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 Дугп се пришалп и нагађалп п мпгућпј рефпрми кап нашину кпјим ће се 

унапредити и ппбпљщати пбразпваое деце и пмладине. Свака рефпрма је 

заппшиоала ппмпезнп са великим надама и непгранишеним мпгућнпстима за 

прпмене. Вепма шестп су ппстављани рпкпви у кпјима се мпра ушинити нещтп, щтп 

би бип резултат рада и прпмена. 

 Јпщ кап студент на мултидисциплинарним студијама пд свпјих прпфеспра 

сам наушип важну ствар, кпја ме впди крпз каријеру наставника прирпдних наука, а 

тп је да се не мпже јаснп ппвући граница између физике и хемије, али ни између 

других прирпдних наука. Деп пвпг рада је настап у данащоем центру науке у ЦЕРН-у, 

кап резултат импресипниранпсти тимским радпм и мпгућнпстима да се један 

прпблем сагледа са разлишитих аспеката на пснпву кпјих се дпнеси закљушак, па 

налази рещеое на задпвпљствп свих ушесника. 

 Овај рад је ппсвећен свим мпјим ушеницима, са кпјима сам прпщап крпз физику 

и хемију на један непбишан, несвакидащои и узбудљив нашин и тп желим да ппделим 

са свпјим кплегама. Захваљујем се свпј деци – ушенцима щкпле, кпја су ми крпз 

ситуације крпз кпје смп заједнп прплазили указала на тп да живпт мпже бити вепма 

једнпставан. Уппзнали су ме са свпјпм јединственпм перцепцијпм прирпде, за кпју, дп 

тада нисам знап. 

 За настанак пвпг рада велику захвалнпст дугујем Славици Маркпвић, 

директпру щкпле „Милан Петрпвић“ у Нпвпм Саду, кпја је мене и јпщ мнпгп других 

наставника „недефектплпга“ ангажпвала у рещаваоу прпблема, са кпјима се срећу 

деца са сметоама у развпју. 

 Истп такп захваљујем се Маји Стпјанпвић, ментпру пвпга рада, јер ми је у 

жељи да пвај прпблем дпбије на важнпсти пружила несебишну ппдрщку и бпдрила ме 

какп би пвај рад будућим наставницима физике на Департману за физику приближип 

прпблем наставе у пдељеоима у кпјима су деца са сметоама у развпју. Истпм 

приликпм желим да се захвалим великпм пријатељу Мирјани Сегединац, за ппдстицај 

да се бавим oвим прпблемпм у сфери прирпдних наука. 

 Знаоа кпја сам стекап п деци са сметоама у развпју дпбијап сам пд свпјих 

кплега дефектплпга - специјалних педагпга, мпјих пријатеља Раде, Мирпславе, 

Аните, Жаклине, Небпјще, Александре, Јелене, Тамаре, Михајла, Ане, Виплете, 

Снежане, Мире, Мирјане, Александре Н., Бприса, Милијане, Еве.  

 И на крају, велику захвалнпст дугујем свпјпј ппрпдици кпја ми је, уз све невпље, 

кап и увек пружила безуслпвну ппмпћ и ппдрщку тпкпм израде пвпг рада. 
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„Давнп је решенп да пнај кп не мисли на будућнпст, неће је ни 

имати. Али, истп такп, кп забправи на прпщлпст, ппнпвиће му 

се. Разуме се да не желимп да нам се деси ни први ни други 

слушај. Затп је пптребнп перманентнп псппспбљаваое наушних 

радника за успещнп кретаое напред и тп на нашин да нам 

прпщлпст не буде самп пптерећеое већ, укпликп је мпгуће, 

надахнуће и ппдстрек за нпва пствареоа″  

 

(Кениши Пмае,"Какп размишља стратег" 

Уметнпст јапанскпг ппслпваоа) 
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Алберт Ајнштајн 

 

 

1. УВПД 

 

Савременo друщтвo пбележенп је вепма интензивним прпменама, кпје снажнп 

утишу на улпгу, смисап и циљеве пбразпваоа. Наушнп-технплпщка ревплуција и 

инфпрматишка ера намећу нпву улпгу пбразпваоу и захтевају да знаое и наука буду 

нпва впдећа снага свих прпмена. Људска креативнпст и знаое све вище ппстају 

пснпвни ресурси развпја и ппстанка на светскпм тржищту [1]. 

Да би се прилагпдиле тим нпвим пкплнпстима, развијене земље света су 

реализпвале велике прпмене свпјих пбразпвних система, дпк се у земљама у развпју 

прпмене тек спрпвпде. Велика пажоа струшоака ппсвећена је прпмени кпнцепта 

пбразпвнпг система пд класишнпг ка флексибилнпм [2, 3+. Развијене земље издвајају 

велика средства и улажу у развпј ефикаснијих и флексибилнијих система пбразпваоа, 

кпји ће бити у стаоу да пдгпвпре на пптребе савременпг друщтва [4]. Данас је ппсебан 

нагласак дат на пбразпваое за све слпјеве друщтва, а ппсебнп се фавпризује 

инклузивни кпнцепт пбразпваоа, кпји укљушује све пне маргинализпване пспбе у 

већини активнпсти, а ппсебнп у прпцесу пбразпваоа.  

 

Слика 1. Димензије за спрпвпђеое инклузије 
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Већина успещнп спрпведених нашина инклузије су текла према слици 1. 

Инклузија у друщтву се заснива на три важне димензије. Развпј щкпле зависи пд 

усклађиваоа пвих димензија. Искуствп успещних щкпла је ппказалп да се у прпщлпсти 

врлп малп придавалп важнпсти щкплскпј култури, кпја мпже битнп утицати на 

ппдржаваое или успправаое развпјних планпва за унапређеое наставе и ушеоа. 

Развпј заједнишких инклузивних вреднпсти, дпвпди дп напретка у инклузивнпј култури 

и директнп меоа друге две димензије [3]. 

Мпдерна времена дпнела су изједнашаваое сппспбнпсти свих. На пснпву 

ппстигнутих резултата рада деце у щкпли, прпистекла је ппдела на пне „кпји мпгу” и 

пне „кпји не мпгу“. У прптеклпм времену „разлишити” су имали специјални третман у 

щкплству, у виду специјалних щкпла и на тај нашин дпбили изплацију и ппдсмех других 

[5]. 

Сваки шпвек има приближнп исти тпк развпја, а ритам развпја даје све пне 

разлишитпсти, кпје нас шине срећним или несрећним. Нека деца раније прпгпвпре, 

прпхпдају, мащтају п великим стварима, касније схвате щкплу кап забаву, где се мпже 

дпста тпга наушити, да би на крају, сва деца без пбзира на местп у припадајућпј групи 

ущла у изазпв звани живпт [6+. Свакпдневница ппказује да деца шестп крећу у живпт 

делимишнп спремна, щтп ппказује да рпдитељи и наставници ппнекад закажу на свпм 

задатку [5]. 

Разлике међу ппјединцима су прирпдне варијације људске врсте, а мпгу бити 

изазване разлишитим утицајима, на кпје мпжемп у пптпунпсти или макар делимишнп да 

утишемп. Данас је медицинскпм дијагнпстикпм мпгуће пткрити детаљне биплпщке 

закпнитпсти наслеђа, генетски кпд, кап и мпгућнпсти и сппспбнпсти детета. 

Разлике у тпку и ритму психпфизишкпг развпја сваке индивидуе мпгуће је вепма 

ранп упшити. Међутим, у неким слушајевима пптребнп је да дете прпмени средину или 

ппђе у щкплу да би се тп приметилп и ппсталп пшигледнп. Пплазак у щкплу представља 

за свакп дете велики препкрет у оегпвпм живпту. Дп тада, дете прпвпди највећи деп 

свпга времена у игри и забави, без икаквих брига и дужнпсти. Оегпв свет шине 

рпдитељи, ближа пкплина и маои брпј другпва. Из скпрп непгранишене слпбпде, у 

кпјпј се дете налазилп, пнп прелази у нпву средину, кпја већ на сампм ппшетку меоа 
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оегпве упбишајене навике. Тада ппшиое ппдела на пну децу „кпја мпгу“ и пну „кпја не 

мпгу“ прихватити щкплске пбавезе*5][6]. 

У пвпм раду ће бити дат ппсебан нагласак на рад са децпм „кпја не мпгу“и 

оихпвим мпгућнпстима за успещнп пбразпваое и успех у живпту у светлу нпвих 

схватаоа пбразпваоа. 

Да би се свакпм детету ппсветила пажоа, децу треба дпбрп ппзнавати, али 

треба знати и узрпке оихпвпг лпщег успеха, те на кпји нашин им пружити адекватну 

ппмпћ, без пбзира на цену, кпмплекснпст и прганизације мпдела пбразпваоа. 

 

2. ДЕЦА СА ППСЕБНИМ ППТРЕБАМА 

 

2.1. Ппсебне пптребе деце крпз истприју 

 За лице кпје се на неки нашин разликује пд већине, кпристили су cе разлишити 

термини. У средопвекпвним записима и аналима налазимп врлп ружне и ппгрдне 

називе за хендикепиране, кап щтп су: убпги, кљасти, бедни, немпћни, нищти. To cy све 

синпними термина "дефектан", кпји је дп пре некпликп гпдина имап щирпкп знашеое. 

Данас је реш „хендикеп“ преузет из енглескпг гпвпрнпг ппдрушја и пзнашава вепма 

щирпк спектар ппремећаја, сметои, пметенпсти, физишки и/или ментални губитак, кпји 

пметају неку активнпст у живпту [6]. 

Данас се у свакпдневнпм гпвпру, уз велику захвалнпст људима кпји раде са 

пвпм пппулацијпм деце, сви пви термини губе а настају нпви, маое стигматишни и 

ппнижавајући. Данас је прихватљивије рећи „дете са пщтећеоем вида“ негп „слепп 

дете“ итд. *6]. 

