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ПРИЛАГОЂАВАЊЕ У НАСТАВИ 

 

XXI век. Крај 2011. године. Хм, да видимо... 

Деци, младима... свакодневно шаљемо поруке будите оригинални, јединствени, имајте свој 

став, ви сте уникатни, индивидуе, сви смо различити, свака особа је посебна. На рекламама се шаље 

порука „Буди свој, следи своје инстикте“. У манекенском свету је уз физичку лепоту почео да се 

помиње и „персоналити“ a у музичком свету уз музички таленат и „сарадничке“ способности особе. 

У школи желим да читам оригиналне саставе, аргументоване ставове, нове идеје, креативна 

решења. Живим у нади да је све више оних који то желе, а све мање оних који желе да читају сличне 

саставе, друштвено пожељна размишљања, одсуство идеја, ставова, пуку репродукцију... 

Међутим, шта се дешава у пракси? Долазимо до образовног парадокса. Теоретски, наставник 

жели самосвесно дете које је креативно, стваралачко. Али, када би наставник требало да испоштује ту 

дечију различитост и уникатност, и када то значи свакодневно размишљање о ученицима, мењање 

планираног, прилагођавање, разне стратегије, испробавање, додатно време за припремање наставе, 

сецкање материјала итд. Ту се често изабере ФОРМА (да се број наставне јединице у плану слаже са 

уписаном јединицом у дневнику рада; само да се иде по плану), а не СУШТИНА (оптималан развој 

сваког детета и квалитетно образовање за све ученике и ученице). 

Како прилагођавање изгледа у мојој пракси?  

Крећем од ПОСМАТРАЊА. Посматрам сваког ученика и ученицу у разним ситуацијама (на 

окупљању, одморима, станицама, центрима, у групи, у пару, парку, музеју, биоскопу, позоришту, 

дворишту, у колони, док слика, пева, трчи, прича...). Посматрам их у свим ситуацијама које ми 

настава нуди. С обзиром да сама креирам највећи број часова, могу и да стварам услове и ситуације 

које пружају детету слободу и аутентичност те на тај начин могу и најбоље да упознам сваког 

ученика/цу. Трудим се да што више информација и запажања откријем о сваком детету. 
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После посматрања и уочавања, моје бављење децом прераста у РАЗМИШЉАЊЕ и 

ПРОМИШЉАЊЕ о свакој индивидуи. Трагам за садржајима који су повезани са свакодневним 

животом и интересовањима ученика.  

Када тако нешто откријем, почињем са ПЛАНИРАЊЕМ процеса учења.   

У планирању, моје девизе су:  

 Занимљиво!  

 Избор! 

 Систем и ритуали! 

 Игра! 

Деци је занимљиво оно што чини њихов свакодневни живот и све у чему виде сврху тј.  

функционалност. Одушевљава их ако им се понуди избор садржаја, материјала, облика рада, нивоа 

задатака, тема, стила учења, начина изражавања... Дете се осећа сигурно ако се налази у процесу који 

је систематичан и организован. У томе веома помажу ритуали типа: почетно окупљање, порука, 

маскота одељења, вест дана, дете дана... и још много тога што нуди програм „Корак по корак“. Игра у 

смислу испитивања, испробавања, маштања, уживљавања у улогу, осмишљавања... 

Потом следи поново ПОСМАТРАЊЕ. Сада посматрам како теоретски планирано делује и 

функционише у пракси, у наставном процесу. Само себи разумљивим ознакама то све бележим (за 

сваког појединца).  

Следи поново РАЗМИШЉАЊЕ, ПРОМИШЉАЊЕ само сада с питањима шта смо постигли, 

шта даље, који је следећи корак. Заједно анализирамо и процењујемо. И тако у круг... најдрагоценије 

нам је уживање у самом процесу учења, а често се дивимо и опипљивим резултатима (или нека 

„српскија“ реч за продукт*) 

Примери прилагођавања у настави: 

Први пример:   

Девојчица, 7 година, пре уписа и током уписа у први разред:  

Девојчица вербално комуницира само са ужом породицом. Невербално прати разговор, реагује на 

упутсво,  и изврши   задатак. Тестирање пре поласка у школу је обављено  уз невербалну 

комуникацију и цртање. 

