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Наставник поседује  

знања о когнитивном 

развоју ученика и зони 

наредног развитка. 

Наставник поседује 

знања о природи учења, 

различитим стиловима 

и стратегијамаучења 

Компетенције за поучавање и учење 

Компетенције за подршку развоју личности ученика 

Зна и разуме 

физичке, 

емоционалне, 

социјалне и 

културне разлике 

међу ученицима. 

Познаје и разуме 

психички, 

емоционални и 

социјални развој 

ученика  

Планира и усклађује 

свој рад са 

психофизичким и 

развојним 

карактеристикама 

ученика, прихватајући 

ученика као личност у 

развоју  



 
    младост, младићко доба 

аdolescere   расти , сазревати 

adolescens   млад  човек, младић  

Оно што је занимљиво, када је о овом развојном периоду реч,  

је да је он углавном дефинисан оним што он није :  

адолесцент није више дете, али није још ни одрасла особа,  

незрелост детињства је превазиђена, а  

изазови и могућности одраслог доба још нису остварени.  



          рађање је инспирација и   

                креација родитеља. 

   

 

       

рађање мање или више креација сваког 

човека, адолесцента 



 

 

 

 

 



 

 

  биолошки одређено развојно доба. Свођење људских 
односа на биологију је одлика медицине 19. века. 
Социјални и културни утицаји занемарени. Медицина 
пубертет везује за појаву прве менструације/ејакулације. 

     

    

 

  

је социјално, културно и историјски условљена. 

Карактеристике адолесценције стално се мењају  



 

 
     адолесценција     12/13 – 15. г. 

     

    адолесценција  15– 17/18. г. 

     

     

    адолесценција  18– 21. г. 

СТАДИЈУМИ адолесцентног развоја 



 

И 



Промена хормонског 

статуса организма 

(појачано лучење 

полних хормона: 

тестостерона и 

естрогена који утичу на 

развој јајне ћелије и  

сперматозоида и 

убрзавају метаболичке 

процесе. 

Нагле телесне промене 

на неуровегетативном 

систему (пролазне 

сметње у крвном 

притиску, несвестице, 

промене у 

метаболизму...) 

Развој скелета,  

нагли пораст  

висине и тежине 

Појава 

секундарних 

полних 

карактеристика 

као резултат 

промене 

хормонског 

статуса 

Започиње активирањем 

репродуктивних способности 

и појавом секундарних 

полних одлика 

Карактеристике 
телесног развоја 

адолесцената 

Завршава се успоравањем 

физичког раста и полном 

зрелошћу 



Критички процењује  
родитеље,  

наставнике, вршњаке 

Способан је да  
открива правила  

и да их формулише  
у виду општих принципа 

Често некритички  
прихватају ставове и  

животну филозофију себи  
блиске групе младих 

Рефлектује своје  
мишљење и  

конструише теорије 



Улога вршњака у 

развоју адолесцента 

је све наглашенија 

Наглашена је потреба 

за прихватањем и 

конформизмом  

Пријатељства у 

адолесценцији имају 

велику улогу  

Доминантно вршњачко 

огледало 

Карактеристике социјалног 
развоја адолесцената 



Последица биолошких и социјалних утицаја. 
 
Емоционална неусклађеност и 

неуравнотеженост. 
 
 Развојни задаци захтевају снажно емоционално 

ангажовање и сазревање. 



Посебне одлике       адолесцената  

 повишена емоционалност (појачано доживљавање емоција) 

 бурније изражавање емоција; 

 лако и брзо одушевљење неком особом или појавом; 

 некритичко ангажовање са пуно воље и енергије у остваривању 

неке идеје; 

 чешћа и дубља разочарења (смањена свест о сопственој моћи) 

 нарастање анксиозности; 

 анксиозност је покретач многих активности и реакција; 

 самопоштовање је рањиво (лако га је повредити); 

 несигурност; 

 изражена правичност  (социјална правда међу људима); 

 конфузија идентитета. 



Несигурност / нестабилност расположења и акције 

Егоцентричност / Егзибиционизам 

нараста ј ући сексуални нагон 

немир због сопственог тела  (‘’странац’’) 

преокупираност телом и здрављем (фитнес, дијете) 

променљиве представе о себи 

емоционална д е з о риј е н t а ц и  ја 
изостанак спонтаности и страх од разобличавања 

осећање r а z l i č i t o s t I 
конфликти са ауторитетом / бунтовност 

тежња ка независности 

обожавање идола; подложност спољашњим утицајима 

од неадекватности и промашаја 

жеља да се буде успешан и велик на неком пољу људских достигнућа 



                                                адолесцената  

 да буде прихваћен 

за љубављу: 

за успехом: 

за истицањем и доминацијом: 

за потврђивањем сопствених вредности: 

за припадањем: 

за самосталношћу: 

за зависношћу: 

да буде схваћен: 



      
 

 

 

потреба за 
 

 

 
 

потреба за 



  

 

 

Централне промене у адолесценцији  

решавају се на релацији односа  

са родитељима и вршњацима. 