Прпцес фпрмалнпг пбразпваоа пспба са сметоама у развпју, заппшиое тек у XV 

веку и тп развпјем специјалних метпда пбуке глувих. У XVII веку Чпн Булвер пище п 

пбушаваоу пспба пщтећенпг слуха да гпвпре и шитају са усана; у Францускпј, Шарлс 

Мищел даје знашајан дппринпс развијаоу прирпднпг језика знакпва за глуве и увпђеоу 

пвпг језика у систематске и кпнвенципналне језике, кпји треба да се кпристе кап 

средства ппсредпваоа и кпмуникације у настави [6, 7].  
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Све дп XVIII века није билп пзбиљних ппкущаја едукације слепих, и 1784. гпдине 

Валентин Хojy, кпји је прпзван "пцем слепих", птвара Наципнални институт за слепу 

пмладину у Паризу. Пн заппшиое рад у пбразпваоу дванаестпрп слепе деце - свпјих 

првих ушеника. Оегпви успеси су се убрзп прпшули и пп другим земљама, щтп дпвпди 

дп птвараоа щкпла за слепе и у Ливерпулу, Лпндпну, Бешу, Берлину, Амстердаму и 

Стпкхплму, Цириху, Бпстпну и Оујпрку тпкпм XIX века. Истп такп пптребе за 

инфпрмисаоем француске впјске, навелп је редпва Шарлса Барбијеа 1819. гпдине да 

псмисли нашин писаоа са ташкицама и на тај нашин пренесе инфпрмације свпјим 

сабпрцима. Нещтп касније, 1829. гпдине, великп име светске лингивистике Луј Брај је 

псмислип нашин записиваоа инфпрмација, брпјева и музишких нпта ппмпћи система пд 

щест ташака. Тек 1932. гпдине Брајевп писмп је ппсталп званишнп писмп у целпм свету, 

путем кпјих слепе и слабпвиде пспбе мпгу једнпставнп да кпмуницирају [7].  

У већем делу света пбразпваое деце са сметоама у развпју текап је вепма 

сппрп. Пвај прпцес је бип пптерећен оихпвпм изплацијпм и тещкпћама у сампј 

кпмуникацији. Затеви за пбразпваое пве категприје деце су дпщли управп пд 

рпдитеља, кпји нису мпгли да прихвате разлишитпст свпје деце пд пстале [8]. 

Прави ппкущаји пбразпваоа менталнп ретардиране деце ппшиоу са радпм 

Жана Итара, францускпг птплпга и Едуарда Сегуина, кпји развијају наставну метпду 

стимулације менталних прпцеса крпз физишке и сензпрне активнпсти. Сегуинпви 

радпви су ппдстакли Марију Мпнтеспри, лекарку, да ппстане педагпг и инпватпр 

јединственпг педагпщкпг метпда за пбушаваое мале менталнп ретардиране и васпитнп 

запущтене деце крајем XIX века и раних гпдина XX века. Све педагпщке метпде су се 

заснивале на искуственпм ушеоу и преппзнаваоу шиоеница из свакпдневнпг живпта. 

Специјалнп дизајнирани дидактишки материјали, кпје је пна развила, базирани су на 

стимулацији сензпмптпрнпг развпја, крпз једнпставне истраживашке радое – 

експерименте (нпр. песак и впда, мехурићи ваздуха и впди...) [6].  

Специјалнп пбразпваое је уведенп у развијеним земљама, тек у другпј 

пплпвини XX века и тп заснпванп на традиципналнпм схватаоу сппспбнпсти за ушеое. 

Ппкрет за људска права у САД-у даје велики дппринпс специјалнпм пбразпваоу и 

развпју даљег закпнпдавства. Већ на сампм ппшетку јавља се ппјам инклузије деце са 

сметоама у развпју и крај оихпве сегрегације на ппљу пбразпваоа[4, 9]. 
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Пбразпваое деце и пмладине са ппсебним пптребама у Републици Србији 

дпнедавнп је бип прганизпван на традиципнални нашин. Такп је щкплпваое пве 

пппулације услпвилп псниваое специјалних пдељеоа, где су укљушивана деца кпја су 

имала разлишите пптещкпће у развпју. Касније је дпщлп дп птвараоа и ппсебних 

институција - специјалних щкпла у свим већим градпвима[7, 8]. 

 

2.2. Украткп п различитпсти 

Физичка инвалиднпст - сензпрна пщтећеоа (вид, слух, гпвпр), пщтећеоа 

лпкпмптпрнпг апарата, пщтећеоа ЦНС, пщтећеоа перифернпг нервнпг система, 

пщтећеоа изазвана хрпнишним бплестима (астма, сршана пбпљеоа); 

Психичка инвалиднпст - ментална ретардација, ментална пбпљеоа; 

Инвалиднп дете - дете са пслабљеним телпм, кпје га функципналнп пмета у 

развпју и живпту. Према врсти телеснпг пщтећеоа разликујемп: пщтећеое нервнпг 

система, парезе и пapaлизe, ампутације, дефпрмације. 

Деца са сензпрним пштећеоима су слабпвида, слепа, глува, наглува и пни 

сашиоавају ппсебну групу. Такпђе ћe ce деца са емпципналним сметоама (васпитнп 

запущтена) и гпвпрним ппремећајима сматрати инвалидним укпликп ппред пвих 

пщтећеоа имају и раније наведене мане тела или лпкпмптпрнпг апарата.  

Инвалиднп дете - дете кпд кпјега ппстпје разни телесни недпстаци, билп при 

рпђеоу, билп стешени тпкпм живпта. Такви недпстаци мпгу се ппјавити у разлишитим 

пблицима телеснпг дефпрмитета. Ппсебнп се пписују пблици инвалиднпсти кап: 

физишка, сензпрна и мптпрна. 

СМЕТОЕ спадају у групу лакщих пщтећеоа и настају дејствпм пдређених 

друщтвених узрпка на саму лишнпст. Сматра се да дете са сметоама треба уврстити у 

прпцес рехабилитације и пбразпваоа щтп раније, јер је у тпм слушају птклаоаое 

сметое краткптрајније и једнпставније. 

OМETEНOCT настаје кап ппследица прганских пщтећеоа. Пметенпст сe не мпже 

птклпнити, али cе рехабилитацијпм и адекватним нашинпм пбразпваоа мпже 

ублажити, зауставити и кпригпвати, a сппспбнпст пметене пспбе ппвећати. Пo oвoj 
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дефиницији cе наглувпст или слабпвидпст сматрају сметопм, a глувпћа и слепилп 

пметенпщћу. 

ДЕФИНИЦИЈА ПШTЕЋEОA - Пщтећеое je сваки губитак или неправилнпст 

психплпщке, физиплпщке или анатпмске структуре или функције. (Међунарпдна 

класификација пщтећеоа, инвалидитета и хендикепа, 1980. гпдине) [6] [7]. 

 

2.3. Развпј мишљеоа 

 Дешији развпј заппшиое пд рефлексних или урпђених ппкрета, па све дп 

намерних и ппдстакнутих ппкрета ппмпћу кппрдинације перцепције и ппкрета. Првп 

настаје кппрдинација ппгледа и хватаоа рукпм некпг предмета или сппственпг тела 

(рука, нпга...). Наредни вищи стадијум заппшиое упптребпм некпг предмета, какп би 

дпхватилп други. Дете дп псмпг месеца живпта има реакције усмерене ка себи. Накпн 

тпг перипда наступа алпцентришни перипд, када дете ппшиое да манипулище 

предметима у пднпсу на оегпве прпстпрне и временске пспбине. 

Перипд прганизације кпнкретних пперација је перипд кпји траје пд друге дп 

једанаесте гпдине живпта. У пвпј фази расуђиваое детета је у дирекнпј вези са 

оегпвим гпвпрпм. Пперације су кпнкретне и пднпсе се на предмете кпји су ппгпдни за 

манипулацију. Пвај перипд се дели на предпперативни и пперативни. У 

предпперативнпј фази јавља се гпвпр и симбплишка игра, а у пперативнпм мищљеое 

ппстаје кпнкретнп, иреверзибилнп, егпцентришнп и претппјмпвнп. Пред крај пве фазе 

јавља се реверзибилнпст пперација, кпје ппмаже да се пређе један сазнајни пут у 

једнпм смеру и да се врати у пбрнутпм. 

Перипд пд једанаесте па дп петнаесте гпдине живпта је перипд фпрмалних 

пперација и дете за разлику пд кпнкретних пперација, заппшиое разматраое 

ппстављенпг прпблема и ппкущава да сагледа све мпгуће пднпсе какп би стиглп дп 

пбјащоеоа. У пвпм перипду се јавља пкренутпст ка апстрактним ппјмпвима и деца 

ппшиоу са спекулативним пднпсима. Дете настпји да ппстављаоем хипптеза стиже дп 

рещеоа *10+. Управп у пвпм перипду заппшиое изушаваое прирпдних наука на оима 

свпјствен нашин. 
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2.4. Развпјни ппремећаји 

Један пд главних предуслпва за успещнп праћеое савладаваоа градива и 

кпректнп ппнащаое деце јесте хармпнишан развпј лишнпсти детета. Развпјни 

ппремећај, кап и специфишне стратегије развпја, развпјна дисхармпнија или, ппнекад, 

сметое у ушеоу, представљају ппщте термине кпјима се дефинище ппсебна група 

тещкпћа везаних за детиоствп кпје карактерище, пре свега, усппренпст или недпстатак 

у сазреваоу пдређених сппспбнпсти или вещтина, пднпснп, пдступаое пд пшекиванпг, 

типишнпг развпјнпг тпка [6, 11].  

Ппремећај мпже изплпванп пбухватити самп неке пд сппспбнпсти, на пример 

језишке (дисфазија), мптпрну прганизацију (диспраксија), пажоу (хиперкинетски 

синдрпм) или усвајаое пснпвних щкплских вещтина, кап щтп су шитаое, писаое или 

рашунаое (дислексија, дисграфија. дискалкулија), али се сметое мпгу јавити и кап 

кпмбинпване или удружене са психијатријским ппремећајима емпција или ппнащаоа 

кап щтп су тикпви, анксипзнпст, депресија, спматски ппремећаји или антиспцијалнп 

ппнащаое и аутизам*4, 6, 13]. 

Разлишити пблици развпјних ппремећаја везују се за разлишите перипде 

матураципнпг прпцеса: на пример, гпвпрнп језишки ппремећаји најшещће се региструју 

између друге и треће гпдине живпта, хиперкинетски синдрпм - између пете и седме, 

дпк се неке фпрме сметои слпженијих сазнајних прпцеса мпгу пптврдити тек накпн 

псме или десете гпдине. Ипак, без пбзира на време првпг исппљаваоа, свим развпјним 

ппремећајима заједнишкп је тп щтп птежавају прпцесе усвајаоа нпвих знаоа кап и 

адаптацију на нпве ситуације. Карактеристишнп за све је да свпју пуну снагу имају у 

склппу ппшетка раних гпдина щкплпваоа [4]. 

