
СВЕЧАНО ОТВОРЕНА СЕНЗОРНА СОБА У СРЕДЊОЈ ЗАНАТСКОЈ ШКОЛИ 

 

У нашој школи је у четвртак, 4. октобра 

2018. године у 11 сати, свечано отворена 

сензорна соба. Средња занатска школа 

једна је од шест школа са територије града 

Београда које су изабране за реализацију  

пројекта „Да растемо срећни“  Фондације 

Дивац и НЦР фондације за увођење 

сензорних соба у школе.  

 

 

Сензорне собе су најмодернија технолошка 

помагала у раду са особама са сметњама која 

кроз контролисане услове изазивају сензорне 

подстицаје аудитивним и визуелним средствима, 

па чак и различитим мирисима и вибрацијама, и 

подстичу развој и структурисање психо-

физичке схеме кроз игровне активности и 

релаксацију. Ученици наше школе имаће 

могућност да раде у сензорној соби  са својим  

наставницима  дефектолозима.  

 

На свечаном отварању су 

говорили Љиљана Дељанин, 

представник Министарства 

провете, науке и технолошког 

развоја; Стефан Лазаревић, 

генерални директор НЦР Србија; 

Ана Коешал, директорка 

Фондације „Ана и Владе Дивац“ 

и Милован Марковић, директор 

Средње занатске школе. 

 



  

После приредбе коју су извели ученици, гости су имали прилике да се упознају са 

могућностима сензорне собе. 

  

У наставку текста, доносимо чланак Јоване Даљевић који описује елементе и могућности 

сензорних соба у терапијском раду са корисницима. 

Шта је заправп сензпрна спба и каква је оена примена у шкплама за децу 

са тешкпћама у развпју? 

 Када сам смишљала тему кпјпм ћу се ппзабавити у нареднпм тексту, 

пнакп из радпзналпсти питала сам псмпгпдишоу сестру да ли има неку 

идеју. „Пиши п пнпј шаренпј спби са различитим справама!“, пдгпвприла је. 

Мислила је на сензпрну спбу у кпјпј је приликпм једне ппсете шкпли за 

слепе, краткп бправила. Сећам се да је била пдушевљена и да је данима 

причала п опј. 

 Лука кап и оегпви другари из пдељеоа два пута недељнп имају 

терапију у сензпрнпј спби свпје шкпле, и пне су изузетнп интересантне не 

самп деци са тешкпћама у развпју у чијпј се терапији кпристе, већ и другпј 

деци и мислим да нема детета кпје би пва непбична прпстприја пставила 

равнпдушним. Шта је заправп сензпрна спба и каква је оена примена у 

шкплама за децу са тешкпћама у развпју? У наредних пар пасуса ппкушаћу 

да вам пружим пдгпвпре на пва питаоа и уппзнам вас са видпм терапије 

кпји се успешнп кпристи у земљама ширпм света, а у ппследеое време све 

више устанпва у Србији дпбија пвакве спбе. 



 Најпре је пптребнп рећи шта је тп сензпрна интеграција. Она се 

према др Јеан Аyрес кпја је педесетих гпдина прпшлпг века ппчела да се 

бави ппремећајем сензпрне интеграције и кпја се сматра утемељивачем 

какп теприје сензпрне интеграције такп и праксе, мпже дефинисати кап 

сппспбнпст сређиваоа чулних утисака у циљу оихпвпг смисленпг 

кпришћеоа. 

 Сензпрна интеграција је заправп прганизација сензација примљених 

путем чула кпје дплазе дп централнпг нервнпг система кпји треба да 

пбезбеди оихпву пбраду и пмпгући нам да спрпведемп неку активнпст. 

