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Кашњење у развоју се може јавити услед:
• интелектуалне инсуфицијенције, 

• услед дисхармоније у развоју појединих способности

• или су способности хармонично ниже 

структуиране, па ова деца имају тешкоћа од самог почетка 

школовања, јер неке функције (мишљење, моторичке вештине, 

емоционални развој) код њих могу бити очуване, нека друга подручја 

могу бити оштећена. 

• Због невероватне пластичности људског мозга у раном развојном 

периоду, многа деца која ,,касне“ касније достигну нормалан 

(очекиван) ступањ развоја.

• Ова деца, великим делом, улазе у групу деце са специфичним 

проблемима у савладавању школског градива, поремећајем пажње са 

или без хиперактивности, али што је најважније јесте да су ова деца 

склона развијању додатних емоционалних и сметњи у понашању.



• Постоје предрасуде да је ову децу лако препознати по 

спољашњем изгледу и да имају низ упадљивих 

спољашњих карактеристика, али то није тачно.Све 

зависи да ли дете потиче из породице које су 

занемарујуће, запостављајуће или из породица које 

адекватно функционишу (дете је негованог изгледа)

• УЗРОЦИ који могу да доведу до кашњења у развоју и 

кашњења у учењу, почев од генетских чинилаца, повреде 

мозга (приликом порођаја, ударца у главу, незгодног пада 

–бицикло, санке... спортских повреда), неисхрањеност, 

пренатална изложеност алкохолу (ФАС –фетални 

алкохолни синдром – тренутно најчешћи узрок 

интелек.дефицита у Америци), аутизам , осиромашено 

окружење, занемаривање и неадекватна брига – у 

просеку 1 од 5 ученика који заостаје итд.)



• Пошто се сад укључују сви ученици у редовну наставу, чак 

и они који значајно касне у развоју, проблем је што већина 

наставника није едукована за рад са овом децом и доноси 

проблеме и онако преоптерећеним  наставницима.

Последице су:

• Многи ученици са тешкоћама остају незапажени, њихово 

учење, ако га уопште има, је минимално, а након тога 

прелазе у виши разред у којем се иста неправда понавља;

• Наставници постају све више фрустрирани и 

преоптерећени, што доводи до безнађа и осујећења;

• Дрој дисфункционалних грађана са другоразредним 

образовањем је све већи, због система који је направљен 

за дојучерашње ученике, па није још у стању да изађе на 

крај са савременом стварношћу.



Препознатљиви симптоми и обрасци 

понашања:

• Тешкоће у структуирању времена за

рад,

• Лоше памћење,

• Тешкоће у генерализацији понашања и података,

• Поремећена брзина учења (споро уче, брзо заборављају),

• Смањен распон пажње, велика дистрактибилност,

• Лоше социјално предвиђање, тешкоће у перцепцији 

социјалних сигнала,

• Неустрашивост, 

• Неосетљивост на вербална упозорења,

• Импулсивност,



• Тешкоће у интернализовању понашања по 

моделу,

• Превисока или прениска осећајна осетљивост,

• Језичко изражавање боље од разумевања,

• Лоше стратегије у решавању проблема, 

• Тешкоће у схватању математичких операција,

• У просеку академско функционисање на 

нивоу између другог и четвртог разреда, јер 

они обично достижу ниво конкретног 

функционалног мишљења, а не 

апстрактног.



ШТА МОГУ ДА УЧИНИМ КАО НАСТАВНИК:

• Околина има кључну улогу у будућем напретку детета. 

Много је тога што можете да учините! 

• Пружите детету сигурну, структуирану околину са 

релевантним актиностима учења и висок ниво подршке.

• Немојте спустити ниво наставе у свом одељењу, него 

користите различите стратегије и приступе. Поставити 

различите захтеве према сваком детету појединачно, кроз 

индивидуални или индивидуализован рад прићи сваком 

детету и развијати његове способности и могућности за 

учење и развој.

• Њима је потребно више различитих техника учења које се 

доследно примењују уз коришћење дидактичког материјала.



1. Неопходно је често понављање и конкретизовање. Важне информације 

поновити више пута.

2. Понудите различите активности учења које користе различите стилове 

учења и интелигенције.

3.Д ајте кратка и једноставна упуства. Задатке прилагодите њиховом 

развојном нивоу.

4. Велике задатке поделите на мање кораке, да не би ученици били 

,,преплављени“.

5 .Пружите им висок ниво структурисаности и доследности, јер рутина 

им помаже да предвиде будуће догађаје.

6. Увек их упозорите кад мењате активности јер им је потрбно време да 

се ментално и гзелесно припреме за промену.

7. Кад проучавате ново градиво њима што више конкретизујте, дајте им 

прилику за практичан рад (ако учите грађу биљке нек цртају биљку).



8. Будите позитивни.

Уз вашу упорност може доћи до позитивног напретка – и 

когнитивног и у понашању.

9. Учење им учините занимљивим користећи новије технике 

учења.

10. Привуците пажњу ученика на различите начине, нпр. 

коришћењем музике, гостију, изненађења.

11. Јасно изразите циљеве учења и више пута их поновите.

12.Укључите их у неке слободне активности које воле 

(музичке, драмске, спортске), где ће показати да су 

равновправни са својим вршњацима.

13. Упамтите, ви сте важни, ви можете довести до 

промена.



14. Будите модел за добре начине суочавања са стресом. Ако 

је потребно одвојте мало времена за себе, одморите се и 

дубоко дишите, а кад се догоди нагли преокрет промените

тактику.

15. Не треба штедети похвале и лепе речи, јер и најмањи 

резултати су од значаја и могу стимулативно да делују на 

дете.

БУДИТЕ СТРПЉИВИ. Рим није изграђен за један дан. 

УСМЕРИТЕ СЕ НА ЈАКЕ СТРАНЕ које свако дете има. 

Уочите и научите да цените ,,мала чуда“ која се догађају 

недељно, месечно. Усмерите се на оне ствари над којим 

имате контролу.



У различитости је лепота и снага!

Ако тражимо нешто што је свима заједничко то 

је различитост!