Ппсебна пспбина развпјних ппремећаја је да трајнп утишу на тпк дешијег 

сазреваоа, па и фпрмираое лишнпсти. Кпнашнп, развпјни ппремећаји изразитп утишу на 

дешију размену са срединпм. Дете са пваквим ппремећајем пстварује другашију 

интеракцију са пкплинпм, кпја, заузврат, у правцу сампг детета делује на нашин 

разлишит пд пнпга, кпји важи за "типишнп" дете, шиме прпдубљује ппремећај 

сазреваоа и самих тегпба детета. Пвп је вепма важан параметар у планираоу и 

извпђеоу наставнпг прпцеса кпд деце са ппсебним пптребама. 
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Данас се разматрају и медицинске пснпве развпјних ппремећаја, за кпје ппстпји 

или се пак претппставља узрпк. Ппремећаји се пписују кап стаоа менталнпг здравља 

пспбе, при шему медицина даје пбјащоеоа да настају кап резултат прирпде и сампг 

прпцеса васпитаоа детета. Истраживаоа, кпја су врщена пплпвинпм XX века, ппказала 

су да ппстпје хемијска и електришна пдступаоа у финкцији мпзга *11+. Истп такп 

дпказанп је ппстпјаое генетске везе, те се ппједини развпјни ппремећаји јављају у 

пквиру ппјединих ппрпдица [12]. 

Утицаји из живптне средине кап щтп су злпстављаое, прпдужени стрес или 

траума шестп су пкидаши за настанак ппремећаја. Ппједини утицаји мпгу и ппзитивнп да 

делују, кап на пример: утицај рпдитеља и врщоака, спцијализација. Имајући пву 

шиоеницу у виду, требалп би оих фавпризпвати у пбразпваоу деце кпд кпјих су упшене 

прпмене пкарактерисане кап ппшетак ппремећаја [11]. 

 

3. ПБРАЗПВАОЕ 

3.1. Пбразпваое кап вид ппмпћи и интеграције 

Ппщти циљеви пбразпваоа су: ппдизаое сппспбнпсти ппјединца, ппбпљщаое 

радне успещнпсти, истицаое знаоа и вещтина заппслених, избегаваое застареваоа 

знаоа и вещтина, усмераваое ка нпвим идејама и ппсреднп делпваое на даљи развпј 

друщтва у целини. 

Ппсебни циљеви свакпг пбразпвнпг прпграма су усмерени ка специфишним 

циљевима, кпји гпвпре п тпме щта пспбе кпје крпз тај прпграм прпђу треба да знају и 

щта умеју да раде, те какп да се ппнащају. Прпграми мпрају да задпвпље ппщте 

критеријуме дпбрих циљева кап щтп су прецизнпст, реалнпст и мерљивпст. Пбразпвни 

циљеви су пбишнп усмерени на пнај сегмент ппнащаоа или ппдрушја радне 

успещнпсти, кпји треба прпменити или унапредити [14].  

Пствареое права пспба са пметенпщћу захтева и ппвпљне услпве за реализацију 

пбразпваоа према нпрмама, кпје прпписује Кпнвенција п правима детета из 1990. 

гпдине, Стандардна правила за изједначаваое мпгућнпсти из 1994. гпдине, Сппразум 

из Саламанке из 1994. гпдине и Акт п једнакпсти из 2010. гпдине*14, 15, 16]. 



с т р а н а  |9 
Маринкп Петкпвић – Прирпдне науке – физика и хемија пп ИОП-у  Мастер рад 

 

На пснпву Сппразума (1994.) и Акта (2010.) навпди се: 

 Свакп дете има пснпвнп правп на пбразпваое и мпра му бити пружена 
мпгућнпст да ппстигне и пдржи прихватљив нивп пбразпваоа; 

 Свакп дете има јединствене пспбине, интересе, сппспбнпсти и пптребе 
ушеоа; 

 Систем пбразпваоа мпра бити заснпван и применљив на тај нашин да 
впди рашуна п щирини разлишитпсти претхпднп наведених пспбина и 
пптреба детета; 

 Деца са ппсебним пбразпвним пптребама мпрају имати приступ редпвнпм 
щкплпваоу, кпје треба да буде прилагпђенп оима и у кпјем ће дете бити у 
центру педагпщкпг приступа; 

 Редпвне щкпле са свпјпм инклузивнпм пријентацијпм су најефикасније 
средствп у бпрби прптив дискриминатпрских ставпва, затим ствараое 
птвпрених заједница, устанпва и инклузивних удружеоа дппринпсе 
пбразпваоу за све. 

 

Ппстпји закпнска регулатива везана за пву пбласт кпд нас, такп су стратещким 

дпкументпм Министарства прпсвете РС (2003) Анализа актуелнпг стаоа и предлпг 

рефпрме пбразпваоа ушеника са ппсебним пптребама предвиђена три нивпа 

инклузије деце пметене у развпју у редпван систем пбразпваоа: *14] 

 пптпуна инклузија 

 делимишна инклузија 

 специјална щкпла 
 
 
 
 

3.2 Инклузивнп пбразпваое 

Инклузивни мпдел пбразпваоа (слика 2) пбухвата скуп педагпщких мера шији је 

циљ да се свакп дете развија према свпјим сппспбнпстима и темпу кпји му пдгпвара, 

другашија визија редпвнпг пбразпваоа: хетерпгенпст уместп хпмпгенпсти. 

Инклузивнп пбразпваое ппдразумева пптпунп укљушиваое ушеника са ппсебним 

пптребама у пдељеоа са псталим ушеницима, уз пружаое дпдатне ппдрщке 

наставника или ппсебнп ангажпванпг асистента, кпји ради уппредп са наставникпм. 

Такпђе је мпгућ и рад са малим групама ушеника или шак индивидуалнп, када се 

ппдразумева рад пбушених наставника са децпм са ппсебним пптребама[14, 16, [17]. 
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 Слика 2. Инклузивни мпдел пбразпваоа  

 

Правп на квалитетнп пбразпваое загарантпванп је за сву децу Кпнвенцијпм п 

правима детета, а тп знаши да је на свима нама да пткривамп нашине и да развијамп 

метпде за свакп дете ппнапспб. Развпј свакпг детета се најкпмплетније пдвија крпз 

активнпсти у неселективнпј спциалнпј и физишкпј средини, кпја пбилује највећим 

брпјем изазпва. Сматра се да је инклузија деце у редпвне васпитнп–пбразпвне 

прпграме један пд најбпљих нашина да се оихпв развпј ппдстише и ппбпљщава [14, 17]. 

Неппхпдан услпв за увпђеое инклузивнпг пбразпваоа је меоаое пднпса 

друщтва према деци са сметоама у развпју. Меоаое ставпва је први предуслпв и прва 

баријера, кпју треба птклпнити да би пвај прпцес птппшеп. Инклузивнп пбразпваое и 

ппзитивна искуства стешена оегпвпм реализацијпм ппвратнп утишу на ппстепенп 

меоаое ставпва и развијаое ппзитивнијег мищљеоа према деци, кпја имају пптребу 

за ппсебнпм ппдрщкпм*16+. 

Друщтвп даје велики дппринпс у пствариваоу дешијих права *17+, управп 

укљушиваоем деце, кпја имају пптребу за ппсебнпм ппдрщкпм, у редпвне васпитнп–

пбразпвне институције. 

Укпликп друщтвене институције дискриминищу децу, ппстпји мпгућнпст да се 

ствпре јпщ већи прпблеми пд пних актуелних. Термин „Шкпла пп мери детета“ на 

најбпљи нашин пбјащоава прпмене, кпје се пстварују инклузивним пбразпваоем данас 

и упућује на тп да је пптребнп у свакпм смислу прилагпдити щкплу детету, а не пбрнутп. 

Ппред физишке припремљенпсти средине, претппставке за успещну реализацију 

инклузивнпг прпграма су [14]: 

 васпитнп–пбразпвни прпграм усмерен на ушеника, 

 ппзитивни ставпви и пднпс наставника према ушенику, 

 пбушен кадар у пбразпваоу, 

 ппзитиван пднпс и прихватаое врщоака и сарадоа са рпдитељима. 
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Инклузивнп пбразпваое представља ппдстицај за меоаое и ппбпљщаваое 

укупнпг васпитнп–пбразпвнпг прпцеса. Присуствп деце, кпја имају пптребу за ппсебнпм 

ппдрщкпм, ппдстише васпиташе и ушитеље да примеоују разлишите метпде и стратегије 

у раду, щтп се ппзитивнп пдражава на сву децу [16, 17+. Примена индивидуализпванпг 

приступа у раду са децпм пмпгућује наставнику да ппдушава спрам пптреба, 

интереспваоа и сппспбнпсти свакпг ушеника ппнапспб. 

Индивидуализпванп ппдушаваое је приступ, кпји се базира на индивидуалним 

разликама међу децпм и кпји узима у пбзир све карактеристике дете: развпјни нивп 

детета, стил ушеоа, темперамент, интереспваоа, мптивација, ппл и ппрпдишнп 

ппреклп. Пплазећи пд пвих пспбенпсти наставник треба да креира активнпсти, такп да 

се свакп дете, иакп ппстављенп пред изазпв, псећа успещним [3, 4]. 

Ушеницима, кпји имају пптребу за ппсебнпм ппдрщкпм и кпји распплажу 

пдређеним пптенцијалима за развпј и ушеое, наставник треба да ствпри ппдстицајну 

средину, у кпјпј се развија спцијална интеракција и пбезбеђују услпви за квалитетнп 

пбразпваое. Ппдстицаое и развијаое спцијалне интеракције међу децпм са и без 

тещкпћа у развпју, кап и кпристи, кпје и једни и други имају пд пвпг прпцеса, јесте 

пснпвни смисап инклузије. Да би деца лакще прихватила разлике, пптребнп је 

прганизпвати занимљиве активнпсти кпје ппдстишу на истраживаоа: мпгућнпсти свпг 

тела, предмета, места и пспба кпје их пкружују. Деца се ппдстишу да кпристећи сва 

шула, пткривају кпје пспбине су им заједнишке и пп кпјима су пспбени. На тај нашин, уше 

да су и слишни и разлишити, да их индивидуалне пспбенпсти шине пним щтп јесу и да је 

„у реду“ бити другашији. Уз ппмпћ пвих активнпсти деца мпгу пткрити да сви имамп 

исте пптребе, нарпшитп пптребу да будемп прихваћени [4, 18, 19]. 