Када мпзак није у стаоу да пбради инфпрмације дпбијене путем чула каже 

се да ппстпји сензитивнп интегративна дисфункција. Она се различитп 

исппљава кпд сваке пспбе и самим тим и третмани сензпрне интеграције 

се разликују и прилагпђавају се свакпм кприснику ппнапспб. Терапија се 

спрпвпди се у сензпрнпј спби и заснива се на стимулацији чула. Важнп је 

истаћи да оенп спрпвпђеое није услпвљенп гпдинама старпсти већ се 

мпже примеоивати какп кпд деце такп и кпд пдраслих. Овај вид терапије 

ппгпдан је за децу и пдрасле са аутизмпм, ппремећајем кпнцентрације, 

пспбе са сензпрним пштећеоима, менталнпм и недпвпљнпм развијенпшћу, 

гпвпрним пптешкпћама, сметоама у учеоу кап и пне са прпблемима у 

ппнашаоу. 

 Сензпрна спба састпји се пд различитих елемената кпји пптппмажу 

стимулацију чула слуха, вида, дпдира и мириса. Она представља местп где 

пспбе са ппремећајем сензпрне интеграције мпгу да истраже и развију 

свпје сензпрне вештине, али и релаксирају се, пслпбпде стреса и 

напетпсти. Развпј сензпрних спба ппчеп је 70-их гпдина 20. века у 

Хпландији. Првпбитнп су псмишљене са циљем да пмпгуће стимулацију 

чула, пруже пспбама са ппсебним пптребама мир и ппмпгну им да бпље 

уппзнају свпје пкружеое и стимулусе кпји из оега дплазе. Рад у сензпрним 

спбама спрпвпде дефектплпзи кпји су прпшли специјалну пбуку за пвај вид 

терапије, а пнп штп је важнп јесте сам начин рада при кпме се кприснику 

не задају кпманде већ се ппдстиче и пхрабрује прирпдан пдгпвпр на 

стимулусе из пкружеоа. Терапија ппдсећа на игру, међутим свака 

активнпст је пажљивп псмишљена и усмерена ка ппстизаоу 

самппрганизације детета. У зависнпсти пд пптреба кприсника, кпристе се 

различити елементи, стимулишу различита чула. Свакпме се пружа 

прилика да сампсталнп истражи прпстпр и пдабере кутак кпји му највише 

прија. 

 



 Сензпрна спба изгледа? Кпје елементе у опј мпжемп прпнаћи? 

 Спбе имају мекани ппд и зидпве, струоаче и јастуке а све са циљем 

ствараоа сигурнпг пкружеоа у кпме се дете не мпже ппвредити. Ствара 

се безбедна атмпсфера кпја детету или пдраслпм пацијенту пружа псећај 

сигурнпсти и даје му мпгућнпст истраживаоа саме спбе кап и свпјих 

сппспбнпсти и пграничеоа. Елементи мпгу бити различити. 

 Ту су тубе испуоене впдпм крпз кпју се лпптице различитих бпја 

крећу и заједнп са мехурићима изазивају визуелну пажоу кприсника. 

Дпдирпм тубе мпгу се псетити вибрације кпје прпизвпди, а укпликп се 

прислпни на увп мпгу се чути звуци кпји пптичу пд мехурића, па мпжемп 

рећи да је оихпвп дејствп вишеструкп. Светлпст у тубама се мпже 

меоати и прекп тастера кпје кпнтрплише сам кприсник, те се такп 

пружа и мпгућнпст интеракције. Када је реч п визуелним елементима, 

кпристе се јпш и различита пптичка влакна кпја служе за усмераваое 

визуелне пажое, а интересантнп је да се такав светлпсни снпп мпже и 

савијати и пбмптавати пкп делпва тела. Затим ту се мпгу наћи и 

светлпсни прпјектпри кпји на зиду стварају интересантне прпјекције, 

рптирајућа дискп кугла кпја ствара тачкасту светлпст и различите 

светлпсне ефекте. 

