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Вовед
Се чини неизбежно да ја имате можноста и задоволството да работите со ученици со посебни потреби во
вашата училница. Тоа, пак, ќе ве наведе да направите
одредени измени (материјал или процес на поддршка што ќе
му овозможи на ученикот поефикасно да ги извршува
задачите) и модификации (промена или намалување на очекуваните исходи) во вашите планирања. Да им се излезе во
пресрет на потребите на учениците со посебни потреби ќе
биде еден од најголемите предизвици со кои ќе се сретнете во
вашата професија.
Оваа книшка е наменета за сите наставници. Нема
наставник што не се соочил со ученик што има помали или
поголеми тешкотии во учењето. Некогаш стручноста и
искуството на наставникот се доволни за да бидат надминати тие, но некогаш наставникот се чувствува немоќен
пред предизвикот што може да застане пред него. Е токму за
овие предизвици ќе се обидеме да дадеме предлог, идеја или
совет. Советите и идеите што ќе ги прочитате тука се применливи за сите ученици кога е потребно. Но не очекувајте
дека понуденото во оваа книшка ќе биде рецепт за решавање
на предизвикот. Решавањето на состојбата секогаш исклучиво ќе потекнува и ќе зависи од вас, нас – наставниците!
Не само што овие ученици ќе бараат повеќе од вашето
време и трпение туку, исто така, ќе им бидат потребни специјализирани наставни стратегии во структурирана средина
што ќе го поддржува и ќе го подобрува нивниот потенцијал за
учење. Тука немаме намера да даваме дијагнози или да етикетираме, но за да се разбереме, ќе мора да користиме термини
со кои повеќе или помалку ќе се согласите. Важно е да се запамети дека овие ученици не се неспособни и тие можат да
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научат, сите ученици можат да учат и да научат. За нив е
само потребно да се применува диференцирана настава приспособена кон нивните карактеристични способности за
учење.
Не заборавајте дека вие не сте сами во образовниот процес на учениците со посебни потреби. Со вас е инклузивниот
тим во училиштето. Во тимот се вклучени дефектолог, педагог, психолог, други наставници, дијагностичари, родители,
социјални работници и претставници од локалната заедница.
Работејќи во соработка и размена на идеи, ќе направите
индивидуален образовен план и ќе следите како ученикот напредува според него.
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Што прво да се научи?
Кога работат со ученици со посебни потреби, наставниците
може да постигнат многу ако обезбедат проактивна средина за учење
за да с пречат проблеми во однес увањето и да промовираат уче ње .
Сепак, и покрај обезбедувањето на ов ие услови, овие ученици повторно
може да доживеат проблеми поврзани со однес увањето (нив но или на
другите уче ници) или уче њето, бидејќи тие ги немаат клучнит е
вештини (на пример, способноста за комуницирање со др угите ученици
на социјално соодветни начи ни). Затоа, учениците со посебни потреби
треба да бидат најнапред обучени за некои основни вештини потребни
за функционира ње во училиште и тие да бидат централна компонента
во нивната наставна програма.

Користете визуелни знаци за ориентирање на
учениците во училница
Учениците со посебни потреби може да бидат многу незав исни
во физичкиот п ростор на училницата ако се водат според поставени
впечатливи визуелни знаци. М ожете, на п ример да:

Користе те озна чени граници, ка ко, на пример,
пречки (полици за книги или д руг мебе л), килими
и об оени ленти на под от за да се опред елат
границите меѓу дел овите од училницата што се
користа т за различни функции.
Обележаните граници ќе ов озможа т овие ученици
полесно да се ориен тира ат и да знаа т кога тие се
во простор што е посве тен на игра , кога се в о
простор резе рвиран за уче ње итн.
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Најчесто на шите училници се многу мал и за да се направи ваква
реорганиза ција на просторот, н о цел та ќе биде постигната и а ко се
постават силни визуелни табли на кои ќе се обележи дека просторот се
користи за од редена цел, во од редено време. На пример, м оже да се
пока же фотогра фија н а деца што јада т, заедно со зборов ите „време за
ручек“ , и тој знак поставен на определе но место да значи дека
учениците треба д а се построј ат за оде ње в кујна.

Сместете ги раб отните ма теријали (на пример, у чилишен приб ор, игри)
на достапни полици или во проѕирни са дови за складира ње. Залепе те
етике ти за овие мате ријали (со користе ње слики пов рзани со зборови).
Учениците се обучуваа т на процеду ри за користе ње и пристап д о
материј алите (на пример, прв о да подигне ра ка , потоа д а побара
дозв ола од наставник, а потоа д а отиде до полица та со ма теријали за
да се земе м олив.)

Објавете јасен и предвидлив (рутински) дневен
распоред.
Сите ученици имаат п отреба од добро структуриран и предвидлив ( рутинск и) училиш тен ден. Учениците со п осебни образовни
потреби, сепак, може понекогаш да реагираат поизразено од другите
врсници кога се соочуваат со неочекувани п ромени во нивниот
секојдневен распоред. Кога го планирате дневниот распоред на
активности, бидете сигу рни дек а ќе одгов ара на нив ото на вештин и
на детето:

За ученик што не м оже да чита и не ги признава
сликите ка ко пре тстави на ре алните пре дмети и
настани, „ распоред от“ ќе се состои од предмети
што ќе ги претставуваа т планираните точки од
распоред от. Така, кутијата за ужин ка м оже да
претставува време за ру чек, д одека едн а
одбрана книга може да го пре тставува в ремето
кога наставникот ќе чита приказна пред целата
паралелка.
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За ученик што не знае да чита , н о препознава слики, ра споредот м оже
да содржи слика што ќе го пре тставува секој за кажан настан. На
пример, фотогра фија та од у чилишниот дефектолог м оже да го
претставува време то кога тој ќе го посе ти часот и ќе работи со
ученикот.
За ученици што се поче тници во
чита ње то, распоред от може да
се состои од слики поддржани
со зборови што ги опишуваа т
настаните на денот.

За ученикот што успе шно чита
може да се користи распоред во
писмена форм а, со зб орови
избрани на нив ото на чита ње на
детето.

Распоредот на активности на денот е важен за сите деца во учил ницата. На ставн иците можат да направ ат индивидуализирани планови за
децата што добиваат дополнителни (или алтернативни) услуги и
поддршка. Но запомнете дека распоредот – планот на активности им а
вредност само ако се употребува доследно!
Учениците би требало да го прегледаа т ред оследот на а ктивности
на поче токот на училишниот ден. По секоја зав ршена а ктивност, у че ниците треба да означа т дека активн оста е завршена (на приме р, со отстранува ње слика на а ктивн оста од таб лата на која е објавен распоред от
на активности). Кога некоја од а ктивностите в о распоред от на у ченикот
неочекуван о треба да се отка же , наста вникот и дете то ќе седнат заедн о
да го разгледаа т распоред от и да на пра ват измена на планот за тој ден.