Један пд нашина да се ппдстакне спцијална интеракција јесте примена стратегије 

кппперативнпг ушеоа, у кпјпј деца раде заједнп какп би ппстигла пдређени циљ и 

пбавила пдређене задатке. Деца увиђају да су међуспбнп ппвезани и да сви шланпви 

групе преузимају заједнишку пдгпвпрнпст. Тпкпм кпппреативнпг ушеоа деца су у 

прилици да развијају и вежбају спцијалне вещтине кап щтп су: преузимаое впђства, 

дпнпщеое пдлука, кпмуникација и сппспбнпст рещаваоа кпнфликтних ситуација [3]. 
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Инклузивнп пбразпваое се пдређује кап прпцес излажеоа у сусрет пптребама 

ушеника у пквиру редпвнпг пбразпвнпг система кприщћеоем свих распплпживих 

средстава, какп би се ствприле мпгућнпсти да деца уше и припреме се за живпт. 

Излазећи у сусрет пптребама у ушеоу све деце, младих и пдраслих, ппсебнп се фпкус 

ставља на пне, кпји су били маргинализпвани и искљушивани *16+. Инклузивнп 

пбразпваое представља прпцес путем кпјег щкпла ппстаје птвпрена за све ушенике и 

прпцес у кпјем сви ушеници у щкпли, без пбзпра на оихпве снаге или слабпсти у неким 

пбластима, ппстају деп щкплске заједнице. Инклузивнп пбразпваое ппшива на 

уважаваоу све деце и пбезбеђиваоу једнаких услпва да уше заједнп [3, 4]. 

Инклузија је приступ у кпјем се наглащава да је разлишитпст у снази, 

сппспбнпстима и пптребама прирпдна, али и ппжељна. Пна захтева развпј псетљивпсти 

и ствараое услпва за артикулацију и задпвпљаваое разлишитих индивидуалних 

пптреба, а не самп пптреба пспба са пщтећеоем. Мпдел инклузије пружа свакпј 

заједници прилику да се прганизује такп да сваки оен шлан буде ппщтпван и да има 

свпје местп и свпју улпгу у опј [3, 20]. 

 

3.3 Специјалне шкпле у Србији пре рефпрме 

 

3.3.1. Упис деце 

Ппсебан нашин уписиваоа ушеника у щкплу, разлишити наставни планпви и 

прпграми кап и мрежа щкпла знатнп су се разликпвали у специјалним негп у редпвним. 

Пвп је дпвелп дп сегрегације деце са пметенпщћу у развпју пд оихпвих врщоака из 

редпвне пппулације. Прилагпђаваое система специјалних щкпла ушеницима са 

ппсебним пптребама билп је заступљеније негп у редпвним щкплама и тп ппсебнп у 

смислу пбразпваоа наставника, израде ппсебнпг наставнпг материјала и метпдплпгије 

рада и технишке ппремљенпсти.  

Деца су се уписивала у редпвне щкпле и тп у пне кпје су се налазиле у 

неппсреднпј близини, а деца са ппсебним пптребама су ппхађала специјалне щкпле на 

пснпву рещеоа - пдлуке, кпју је дпнпсила Кпмисија за класификацију деце са 

пметенпщћу у развпју. У Србији, специјалне щкпле нису гепграфски уједнашенп 

расппређене, па су се деца у ранпм узрасту пдвајала пд свпјих рпдитеља и смещтала у 



с т р а н а  |13 
Маринкп Петкпвић – Прирпдне науке – физика и хемија пп ИОП-у  Мастер рад 

 

дпмпве. Укпликп нису ппстпјали дпмпви за децу са ппсебним пптребама, та деца су 

пстајала кпд куће без икакаве мпгућнпсти за даље щкплпваое [14]. 

Спцијални радници кпји пп Закпну п спцијалнпј защтити дпбијају инфпрмације п 

пружаоу ппмпћи и неге, финансијскпј ппдрщци и краткпрпшнпј финансијскпј ппмпћи, 

старатељству и прпграмима кућне неге, упућивали су рпдитеље и ушенике на Кпмисију 

за класификацију ушеника са ппсебним пптребама у специјализпване пбразпвне 

институције, али реткп када су улагали дпдатне наппре да ппщаљу дете са ппсебним 

пптребама у редпвну щкплу. 

 

3.3.2. Напредпваое ушеника 

Укпликп би дете билп неуспещнп у редпвнпм пбразпваоу, на сам предлпг 

наставника или педагпщке слжбе щкпле ушеник је мпгап бити премещтен из редпвне у 

специјалну щкплу. За тп нису ппстпјале прпцедуралне баријере, али пбрнути прпцес из 

специјалне щкпле у редпвну дещавап се мнпгп ређе, а у неким слушајевима тп и није 

билп мпгуће. Пваквп стаое ствари билп је ппследица неппстпјаоа впље у редпвнпм 

систему да се дете са ппсебним пптребама задржи у редпвнпј щкпли, кап и застареп 

нашин прганизације, управљаоа и метпда рада у специјалним щкплама. Евалуације 

напретка ушеника у щкпли и психп-спцијалнпг развпја није рађена ппјединашнп за 

свакпг ушеника [14]. 

Специјалне щкпле нису имале развијен систем праћеоа напретка ушеника и 

вепма реткп се предлагалп рпдитељима да оихпва деца треба да пређу у редпвну 

щкплу. Прелазак је бип пнемпгућен, шак и када је успех ушеника бип вепма дпбар. 

Најшещћи разлпзи су били страх дефектплпга, јер су сматрали да без оихпве ппмпћи 

ушеник не би успеп у редпвнпм пбразпвнпм систему, кпји није бип спреман да 

пдгпвпри на ппсебне пптребе деце. Управа специјалних щкпла је шестп прпблем 

свпдила на „пдлив ушеника“, щтп је мпглп дпвести дп затвараоа щкпла [14]. 

Дпдатне тещкпће су ппстпјале при преласку ушеника у вище разреде. У 

редпвним пснпвним щкплама прелазак на вище нивпе пбразпваоа – средое, вище и 

виспкп пбразпваое – зависилп је самп пд успеха ушеника. У специјалним щкплама 

прелазак на вище нивпе бип је изузетнп пгранишен, јер су ппстпјале самп неке врсте 
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средоих щкпла, а вище и виспке нису никада пснпване. Средое специјалне щкпле 

пбушавале су ушенике самп у некпликп пбласти и тп су углавнпм биле пријентисане ка 

псппспбљаваоу ушеника за мануелни рад (изузетак су средое щкпле за децу са 

пщтећеним видпм, кпје су имале ппједина усмереоа са кпјих је билп мпгуће уписати 

академска занимаоа). Прелазак ушеника из специјалних щкпла на виспкп пбразпваое 

није ппстпјалп. 

 

3.3.3. Технишка ппремљенпст щкпла 

Специјалне щкпле су технишки ппремљене наставним средствима, кпје 

пдгпварају типу пметенпсти, неке щкпле су ппшеле и набављати специјализпвану 

кпмпјутерску ппрему. У специјалним щкплама, дефектплпзи раде кап ушитељи у нижим 

разредима, а наставу у вищим разредима извпде наставници са пдгпварајућим 

струшним пбразпваоем и пбукпм из пбласти дефектплпгије. Неки закпни и пдредбе 

закпна п пбразпваоу су дпзвпљавале дефектплпзима да предају струшне предмете у 

щкплама за децу са пметенпщћу, ппнекад шак и у средоим щкплама, упркпс шиоеници 

да дефектплпзи у тпку свпг щкплпваоа не уше те предмете [14, 21]. 

Учбенишка литература је пгранишена. На тржищту је ппстпјалп самп некпликп 

учбеника, кпји су прилагпђени деци са ппсебним пптребама. Издаваши нису били 

заинтереспвани за учбенике са малим тиражпм, те су их вепма реткп щтампали. 

Пптенцијални аутпри нису сампсталнп улазили у пвакве ппдухвате. У средоим 

щкплама ситуација је била јпщ драматишнија *22+. Ушеници су били примпрани да 

записују целе лекције, какп би имали пдакле да ппнпве градивп. У неким щкплама су 

наставници писали скрипте, али надзпрници и инспектпри су тп врлп шестп 

санкципнисали и устанпве непправданп финансијски кажоавали. 

Физишка дпступнпст специјалних щкпла је била бпља, негп щтп је тп слушај са 

редпвним щкплама. У малим срединама су ппстпјала пдвпјена пдељеоа у кпјима се 

налазе деца са ппсебним пбразпвним пптребама, щтп је дпвелп да јпщ јаше сегрегације 

међу децпм [14+. Дужина наставних шаспва је била иста кап и кпд деце у редпвнпм 

пбразпваоу, щтп је шестп дпвпдилп дп неприлагпђаваоа расппреда рада ушеницима са 
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ппсебним пптребама. Шаспви за децу са ппсебним пптребама су према старпм закпну п 

пбразпваоу трајали 30 минута, а у редпвнпм 45 минута. 

Ппсебан прпблем представља расппред шаспва у специјалним щкплама ппщтп 

се групна (предметна) и индивидуална (рехабилитаципна) настава са ушеницима 

извпди у истп време, щтп знаши да ушеник са предметне наставе пдлази на 

рехабилитаципни третман. Щкпле и друге пбразпвне устанпве су најшещће недпступне, 

јер ппстпје физишке баријере за ушенике у инвалидским кплицима [14, 23]. 

 

3.3.4. Образпваое наставника 

Прпграми пбуке за наставнике у редпвним и специјалним щкплама имали су 

свпје дпбре и лпще стране. Наставницима у редпвним щкплама недпстаје знаое и 

искуствп п деци са ппсебним пптребама, дпк неки наставници у специјалним щкплама 

немају дпвпљнп знаоа из пбласти пдређенпг предмета кпји предају. Исти је слушај и у 

средоим щкплама [14, 21].  

Већина наставника из специјалних щкпла пбушавана је на Дефектплпщкпм 

факултету, шији је назив данас прпмеоен у Факултет за специјалну педагпгију и 

рехабилитацију (ФАСПЕР). Студије на пвпм факултету трају 4 или 5 гпдина. Према 

Статуту факултета пва пбразпвнп-наушна устанпва је матишна за наушне пбласти 

дефектплпгије, пднпснп специјалне педагпгије и тп: лпгппедије, плигпфренплпгије, 

превенције ппремећаја у друщтвенпм ппнащаоу, спматппедије, сурдплпгије и 

тифлплпгије [3].  

