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• Након обуке “Образовање за све”, директор школе је 

сазвао Наставничко веће са следећим дневним 

редом: 

• Извештај о одржаном семинару ‘’Знање за сву децу у 

Србији’’ 

• Улога педагошког асистента 

• Извештај о досадашњем раду ПА 

• Упознавање са пројектом школе који ће се изводити у 

ИО Доња Топлица, а уз активно учешће ПА 

• Добри примери праксе и сарадње ПА и учитељице у 

ИО Доња Топлица 

• Предлог о наредним активностима везаним за 

учешће ПА у наставним и ваннаставним 

активностима 

 



• Очекивани ефекти: 

• Пробудити свест наставног особља о 

улози и значају ПА у школи, тј. учионици 



УЛОГА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 
 

 

 
Педагошки асистент: 

1. Пружа помоћ и додатну подршку деци и ученицима, 
у складу са њиховим потребама; 

2. као и наставницима и стручним сарадницима у циљу 
унапређивања њиховог рада са ученицима којима је 
потребна додатна образовна подршка.  

3. У свом раду остварује сарадњу са родитељима, 
односно старатељима; 

4. Сарађује са директором на успостављању сарадње 
са надлежним установама, организацијама, 
удружењима и јединицом локалне самоуправе. 

 

 



1. Подршка упису у предшколску установу и школу (као 
и подржати ученике да наставе школовање у 
наредним разредима). 

2. Подржати редовно похађање наставе 

3. Подршка деци у учењу (подржати децу која имају 
додатне потребе у учењу) 

4. Подржати родитеље у односу на школу (помоћи да 
се препознају породице које имају тешкоћа у свом 
односу према школи). 

5. Повезивање са спољашњим стручним службама 
(контактирати надлежне спољашње стручне службе 
које би могле да подрже развој инклузивног 
образовања у школи). 

 

Радом ПА руководи директор школе или именовано 
лице. 

 

 

Приоритети подршке: 



 

У учионици (рад према инструкцијама наставника са 
појединачном или мањом групом деце којој су потребни 
додатно вежбање или додатни задаци који ће им помоћи да 
науче, укључујући децу са ИОП-ом.) 

На часу (ПА ће помагати деци да науче тако што ће са 
њима проводити време током часа, то може бити у 
учионици или нпр. у библиотеци) 

•Помаже деци да развију своје језичке вештине 
(разговара са децом и подстиче их да причају и слушају ПА, 
као и међу собом, игра игре које развијају речник-
именовање предмета) 

 

 

Шта може да се очекује од ПА да 

ради? 



 

•Помаже млађој деци да науче вештине које су им 
потребне за школу ( мирно седе и слушају; разумеју 
једноставне инструкције; правилно држе оловку; тачно 
боје,копирају просте облике и шаблоне; наизменично 
учествују у активностима; постављају питања и дају 
одговарајуће одговоре и тд.) 

 

•Води рачуна да деца буду фокусирана на оно што 
раде. 

 

•Прича или чита приче деци ( Од ПА би могло да се 
затражи да прочита или исприча једноставну причу и 
тражи да деца постављају питања о њој; измисли причу 
у којима је дете са којим ради главни јунак; охрабри 
децу да одглуме причу коју добро знају;) 

 



•Слуша како деца читају ( и подстиче их да читају 
ради разумевања значења; поставља им питања о 
ономе што су прочитала; подстиче децу да користе 
контекст да погоде значење речи које не препознају; 
подстиче децу да виде читање као задовољство;) 

 

•Помаже око математике ( проверава да ли деца знају 
да преброје предмете-не само да изговоре бројеве; 
бројање кроз игру; вежба сабирање и одузимање са 
децом; помогне деци да препознају скупове, боје, 
облике; да разумеју математичку терминологију (већи-
мањи, више-мање, дуже-краће, итд.) 

 

•Реализује додатне или различите активности за 
конкретно дете или групу деце. 

 

 



•Током одмора ( помаже да деца буду безбедна и срећна у 
школи; организује игре за децу; подстиче интеграцију и 
учествовање у играма; помаже деци са тешкоћама да 
учествују у играма) 

•Давање додатних или другачијих активности за конкретно 
дете или групе деце после школе ( додатни часови, помоћ 
на секцијама, помоћ у припреми посебних догађаја или на 
позоришним пробама) 

 



Извештај о раду педагошког 

асистента 

• Наш педагошки асистент се зове Милорад Јовановић. Јако 

смо задовољни његовим ангажовањем и сарадњом. 

Остварује добру комуникацију са ученицима и 

наставницима. 