Градење мотивација кај учениците
Мотивацијата е „моторот“ што го води ангажирањето и учењето на учени кот. Обидете се со следните идеи да ги мотивирате вашите уче ници со посебни потреби:

Повероја тно е де ка учениците ќе внеса т
поинтен зивен и поод ржлив напор в о
предизв икувачки зада чи а ко знаа т де ка на кра јот
ќе можа т да учествуваа т в о забавна или инте ресна
активн ост. (Оваа техника е позна та како Према к
принцип.)
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Образовните активности нека се разликуваат според темпото и според
времетраење то.

Дозв олете ученикот да направ и избор со што
ќе му се даде автоном ија и контрола во
училницата. На приме р, ако у чениците имаат
задача да читаат книга , м оже те да ги
охрабрите тие да избера т кн ига за чита ње, да
одлучат на која зада ча ќе работа т прво, да
изберат место во училницата каде ќе учат,
или да избера т в рсник што ќе им пом огне во
учење то. Обидете се да град ите избори во
училишните а ктивн ости секога ш кога е
можн о.

Користе те в ербална инструкција , такана речена „пре ткоре кција“ пре д
да се анга жира ученикот в о зада ча, а со цел да се пром овира успех.
Формирајте ја инструкцијата , така што ќе иска жува што вие би са кале
да направ и у ченикот (на приме р, „Виктор, те м олам земи те тра тка по
математика и на острен м олив и придру жи се кон на ша та ма тематичка
група на последната клупа“), а не она што би са кале учен иците да
престанат да го пра ват. Избере те речник и грам атика соодветни на
развојното ниво на де тето. Обидете се да не се ра сплинувате !

Направете дадените упатства и очекуваните исходи од
учењето да бидат јасно разбрани
Давај те насоки на јазик што ќе може ученикот да го разбе ре.
Користе те визуелни знаци (практични демонстрации и м одели, објекти,
слики) колку што е потребн о, за да му помогне те на ученикот подобро да
ги сфати дадените насоки. Воде те го ученикот преку праша ња н из
негова та изведба.
Најнапред треба да прове рите дали го имате внимание то на
ученикот пред да ги дадете насоките. (ЗАБЕЛ ЕШКА: Деца та со посебни
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образовни потреби не м ожат секога ш д а направа т или да одржат контак т
со очите , дури и кога ви обрнуваа т внимание. Затоа , за потв рда , барај те
други знаци што ука жуваа т дека го има те нивното вниман ие ‒ на пример ,
држе ње на телото во подготвеност, ориентација кон ва с, за пира ње на
други активности, ве рбализации.).
Исто така , в клучете основни информации во ва шите насоки што за
ученикот ќе одговора т на овие че тири праша ња :
Колку
работа е
потребно
за да се
изврши
оваа
задача ?

Што точно
треба
да напра вам?

Кога
треба д а
се изв рши работата ?

Која е
мојата награда за
извршува
ње на
работата?

Обезбедете структурирани можности за да
учествуваат учениците во социјални интеракции
Уче ниците со посебни образовни потреби понекогаш се исклучени
од социјалните интеракции со нивните типични врсници. Иако постојат голем број причини зошто овие ученици не можат да бидат целосно вклучени во социјалните групи, може да преземете че кори за зајакнување на односите меѓу уче ниците со посебни образовни потреби и
типичните ученици :
Доделувајте му на ученикот помошни у логи, ка ко, на пример, деле ње
на ужинка та ; деле ње ма териј али за раб ота на д ругите ученици и
слично. Вежбај те го ученикот д а користи соодве тен социјален говор
со в рсниците (на приме р, „Дали ви се д опаѓа ужина та?“). Колку
поче сто д ругите у ченици ќе д оживуваа т неутрални или позитивни
интера кции со ва квите ученици, толку повеќе тие ќе се чувствуваа т
удобно в о нивна близина и ќе изгра дат попозитивни перцепции кон
нив.
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Научете го у ченикот со посебни обра зов ни потреби на едн оставни
стра тегии за да се вклучи во социјалните инте ракции со другите
ученици. Демонстрирај те ги и мод елира јте ги овие стратегии.
Обезбедете му можност на ученикот д а ги проба и да јте му повра тни
информа ции и охрабрува ње. На пример, нау чете го учен икот д а ги
праша врсниците „ Што е тоа?“ се когаш кога гледа нешто непознато
во непосредната околина. Или пока жете му на у ченикот како да ѝ
пријде на групата в рсници и да ги замоли да се приклуча т в о игра та
или во друга активн ост (на пример, „М оже ли да ви се придружам в о
игра та?“ ). Слична идеја ќе бид е да се н аучат неговите врсници да
имаат улога на „тренери за социјална интеракција“ , кои можа т да
бидат м одел за поддршка на ученикот со посебни обра зовни потреби
како да започне социјална ин тера кција.

Ако у ченикот е пре окупиран и силно за интересиран
за од редена тема што е ва жна за задад ената
училишна работа , наставникот м оже да ја искористи
можн оста ученикот д а го употреби како ресурс за
другите ученици. На пример, у ченик со аутизам , кој
има енцикл опедиско познава ње на астрономија та и
географијата може да има улога на жири или суд ија
на квиз од таа тема.

Секога ш кога на ставникот формира групи во
училницата , м оже да му д одели улога н а
„амбасадор на група та“ на еден од
типичните ученици. Тој ја презема
одговорноста да го поздрав и се кој нов член
што се приклучува кон групата , га рантира
дека сите членов и ќе ра збера т како тие
можа т да уче ствуваа т в о активностите н а
групата и му дава дополнителна подд ршка и
насоки на секој у ченик што има потреба .
„Амбасадорот на група та“ треба да бид е
обучен да пре познае кога некој у ченик може
да има потреба од пом ош и како да
обезбеди помош или поддршка на
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Ако на ученикот со посебни
образовни потреби му е д оделен
возра сен а систент, тогаш тој може
да ги научи врсниците како да му
дадат а кадемска подд ршка на
нивниот соученик, доде ка тој следи
од за днина. Тој може и да
организира пријавува ње на
соучениците за врсничка поддршка
врз ротирачка основ а. Оваа
стра тегија ќе го поттикне у ченикот
со посебни образовни потреби да
биде во инте ракција со колку што е
можн о повеќе лица за ин тера кциј а
во у чилницата.