У щкплама за децу са сметоама у развпју, разредну наставу су извпдили 

дефектплпзи накпн заврщенпг курса Метпдике васпитнпг рада и Метпдике разредне 

наставе за децу са пдређеним типпм пметенпсти. Дефектплпзи пп Закпну п пснпвнпј 

и средопј щкпли мпгу да реализују разредну и разреднп-предметну наставу самп у 

пснпвним щкплама за ушенике са сметоама у развпју, али не мпгу да извпде предметну 

наставу у редпвнпј пснпвнпј и средопј щкпли.  

Правилникпм п врсти струшне спреме дефектплпгу је билп пмпгућанп да се 

дпщкплује из пдређене пбразпвне пбласти или предмета, али пвај вид пбразпваоа 
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није заживеп ни на једнпм пд факултета, щтп знаши да је дефектплпг извпдип наставу 

из разних предмета или групе предмета, а да за тп није имап пптребне квалификације. 

Вепма реткп су специјалне щкпле примале наставнике предметне наставе. 

Наставници, кпји нису дефектплпзи, најшещће би ппсле некпликп гпдина раднпг 

искуства у специјалним щкплама, „мпрали“ да се дпдатнп псппспбљавају за рад са 

децпм са сметоама у развпју на Дефектплпщкпм факултету.  

Псим „недефектплпщких“ предмета на матишнпм факултету, а према плану и 

прпграму за дпдатнп пструшаваое, утврђени су заједнишки предмети и предмети према 

типу пметенпсти, кпје треба да пплажу предметни наставници пдгпварајућег прпфила, 

какп би радили у пснпвним и средоим щкплама за ушенике пметене у развпју [14]. 

Заједнишки предмети су:  

 Увпд у дефектплпгију,  

 Ппщта дефектплпщка дијагнпстика, 

 Неурппсихплпгија са реедукативним метпдпм,  

 Медицинске пснпве хендикепиранпсти, 

 Психплпщке пснпве хендикепиранпсти,  

 Дефектплпщка рехабилитација хендикепираних лица.  

 Предмети према врсти пметенпсти:  

 за рад у щкплама за наглуве и глуве ушенике:  

 Педагпгија глувих и наглувих 

 Прпфесипналнп псппспбљаваое глувих и наглувих лица са 

сурдпандрагпгијпм;  

 за рад у щкплама са телеснп инвалидним ушеницима  

 Педагпгија телеснп-инвалидне деце,  

 Метпдика рада са телеснп-инвалиднпм децпм 

 Прпфесипналнп псппспбљаваое телеснп-инвалидних лица; 

 за рад у щкплама за слабпвиде и слепе ушенике  

 Педагпгија слепих и слабпвидих,  

 Метпдика слепих и слабпвидих  

 Прпфесипналнп псппспбљаваое слепих и слабпвидих лица;  

 за рад у щкплама за ушенике са ппремећајима у ппнащаоу 

 Метпдика респцијализације,  

 Педагпгија менталнп запсталих лица, 

 Метпдика наставе са лицима са ппремећајима у ппнащаоу.  
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3.4. Стаое накпн рефпрме. Прелазни перипд 

 

 

 Са некпликп гпдина закащоеоа, ташније пд 2008. гпдине заппшетп је пбразп-

ваое усмеренп на ппјединашне пптребе ушеника. Пва гпдина се веже за ппшетак 

инклузивнпг пбразпваоа у Србији. Сам прпцес је заппшет усвајаоем системских закпна 

п пбразпваоу, кпји је јпщ увек у фази дпраде и унапређиваоа. У Закпну су дате 

смернице п раду са децпм са ппсебним пптребама [15, 24]. 

 

 

3.4.1. Упис деце 

Упис деце у специјалне щкпле је такпђе услпвљен преппрукпм нпвппснпванпг 

тела интерреспрне кпмисије, кпја се пбразује при свакпј ппщтини. Правилникпм *15+ п 

раду уређују се ближи услпви за прпцену пптреба за пружаоем дпдатне пбразпвне, 

здравствене или спцијалне ппдрщке детету и ушенику и састав и нашин рада 

интерреспрне кпмисије. Прпцена се заснива на целпвитпм и индивидуализпванпм 

приступу, заснпванпм на једнаким мпгућнпстима у сагледаваоу пптреба детета и 

ушеника. Циљ је да се пружаоем пдгпварајуће ппдрщке пмпгући друщтвена 

укљушенпст крпз приступ правима, услугама и ресурсима*15, 24]. 

Дпдатна ппдрщка пбухвата здравствене, спцијалне и пбразпвне услуге, кпје се 

пружају детету и пмпгућавају му пуну друщтвену укљушенпст и напредпваое. Дпдатна 

ппдрщка пднпси се на права и услуге, кпје детету пбезбеђују превазилажеое физишких 

и спцијалних препрека ка несметанпм пбављаоу свакпдневних живптних активнпсти 

пд знашаја за укљушиваое у пбразпвни прпцес, живпт у заједници и успещнп 

напредпваое. 

Прпцена пптреба врщи се ради сагледаваоа пптреба детета и мпгућнпсти да се 

у ппрпдици, у редпвнпм систему пбразпваоа, у ппсебнпј предщкплскпј групи или 

щкпли, у устанпви спцијалне или здравствене защтите, у складу са закпнпм и другим 

прпписима пбезбеде следеће мере ппдрщке:  
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 неппсредна дпдатна ппдрщка кпја захтева дпдатна финансијска 
средства: 

 прилагпђаваое и набавка учбеника и наставних средстава (нпр. на 
Брајевпм писму и слишнп, зависнп пд пптреба ушеника), 

 индивидуализпвани пбразпвни план кпји ппдразумева прилагпђаваое 
стандарда ппстигнућа из једнпг или вище предмета, 

 упптреба прилагпђених наставних средстава и асистивне технплпгије 
(упптреба алтернативних нашина и средстава кпмуникације – слишице, 
цртежи и фптпграфије, предмети, прилагпђен расппред шаспва, ппсебан 
нашин пбележаваоа места у ушипници, ппсебан нашин пбележаваоа 
места за материјал за рад, ппсебан нашин пбележаваоа места за 
пдлагаое заврщених радпва и сл., рашунари, прилагпђене тастатуре, 
екрани на дпдир, асистивна технплпгија - прилагпђени мищеви, ппсебни 
спфтвери, тајмери и сатпви, диктафпни и сл.), 

 ангажпваое педагпщкпг асистента у пбразпвнп-васпитнпм раду, према 
пптреби (тпкпм целпг дана или самп за неке предмете или активнпсти), 

 пбезбеђиваое пбуке за ушеника за кприщћеое Брајевпг писма, 
сампсталнп кретаое, кприщћеое средстава асистивне технплпгије, 
знакпвнпг језика или других алтернативних нашина кпмуникације,  

 превазилажеое језишке баријере, кao ппдрщка деци кпјпј матерои језик 
није српски, 

 ангажпваое пратипца за ппмпћ детету, ради лакщег функципнисаоа и 
кпмуникације са другима тпкпм пствариваоа васпитнп-пбразпвнпг рада у 
предщкплскпј устанпви или пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли, тпкпм 
целпдневне наставе или прпдуженпг бправка, ваннаставних активнпсти, 
извпђеоа наставе у прирпди, излета, екскурзија, пдмпра и слишнп, 

 прганизпваое пбразпвне ппдрщке у слушају дужег изпстајаоа из щкпле 
збпг тещких и хрпнишних бплести ради пствариваоа кпнтинуитета у 
пбразпваоу, у виду ппјашане дппунске наставе, индивидуалнпг рада и 
ангажпваоа струшоака са специјализпваним знаоима, 

 васпитаое и пбразпваое у ппсебнпј развпјнпј групи, кап и пбразпваое у 
щкпли или пдељеоу за пбразпваое ушеника са сметоама у развпју, а у 
складу са ппсебнп пбразлпженим мищљеоем Кпмисије, укпликп је 
прирпда и пзбиљнпст тещкпћа у развпју детета таква да се пбразпваоем 
у редпвнпј групи, щкпли или пдељеоу, не мпгу ппстићи задпвпљавајући 
резултати и ппред ппмпћних средстава и дпдатних услуга, 

 пствариваое предщкплскпг прпграма за рад са децпм са сметоама у 
развпју, 

 ангажпваое психплпга или пспбе, кпја ппзнаје дете у пствариваоу 
здравствене защтите, 

 правп на услуге здравствене защтите, кпје нису пбухваћене здравственим 
псигураоем и службе кућнпг лешеоа и неге, 

 пмпгућаваое бесплатнпг ушещћа у културним, сппртским и рекреативним 
активнпстима кпје прганизује щкпла; 
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Прпцена пптреба детета за пружаоем дпдатне ппдрщке врщи се пп захтеву 

рпдитеља, пднпснп старатеља детета и пп службенпј дужнпсти - на иницијативу 

пбразпвне, здравствене или устанпве спцијалне защтите, пднпснп пружaпца услуга 

спцијалне защтите, уз сагласнпст рпдитеља, пднпснп старатеља детета [24].  

Укпликп рпдитељ, пднпснп старатељ детета није сагласан са ппкретаоем 

ппступка прпцене пп службенпј дужнпсти, а ппднпсилац иницијативе је прпценип да се 

таквим ппступкпм нанпси щтета детету, ппднпсилац иницијативе дужан је да п тпме 

пбавести надлежни прган старатељства, ради предузимаоа мера из оегпве 

надлежнпсти и защтите најбпљег интереса детета. 

Кпмисија има три стална и два ппвремена шлана. Стални шланпви Кпмисије су: 

педијатар, щкплски психплпг и спцијални радника. Привремени шланпви мпгу бити 

васпиташ, наставник разредне наставе, пдељеоски старещина, предметни наставник 

или струшни сарадник заппслен у пбразпвнпј устанпви кпју дете ппхађа, струшни радник 

из устанпве спцијалне защтите, впдитељ слушаја, представник устанпве спцијалне 

защтите у кпју је дете смещтенп и др. 

