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УЧЕНИК КОЈИ ЈЕ СКЛОН 

СВАЂИ:



• Овај пореме                              ћај је озбиљан и 

хроничан                                    поремаћај за који 

је својствена                                   вербална 

агресивност, склоност ка узнемиравању 

других, пркосни став и необазирање на туђа 

осећања.

• Ученици који пате од овог поремећаја су 

жртве, они нису одабрали да се понашају на 

такав начин.

• Овај поремећај је резултат комбинације 

околине и генетике, фактори који придоносе 

развоју тог поремећаја, али то није увек случај.



• Већина стручњака сматра да личност или 

темперамент придоносе поремећају, а 

фактори средине само појачавају.

• Често овај поремећај иде у комбинацији 

са АДД-ом и поремећајем расположења,

• Умногим случајевима проблем постоји од 

рођења и с временом постаје израженији -

Та деца су једноставно ригиднија и 

захтевнија,

• од самог рођења имају повећану потребу 

да све држе под контролом.



Узрок може да буде:

-хемијска неравнотежа,

-поремећен серотински

-састав, који је абнормално низак-због

претеране активности цингуларне вијуге, 

која се још назива ,,мењач брзине“ у мозгу

и 

омогућава нам да глатко прелазимо из

једног стања у друго.



• Уобичајне компликације су: лош школски 

успех и слаба социјална прилагођеност.

• У задњих 25 година дошло је до повећања 

симптома понашања супростављања у 

популацији деце школског узраста.

• Учесталији је у раном узрасту код дечака,

• у адолесценцији јавља се подједнако код оба 

пола.

• 30 до 40% деце са АДД-ом развија и овај 

поремећај.

.



• Док ученик са АДД-ом нема намеру да узнемирава друге, 

њихово понашање је више продукт њихове 

импулсивности (дете са АДД-ом може прејако, 

импулсивно гурнути друго дете и биће му после жао што 

је то урадио.

• Док дете са опозиционалним понашањем ће 

вероватно оповргнути да је то учинило, а касније ће се 

тиме хвалити својим другарима. 

• Они који имају обе дијагнозе, па се ту још придода и 

хиперактивност обавезно доводи до туче,грубе игре и 

озбиљних напада гнева.

• Код одраслих може се развити у антисоцијални поремећај 

личности или анксиозни.



Препознатљиви симптоми

• Овај поремећај обухвата образац пркосног, 

непријатељског, раздражљивог или осветољубивог 

понашања, но он не укључује нужно и насилне 

прекршаје.

• Обично за своје проблеме окривљују друге.

• Могу бити препредени, агресивни, фрустрирајући, 

но обично нису опасни.

• Док ће већина деце послушати захтев одрасле особе 

седам од десет захтева, ова деца ће једном, двапут 

или ниједном.

• Наставник треба да прати, колико често ученик 

послуша оно што се од њега тражи?



• Јавља ли се одређено понашање чешће него што 

је типично за ученике тог узраста и развојног 

стадијума? 

• Образац негативних, непријатељских и пркосних 

понашања које траје најмање 6 месеци, током 

којих су присутна 4 или више од наведених 

понашања:

• Разбешњеност,

• Свађање са одраслима,

• Пркошење одраслима или одбијање покоравања 

њиховим захтевима или правилима,



• Окривљивање других за властите погрешке или

лоше понашање,

• Намерно чињене онога што смета другима,

• Лако узрујавање и осетљивост на поступке других,

• Злоба и осветољубивост без очигледног разлога,

• Љутња и бес,

• Псовање и говорење простоте,

• Ниско мишљење о себи.



ШТА МОГУ ДА УЧИНИМ КАО НАСТАВНИК:

• Иако је бављење овим поремећајем изазов за све који су укључени, ви

можете придонети успеху том детету-ученику. Овај поремећај није

акутан,тако да нема потребе да се понашате као да треба нешто хитно

учинити.

• Заузимање мирног и стабилног приступа проблему помоћиће те да се

смањи стрес, како учеников тако и ваш. Стратегије које су описане у 

следећим деловима може помоћи даоно што је у почетку изгледало као

безазлена ситуација преокренете на конструктивно договарање:

• 1.Потражите подршку – Успоставите тимски рад – биће вам

потребна подршка других особа: стручне службе, родитеља, других

наставника, лекара и стручњака из подручја менталног здравља. Кад

формирате стручни тим за подршку, поразговарајте лицем у лице, али без

ученика. Кључна је стална комуникација између дететових родитеља, 

школе и стручњака из области менталног здравља. Само тимски приступ

може помоћи уклањању овог поремећаја и сви који се брину о детету

морају разумети поремећај и укључити се (баке и дедови, рођаци, особе

које повремено чувају дете).



