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МЕТОДЕ РАДА АСИСТЕНТА У НАСТАВИ 

 

 

Од 2009. године радим са Лазарем као асистенткиња у настави и мој основни циљ је 

његово осамостаљивање, усвајање различитих вештина и обрађивање наставног садржај. 

Лазарев напредак пратимо учитељица, мајка и ја и прилагођавамо му план и програм. У раду 

са Лазаром користим следеће методе: PECS (учење путем слика), АBА (учење путем 

фотографија)
1
 и елементе TEACH програма

2
.  

Сам почетак рада у одељењу се састојао u томе да пратим и дозвољавам Лаазару да 

сам одабере активност, што је било моје јасно показивање интересовања за његову игру. 

Предуслов за даље учење је био похвала, јасна и прецизна. Када га похвалим – тако и 

изгледам (срећно), и он разуме значење онога што сам рекла. Ако се у неком тренутку 

непримерено понаша, позитивна сам у својим очекивањима да ће, иако је данас био лош дан, 

сутра бити боље.  

Обзиром да деца уче имитирајући друге а нарочито своје вршњаке, школа је на Лазара 

имала и има велики утицај. У овој, трећој години школовања, напредак је приметан и 

значајан у свим сегментима Лазаревог академског и друштвеног живота.  

 

ВЕШТИНЕ САМОПОСЛУЖИВАЊА 

 

Сви задаци су једноставни и конкретни. Информације презентујем на визуелно 

структуриран начин, помоћу картица, које помажу да ученик уочи битне информације, 

распоред активности, нпр: „Када устанеш, шта урадиш?“ Постепено окрећем дечакове слике 

како се умива, пере зубе, како се чешља, проналази своју одећу и обућу, доручкује, ради 

домаћи, иде напоље...). На исти начин и мама ради са њиме код куће.  

                                                 
1 Користим једноставне фотографије без сувишних детаља. Лазар је имао свеску са фотографијама и симболима-знаковима 

које разуме и које треба да усвоји. Кроз овај метод обрађујем:  

- „Ја“ - увек говорим у првом лицу; 

-  Телесна шема, породица, емоције, занимања, животиње и др. 

  Оно што разуме користим да бих увела нову активност, ПИСАЊЕ. Суштина је да пише оно што му је познато, јер кроз 

познато учи нове активности. Овом активношћу постижемо усмеравање пажње и продужавање времена у једној активности. 
2 постепено прилагођавање се односи на план и програм рада – у току дама, како у школи тако и у кући. Активности се 

обављају увек у исто време и на исти начин, у истој учионици (нпр. увођење у структуру месеца, дана, делова дана). 

Направили смо календар за сваки месец у којем ће бити издвојене активности за сваки дан у месецу. Користемо картице са 

графичким симболом и речи (испод симбола). На столу стоји табела у којој пре почетка првог часа утврђујемо који је дан 

(Лазар ставља картицу тог дана), „Које часове данас имаш?“ „Имаћемо српски и писаћемо слова“ – ученик ставља картицу 

на таблу, и тако редом. Неопходно је да распоред активности буде јасно структуиран зато што омогућава ученику да 

предвиди кретање активности и догађаје током дана. Тиме избегавамо несигурност и конфузију код ученика. 
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Почетак рада је био праћен његовим негодовањем због наведених активности, али 

временом су активности постале рутинска радња, навика. Данас је довољно да кажем, ако 

заборави да скине јакну: „Лазаре, дошао си у школу, одлично си ставио ранац на столицу, а 

шта треба сада да урадиш?“ На моје подсећање, Лазар самостално скида јакну и качи је на 

чивилук. 

Усвајање елементарних хигијенских навика смо почели практичним примерима: 

прање руку пре ужине, после употребе тоалета, одржавање хигијене носа, лепо понашање 

(брисање носа, стављање руке на уста приликом кашљања, за брисање носа користимо 

марамицу, туђе ствари не дирамо ако прво не питамо). Потом смо почели да усвајамо 

културу понашања у школи (почетно звоно означава почетак часа а завршно крај часа).  