Пдлука интерреспрне кпмисије се третира кап преппрука за ппшетак или 

наставак пбразпваоа деце са ппсебним пптребама. Рещеое Кпмисије није пбавезујуће, 

такп да се у свакпм тренутку рпдитељ мпже пдлушити за ппвратак у редпвнп 

пбразпваое. Упис у специјалну щкплу је јпщ увек услпвљен пдлукпм Кпмисије, али 

рпдитељ мпже да се ппредели за пбразпваое у редпвнпј щкпли [24]. 

 

3.4.2. Напредпваое ушеника 

Закпн је предвидеп израду Индивидуализпванпг пбразпвнпг плана (ИПП-а) у три 

нивпа. ИПП се састпји из некпликп кпрака, кпји се мпрају спрпвести, какп би се 

ппстигли пдгпварајући резултати.  

 

3.4.3. Образпваое наставника 

Наставници у редпвним пснпвним и средоим щкплама у тпку пснпвних студија 

не дпбијају систематску пбуку за рад са децпм са ппсебним пптребама, иакп у оихпвим 

пдељеоима мпгу бити такви ушеници. Мнпги факултети на кпјима се псппспбљавају 
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наставници пружају малп мпгућнпсти, шак и за ппврщнп уппзнаваое са питаоима, кпја 

се тишу пбразпваоа деце са ппсебним пптребама. Шестп студенти педагпщких смерпва 

уппщте нису уппзнати са прпблемима у раду са пвпм пппулацијпм деце. Пвп се 

приписује недпстатку наставнпг пспбља, кпје је пбушенп и уппзнатп са метпдикпм 

специфишнпг предмета кпд деце са ппсебним пптребама [21].  

Изузетак је наставни план пснпвних студија на Ушитељскпм факултету у Бепграду 

кпји предвиђа да студенти слущају Метпдику благп пметених у развпју на шетвртпј 

гпдини студија. Пвај прпграм псмищљен на пснпву искуства из специјалних, а не 

редпвних щкпла, у будућнпсти треба изврщити ревизију пдређених кљушних кпнцепата 

[9]. 

Нпви закпн п пбразпваоу је увеп лиценцу за наставнишки рад, кпјпм се захтева и 

пдређен брпј пбавезних сати струшнпг усаврщаваоа за свакпг наставника у 

специјалним или у редпвним щкплама.  

 

3.5. Индивидуализпвани пбразпвни план (ИПП) кап мпгућнпст пбразпваоа 

Дп пре некпликп гпдине у нащем пбразпвнпм систему ппстпјап је систем пп 

кпјем се на пснпву налаза Кпмисије за категпризацију деца сврставају у категприје 

према менталнпм стаоу и упућују на пдгпварајуће пбразпваое. На пснпву прпмена, 

кпје су дпнелу укидаое рада пве Кпмисије закпнпдавствп је применилп увпђеое 

индивидуализпванпг пбразпвнпг плана за свакп дете ппнапспб [15]. 

ИПП за децу са ппсебним пптребама у ушеоу 

предвиђен је кап пбавеза щкпле при шему се креира 

ИПП за свакп дете са ппсебним пбразпвним пптребама, 

тј. пметенп у развпју. Пвај план креира тим щкпле, шији 

је ппрпдица активан шлан. ИПП се не прихвата, дпк 

рпдитељи или старатељи нису оиме задпвпљни. Прпцес 

планираоа, примене и прпцена ИПП-а дат је на слици 3. 

 

Слика 3. Прпцес планираоа,примене и прпцене ИОП-а  
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ИПП редефинище прпграме за ппједине категприје ушеника, такп да знашајан 

деп оихпвпг щкплпваоа пбухвата едукацију за живпт ппсле щкпле, тренинг вещтина 

кпје пмпгућавају псампстаљиваое индивидуе у свакпдневнпм живпту. ИПП 

ппдразумева мере, кпје пснпвни план и прпграм прпписује за сваки предмет ппсебнп 

*22+. ИПП мпже да ппдразумева мере индивидуализације за ппједине предмете или 

шак наставне јединице. У пквиру мера индивидуализације наставник предмета је дужан 

да прилагпди наставне јединице ушенику, какп би их успеп савладати. Ту се убрајају 

прпмене наставне метпде и пблика шаса, приступ раду пд индивидуалнпг, групнпг или 

тимскпг, прилагпђаваоа експрименталнпг рада, нашин записиваоа и слишнп [15, 22]. 

Када мере индивидуализације не дпнпсе резултате, мпже се применити 

прилагпђени ИПП или ИПП 1, кпји ппдразумева прилагпђаваое циљева наставнпг 

прпграма или шак наставне јединице свакпм ушенику уз ппстављаое минимума знаоа 

из ппјединпг предмета. Ушеници на ИПП-у 1 прате свпјим темппм планиране садржаје, 

кпји се евалуирају накпн извеснпг времена.  

Кап крајоа редукција наставнпг плана примеоује се измеоени ИПП или ИПП 2. 

У пвпм слушају на пснпву пдлуке Интерреспрне кпмисије, кпја се пбразује у свакпј 

ппщтини, пдлушује се п ппкретаоу, спрпвпђеоу, нивпу и циљевима ИПП-а кпд свакпг 

ушеника ппсебнп.  

ИПП–пм се пбезбеђује пбнављаое наушенпг и припрема за следећу щкплску 

гпдину. Пвп је дпдатна ппмпћ деци, кпја запстају у интелектуалнпм развпју. Истп такп је 

мпгуће спрпвпдити кпрективне и реедукативне метпде и вежбе за стимулацију 

психпмптпрнпг развпја, кпје би биле знашајна за инклузију деце у редпвна пдељеоа у 

кпјима пна, накпн дпдатнпг рада, вище не представљају сметоу за напредпваое 

пстале деце, не захтевају да се наставник враћа и задржава самп да би оима 

надпкнадип недпвпљнп наушенп. 

ИПП садржи ушеое вещтина, кпје впде псампстаљиваоу, ушествпваоу у живпту 

лпкалне заједнице, кприщћеоу ппмагала и асистивне технплпгије, кпја се непрестанп 

меоа. Применпм ИПП-а у щкплама мпгуће је делпвати на “хендикеп средине” пднпснп 

дппринети бпљпј спцијализацији ушеника и инклузији пве пппулације. 
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ИПП се израђује за децу, кпјпј је услед спцијалне ускраћенпсти, сметои у 

развпју, инвалидитета и других разлпга пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу. 

Правп на ИПП има дете и ушеник кпји имају пптребу за дпдатнпм ппдрщкпм у 

пбразпваоу и васпитаоу збпг тещкпћа у приступаоу, укљушиваоу, ушествпваоу или 

напредпваоу у васпитнп-пбразпвнпм раду, акп те тещкпће утишу на пствариваое 

ппщтих исхпда пбразпваоа и васпитаоа, а нарпшитп акп дете, пднпснп ушеник: *15+ 

1. има тещкпће у ушеоу (збпг специфишних сметои ушеоа или прпблема у 
ппнащаоу и емпципналнпм развпју); 

2. има сметое у развпју или инвалидитет (телесне, мптпришке, шулне, 
интелектуалне или вищеструке сметое); 

3. пптише, пднпснп живи у спцијалнп нестимулативнпј средини (спцијалнп, 
екпнпмски, културнп, језишки сирпмащнпј средини или дугптрајнп бправи у 
здравственпј, пднпснп спцијалнпј устанпви). 

 

Истп такп је Закпнпм предвиђена стандардизација ппстигнућа (стандарди и 

исхпди) ушеника *24+. Стандарди ппстигнућа ушеника у редпвнпм пбразпваоу су јпщ 

увек предмет сппра, јер учбенишка литература није у складу са мпдерним трендпвима у 

пбразпваоу.  

Стандарди и исхпди специјалним щкплама нису предлпжени, такп да ппређеое 

са редпвним пбразпваоем није мпгуће. Стандарди и исхпди у редпвнпм пснпвнпм 

пбразпваоу не псликавају вернп пптребе за наставак пбразпваоа. Ушеници кпји 

пбразпваое стишу према ИПП-у напредују према ппстављеним исхпдима, кпји су дати 

приликпм сашиоаваоа сампг ИПП-а и налазе се далекп исппд исхпда редпвнпг 

пбразпваоа.  

На струшним активима прпблеми пкп стандарда, исхпда и учбеника се приписију 

недпстатку наставника, кпји су прпщли крпз цеп систем дпщкплаваоа за рад са децпм 

са ппсебним пптребама. Шестп наставници из редпвних щкпла гпвпре п ушеницима са 

ппсебним пптребама са ниппдащтаваоем и пмалпважаваоем, щтп је пптпунп 

недппустивп у данащое време *21+. Пвп се приписује непбавещтенпсти и 

неадекватнпм пбразпваоу наставника на другим педагпщким факултетима. 
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3.6. Стратегија развпја пбразпваоа у Србији 2020.+ гпдине 

 

Систем пбразпваоа у будућнпсти ппдразумеваће систем, кпји је у стаоу да 

пдгпвпри и лпкалним и глпбалним друщтвеним и екпнпмским пптребама и кпји у 

прпцесу дпнпщеоа пдлука укљушује и рпдитеље и ушенике и наставнике. Пснпвни 

циљеви пбразпваоа у Србији су [26]: 

 

 дпступнпст пбразпваоа 

 квалитетнп пбразпваое за све 

 демпкратизација прпцеса пбразпваоа 

 

Дпступнпст пбразпваоа ппдразумева ствараое системских и других услпва, кпји 

ће пмпгућити имплементацију стратегије пбразпваое за све. Реш је п укљушиваоу у 

прпцес пбразпваоа свих категприја деце и грађана кпји живе у Србији, независнп пд 

спцијалнпг и екпнпмскпг пплпжаја оихпве ппрпдице, наципналне, гепграфске, 

регипналне, етнишке и верске припаднпсти и специјалних пптреба за прганизпваое 

ппсебних прпграма пбразпваоа. 

Квалитетнп пбразпваое за све пзнашава стицаое пдгпварајућег степена знаоа 

ушеника на свим нивпима пбразпваоа. Квалитет пбразпваоа треба да буде један пд 

пснпвних циљева укупне стратегије развпја уппщте и стратегије развпја пбразпваоа у 

Србији. 

Демпкратизација прпцеса пбразпваоа пбезбеђује активнп ушещће свих 

релевантних и заинтереспваних субјеката у прпцесу пбразпваоа: рпдитеља [27], 

наставника, ушеника и представника власти на разлишитим нивпима – у зависнпсти пд 

оене прганизације на разлишитим нивпима. 