• 2.Осмислите план- са стручњацима из области менталног здравља

упознајте се са планом лечења.Такође направите стратегију за суочавање

са пркосним и супростављајућим понашањем.Ако реагујете импулсивно, 

ваше реакције ће вас погрешно водити у бављењу том децом,јер они и 

покушавају да код свих изазову интензивна осећања.Зато договорени и 

написани план би требаода тачно наведе која је реакција прикладна за

сваки образац понашања.Нпр. шта треба учинити акоомета рад у разреду, 

гњави друге, прави сцене, започне тучу, изјави да ће побећи, прети

самоубиством?Побрините се да све стране буду сложне и да не наседају

на дечије понашање.

• 3.Користите приступ модификације понашања- и у школи и код

куће.Награда и казна морају бити заједнички договорене, узимајући у 

обзир темперамент и личност детета.Ту не постоји јединствена

формула.Награда не треба да буде у виду новца иматеријалних добара већ

повластице и активности које дете воли.Користите мешавину позитивних

(за викенд касни одлазак на спавање - нижи узраст, излазак у дискотеку –

код старијих) и негативних поткрепљења (забрана гледања ТВ, играња

игрица на компјутеру итд.).



• 4.Реагујте на начин који није супростављајући- нефлексибилни

наставници и родитељи, који интензивно емоционално реагују неће

успети продуктивно да се носе са понашањем оваквог детета. Ако ученик

удари ногом о под, руком по клупи и каже ,,Не можете ме натерати”, боље

се сложите са њим и преокрените приступ. Покушајте са следећим: 

,,Имаш право, не могу те натерати. Нико те не може натерати, чак ни ти

сам. Мислим да ти ниси у стању да натераш себе да то учиниш!”.

• Наставници ће бити поново и поново изазвани. Јако је корисно

научити да се сваки пут дубоко удахне, опусти се и избегне сукоб.

• Потражите додирне тачке, ако их нема створите их. Ако ученик

напусти час и одјури из учионице, направите паузу и прошетајте са

целим разредом до игралишта. Ова стратегија неће бити увек успешна.

• 5.Проверавајте приче- јер особа са овим проблемом не види

проблему себи, већ окривљује друге. Неки покушавају да увере друге

одрасле особе да их њихови родитељи злостављају, а други родитеље да

су наставници неправедни према њима.



• 6.Будите доследни- не смете одступати од правила,јер је јако важно

да останете доследни, и ви као појединац а и сви остали који учествују у 

васпитању детета. Чврсти, ауторитативни стил не мора бити у 

супротности са брижним приступом пуним љубави.Битно је, да ваша

очекивања буду доследна и да их изразите на љубазан и топао начин.

Последице кршења правиламорају се примењивати мирно и праведно.

• 7.Поставите приоритете – одаберите 1 до 2 понашања којима се

желите бавити, а затим усмерите реакције само на та понашања. Уместо

да покушате дете да научите да ,,буде добро”, можете га нпр. подстакнути

да не удара друге или не псује.

• 8.Постављајте специфичне захтеве- кад нешто затражите од

опозиционог детета, морате бити врло јасни и специфични, нпр. ,,Слушај

ме док ти говорим”, боље би било рећи: ,,Молим те да седнеш и да

гледаш у мене кад од тебе затражим да ме послушаш”. Можете направити

и плакат са једноставним и јасним правилима или очекивањима који ће

стајати на зиду учионице и код куће. Питање је колико је прикладно

потписивање уговора са оваквим ученицима-треба размислити?



ШТА МОРАТЕ А ШТА НЕ СМЕТЕ ДА РАДИТЕ У ОДЕЉЕЊУ:

• 1.Морате да пружате подстицаје, као што би учинили у случају

било ког ученика.

• - Не смете дозволити да се уловите у расправу са опозиционалним

дететом-учеником јер ће те увек изгубити. Чак и ако победите, заправо

губите јер то штети вашем односу са тим учеником.

• 2.Морате одустати од строге контроле и покушати да будете

флексибилнији.

• - Не смете постављати ултиматуме.

• - Морате им пружати могућност избора, нпр. ,,Да ли би радије седео

у прву клупу или у задњу?”.

• - Морате користити двоструке опције које су обе прихватљиве: ,, Би

ли то радије завршио данас или до краја недеље”.

• Немојте постати опседнути тим учеником. Радите не томе да

постигнете полаган и стабилан напредак.



• 3.Морате користити пуно писања, вођење дневника и цртања.

Те су активности одличне за постицање позитивног и прикладног

понашања. Оне такође помажу детету да среди своје мисли и осећања.

• - Усмеравајте се на процес а не на исход.

• - Не смете бити попустљиви ни у својим поступцима нити у 

очекивањима.

• 4.Морате упамтити, да због рада њиховог мозга на овај начин доводи

до тога да се деца (и одрасли) понашају на непродуктиван начин (попут

одупирања свему). Иако то понашање је најчешће, врло фрустрирајуће, 

морате детету дати до знања да је вољено и цењено.

Немојте додавати уље на ватру или се упуштати у рат са

дететом које пати од овог поремећаја.



Расправа води до свађе, свађа води до бола и мржње, 

a бол и мржња воде човека у пропаст.