Доделете му на
ученикот врсничка
поддршка и кога се
движи низ у чилишната
зграда , за играње
надвор, присуств о на
собири и други настани
надвор од училница та.
Изберете ра злични
соученици за да има
можн ост да изгради
прија телства и да не
зависи премн огу од
еден ученик за
поддршка.
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Направете план за да им помогнете
на учениците да го применат наученото
низ различни поставки и ситуации
За уче ниците со изразени посеб ни образовни потреби
најверојатно ќе треба да се испланира индиви дуален образовен пла н в о
кој ќе утврдат точно кои се вештините на однесува ње во училница,
други поставки или ситуации што ќе треба да ги совлада учени кот:

Да се вежбаат само мал број клучни ве штини на
одреден о време , та ка што ќе имате доволно
време да работите на генерал изирање на
секоја совладана ве штина. Откако у ченикот ќе ја
совлада в ештината в о еден амбиент, на ведете
други поставува ња или ситуации в о кои би сакале
ученикот д а ја пока же совладаната ве штина. А
потоа испланира јте како д а му пом огне на
ученикот д а ги применува совладаните вештин и
во овие н ови ситуации. Ако ученикот, н а приме р,
ја совладал зада ча та соодветн о да ги поздра вува
присутн ите во вашата училница , тога ш може да го
однесете ученикот в о канцеларијата на
директорот или надвор в о заедница та , да го
поттикне те да ги позд равува д ругите и да го
пофалите или наградите за неговата успешна
изведба.

Секога ш информира јте ги сите в клучени во
образование то на учен икот (родител,
педагог, психолог, дефе ктолог, д руги
наставници, инклузивен тим ) за ве штин ите
што ги совладал у ченикот со посебни
образовни потреби. Дајте им идеи за тоа
како можа т да го охрабра т у ченикот да ги
употребува стекна тите ве штини во дру ги
ситуации и со дру ги луѓе.
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Како да ги приспособите наставните
стратегии кон потребите на ученикот
Од наставниците често се бара да ги изменат плановите за наставата за да се приспособат кон по себните потреби на учениците.
Всушност, сите ученици ќе имаат ко рист од примената на следниве
добри наставни практики.

Доколку ученикот има тешкотии во
учењето преку слушање, тогаш ...
Пред часот:

Да ги научат
поте шките
поими и
концепти;

Објавете ја цел та за да обезбед ите причина за
слушање ;
Научете ги учен иците на
ментални активности што
вклучуваат слуша ње – да
прават ментална забелешка в о
мислите , да си се пра шуваат в о
мислите , да се на враќаат на
она што го слушаа т,
разгледува ње в о м ислите ;

Обезбедете в одичи за у чење/работни л истови;
Обезбедете сценарио за филмот што ќе се следи;
Обезбедете план за лекција та.
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За време на часот:
Обезбедете
визуализации
на табла или
прое кции;

Користе те флешкартички (знаковни
– симболички
картички);

Каже те им на
учениците да
запишува ат
употребувајќи
маркери в о боја
за да се
потенцираа т
важните делов и;

Давајте обја снувања в о
кратки и ја сни
последов ателни чекори;

Побарај те од
ученикот д а ги
затв ори очите и
да се обиде да
ги визуализира
информа циите;

Побарај те од у чениците по
вас да ги повтора т даден ите
упатства;

Уче те ги
учениците да
употребуваат
акрон ими за да
им пом огне во
визуализира ње то
листи;

Покрај усните , обезбедете и
писмени објаснува ња и насоки;

При д авање то насоки пре д целото одде ление, оста вете пауза
меѓу секој че кор за да може у ченикот д а го спроведе процесот
во неговиот ум;
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Скрате те го време то потребно за слу ша ње;
Зададете задачи в о писмена форма и
со употреба на манипулатив и;
Бидете концизни кога д авате вербални информа ции. „ Јане, те молам
да седне ш" наме сто „Јане , ќе те замола м да се днеш на твој от стол".

Доколку ученикот има тешкотии во
вербалното изразување, тогаш ...
Прифа тете алте рнативна
форма за ра змена на
информа ции, како што се
следниве:
 Писмен извештај
 Уметничка тв орба
 Изложба или поставка
 Шема, графика, или
табела
 Фотоесеј
 Мапа
 Преглед на филм ови
 Шарада или пантомима
 Демонстрација
 Снимен изве штај

Поставувајте
праша ња што бараа т
кратки одгов ори;

Започне те ја ре ченица наместо ученикот
или покаже те слика како пом ош да почне;

Воспоставе те правила на одне сување за време на дискусиите на
час (на приме р, кре вање ра ка);
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Иста кнете го ученикот секога ш кога ќе
придоне се со у сно изра зување и сам остојна
подготовка ;

Научете го
ученикот д а
поставува
праша ња за
време на ча сот;

Особено поучувај те ги
за гов орот на тел ото и
поврзувајте го со
јазичн ото изра зување ;

Дајте време за
размислува ње
кога ќе поста вите
праша ње ‒ не
кревај те го
првиот у ченик
што ќе крене
рака ;

Најнапред поста вувајте пра ша ња на нив о на информации – дајте
информа ции и побара јте информации н азад; одм оре те ги у чениците
постепено ра зговарај ќи во мали групи, а потоа и во поголеми групи.

Доколку ученикот има тешкотии при читањето
пишани материјали, тогаш ...
Најдете те кст напишан на пониско нив о;
Обезбедете на означен мате ријал (со подвлечени
и потенцирани дел ови во боја);
Прераб оте те го те кстот за ученикот;

Снимете го текстот гласовно;
Овозм оже те д руго лице да го прочита
текстот на глас (асистент, родител, друг
наставник);
Намалете ја потребната сод ржина за
чита ње ;
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Овозм оже те пове ќе в реме за
чита ње ;
Заменете ја содржината со резиме
од една страница в о кое се
внесени клучните идеи и термини,
како зада ча на чита ње ;
Мотивирај те го ученикот,
заинтересирајте го;
Подготве те пра ша ња пред
ученикот д а прочита па сус
(пра шањата не вклу чуваат и б рој
на страница и б рој на пасус);
Запишете ги главните идеи од
текстот на индекс-картички што
лесно можа т да се организираа т и
да се под редат по поглавја ;

Побарај те од н ив
да го напиша т
текстот рачн о
или на компјутер
за полесно да го
чита ат;
Користе те
крупно напишан
текст;

Побарај те ја иста та сод ржина во друг
медиум (аудио или видеоснимка );
Обезбедете алтерн ативни
учениците ќе можат да
работата в о група та, како
улоги или драматизира ње
треба д а биде по изб ор);

ме тод и со кои
прид онеса т в о
што се игра ње
(усното чита ње
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Бидете поконкретни, користејќи слики
и манипулатив и;
Намалете ја количината на н ови идеи;
Повикајте се на претх одно искуств о
пред и по чита ње то како рамка за
новите концепти;
Објавете ги целите на часот и
направете поврзув ање со претходни
искуства;
Помогне им на у чениците да го
визуализира ат она што го чита ат.