Данас Лазар показује потпуну спретност у коришћењу ужине, пере руке без 

подсећања, самостално користи сапун и убрус. Такође, Лазар данас не устаје са места за 

време часа, сем ако га учитељица не прозове.   

 

РАЗВОЈ ПСИХОМОТОРИКЕ 

 

Почели смо са увежбавањем основних покрета: „Рашири руке“, „Отвори очи“, 

„Затвори очи“, „Насмеј се“, „Покажи ми како изгледаш када си тужан“ итд. Потом смо 

почели са појединачним налозима који су укључивали коришћење крупних предмета, нпр: 

„Извади свеску из математике“, „Узми ужину из ранца“, „Однеси учитељици свеску“.  

Временом и постепено смо спајали налоге: „Однеси свеску учитељици, па извади своју 

ужину“.  

Данас Лазар разуме и обавља знатно сложеније налоге: „Када се вратиш из тоалета, 

опери руке, узми свеску,
3
 и иди са Иваном по ужину у кухињу!“ 

За савладавање појмова „горе-доле“ и „напред-назад“ сам користила слике сунца, 

облака, цвећа, траве. као и сликовне картице на којима се налазе нацртани „појмови“ (дечак 

„испод“ стола, девојчице „на“ столу итд). На мој налог да стави сунце и облаке на 

одговарајуће место, Лазар то успешно извршава. Једнако успешно проналази картицу на 

којој је дечак „испод“ стола односно девојчица „на“ столу.  

„Уради исто што и Ја“ вежбу сам користила за  развијање моторике лица – „Набери 

чело као да се љутиш“, „Затвори очи као да спаваш“, „Отвори очи“, „Надувај образ/е. При 

томе га стално мотивишем похвалом „Браво“, а затим тражим да покуша самостално да 

обави радњу.  

Вежбу „Ко дуже издржи у стању мировања“ сам користила за усвајање културе 

понашања у школи – вежбање седења на часу 45 минута. На почетку сам стално смењивала 

активности да му не буде досадно и да се осећа лагодно током вежбе. 

Кординацију горњих и доњих екстремитета смо вежбали са учитељицом и децом из 

одељења. На знак учитељице - деца трче, а на звук пљеска длановима – стају. Затим, на 

одређени звук дижу леву руку, десну руку, обе руке и тако редом. Такође, у току паузе или 

часа енглеског језика, који Лазар не похађа, вежбамо кординацију покрета по ритму: седнемо 

                                                 
3 Пошто не користи говор, Лазар има своју свеску за комуникацију. Свеску носи са собом да би теткици у кухињи „рекао“ 

да му да ужину за цео разред. 
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једно поред другог, ставимо дланове на сто, па му кажем да гледа шта ја радим и да понови 

моје покрете. Прво дајем ритам десном руком, па онда додајем ритам левом руком, затим 

неизменично, комбинујем број удараца, додајем лупкање ногама итд. Данас Лазар на часу 

физичког самостално ради вежбе обликовања тела.   

Графомоторику смо развојали на следећи начин: цртамо линије основним бојама које 

је научио, потом кружиће, квадрате. Онда бојимо геометријске облике и то унутар линија. 

Лазар користи гумицу да обрише линије бојице која је прешла у спољну област, ван облика.  

 

 

КОМУНИКАЦИЈА И УСВАЈАЊЕ АКАДЕМСКИХ ВЕШТИНА 

 

За развој коминикационих вештина користим вежбе визуелне и акустичне пажње, као 

и вежбе препознавања. Веома је битно да приликом давања вербалних упутстава детету 

покажемо на шта се упутство односи и то показивањем: познатих слика из свакодневног 

живота, делова тела (уз обавезно именовање на цртежу, на себи и другима); или основних 

боја
4
. 