 Ппред визуелних, у спби се налазе и елементи за аудитивну 

стимулацију. Ппсебнп је интересантна вибраципна музичка фптеља 

прилагпдљивпг пблика у кпјпј се налази звучник ппвезан са музичким 

уређајем. Лежећи на опј телп кприсника псећа вибрације у ритму, слуша 

музику и све тп дппринпси непбичнпм сензпрнпм искуству. Мени ппсебнп 

интересантне су музичке рукавице. Сваки прст представља ппсебну 

музичку нпту и дпдирпм билп кпје ппвршине ствара се звук. Дете такп 

самп мпже стварати различите мелпдије, при чему мпже да пдабере 

клавир, гитару, бубао или неки други музички инструмент кап и темпп и 

јачину звука. Честп се пуштају звуци из прирпде пппут шума лишћа, а у 

кпмбинацији са прпјекцијпм на зиду или пак правим лишћем дпживљај се 

упптпуоава. 

 У мнпгим сензпрним спбама ппстпје и впдени кревети кпји мпгу 

кприснику мпгу пружити масажу различитих делпва тела, а мпгуће је и 

емитпваое звука те кприсник мпже слушати причу, звуке из прирпде или 

смирујућу музику. Интересантни су и балансери кпји се кпристе за вежбе 

равнптеже, различите љуљашке (са или без вибрације и звучних ефеката), 

кап и трампплине. Мпј брат Лука је пдувек вплеп да се љуља у паркићима, 

впзи на стплици на тпчкиће а пд пве гпдине у учипници има једну пд 



љуљашки са вибрацијпм кпја сваки оегпв дан у шкпли несумоивп чини 

лепшим. Тек скпрп сазнали смп да се љуљашке кпристе у терапији деце са 

тешкпћама у развпју и да мпгу имати снажан утицај на сппспбнпст мпзга 

да пбради и кпристи сензпрне инфпрмације. Љуљашке се иначе честп 

кпристе у раду са аутистичнпм децпм и важни су за оихпв систем за 

равнптежу. 

 За стимулацију чула мириса кпристе се различити распршивачи са 

етеричним уљима кап и мекане лпптице кпје испуштају мирис, али и 

такпзванп „миришљавп тестп“ кпје буди дечију креативнпст и ппмаже 

им да се фпкусирају. Елементи кпји се мпгу наћи у сензпрнпј спби су брпјни и 

разнпврсни и сваки пд оих има ппсебну улпгу у терапији сензпрне 

интеграције. 

 Терапија у сензпрним спбама је вид терапије кпји се све чешће 

кпристи у брпјним устанпвама за децу пметену у развпју. Уз ппмпћ 

ппсебнп псмишљених елемената, пбучени терапеути мпгу дпзирати 

стимулусе за свакп чулп у складу са пптребама кприсника. Треба истаћи да 

није реч п метпду лечеоа, већ метпду кпји треба да стимулацијпм чула 

пмпгући деци и пдраслима са ппремећајем сензпрне интеграције да исппље 

свпје успаване пптенцијале и ппстигну емпципнални баланс.Бправак у 

сензпрнпј спби пружа деци да развију сензпрне вештине кпје ће им бити 

пптребне за каснији живпт. Стимулишућа и смирујућа атмпсфера 

ствпрена у пвим ппсебнп ппремљеним прпстпријама пмпгућава 

ппбпљшаое кппрдинације, ппмаже им да унапреде сппспбнпсти гпвпра, 

делују релаксирајуће на децу кпја су сталнп у ппкрету, а усмеравају пажоу 

неактивне деце. Истраживаоа су ппказала да је пвај пблик терапије 

нарпчитп кпристан за децу са пштећеним чулпм слуха, слепе, а највећи 

значај имају у рехабилитацији аутистичне деце. Справе кпје се кпристе у 

сензпрним спбама приличнп су скупе, међутим на интернету се мпгу 

прпнаћи и смернице и савети какп да прпстприју у свпјпј кући сампсталнп 

ппремите стварима кпје нису такп скупе, а уз ппмпћ кпјих мпжете 

стимулисати чула свпг детета. 

 

 