Доколку ученикот има тешкотии
со читливо пишување, тогаш ...
Користе те форма што ќе ба ра
малку пишува ње :
 Повеќе кра тен избор
 Програмирани м ате ријал
 Точно / не точн о
 Поврзување

Користе те
манипулативи, како што
плочки со букв и или
цели зборов и;
Намалете ги или
изоставе те ги задачите
што бараат
препишување ;
Поттикнувај те ги
учениците заедн ички да
пишуваа т белешки;
Дозв олете употреба на
машина за пишува ње
или ком пјутер, како и
гласовн о сним ање ;
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Уче те ги на директн о пишува ње:
 Да пишуваа т букви или да ги
длабат во глина
 Опише те ги потезите за
пишува ње на буквите
(аудиосним ка)
 Користе те ма рке р за
обележување на просторот меѓу
зборовите
 Залепете ја азбука та на клупата
на ученикот
 Обезбедете мал форма т на
картичка-потсетник со азбуката

Користе те милимета рска хартија за да им помогнете в о правилното
просторно реде ње на буквите и броевите;
Користе те раб отни листов и со ве ќе напишан те кст со точки што
треба д а ги поврзува у ченикот.

19

Доколку ученикот има тешкотии да
се изрази во писмена форма, тогаш ...
Прифа тете алте рнативни форм и на
извештаи:
Усни изве штаи
Снимени изве шта и
Снимка со ин тервју
Колаж, цртеж, или дру ги
уметнички творби
Мапи
Диорами (модели), 3-Д
материј али, изложбени е кспонати
Фотографски е сеј
Панел-дискусија
Презентации

Вежбај те пишува ње текст, така што на
ученикот ќе му обезбедите:
Примери за поче ток на приказна та
Прика зни без крај – од отв орен тип
Усни одгов ори

Пока жете му пример ка ко треба да
изгледа напишан ото за да може у ченикот
да ги организира дел овите од за дача та ;
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Дозв олете му на
ученикот д а му го
диктира свое то
мислење на дру г
(постар ученик,
помошник или
прија тел), а потоа да
го препише текстот;

Дајте пов еќе в реме ;

Задавајте кра тки
писмени задачи (во
вид на преглед или
резиме)

Доколку ученикот има тешкотии
во правописот, тогаш ...
Диктирај те му ре ченици, а
потоа ба рајте да ги прочита
(изговарајќи ги, м оже сам
да ги открие гре шките при
пишува њето);

Избегнувајте традиционални те тра тки
за правопис;

Користе те мнем онички алатки ( „A е
првата буква", „СВАЌА не е гостинка
на свадба");
Уче те кра тки и едн оставни
зборови в о кон текст:
 На ти го ...
 Право на ...
 На сме тка на ...

Побарај те од у чениците д а ги
запишува ат те шките зборови на
сигнални картички (флеш-ка рти);

Дајте те ст за прав опис, во кој у чениците ќе имаат можност со
заокружува ње да го пронајдат точн о на пишаниот збор (од три-четири
понудени зб ора );

Уче те зборови што се пишува ат
слично, како да постои шаблон
(мие, шие , пие и сл.);

Избегнувајте ка знување за
правописни грешки;
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Обесете на пишани зб орови што виса т од
таванот на училница та или за ка чете ги на
табла за да м ожа т у чениците постојано
визуелно да се потсе туваат на нив ;

Обезбедете тактилна / кинестетичка помош за
пишува ње (букви направени од шмиргл а или ку тија
со сол в о кој а ќе ги испишува буквите и ќе ги гледа
тра гите ).
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Ученици со посебни потреби: тешкотии
наспроти високи способности
Ученици со тешкотии во учењето
Ученици со те шкотии во у чење то се он ие кај кои зна чително не се
совпа ѓаат обра зовните постигнува ња со интелектуалните способности, во
една или повеќе од областите: усно изразува ње; слушање со ра збира ње;
писмено изра зување ; основни ве штини за чита ње; чита ње со разбира ње ;
математичко пресме тува ње; матема тичко расудува ње или пра вопис.
Прочитајте го досието на ученикот за да ги идентификувате проблемите со кои се соочува тој. Разговарај те со стручна та служба в о
училиштето за да може те да ги примен ите соодветн ите методи на учење
со ов ој ученик. Обезбедете услови и инструкции за раб ота според потребите на у ченикот.
Воспоставе те позитивна комуникациј а со род ителите на ученикот,
секојдневна соработка и размена на информа ции за постигнува њето на
ученикот.
Индикатори
Овие индикатори не се изолирани, најчесто се појавуваат во различен
степен, а повеќето се зае дни чки и со други состојби.
1. Слаба краткорочна и/или
долгорочна аудитивна меморија.

2. Ниско нив о на толеранција и
високо н иво на фрустрација.

3. Слаба или скудна самод ове рба.

4. Расеаност.

5. Смета дека е те шко, ако не и
невозможно, да се работи на
задача за под олг временски
период.

6. Спонтаност во изразува ње; често
не можат да ги кон тролираа т
емоциите.

7. Лесно се збунуваат.

8. Има некои тешкотии во
работе ње то со дру гите в о мали
или големи групи.

9. Има те шкотии в о следење на
комплицирани на соки или во
памтењето насоки за подолг

10.

Има проблеми со
координација на мали и големи
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период на в реме.
11.

Има нефлексибилност на
мислата; те шко е да се убеда т
поинаку.

13.

Има те шкотии со кон цептот
време.

мускулни групи.
12.

Има те шкотии со прав описот.

Стра тегии
1. Предавај те усн о за у чениците што имаа т те шкотии со чита ње то. Те ковните тестови и ма териј али за чита ње задајте ги в о усна форма , така
недостигот на способноста за читање н ема да влијае врз оценување то
на ученикот.
2. Правете чести проверки на напред окот. Дај те им до знае ње колку
добро на предуваа т тие и како поединци и како дел од целото од деление.
3. Давајте им брза пов ра тна информација затоа што имаа т потреба б рзо
да ја увидат врската ме ѓу она што се изучува и она што е нау чено.
4. Активн остите во кои учествуваа т нека бидат концизни и кра тки, секога ш кога е можно, за да се избе гне чувств ото на фрустрација.
5. Тие има ат те шкотии и во уче њето а пстрактн и поими и концепти.
Секога ш кога е можно, обезбеде те конкре тни предме ти и настани,
предмети што м ожа т да ги д опра т, да ги слушнат, да ги мирисна т итн.
6. Особено е важн о да ги пофалувате. Наместо сам о велејќи: „Ти го
направи ова д обро“ или „М и се д опа ѓа твоја та работа“ , не заб орав ајте
да иска же те конкретни пофални ком ентари што произлегуваа т од
актив носта, на пример, „Ја с сум особен о задоволна од на чинот на кој
го организира ше собирање то податоци за истра жува њето.“
7. Кога е потребно, планирај те повторување на инструкциите или
понудете информации во писмена и усна форма. Да пов ториме д ека
од огромно зна че ње за овие у ченици е да ги примаа т на повеќе
различни сензорни на чини.
8. Поддржувај те кооперативн о уче ње преку активн ости секога ш кога е
можн о. Учениците со различн и способн ости да работа т заедно на одреден проект или кон една заедничка цел. Создајте а тмосфера во која
ќе го олесните и ќе го за јакнете постоењето на вистинска „ заедница
на ученици“.
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Ученици што имаат повисоки способности
Уче ниците со високи способности, чес то се нарекуваат и надарени уче ници, исто така претставуваат уникатен предизви к за наставниците. Тие се
оние што први ја завршуваат задачата или бараат
поинтересна и по креативна работа. Имаат потреба
од возбудливи активности и енергични проекти за
време на наставата.
Карактерис тики на надарените у чени ци
1. Високо ниво на љубопитн ост.