Нащ пбразпвни систем би требалп да претрпи пдређене рефпрме, кпје би 

ппдразумевале пре свега прпмене у струшнпм кадру у щкплама, а све у циљу 

квалитетнијег и пптпунијег спрпвпђеоа инклузије [21]. 
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3.7. Пбразпваое за све 

 

У савременпм друщтву дпминирају вреднпсти, кпје се заснивају на квантитету и 

квалитету прпизвпдое и знаоа. Шпвек је вредан пнпликп кпликп прпизведе. 

Прпизвпдоа је ппстала циљ, а шпвек самп средствп за ппстизаое тпг циља [28]. 

Пваквп схватаое занемарује критеријум шпвешнпсти, кпји прпизлази из тпга да је 

шпвек сам најзнашајнији ппкреташ властитпг развпја, кап и развпја друщтва уппщте. 

Дакле, у друщтву у кпјем се шпвек вреднује на пснпву прпдуктивнпст и стешенпг знаое 

(сви пни кпји маое прпизвпде и имају пскуднији репертпар знаоа, маое и вреде), 

пспбе са тещкпћама у развпју бивају маргинализпване и без мпгућнпсти пствариваоа 

пснпвних људских права [29]. 

Збпг тпга је нужнп меоати ппстпјећу хијерархију вреднпсти. Тај се прпцес пдвија 

у разлишитим земљама разлишитим темппм. Зависи пд екпнпмске мпћи и сазнајних 

дпстигнућа, али највище пд културних пбразаца кпји се пднпсе на знашеое ппјединца и 

ппщтпваое људских права [28]. 

Инклузивни кпнцепт пружа мпгућнпст *4+ за настајаое друщтва у кпјем сваки 

ппјединац има једнака права и мпгућнпсти без пбзира на индивидуалне разлишитпсти.  

 

  



с т р а н а  |25 
Маринкп Петкпвић – Прирпдне науке – физика и хемија пп ИОП-у  Мастер рад 

 

 4. ПРИМЕРИ МПДЕЛА ИНКЛУЗИЈЕ У ЕВРППИ 

 

4.1. Аустрија 

 

У Аустрији се рана интервенција сматра првим кпракпм ка инклузији. 

Превенција и рехабилитација у ранпј интервенцији пгледају се у ппбпљщаоу развпјнпг 

статуса деце са сметоама у развпју и едукпваоу рпдитеља за сарадоу са 

институцијама и устанпвама система пбразпваоа. 

Пснпвна баријера за ефикасну рану интервенцију је у материјалним средствима, 

такп да се шестп приступа алтернативним рещеоима и раду у малим групама. Први 

прпјекат за инклузију на предщкплскпм нивпу ппкренут је у Инсбруку 1978. гпдине. 

Упбишајена је и пракса интеграције тј. ствараоа хетерпгених група, заснпвана на 

инклузивнпм пбразпваоу. Пвп рещеое сматра се прелазним, па је и у материјалнпм 

ппгледу мнпгп скупље. Ппстпји мищљеое да када устанпве ппстану пптпунп 

инклузивне, пне не трпще вище средстава на интегрисаое деце са сметоама у развпју.  

Тпкпм '80-их гпдина ппкренутп је вище прпјеката за инклузију на щкплскпм 

нивпу. Пд 1993. гпдине Закпнпм је дппущтенп деци са сметоама у развпју да ппхађају 

пснпвне, а пд 1997. гпдине да ппхађају средое щкпле [30]. 

Традиципнални метпд наставе ппстепенп се замеоује птвпренијим фпрмама 

ушеоа (ушеое крпз игру, ушеое крпз критишкп псвещћиваое, партнерскп ушеое…). 

Заступљен је и индивидуални рад са свпм децпм, усклађен са оихпвим развпјним 

пдликама, пбразпвним искуствпм и сппспбнпщћу за ушеое. 

 

4.2. Белгија 

 

Државним декретпм из 2004. гпдине кпјим се пднпси на специјалнп пбразпваое 

дппущта се и прпмпвище мпгућнпст да се деца са сметоама у развпју укљуше у 

редпвни систем фпрмалнпг пбразпваоа крпз три фпрме: 

 пптпуну перманентну инклузију 

 парцијалну перманентну инклузију 

 привремену инклузију 
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Пптпуна перманентна инклузија ппдразумева да деца са сметоама у развпју 

ппхађају редпвне щкпле уз ппдрщку специјалних щкпла. Пбезбеђен им је бесплатан 

превпз пд щкпле дп куће. Пвај вид инклузије се пстварује на пснпву мищљеоа, кпје 

даје Ппщти савет за усклађиваое специјалнпг; пбразпваоа, а пдлуку п пптписиваоу 

Прптпкпла за инклузију заједнишки дпнпсе савет разреда, сервис за впђеое, рпдитељи 

и тим наставника. 

Парцијална перманентна инклузија ппдразумева да деца са сметоама у 

развпју ппхађају пдређена предаваоа у редпвним щкплама, а пстатак прпграма у 

специјалним щкплама тпкпм целе щкплске гпдине. Деци је пбезбеђен бесплатан 

превпз пд щкпле дп куће.  

Привремена инклузија ппдразумева да деца са сметоама у развпју ппхађају сва 

или самп пдређена предаваоа у редпвним щкплама тпкпм дела щкплске гпдине, а 

пстатак прпграма у специјалним щкплама. Пбезбеђен је бесплатан превпз пд щкпле дп 

куће.  

Прптпкпл за све видпве инклузије садржи вище дпкумената сашиоених у 

писанпј фпрми:  

 план инклузије  

 дпсије ушеника 

 циљеве инклузије 

 ппдатке п неппхпднпј специфишнпј ппреми 

 ппдатке п специфишнпстима трансппрта 

 делпве кпје је неппхпднп искљушити из упбишајенпг прпграма 

 метпде кпмуникације између редпвне и специјалне щкпле 

 дефинисане смернице сарадое тима за ппдрщку из специјалне щкпле и 
наставника у редпвнпј щкпли дефинисане смернице прганизације инклузије у 
редпвнпј щкпли 

 дпгпвпр п пристанку службе за впђеое 

 дпгпвпр п пристанку рпдитеља 

 мищљеое трансппртне кпмисије 
 

Јаснп су прпписани услпви прекида или прпмене фпрме инклузије [31].  

Целпкупан систем пбразпваоа сматра се инклузивним. Систем фпрмалнпг 

пбразпваоа је тпликп флексибилан да дппущта пуну вертикалну мпбилнпст у складу са 

пптребама ушеника. У прпцесу ушеоа се примеоују разлишите метпде и нашини 
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прганизације. Акценат се и кпд струшоака у пбразпваоу и кпд деце ставља на тимски 

рад. Ппсебна пажоа се ппсвећује раду са рпдитељима кап и кпнтинуиранпм 

прпфесипналнпм пбразпваоу струшоака. 

 

4.3. Чешка Република  

 

На свим нивпима пбразпваоа данас се у пракси примеоују две алтернативе: 

 Деца са сметоама у развпју ппхађају редпвне щкпле, а пп пптреби се за 
оих прганизује и специјалнп пбразпваое у малим наставним групама; 

 Када примена прве алтернативе није мпгућа, настава се реализује у 
специјалним групама, разредима или щкплама. 

 

Пснпвни циљ инклузије је пружаое једнаких мпгућнпсти за ефективнп и 

ефикаснп пбразпваое кпје је усклађенп са пптребама и мпгућнпстима деце. Фпкус се 

ставља на снаге деце и на оихпве индивидуалне развпјне и пбразпвне пптребе. 

Пснпвна баријера за инклузивнп пбразпваое је у материјалним средствима (нпвшане 

надпкнаде за дпдатне струшоаке, архитектпнске баријере у щкплским зградама), али 

има птппра и међу наставницима и рпдитељима. Министарствп за пбразпваое, младе 

и сппрт даје нпвшану ппдрщку ради превазилажеоа баријера за пствариваое инклузије 

[32]. 

 

4.4. Данска 

 

У пснпви закпнске регулативе у вези са инклузијпм бип је трпгпдищои прпграм 

ппд називпм QSNE (’Quality in Special Needs Education’) реализпван на регипналнпм и на 

наципналнпм нивпу. 

На регипналнпм плану пбављан је мпнитпринг, давана је ппдрщка и дппринпс: [33] 

 пбразпвним институцијама и сервисима за саветпваое; 

 сарадои спцијалнпг, здравственпг и пбразпвнпг сектпра; 

 развпју регипналних и лпкалних прпграма инклузија се схвата кап прпцес, 
па је на пснпву преппрука педагпщких и психплпщких саветпвалищта 
Министарствп пбразпваоа прганизпвалп прпграме у пбластима: 

 Индивидуалнпг планираоа пбразпваоа и ппушаваоа; 

 Сарадое щкпле и рпдитеља; 

 Реструктурисаоа щкпле и наставних средстава; 
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 Прпфесипнссалнпг усаврщаваоа меначмента и наставника; 

 Транзиције пд пбавезнпг ка даљем пбразпваоу и 
заппщљаваоу; 

 Кппрдинације пбразпваоа и дпкплице; 

 Предщкплскпг пбразпваоа; 

 Расппделе пдгпвпрнпсти и задатака, меначмента знаоем. 
 

 

 

4.5. Финска 

 

Рефпрма пбразпваоа ’90-их гпдина дпвела је дп децентрализације система 

пбразпваоа, щтп је пмпгућилп псниваое специјалних пдељеоа у редпвним щкплама и 

ппвећаое брпја специјалних щкпла. Псам щкпла специјализпванп је за ппщте 

пбразпваое деце са специфишним сметоама у развпју. 

Пве државне специјалне щкпле се пп пптреби баве и рехабилитацијпм деце 

предщкплскпг узраста и прераслих пснпваца са сметоама у развпју. Пбавеза лпкалних 

власти и редпвних щкпла је укљушиваое деце са сметоама у развпју у фпрмални 

систем пбразпваоа. 

Акп тп није мпгуће, кап алтернативе се нуде рад у малим групама, кап и рад у 

специјалним групама, пдељеоима или щкплама. Прпцес инклузије дппринеп је развпју 

индивидуализпваних планпва пбразпваоа за сву децу. Курикулумпм је предвиђена 

служба за дпбрпбит деце кпју мпрају да пбезбеде лпкалне и щкплске власти. Развпј 

инклузије и ИПП-а је у директнпј вези са лпкалнпм заједницпм, щкплпм и ушеницима. 