• Од 1.октобра 2010.год па до данас бавио се следећим 

пословима: 

 

• Рад са децом/ученицима 

• Сарадња са родитељима и ромском заједницом 

• Сарадња са колективом ОШ 

• Сарадња са другим институцијама 

 



 

Рад са ученицима 

 • Радио је на пружању помоћи свим ученицима са 

посебним акцентом на ученике из маргинализованих 

друштвених група, сиромашних и депривираних 

средина, ученика који имају проблема у понашању и 

сметњама у развоју. 

• Под надзором и по упутству учитеља помагао је у 

индивидуалном раду са ученицима. Охрабривао их и 

мотивисао за интензивнији рад код куће и поправку 

оцена. 



 

Сарадња са родитељима и ромском 

заједницом 

  

 

 

• Сарадња са родитељима и ромском заједницом на 

територији села Наномир огледала се у посетама 

породицама чија деца нередовно похађају наставу. 

 



Сарадња са колективом ОШ 

 
• Остварена добра сарадња са учитељима и наставницима 

у матичној школи и ИО Доња Топлица.  

• У сарадњи са школским психологом, ПА је учествовао у 

организацији и реализацији активности Дечје недеље.  

• Са школским педагогом је учествовао на семинару 

„Образовање за све“ , 29.10. 2010. год . у Београду. 

• Присуствовао је свим седницама одељенских и 

Наставничког већа, саслушао и забележио проблеме које 

су изнели учитељи и разредне старешине, а тицали су се 

нередовног похађања наставе, великог броја негативних 

оцена, лоше сарадње са родитељима... Ти подаци ће бити 

основа за даљи рад у току другог полугодишта шк. 

2010/2011.године. 

 

 



 

Сарадња са другим институцијама 

 • Сарадња са Црвеним Крстом у Мионици, ради 

обезбеђивања хуманитарне помоћи за децу из 

сиромашних породица.  

• Такође, на позив Црвеног Крста, присуствовао 

предавању о трговини људима које су одржали 

представници полицијске управе Ваљево у Мионици и 

Доњој Топлици.  

• На позив директора предшколске установе у Мионици, 

посетио групу деце која похађају припремни 

предшколски програм. Васпитачице су указале да 

одређен број деце не похађа припремни предшколски 

програм из села Наномир.  

 

 



Додатна залагања и успеси: 
 

• На иницијативу ПА а уз сарадњу са Ромским центром за демократију, 

уплаћен је новац (50 000 динара) за потребе обезбеђивања ужине за 

ученике у ИО Доња Топлица који су из сиромашних породица. Одмах 

после тога, остварена је сарадња да добављачем ужине и од 1. 

децембра ученици су почели да користе бесплатну ужину. То је 

утицало на нешто већу редовност доласка ученика на наставу али нам 

и даље остаје нерешен проблем превоза ученика. 

 

• Такође, од јануара 2010.године основна школа „Милан Ракић“ 

Мионица остварује сарадњу са школом за основно образовање 

одраслих „Обреновац“. Улога ПА у тој причи је била да анимира 

ученике који нису завршили основну школу, а имају преко 15 година да 

се укључе и на овај начин стекну сведочанство о завршеној основној 

школи.  Тренутно има 20 полазника од којих је већина ромске 

националности. На овај начин помажемо и подстичемо образовање 

ових младих људи. 



Пројекат ОШ “Милан Ракић” 

Мионица 

Наш пројекат се односи на организацију диференциране 
наставе уз коришћење активног учешћа свих ученика према 
својим индивидуалним способностима, уз учешће педагошког 
асистента, Тима за инклузивно образовање и родитеља.  

Пројекат ће се спровести у одељењу првог разреда у 
подручној школи у Доњој Топлици. То одељење чине ученици 
Ромске и неромске  националности и  одређени број ученика 
нередовно похађа наставу. За 7 ученика учитељица Тамара 
Ђорђевић је у сарадњи са психологом израдила 
индивидуалне образовне планове и наставу реализује према 
тим плановима, једно дете је изразито хиперактивно, а за 
једно дете је поднет захтев Интерресорној комисији за 
процену додатне образовне, здравствене и социјалне 
подршке. 

 



 

Проблем 

 

Учесници 

 

Реализатори 

 

Учесталост и 

трајање 

 

Активности 

 

Циљеви 

 

Очекивања 

Први разред у ИО Доња 

Топлица похађа 20 

ученика.  

Одељење чине ученици 

Ромске и неромске 

националности,  

за 7 ученика је израђен 

индивидуални образовни 

план и настава се 

реализује по том плану  

за једно дете је упућен 

захтев Интерресорној 

комисији за процену 

потребне додатне 

подршке у образовању, 

здравству и социјалној 

заштити.  