Моје запажање: (јака страна на коју сам се ослонила) 

Девојчица је изузетно послушна, пажљива, осећајна. 
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Прилагођавање: 

Упознале смо се преко распуста. Упознала сам је са учионицом и школом. Описала јој 

вербално како ће изгледати Пријем првака. 

Смишљање игре за упознавање:  

Размишљала сам да ће ако дам задатак „Pредстави се“, девојчица ћутати, па је моја 

инструкција била „Слушај име особе лево до тебе, понови њено име, и додај своје“.  

Претпоставила сам да неће желети да угрози особу до себе. Без проблема је рекла тражено. 

Деца су седела у кругу. Пазила сам да она не буде ни на самом почетку круга (може да се 

уплаши), а ни на крају круга (ако има превише времена да размишља, могла би да одустане). 

Током првог разреда смо корак по корак радили тимски (дете, родитељи, баба, деда, психолог 

и учитељица). 

ДАНАС: 

 Ученица је средње школе 

 Ученица је генерације 

 Стигла је до републичког такмичења из географије 

 Успешна је, срећна и остварена особа  

Други пример:  

Дечак, 7 година: елоквентно, талентовано дете са широким општим образовањем. 

У усменом говору се веома успешно  сналази, у писаној форми му недостаје времена, не зна од чега 

да крене, на појединим местима се дуго задржава, поједине захтеве превиди. Споро се обува и 

облачи, споро вади прибор из торбе и споро пише. 

Прилагођавање: 

На контролном задатку му заокружим питања која прво треба да уради (есеј питања у којима 

се захтева дуже писање). 

Ако видим да је одустао, прилазим му, па му другим знаком заокружим само једно до два 

питања која се раде брзо (типа заокружи, подвуци...). После тога му скочи самопоуздање и 

наставља самостално са радом. 

Код куће се увежбавала брзина обављања свакодневних радњи и записивала у посебну табелу 

унапред договореним симболима. Радило се тимски (дете, старији брат, мама, учитељица).  

ДАНАС:  
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 Ученик је петог разреда 

 Самостално функционише у свим предметима како у усменој форми тако и у писаној 

форми 

 Постигао је изузетан школски успех и препознат као таленат на пољу информатике 

Трећи пример:   

Дечак, 8 година: миран, сталожен дечак који је двадесет три своја вршњака и мене увео у свет 

аутизма. 

Прилагођавање I (ученик – учитељица): 

Уместо питања:  Шта је другарство?  

Питање:  Ко су твоји другари? Моји другари су ____________________________. 

Започети му одговор. 

Прилагођавање II (ученик  - ученик): 

Рад у пару – дечак је у улози записничара, девојчица са говорном маном (глас Р) диктира. 

Дечак сваки пут записује Л уместо Р. Девојчица се досетила и написала оба слова, и Л и Р, на 

маргини свеске. Када треба да напише одређену реч са тим словом, она му покаже прстом 

одговарајуће слово. 

Прилагођавање  III (група - ученик): 

Рад у групи – после одрађеног групног ликовног рада, ученици добијају задатак да смисле 

причу на основу рада и да је заједно испричају. Група је смислила целу причу али дечак је 

певао једну те исту мелодију и никако нису могли да га убеде да изговори свој део текста.  

Група одустаје од почетног задатка, смишља потпуно нову причу у коју се смислено уклапа 

дечаково певање мелодије. Његовим певањем се завршава прича. Добили су искрен и 

громогласан аплауз. 

ДАНАС:  

 Ученик је петог разреда 

 Успешно учи и ради по индивидуалном образовном плану 

 Потпуно је социјализован 

Деца се прилагођавају спонтано, искрено, несвесно. То радимо и ми одрасли, с тим што поред тог 

урођеног, наша дужност као професионалаца је да то радимо и СВЕСНО, ПЛАНСКИ. То је наш 

посао. То је наш избор. 


