протумачити као 

хиперактивност, 

јер девојчице су социјализоване да буду тихе и суздрживе, 

док се дечаци подстичу да више преузимају ризик, да се 

активније играју и да користе више простора.

Ове полне разлике се могу јасно видети за време одмора, 

кад се девојчице обично мирно друже, док дечаци трче 

или се баве другим телесним активностима.



ШТА МОГУ ДА УЧИНИМ КАО НАСТАВНИК

• Хиперактивни ученик није ,,дивља животиња” коју треба

укротити или ,,сломити”. То се односи и на школу и на породично

окружење. Сломљени дух детета значи да нико није победио. 

Прихватите различитости својих ученика и прилагодите им се што

боље можете.

• Као прво схватите да у бављењу овим проблемом нисте сами. Хиљаде

наставника сусреће се са хиперактивним ученицима, многи од њих не

само што су се успешно суочили са овим проблемом него су и 

напредовали. Осмишљавајући нове приступе, прилагођене овим

ученицима, многи наставници су научили како да их разумеју, цене

њихов ентузијазам, енергију и креативност.

• Том Хартман у својој књизи ,,Поремећај недостатка пажње и 

хиперактивност”  ову децу назива ,,ловцима”, који су физички активни, 

који стално истражују своје окружење, који су креативни, импулсивни

усталној потратолицзи,  попут Леонарда да Винчија. Такви ловци нису

АДХД: они су енергични!



• 1.Задржити позитиван став- опустите се и размислите о томе, да

осим што морате да промените понашање и приступ хиперактивног

ученика, можда морате променити и свој.Ако немате искуства са

хиперактивним ученицима морате да учите.Усвојите позитиван став и 

упамтите следеће: иако би ваша прва реакција била да окривите дете, 

то је контрапродуктивно.

• 2.У настави укључите више кретања –ова стратегија има позитиван

учинак на све ученике.Уведите више стајања уместо седења, као и 

више ходања, кретања и практичних искустава.У низим разредима

избегавајте наставу екс-катедра дуже од 10 минута, без практичног

прекида а у вишим укључите неко кретање сваких 15 минута, или нчак

и чешће.Столице на којима нам седе ученици су неудобне, па им

омогућите да се крећу свреме на време.Кретање, додиривање, 

експериментисање и глума – су стратегије које поткрепљују учење.



• 3.Укључите вежбање вештина и емоционалну интелигенцију- јер то

проширује могућности за учење. Најбољи је зато тематски приступ, познат

такође као тематска настава, у којем се наставне јединице повезују заједничком

нити.нпр. ако је тема тог месеца Земља, наставни рад може укључити

креативно писање о Земљи, истраживање неке теме из тог подручја, рашавање

математичких задатака који су тематски везани уз Земљу и одржавање трке.

Укључите у наставу теме као што су: умеће слушања, решавање проблема, 

конфликата и технике опуштања, решавање енигматике итд.

• Мало је вероватно да ће те постићи потпуни обрт у понашању, кумулативни

учинци добро планираних тематских јединица, који активно ангажују ученике

даће резултате за неколико месеци.

• 4.Потражите подршку – успоставите тимски рад- Уколико се

проблематично понашање не реши за неко време, укључите родитеље. Могуће

је да треба и медицинска помоћ. Објасните родитељу шта сте све предузели у 

прављењу стратегије у исправљању понашања а школски стручни тим треба да

усмери родитеље на тражењу мадицинског третмана.

(КОРИСТИТЕ И СТРАТЕГИЈЕ КОЈЕ СУ ДАТЕ У РАДУ СА ДЕЦОМ СА 

ПОРЕМЕЋАЈЕМ ПАЖЊЕ !)

•



“Ваша деца нису ваша деца. Она долазе кроз вас, али не и од вас, и 

премда су са вама, не припадају вама. Можете им дати своју љубав, али 

не и своје мисли. Јер, они имају властите мисли. Можете окућити њихова 

тела али не и њихове душе, јер њихове душе бораве у кући од сутра, коју 

ви не можете посетити, чак ни у својим сновима.” - Халил Џубран