2. Често даваа т нев ообичаени
одговори на вообичаени
праша ња.

3. Добро развиена има гинација.

4. Може да запомнат и да за држат
голем дел од информациите.

5. Нудат оригинални ре шенија за 6. Способн ост да се концентрираат
вообичаени проблеми, но, исто
на проблемот или праша ње то за
подолг врем енски период.
така ,
поста вуваат оригинален
проблеми.
7. Способни се за разбирање на
ком плексни концепти.
9. Ги в озбудува уче ње то
факти и концепти.

8. Добро се орган изирани.

н ови 10.

Често се независни у ченици.

Стра тегии
1. Овозм оже те им на надарените ученици самоиниција тивно да
дизајнира ат и да проследат прое кти. Нека изв ршува ат за дачи по
сопствен избор.
2. Задавајте им мн оштво отворени активн ости, а ктивн ости за кои не постојат точни или погре шни одговори или однапред у тврден и идеи.
3. Особено потенцирај те дивергентно размислување (истовремен о в о
повеќе насоки) – што ќе им помогне на надарените ученици да се
фокусираа т на пове ќе м ожни прав ци на ра змислување наместо на
предод реден на чин.
4. Овозм оже те да бидат вклучен и во активн о решавање проблеми.
Осигуре те се дека доделените проблем и не се оние за кои веќе имаат
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воспоставено соод ветни одговори или шеми на ре шава ње, туку да се
такви што ќе им ов озможа т да дојд ат д о сопствени заклучоци.
5. Поттикнувај те ги да за земат лидерска улога со што ќе зајакна т
одредени делов и на часот (Забелешка: Надарените у ченици често се
социјалн о незрели.)
6. Изнајдете многу можности за да прочитаат поопширн о за теми што ги
интересираа т. Соработува јте со у чилишниот библиотека р и библиотека во близина на училиште то за да изберете и да обе збедите изнајмени книги в о согласност со инте ресите на учениците.
7. Обезбедете голем број д олгорочни и издолжени активности што ќе им
овозм ожуваат на у чениците да вклу чат уче ње во текот на под олг
временски период.
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Ученици со оштетен слух
Оштетувањето на слухот може да варира од благо оштетен слух до комплетна
глувост. Мала е веројатноста дека ќе имате
глуви ученици во вашата училница, но сосема
е можно дека ќе има еден или повеќе на кои ќе
носат еден или два слушни апарата.

Стратегии
1. Да обе збеди пишани или сликовн и насоки.
2. Вие или не кој дру г ученик, физички од глумете ги (пока же те ги) че корите на а ктивн оста.
3. Седнете го у ченикот со оште тен слух во предниот дел на училницата и
на место од кад е што ќе има д обро видно поле и кон вас и кон
таблата.
4. Многумина од у чениците со оште тен сл ух се научени да читаа т од
усните.
5. Кога му се обра ќате на од делението, н е заборавај те да ги изгов ара те
зборовите чисто и јасн о (н о не пре терувајте со грима си и тон) и
гледајте дире ктн о в о у ченикот со оште тен слух или в о тој пра вец.
6. Овозм оже те разнов идност од мултисен зорни искуства за ученикот што
ќе ги искористи за д а научи.
7. Можеби ќе треба да поче кате за од гов ор подолго време од вообичаеното. Биде те трпеливи.
8. Секога ш кога е можн о, користе те многу конкре тни предме ти, ка ко што
се модели, д ијаграми, реални предмети, мостри и слично. Обиде те се
она што го објаснува те да биде поддржано со користење
манипулативи (предме ти со кои манипу лира в о рака).
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Ученици со оштетен вид
Сите ученици гледаа т со различно нив о на визуелна
острина. Многу е вероја тно в о ва шата училница да им ате
ученици чиј вид е сериозн о попре че н или ограничен.
Овие ученици м ожеби ќе треба да носат специјални
очила и имаа т потреба од користе ње специјална опрема.
Нај веројатн о во вашата училница нема да имате слеп ученик, но, секако, ќе треба да направите измени и приспособувања на планира њата за учениците со оште тен вид.

Стратегии
1. Снимајте делови од учебници, изнајм ени книги или други печа тени
материј али, така што у чениците ќе можат да ги слушаа т (со слушалки).
2. При користење на таблата , користете бе ла креда и подебели линии.
3. Исто та ка, бидете сигу рни дека ќе го ка жете гласно она што го пишув а
на таблата.
4. Важн о е учен иците со оштетен в ид да седат в о близина на таблата или
во близина на местото каде што се на оѓаат нагледните сред ства ва жни
за тој ча с.
5. Давајте јасни усни инструкции.
6. Бидете свесни за изборот на зборов и што бараа т визуелна прецизност.
На пример, фрази, ка ко „таму" и „ како оној" би биле не соодветн и.
7. Планирајте раб ота во па рови за ов ие у ченици. Нека раб ота т со други
ученици што можат да им помогнат.
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Ученици со физичка попреченост
Уче ниците со телесна попрече ност се оние
што имаат потреба од помошни помагала, како
што се: инвалидска количка, патерици, водилки ,
протези или други физички средства за движе ње.
Она што е од примарно значење е фактот дека
овие уче ници не се и нтелектуално различни од
повеќе мобилни уче ници во училницата .

Стра тегии
1. Бидете сигурни де ка имаа т соодве те н пристап д о сите делови на
училницата. Просторот меѓу клупите секога ш да е ра счистен и да се
обезбеди доволно простор околу местото за демонстра ција или покажување дру ги нагледни средства , како и до други апара ти за движење
на телесно инвалидни ученици.
2. Поттикне те ги учен иците да у чествуваа т во сите а ктивн ости в о нај голема можна мера.
3. Организира јте ротира ње на соученици „помага чи" за да им помогна т
при движе њето в о училница та и училишниот простор. Учениците че сто
уживаат в о оваа одгов орност и м ожн ост да помогнат кога е потребно.
4. Фокусирајте се на ин телектуалната инвестиција в о а ктивн оста. Тоа
значи да му помогнете на у ченикот да ги користи м исловните ве штини
и своја та способност за решавање проблеми во завршува њето на едн а
задача без оглед на негова та способност да дојде до местото каде што
се наоѓаа т манипулативите за раб ота.
5. Учениците со физичка попречен ост, сосема природно, ќе бида т
фрустрирани што не се во можност да го сторат сето она што можа т да
го постигна т д ругите ученици. Погрижете се д а најде те в реме
одвреме -навреме да разгова рате со нив и да им пом огне те отворено
да ги иска жа т своите чув ства и/или фрустрации. Помогнете му на
ученикот д а ра збере дека тие чувства се природни, н о, исто та ка , дека
за нив треба да се д иску тира повремен о.
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Ученици што имаат емоционални проблеми
Уче ниците со емоционални проблеми се оние што покажуваат неспособност да изградат или да одржат задоволителни меѓучовечки
односи. Развиваат физи чки симптоми или стравови поврзани со лични
или училишни проблеми, се чувствуваа т несреќни под нормални окол ности, или покажуваат несоодветни в идови однесува ње под нормални
околности.
Од вас како наставници, се како, не с е очекува
да ги санирате сите емоционални тешкотии на учениците, но треба да разберете дека вие можете и
вие имате позитивно влијание врз с пособноста на
уче ниците да бараат решенија и да соработуваат со
оние што се обидуваат да им помогна т.