Адолесценција  

као прелазни социјални период 



Однос родитељ-дете се мења: 

• у детињству         Р О Д И Т Е Љ    Д Е Т Е 

                                 пружа заштиту        аутоматска послушност 

• у адолесценцији    Р О Д И Т Е Љ   Д Е Т Е 

                                 особа која има         вољна послушност 

                                     и добре и лоше           јавља се могућност  

                                     стране                      конфронтирања 

• Да ли адолесценти и родитељи морају бити у конфликту и да ли је 

неопходан тзв. генерацијски јаз? 

ОДНОС РОДИТЕЉ-ДЕТЕ У 

АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ 



 

Комплетне породице  

Некомплетне породице  

     

   и              и 

су важни детету. 



Карактеристике функционалне и дисфункционалне породице 

Функционална породица 

Чврст родитељски савез 

Међусобно топли односи 

Односи поштовања и сарадње 

Ауторитет родитеља заснован на зрелости 

и праведности 

Постоје заједничка очекивања 

Негује посебне карактеристике чланова 

Селективно пропушта друштвене и 

културне утицаје 

Негује индивидуалност сваког члана 

Чланови слободно и спонтано 

комуницирају 

Прихватају различитости других 

Не оптужују се међусобно 

О сукобима се говори отворено 

Проблеми се препознају и решавају 

Дисфункционална породица 

Слаб родитељски савез 

Међусобно хладни односи 

Односи непоштовања 

Одсуство ауторитета родитеља или 

ауторитет родитеља заснован на позицији 

јачег и слабијег 

Нема заједничких очекивања 

Занемарује посебне карактеристике 

чланова 

Не врши избор који ће друштвени и 

културни услови да утичу на породицу 

Занемарује индивидуалност чланова 

породице 

Чланови отежано комуницирају 

Не прихватају различитости 

Оптужују се међусобно 

О сукобима се не говори 

Проблеми се не препознају 



Рад наставника са породицом ученика-адолесцента: 

1. ступити у контакт са свим релевантним члановима породице (без обзира 

да ли живе или не живе заједно); 

2. при контакту са родитељима/старатељима сазнати о основним 

социоекономским условима живота ученика; 

3. сазнати о статусу ученика у породици упознавањем са одговорностима 

које ученик преузима преко активности које ученик обавља у својој 

породици; 

4. испољити заинтересованост за конкретну породицу, мотивисати 

родитеље за даљи разговор са ученицима и заједнички креирати 

стратегију деловања у превазилажењу постојеће ситуације; 

5. препознати контекст у коме се решава проблем и границе својих 

овлашћења, могућности и знања, дакле одговорности; 

6. препознати предуслове који захтевају ангажовање других 

професионалаца у раду са учеником и породицом. 

7. Препознати ситуације када треба контактирати и са родитељима 

ученика који не показује никакве тешкоће у школском учењу и понашању, 

а посебно са родитељима ученика који постиже изузетне резултате! И 

они заслужују да се о њиховој деци разговара!!! 



Како наставник препознаје адолесцентне кризе? 

• Да ли се адолесцент враћа на облике понашања карактеристичне за 

детињство? 

• Да ли је понашање адолесцента ригидно толико да он наглашава искључиво 

самоконтролу или је флексибилно тако да је самоконтрола висока, али има 

простора  и за контролу од стране других? 

• Какви су социјални односи? Да ли су детињасти или му дружење помаже у 

достизању зрелости? 

• Да ли вршњаци у животу адолесцента имају већи значај од родитеља? 

• Да ли има способности да испољава и доживљава одговарајућа осећања? 

Да ли постоји раскорак између догађаја и начина на који он реагује на њега? 

• Да ли је способан да прави разлику између реакција других људи и сопствених 

психолошких творевина? 

• Какав је став према будућности, да ли јој се радује, да ли га она плаши, да ли 

је доживљава као нешто опасно? 

• Да ли постоје мисли које ремете способност функционисања и да ли  је у 

стању да изађе на крај са различитим застрашујућим мислима, а да при томе 

не одустане од жеље за одрастањем? 

• Да ли своје поступке доживљава као аутентичне које сам одређује, или као 

понашања која одређује неко други споља ? 



Адолесцентна криза је стање када стара понашања 

адолесцента не одговарају новонасталим условима, па је 

потребно да адолесцент реорганизује своје понашање и 

усвоји неко друго да би адекватно поступио у ситуацији. 

Kриза није стање већ процес - борба појединца да дође до 

решења које неће угрозити актуелно ментално здравље а 

која ће омогућити повратак на уобичајено функционисање. 

Она представља потенцијално место развоја. 

 

Постоје два значења појма криза: 

• развојна криза, као могућност и изазов за даљи раст и развој 

• акцидентна (патогена) криза која води деструкцији и другим 

облицима девијантног понашања. 



Какав крај ... предвиђамо у будућности?   

Ма колико наведене развојне промене и 

утицаји изгледали необично и донекле 

парадоксално, у великој мери ће допринети  

да адолесцент израсте у  

физички, интелектуално,  

емоционално и социјално, 

 зрелу, независну и самосталну особу.  



Хвала за сарадњу. 