Једно дете је изразито 

хиперактивно.  

Ученици Ромске 

националности редовно 

непохађају наставу.  

Директор 

Учитељ 

Педагошки 

асистент 

Родитељи 

ученика 

Школски психолог 

Школски педагог 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Учитељ 

Педагошки 

асистент  

родитељи 

2 месеца, 

свакодневно 

на свим 

часовима 

Израда припрема 

за наставу према 

диференцираној 

настави, уз 

прилагођавање 

потребама, 

способностима и 

могућностима 

деце у одељењу, 

укључивање ПА, 

припрема 

инструкција за 

рад  

реализација ИОП-

а 

редовнији 

долазак на 

наставу 

боља сарадња са 

родитељима 

напредовање 

ученика 

већа мотивација 

за рад 

помоћ ПА у 

учионици 

Очекујемо да на 

основу овог 

пројекта који би 

представљао 

пример добре 

праксе, остали 

учитељи и 

наставници који 

су имали 

одбојност према 

овом виду рада, 

схвате вредност и 

улогу ПА и ИОП-а. 

Евалуација 

остварених 

циљева у ИОП-у, 

сарадње са ПА и 

родитељима, 

праћење 

редовности 

похађања наставе. 



• Учитељица успешно координира рад у одељењу с 

обзиром да има толико различитих ученика са 

различитим индивидуалним потребама у образовању, 

напредовању и савладавању градива. 

 

•  Велика је и улога педагошког асистента у учионици али 

постоје и проблеми.  

 

• Деца Ромске националности редовно непохађају 

наставу па је тешко и спровођење индивидуалних 

планова јер се често дешава да оно што су научили 

забораве у току нередовног доласка на наставу па се 

учитељица стално враћа на проверу шта знају и шта су 

заборавили.  



• Међутим, и то је корак напред, јер се инсистира да  

деца стекну основна знања и вештине, улази се у 

разматрање узрока због чега дете не напредује и како 

му прилагодити наставни план и програм. 

 

• Све у свему, очекујемо да ће реализација овог пројекта 

бити пример добре праксе, да ће показати вредност 

индивидуалних образовних планова, улогу и помоћ 

педагошког асистента у учионици, нарочито када је 

састав деце овакав какав је у  овом одељењу, важност 

да се на свако дете гледа као на посебну индивидуу, 

која има своје снаге и слабости, која се развија према 

својим могућностима, темпу и интересовањима. 

 

 



Примери из учионице 





























 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



• Након упознавања Наставничког већа са 

улогом педагошког асистента у школи, дат је 

предлог да учитељи и наставници који имају 

потребу за помоћ у учионици и који желе да 

сарађују са педагошким асистентом, пријаве 

то школском психологу ради организовања 

наставе.  



Који су резултати?  
• Захваљујући посетама падагошког асистента 

породицама ученика који нередовно похађају 

наставу, постигли смо знатно редовнији долазак у 

школу. 

• Ученици који нередовно долазе у школу успевају да 

надокнаде пропуштено градиво уз велико 

ангажовање учитељице, али и уз свесрдну помоћ ПА 

• Ученици за које је рађен ИОП сабирају у оквиру прве 

десетице, познају сва штампана слова, пишу и читају 

краће речи, разликују живу од неживе природе..... 

• Већина наставног особља је разјаснила све 

недоумице о улози и потреби педагошког асистента 

 

 



Проблеми 

 • Проблеми се и даље односе на нередовно похађање 

наставе, самим тим немогућност учитеља и наставника да 

направе индивидуални план рада са ученицима, процене 

степен њиховог тренутног знања и наставе са 

спровођењем наставног плана и програма.  

• Такође, родитељи ретко долазе сами у школу, не 

интересују се за знање и напредовање њихове деце. 

Многи се чак не одазивају ни на писани позив од стране 

школе.  

• Разумљиви су сви проблеми са којима се суочавају ове 

породице, почевши од финансијских, социјалних и 

стамбено-хигијенски лоших услова живота, али се ипак 

мора и даље радити на подизању свести о вредности 

образовања. 

 



 

 

      ШТА СМО НАУЧИЛИ ? 



Детету пуно љубави треба, 

да срећно расте, да гради свет, 

никад му немој сасећи крила,  

подржи сваки његов лет! 



 

ПОМОЗИ ДЕТЕТУ, 

ОЛАКШАЈ СЕБИ, 

УКЉУЧИ ПЕДАГОШКОГ 

АСИСТЕНТА!!! 

 