Стратегии
1. Секога ш кога е можно, дај те им на уче ниците чувств о на од гов орн ост.
Задолжете го у ченикот да биде од гов орен за не што (да го пов рзув а
проекторот, да го чисти а квариумот в о училницата , да ги нав однува
или да ги пресадува растенија та). Притоа, не заборавај те да го истакнете вложениот напор на ученикот во завршува њето на доделената
задача.
2. Овозм оже те им на у чениците сами да си избера т не која активн ост што
би сакале да ја извршуваа т сам остој но. Потоа поканете ги да ги
споделат св оите на оди или откритија со остатокот од одделението.
3. Вклучете го у ченикот во а ктивн ости со другите ученици, особено со
оние што можа т да му послужат како д обар приме р. Ва жно е
емоцион ално вознемирениот ученик д а има можност д а комуницира
со д ругите у ченици, а тие да можа т да обезбедат соодве тни на соки за
однесувањето преку свое то дејствува ње .
4. Често разгова рајте за соодве тното и очекуван ото одне сување в о
училница. Не очекувај те у чениците д о ј уни да ги помнат сите правил а
во у чилницата што сте ги воспоставиле во се птемв ри.
5. Учениците со ем оционални те шкотии ќе имаат огромна прид обивка од
високоструктурирана програма во која низа та на активности и
процеду ри е постојана и стабилна.
6. Учениците со емоционални тешкотии сместете ги подалеку од какв о било
одвлекува ње на вниманието (збо рле сти уч еници, опрема , алат ки, итн.).

7. Секога ш кога е можн о, активностите нека бидат кра тки и брзи. Веднаш
давајте пов ра тна информ ација , засилување и поддршка , како и
доволно количеств о пофалби.
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Ученици со АДХД (Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder) – недостиг на внимание и хиперактивност
Учениците со недостиг на внимание/хиперактив ност (ADHD ) често се тежок пред изв ик за многу
настав ници. Овие ученици, според истражува њата,
опфа ќаат околу 3-5 проценти од попу лацијата на
училишна возраст. Значително повеќе се погодени
момчиња од де војчиња , иа ко причин ите за оваа
разлика сѐ у ште не се јасни. Учен иците со А ДХД
обичн о имаат те шкотии со внимание, хиперактивност, импулсивн ост, емоционална ста билност или
ком бинација на тие фа ктори.

Индикатори:
Ученикот со АДХД нај често:
1. Има те шкотии в о следење на
насоките.

2. Има те шкотија да игра тив ко.

3. Прете рано зборува.

4. Прави мали повторливи
движе ња (ја тре се нога та) и се
грчи при седење.

5. Брбори.

6. Лесно му се одвлекува
вниманието, расе ан е.

7. Често се впушта во опа сна игра ,
без да размислува за
последиците.

8. Има те шкотија да чека да му
дојде редот.

9. Прекинува или се наме тнува.

10.

Се чини дека не слуша.

11.
Има те шкотија да об рне
внимание.

12.

Тешко му е да остане седна т.

13.
Честопати прем инува од една
активн ост на друга.
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Стратегии:
1.

Вашите упа тства нека бид ат кра тки и ј асни и нека се однесуваа т на
еден че кор од активн оста.

2.

Јасно истакнете ги ва шите оче кувања за однесува ње то.

3.

Внимателно следе те ја раб ота , особен о кога учениците преминуваа т
од една активност на д руга.

4.

Често одржувајте конта кт со очите. Ин тересн о е да знаете дека уче ниците од в ториот ред се повеќе фокусирани отколку оние во прв
ред.

5.

Приспособете го в ремето за работа соодветно на распонот на вниманието. Праве те чести паузи по потреба.

6.

Обезбедете потивко место за раб ота , каде што у чениците би м ожеле
да отида т, за под обра концентрација.

7.

Догов оре те се за таен сигнал со ученикот за да му дадете до знае ње
кога е надвор од изв ршува њето на задача та или не се однесува
соод ветн о.

8.

Користе те физички контакт (рака на ра мото на у ченикот) за д а му го
фокусира те вниманието.

9.

Комбинира јте истов ремено задава ње в изуелни и аудитивни насоки и
информа ции.

10. Олеснете го преме стува њето преку дава ње зна ци и пре дупредувања.
11. Пока жете им техники за релаксација кога работат подол го или пра ват
тест.
12. Потрудете се учениците да д обијат ба рем една задача што можа т да
ја зав рша т успешн о.
13. Ограниче те ја количина та на зада дената дома шна зада ча.
14. Секога ш кога е можно, поделете ја зада чата на помали д елови.
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Обидете се индивидуално да му се обратите на ученикот и
што е можно повеќе работете еден на еден.
1. Помалку предавај те

2. Користе те компјутер

3. Поставувајте зад олженија со
пониски барања за да не го
фрустрирате ученикот со
неможноста да ја заврши
зададената зада ча

4. Креирајте ги лекциите , така што
учениците ќе бида т физички
активни (на приме р: стани,
заврти се , оди до таблата,
помести го столче то и сл.).

5. Направе те у чениците на часот д а
ги користат раце те во разни
движе ња и активн ости

6. Избегнувајте повторува ње на
нешта та, в оведете повеќе
можн ости за практична раб ота

7. Поставете му предизв ик што
може да го зав рши

8. Сменете го на чинот на
оценување според стилот и
способноста на уче ње на
ученикот

Обезбедете поддршка за работа за да создадете работна
дисциплина
1. Направе те работа в о пар или
„другарче за у чење “ со
ученик што е за пример во
одделението

2. Често имај те пов ратна
информа ција од зав ршените
задолженија

3. Структу рира јте ги зада чите

4. Следете ја индивидуалната
независна работа на ученикот

5. Направе те го ра споредот на
часови на тој на чин што
поте шките часови ќе ги
ставите в о тоа в реме кога
ученикот е најпродуктивен и
расположен за раб ота

6. Обезбедете чести одм ори на
часовите и меѓу часовите

7. Употребувај те ме рачи на
времето (временска рамка)
кога поставувате од редени
задачи и зад олженија

8. Обрнете внимание а ко го
менувате распоред от,
однапред да бид е информ иран
ученикот за промен ите

9. Обезбедете честа
комуникација ме ѓу
училиштето и дом от

10.