У почетку, Лазар је своје основне потребе исказивао гестовима. Радили смо прво 

предвежбе за читање и писање. Оне су биле засниване на развијању фине и грубе моторике: 

низање перли, навијање матице на шраф, одвијање и завијање чепа на флашици, отварање и 

затварање катанца кључем итд.  

Почетно читање и писање смо савладали путем слова од шмиргле. Израдила само 

велика штампана слова и дала му да прелази прстима преко слова-шмиргле. Затим истим 

потезом црта замишљено слово на клупи и у ваздуху. Потом задато слово пише у свеску и то 

прво преко благо нацртаног слова, а потом спаја густо повезане тачкице у облику слова. 

Временом сам повећавала растојање између тачкица. Потом смо копирали слово по моделу 

који стоји изнад свеске ученика и на крају је ученик почео самостално да користи и пише 

слова.  

Обзиром да је почео да пише слова и речи, у договору са учитељицом, почели смо да 

уводимо Лазара у писану комуникацијом, тј комуникацију путем папира. Циљ је био да нам 

на папиру Лазар саопшти своје основне потребе. 

Почетак се заснивао на дописивању мене и учитељице, где је Лазар био само „курир“. 

Следећи корак је било увођење исте „курирске“ активности у кућним условима тј. 

дописивање између његових родитеља. Временом, Лазар се опустио и прихватио коришћење 

овог начина коминикације.  

Почео је и сам да пише: почели са кратким речима, а како је напредовао у писању, 

тако су се шириле и богатиле његове реченице. Данас, Лазар користи сложене реченице у 

исказивању својих осећања и потреба. Уз благи додир њему блиских особа (додир му је 

подршка - самопоуздање), Лазар данас: самостално пише краће формулисане одговоре, пише 

по диктату, прати програмски садржај, причање по низу слика-свака слика једна радња, 

саставља и завршава започету причу, описије природне појаве. 

                                                 
4
 Једне недеље користимо једну боју за све активности (црвена бојица, црвени папир, црвени фломастер..), друге недеље 

друга боја и тако редом.  
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ОСОБИНЕ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА  

 

Из личног искуства, верујем да је за свако дете са тешкоћама у развоју које има педагошког 

асистента односно асистента у настави, важно да та особа: 

 Има позитиван став 

 Да је смирена, стрпљива и упорна. Да креира и проба различите стратегије. Иако 

можда не дају одмах видљиве резултате, треба да зна да успех зависи од истрајности и 

већим делом од подршке коју асистент даје ученику.  

 Да сарађује са тимом (родитељ, учитељица, асистенткиња и остали сарадници, 

запослени у школи, укључујући и теткице, куварице, обезбеђење). Само заједнички 

рад, сарадња и усмереност ка заједничком циљу дају резултате који обезбеђују 

напредак ученика 

 Да та особа буде креативна. Да проба све идеје које мислимо да ће помоћи детету да 

искаже своје потребе, љутњу, страх, срећу, или задовољство. 

 

Лазар данас са другом из одељења иде по ужину у школску кухињу. (Следећи корак 

који смо осмислили је одлазак у библиотеку са другарима из разреда.) На часу грађанског 

васпитања, када се разговара о социјалним темама (нпр. Другарство), Лазар износи своје 

мишљење писаним путем.  

Од стране остале деце, Лазар је прихваћен као један од њих, уживају да му „помажу“ 

и радо се друже са њим. Лазар је усвојио системе вредности доброг и лошег понашања, тако 

да данас може препознати правог пријатеља. Међу учeницима из одељења, нашао је свог 

најбољег друга. 

Верујем да смо практичим примером показали да се заједничком радом, сарадњом, 

упорношћу, великом вољом и жељом, можемо помоћи детету да развије своје потенцијале и 

вештине и да је тада успех неминован.  


