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Vještina kojom se učitelj postavlja u 

središte pažnje  učenicima

 Zauzimanje središnjeg položaja

 Korištenje glasa koji izaziva pozornost

 Praćenje kamo su djeca usmjerena

 Oslovljavanje djece poimence i dodatno usmjeravanje 

na to da obrate pažnju

 Vođenje pojedine djece korak po korak do toga da 

ostvare usmjerenost pažnje na učitelja

 Potvrđivanje pojedine djece kad poslušaju ono što je 

naložio

 Potvrđivanje djece koja su već ostvarila stanje 

usmjerenosti



Vještina održavanja usmjerenosti 

učenika tijekom sata

 Korištenje glasa koji poziva na suradnju,motivira djecu 

da ga slijede

 Govorenje motivirajućim glasom, glasom koji 

omogućuje da učenici ostanu usmjereni

 Govorenje glasom koji izaziva posebnu pozornost

 Davanje jasnog okvira za ono što će se događati

 Potvrđivanje inicijative učenika iz središnjeg položaja

 Jasno određivanje slijeda



Vještina održavanja usmjerenosti 

učenika tijekom sata

 Postavljanje pitanja tijekom sata

 Potvrđivanje učenika koji je na redu

 Ponavljanje odgovora koji učenik daje

 Upućivanje učenika na ono na što trebaju paziti

 Imenovanje vlastite inicijative

 Kratko ispravljanje i upućivanje kako nešto treba 

napraviti

 Imenovanje socijalne strukture

 Provjeravanje stanja usmjerenosti učenika



Vještina stvaranja pozitivne atmosfere

 Korištenje surađujućeg načina govorenja

 Biranje zgodne spontane inicijative učenika i njeno 

predstavljanje cijelom razredu

 Biranje primjerenih inicijativa kako bi se djecu dovelo 

željenom cilju



Vještina stvaranja emocionalnog 

odnosa s učenicima

 Pokazivanje dobrog lica

 Dobrim licem istog trena potvrditi kad je dijete pokazalo 

dobro ponašanje

 Imenovati inicijative djece

 Odraziti osjećaje

 Posegnuti za emocionalnim izrazom i imenovati ga

 Stvoriti ili pobuditi emocionalnu razmjenu

 Imenovati osjećaje djece



Vještina podupiranja djeteta koje ima 

nedostatak povjerenja u vlastite snage

 Pokazati ohrabrujuće lice u trenu kad dijete mora izvesti 

nešto teško

 Dijete neverbalno potvrditi kad nešto dobro radi

 Umetnuti male među korake koje će dijete lako svladati

 Dijete voditi korak po korak da dođe do pravilnog 

odgovora

 Dati detaljne upute

 Aktivirati umjesto kompenzirati



Vještina rada s djecom koja ometaju 

nastavu

 Učitelj u ponašanju učenika pronalazi mali dio koji je 

poželjan i potvrđuje ga

 Učitelj stalno u kontaktu pokazuje dobro lice, lice na 

kojem je pozitivno iščekivanje

 Učitelj vodi čim zapazi i najmanje negativne inicijative

 Kratko ispravlja i upućuje dijete kako treba dalje raditi