Правете дневен/нед елен
извештај за на пред окот на
ученикот

Обезбедете поддршка за промоција на извршената функција
Поддршка на планирањето:

Да се зголем и организациј ата:

1. Уче те ги у чениците да користа т

1. Обезбедете му дов олно време
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картички со зада чи, дневни
задолженија или планира ња за
часовите , организатори или
рамки
2. Подучувај те ги како д а ги
развиваа т своите вештини за
учење , користете ги че сто и по
сите предме ти

да го организира свој от ране ц со
училишните ма теријали
2. Обезбедете му дов олно време
за да ги забележи св оите
домашни зада чи
3. Ученикот м оже да има своја
папка каде што ќе ги организира
материј алите дне вно и неделно,
каде што ќе м оже да ј а
прове рува своја та работа и ќе
стекне рутина за орган изирање
на работите

За д а се п одобри у ченикот, тоа
може д а го п остигне преку:

За д а се п одобри
самоконтролата:

1. Стекнување ру тина за
завршување на работата
2. Обезбедете м ожн ости за
самокоре кција
3. Прифа тете подоцна зав ршена
работа или зад олжение
4. Делумно наградете го за
делумно завршена та работа

1. Подготве те ги учениците за
промени
2. Запишете ги правилата
3. Дајте ја сни ин струкции за
однесувањето в о у чилиште
4. Јасно кажете ги последиците од
непочитува њето на прав илата и
непримерн ото однесува ње
5. Одвој те в реме за да може д а се
смири ученикот од настанатата
стре сна ситуација
6. Дозв олете му низ ра зни физички
активн ости да го исфрли
незадов олств ото од себе
7. Употребе те некоја активност
како награда
8. Обезбедете пове ќе надзор

Задржете го вниманието:
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Кога има п роб лем за д а п очне с о
работа:

Кога има п роб лем во текот на
зад ачата или да ја заврш и
зад ачата:

1. Повторе те ги насоките /
задолженијата
2. Зголемете ја структурата на
задача та
3. Подвлече те ги или об ојте ги
деловите со насоки или в ажните
делови од текстот
4. Уче те ги у чениците да ги
подвлекуваа т клу чните зборов и
во текстот

1. Разделете ги потешките зада чи
на неколку помали дела
2. Скрате те ги пред олгите за дачи и
барања
3. Дозв олете му на у ченикот да
одбере која зад ача ќе ја заврши
4. Определете го в ремето за
завршување на задача та
5. Често прове рувајте го у ченикот
како раб оти и до каде е со

завршување на задача та
5. Извлече те ги клучните зборов и и
информа ции од те кстот
6. Давајте визуелни знаци
7. Направе те сите
заедно/истов ремено да почна т
со работа
Кога ученикот не м оже д а одговори на барањ ата на наставник от:
1. Бидете сигу рни де ка насоките за работа ги дава те постапно, в ербално,
визуелно, обезбедувај ќи физичка поддршка на учен икот
индивидуално според не говите м ожности.
2. Некои ученици не се во можност да ги препозн аат изразот на лице то,
гов орот на телото или тонот на гласот со кој зборува наставникот за
време на ча сот. Биде те колку што е м ожно покон кре тни в о излага њето
и дава њето на соки за работа на часот и често имајте повра тна
информа ција од раб ота та.
3. Дознај те кои способности и ин тере си ги има у ченикот и поттикнувајте
ги. Често создавај те ситуа ции каде што ученикот ќе м оже успе шно да
ги реализира за дадените зада чи.
4. Често ох рабрувај те го и да вајте позитив ни комен тари за зав ршената
работа.
5. Создајте можн ост за да м оже ученикот да соработува , да комуницира
со д ругите у ченици во те кот на денот. Обезбедете поддршка ,
мотива ција и позитивни реа кции од дру гите ученици.
6. Ако однесува ње то н а ученикот е пробле матичн о, консултирајте се со
стру чната служба во училиште то (педа гог, психолог) и со родителите,
за да можете да ј а открие те причината за ваквото однесува ње. С о
позитивен пристап на проблемот, м оже да се на јде решение каде што
сите заедно (родители и стру чна слу жба) ќе бидат единствени во
надминување на проблемот/ситуациј ата.
7. Имајте постојана рутина во раб ота та и распоредот. Доколку не што
треба д а смените и знае те однапред ил и во момен тот на станала
ситуациј а в о која следува не каква пром ена, подгответе го ученикот на
промена та што следува, на тој начин што ќе го ин формира те што ќе
биде различно и што да оче кува или да направи. Наградете го
ученикот за секој негов мал успех.
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Ученици со нарушувања
од спектарот на аутизмот (НСА)
Индикатори:
СОЦИЈАЛНИ
Социј ални знац и:

Ученикот м оже да има тешкотии со ра збирање то
на социјалните знаци и чита ње неве рба лни
гестови на д ругите.

Споделување:

Ученикот м оже да има тешкотии со споделување
или че кање на свој от ред во игра та.

Контакт со очите:

Кога ра зговара , ученикот не м оже да го гледа
директно в очи св ојот согов орник.

Социј ални
интеракции:

Ученикот м оже да има нед остиг на ве штини,
способности или разбира ње за друже ње,
иницира ње кон такт и од ржува ње соција лни
интера кции.

Реагирање:

Ученикот м оже да биде повеќе заин тересиран за
„нешта та" откол ку за луѓето, и м оже да нема
интерес за од гов ара ње на други деца.

КОМУНИКАЦИСКИ
Функционален јазик:

Ученикот со НСА често е ехолаличен – го
повторува она што го в елат д ругите.

Вербален јазик:

40-45% од учениците со НСА се неверба лни.

Реципрочен разгов ор:

Ученикот м оже да има тешкотии во природното
„давање и земање“ информа ции во разговор и
може да зборува сам о за своите опсе сии.

Имитациј а и
разбирање на
јазикот:

Ученикот м оже да покаже хиперлексија натпросе чна способност за читање со
потпросечна способност за разбира ње на
гов орниот или на пишаниот ј азик.

ВО ОДНЕСУВАЊ ЕТО
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Невообичаени опсесии
и порив и:

Ученикот м оже да стане пре окупиран со една
телевизиска програм а или со подредува ње
предмети в о низи или групи.

Невообичаени
сетилни искуства:

Ученикот со ASD м оже да биде преосе тл ив на
допир.

Повторлив а
употреба на
предмети:

Редењето или поставување то предмети може
да стане фикса ција.

Самопов редување:

Ова е честа поја ва в о потешки форм и на
аутизмот. Ученикот м оже , на пример, д а се каса
себеси.

Поделени вештини:

Ученикот м оже да биде висококв алификуван во
една област, како што е сликарств ото.

Како заокружува ње на ов ој краток пре глед на нарушувања од спе кта рот
на аутизм от, ва жно е да се напомене д ека околу една четв ртина од де цата со НСА , исто така , имаат епилепсиј а; че тири од вкупно пе т деца се
момчиња ; доде ка , пак, дев ој чињата обично има ат потешки симптоми.
Некои деца со НСА може да имаа т скуд ни моторни ве штини.

Стратегии
1. Правете анализа на зада чите – задавај те многу специфични
подредени зад ачи.
2. Секога ш зборува јте едноставн о и конкретно. Дојде те д о поен тата со
што помалку зборови. Обичн о, многу поефективно е да се ка же
„Моливите долу, за творете ги тетратките и постројте се надвор“ ,
отколку „ Надвор е многу убаво. Ајде д а го одржиме ча сот по
природни нау ки надв ор. Штом ќе завршите со пишув ање то, затв оре те
ги кн игите и постројте се покрај вра тата . Денес над вор ќе учиме за
растенијата“.
3. Научете ги на специфичните социјални правила/ве штини, ка ко што се
крева ње рака за да се земе збор, ислушување, да почекаа т д а им
дојде редот за да ка жа т не што, но и социјална дистанца.
4. Давајте помал изб ор. А ко од ученикот е поба рано да избере б оја , на
пример, црвена , да јте му сам о две -три можн ости од кои треба да
избере. Ученикот ќе биде позбунет а ко му дадете да избира од повеќе
можн ости.
5. Ако му постав ите пра ша ње или ако му д авате на соки, а у ченикот ви
одговара со празен поглед, тога ш преформулирај те ј а ре ченицата.
Праша јте го ученикот што сте му рекле или што сте побарале од не го,
тоа ќе ви помогне д а д ознаете дали сте биле разбрани.
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6.

Избегнувајте користе ње сарказам. Доколку ученикот случајн о ги
расту ри сите ва ши д окументи на под от и вие ка жете „Одличн о!“ ,
оваа реакција м оже да се сфа ти буквално и постапката ќе почне да
се повторува на редовна основа.

7.

Избегнувајте користе ње идиом и. „Став е те ги ва шите шапки за ра змислување“, „Отворете ги ушите“ и „За при ја в оденица та , многу ти
меле“ ќе направи ученикот да биде целосно за чуден и да се прашува
како да го направи тоа.

8.

Давајте многу ја сен изб ор и обиде се да не биде од отворен тип. Ќе
добиете под обар ре зултат ако прашате : „Дали сака те да чита те или
да цртате?" Отколку : „ Што сака те да правите сега ?"

9.

Повторе те ги упатства та и прове рете го разбира ње то. Употребувајте
кратки и ја сни реченици.

10. Просторот и в ремето в о у чилница треба да бида т одличн о
организирани, следејќи дневна рутина, во која мора да биде
вметнато и време то за игра.
11. Осигуре те се де ка у чениците ќе разбера т кога активн оста е
завршена, а кога започнува н ова. Ова треба да им пом огне да
препознаваа т и во иднина кога се почнува со уче ње на не што н ово и
кога зав ршува. Фотогра фира јте го оче куваниот исх од од а ктивноста и
пока жете им н а учениците ка ко треба д а изгледа крајот на она што
го работи. На пример, ако са кате училницата да биде исчистена и
средена , направете фотографија од неа кога е таква. Учениците
можа т да ја користа т ка ко ре ференција.
12. Предупредувај те ги учениците за каква било пре тстојна промена на
рутина , или пре фрлување на д руга активност.
13. Секога ш обра ќајте му се на у ченикот поединечно и по име (на
пример, у ченикот може д а не сфа ти де ка упатства та д адени на цело
одделение, исто та ка, ва жат и за не го. Некогаш сам о обраќање то по
име ка жувајќи: „Треба да слуша ш, за тоа што ова е не што што треба
да го направиш“, може да функционира , н о некога ш ќе треба да му
се об ратите индивидуално сам о нему.)
14. Користе те различни на чини на презента ција ‒ визуелни, физички
насоки, партнерско моделирање , итн.
15. Грубото или а гре сивно одне сување не сфаќај те го лично. Знај те де ка
целта за гнев от на у ченикот може да НЕ е поврзана со изв орот на таа
лутина.
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16. Избегнувајте пренадразне тост. Минимизирај те ги/отстранете ги
изворите на одзема ње на внимание то, или ов озможе те простор
(кабина) за индивидуална работа особено кога зада ча та/а ктивноста
вклучува концен трација. Шарените изложбени ѕид ови м оже да го
одвлекуваат внимание то кај некои у чен ици. Други ученици тешко се
справуваа т со бучава.
17. Задавајте им задачи и активности што се пов рзани со нивните
интереси.
18. Поштеде те го ученикот од ред овните те стов и и раб оте те на
свесноста кај другите ученици за неговите посебни потреби.
19. Дозв олете му на у ченикот да избегне одредени а ктивн ости (ка ко што
се спортов и и игри) што тој не може да ги разбере или не ги са ка.
Поддрже те го во отворените и групни задачи.
20. Дозв олете му некое не гов о опсе сивно однесување , како награда за
позитивни напори што ги вложува.
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Поговор
На крај, по сè што прочитавте, можеби станавте уште
посвесни за нашата улога како наставници, но и за товарот на
нашата професија. Можеби сметате дека ова е премногу за нас ,
можеби сметате дека не сме доволно платени за овој обем на
работа, не сме доволно стручни, немаме доволно поддршка и
помош ...
Знаете што? Силата, енергијата и ентузијазмот треба да г и
црпеме најмногу од одговорот на прашањето: Зошто
прифативме да ја работиме оваа професија (секако, под услов
да не сте заталкани меѓу наставниците)? Знаевме дека од оваа
професија нема да се збогатиме и знаевме дека одамна не е
меѓу најпочитуваните. Оваа професија ја прифативме затоа што
сакаме да работиме со деца: да ги пораснеме заедно со
родителите и да ги научиме колку што е можно повеќе за да
можат самите да си ја формираат сликата за светот, а ние да
навиваме дека ќе биде убава во нивните очи. Преку нив и ние
да продолжиме да живееме. Преку нив и ние да учествуваме во
моделирањето на општествата.
Кога ја работите оваа професија со љубов, вие сакате секое
дете да го научите на колку што е можно повеќе знаења,
вештини, способности. Притоа, токму различноста на децата нѐ
спречува да западнеме во монотонија, ни дава предизвик, нѐ
прави креативни, нѐ прави да се чувствуваме важни, затоа што
тие ни се најважни – СИТЕ наши ученици!
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