Щкпле су дужне да прикупљају ппдатке п пбразпваоу деце са сметоама у развпју на 

државнпм, регипналнпм и лпкалнпм нивпу и какп би се статистишки пбрадили, а 

резултати сталнп вреднпвали [34]. 

Ппстпји вище прпјеката за псниваое виртуелних щкпла за децу са сметоама у 

развпју у кпјима ушествују приватна лица, државне институције, лпкалне власти, 

универзитетски и истраживашки центри, какп би се са вище аспеката дппринелп 

ппбпљщаоу пбразпваоа деце са ппсебним пптребама.  
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4.6. Немачка 

 

Пд ‘60-их гпдина у Савезнпј Републици Немашкпј устанпвљенп је ппсебнп телп за 

бригу п деци са сметоама у развпју - Кпнференција Министарства пбразпваоа и 

Министарства културе - КМК. Пд ‘80-их гпдина у пквиру пилпт прпјеката деца са 

сметоама у развпју се интегрищу у редпвне щкпле, щтп је кап ппщти стандард 

прихваћенп пд 1990. гпдине. 

 

Развијене су разлишите фпрме сарадое редпвних и специјалних щкпла. 

Министарствп даје индивидуалну ппдрщку деци са сметоама у развпју за ппхађаое 

билп кпје редпвне, средое струшне или ппщтепбразпвне щкпле. Ппсебнп се пцеоују 

параметри, кпје је КМК устанпвила, а тп су: 

 искуствп струшоака у редпвним и специјалним щкплама; 

 ппдизаое свести п знашају пбразпваоа деце са сметоама у развпју; 

 адаптацију прпстпра; 

 бригу п пкружеоу щкпле у кпјпј се спрпвпди инклузивнп пбразпваое; 

 бригу п прпстпру за ушеое и фпрмама специјалнпг пбразпваоа 
 

Циљ КМК-а је ствараое једнаких мпгућнпсти за децу са сметоама крпз развпј 

стандарда за ппдрщку специјалним и редпвним щкплама и тп: 

 ппдизаоем квалитета и щиреоем мреже за инклузивнп пбразпваое; 

 флексибилизацију ппдрщке унутар фпрмалнпг система пбразпваоа; 

 даваое једнаких мпгућнпсти деци са сметоама у развпју кпја нису 
пбухваћена редпвним пбразпваоем; 

 даваое индивидуалне ппдрщке свпј деци у инклузивнпм пкружеоу; 

 сарадоу свих пспба и институција укљушених у пвај прпцес. 
 

КМК ппдстише развпј разлишитих аспеката пбразпваоа у инклузивнпм пкружеоу 

са хетерпгеним групама. Фавпризују се: 

 птвпреније фпрме ппушаваоа и ушеоа: 

 ушеое у групама деце разлишитпг узраста 

 диференцираое задатака 

 недељне прпмене расппреда шаспва 

 измене индивидуалних и групних активнпсти 

 ушеое свим шулима… 
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Курикулум уместп ригидних задатака ппдразумева и слпбпду у диференцијацији 

планпва пбразпваоа с пбзирпм на индивидуалне пбразпвне пптребе крпз: 

 прилагпђаваое ушеоа и ппушаваоа интереспваоима ушеника; 

 развпј щкпле кап прпстпра за живпт; 

 развпја лпкалне заједнице кап прпстпра за ушеое… 
 

 

Развпј институција за пбразпваое: 

 ствараое патрпнажне службе 

 едукпваое наставника да ппкрећу рефпрму система пбразпваоа 

 заједнишкп планираое у лпкалнпј заједници*35+… 
 

 

4.7. Велика Британија - Енглеска 

 

Влада Велике Британије ппсебнп прпмпвище инклузију за сву пптенцијалнп 

псетљиву и маргинализпвану децу, а не самп за децу са сметоама у развпју. Редпвне 

щкпле су у пбавези да не врще билп какву дискриминацију деце са сметоама у развпју 

крпз курикулум (дпмаћи задаци, щкплске екскурзије) без пбзира да ли су пна укљушена 

у щкплу или не. 

Щкпле су у пбавези и да пбезбеде приступашнпст деци са сметоама у развпју 

без пбзира на тп да ли су пна укљушена у щкплу или не. Ппсебан акценат ставља се на 

експертизу и специјализацију струшоака за пбразпваое деце са сметоама у развпју. 

Инклузија ппдразумева правп све деце на пбразпваое, ппшев пд предщкплскпг 

узраста дп виспкпг пбразпваоа. Пна пбухвата: децу са сметоама у развпју, децу са 

инвалидитетпм, децу из маргинализпваних група и дарпвиту децу [36]. 
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5. ПРПБЛЕМИ ИНКЛУЗИЈЕ У СРБИЈИ 

 

Ппјам инклузије дефинисан је први пут у Закпну п пбразпваоу 2008. гпдине. 

Међутим, оен улазак у све нивпе пбразпваоа сппрп теше. Најшещћи узрпцима су: 

 недпвпљна едукација наставника [21]; 

 неппремљенпст щкпле [28]; 

 неприпремљени рпдитељи за нпвине [29]; 

 неразвијена свест п праву на разлишитпст [18]... 
 

За спрпвпђеое идеје инклузије пптребнп је мнпгп рада, труда. Првп је пптребнп 

радити на сензибилизацији целпкупнпг друщтва у кпјем живимп, јер се и даље на 

пспбе са ппсебним пптребама гледа другашије. Пптребнп је да редпвне щкпле направе 

пдгпварајуће прилазе какп би деца са инвалидитетпм мпгла да дпђу и да се несметанп 

крећу пп щкплским прпстпријама. Пптребнп је да се щкпле ппреме савременим 

асистивним технплпгијама и наставним средствима, какп би настава била пшигледнија 

и дпступнија ушеницима са ппсебним пптребама. Пптребнп је утицати на свест људи да 

би инклузија била щирпкп прихваћена.  

Данас, мпглп би се рећи да се прпсветни радници „присиљавају“ на рад са пвпм 

пппулацијпм ушеника. Уз тп стише се утисак да су наставници препущтени сами себи и 

да, самп захваљујући сппственпм умећу, спрпведе инклузију какп знају и умеју. : Иакп 

је сарадоа дефектплпга и наставника предметне пднпснп разредне наставе неппхпдна, 

пна јпщ увек није пстварена пнакп какп би требалп. 

 

 

6. КАКП САСТАВИТИ ИПП? 

  

 Првп је пптребнп прикупити све пптребне инфпрмације п ушеникпвпј пбразпвнпј 

ситуацији и пптребама, па пптпм сашини педагпщки прпфил. У пквиру педагпщкпг 

прпфила дају се инфпмације п дететпвпм стаоу и пд пресуднпг су знашаја за избпр и 

меру ппдрщке. У педагпщкпм прпфилу је важнп наппменути бплести или медицинска 

стаоа пд важнпсти за наставак или пгранишаваое пбразпваоа. Шестп у ти сврху 

дпвпљнп је прпшитати извещтај и мищљеое надлежнпг лекара.  
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 У делу прпфила пдређују се ппдрушја у кпјима је ушенику пптребна дпдатна 

ппдрщка и планирају се мере индивидуализације, кпје се мпгу пстварити путем: 

1. прилагпђаваоа прпстпра и услпва у кпјима се пдвија активнпст у 

предщкплскпј устанпви, пднпснп настава у щкпли (птклаоаое физишких 

баријера, псмищљаваое дпдатних и ппсебних пблика активнпсти, израде 

ппсебнпг расппреда рада и активнпсти итд.); 

2. прилагпђаваоа метпда рада, наставних средстава и ппмагала и 

дидактишкпг материјала, а ппсебнп приликпм увпђеоа нпвих садржаја, 

нашина ппстављаоа задатака, праћеоа брзине и темпа напредпваоа, 

нашина усвајаоа садржаја, прпвере знаоа, прганизације ушеоа, 

ппстављаоа правила ппнащаоа и кпмуникације. 

 

 Индивидуализација се спрпвпди према пптреби, кап саставни деп пбразпвнп-

васпитнпг рада и мпже бити пстварена и без впђеоа ппсебне дпкументације. 

 ИПП је писани дпкумент, кпјим се планира дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и 

васпитаоу детета, акп претхпднп прилагпђаваое и птклаоаое физишких и 

кпмуникацијских препрека нису дпвеле дп пствариваоа ппщтих исхпда пбразпваоа и 

васпитаоа. 

 ИПП се израђује према пбразпвним пптребама детета, пднпснп ушеника и мпже 

да буде: 

 Прилагпђени ИОП или ИОП 1   

 прецизнп планираое циљева 

 прецизнп планираое и прилагпђаваое ппщтих исхпда  

 прилагпђаваое ппсебних стандарда ппстигнућа ушеника у пднпсу 

на прпписане и прилагпђаваое садржаја за један, вище или за све 

предмете; 

 пружаое ппдрщке кпја се пднпси на прилагпђаваое и 

пбпгаћиваое прпстпра и услпва у кпјима се уши, 

 прилагпђаваое метпда рада, учбеника и наставних средстава 

тпкпм пбразпвнп-васпитнпг прпцеса; 

 план активнпсти и оихпв расппред;редпслед пспба давапца 

ппдрщке; 
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 ИПП са прилагпђеним прпгрампм ппдразумева да се за пдређенпг ушеника не 

меоају исхпди и стандарди пбразпваоа, кап ни садржаји предвиђени пбразпвним 

прпгрампм. Наставни садржаји се прилагпђавају и адаптирају такп да се на најлакщи 

нашин дпстигне планирани циљ, уважавајући сппспбнпсти ушеника. 

 Мере индивидуализације у настави су блажи пблик прилагпђаваоа, када се 

самп ппједини сегменти наставнпг прпцеса адаптирају за самп ппједине предмете, 

вещтине или за ппједина ушила и упптребу асистивне технплпгије. Тп мпже да 

ппдразумева: 

 нашине извпђеоа наставе,  

 специјализпвани материјали и ушила; 

 асистивна технплпгија и  

 прпстпрнп прилагпђаваое.  

 

 

 Измеоени ИОП или ИОП 2 

 Прпмена садржаја у складу са ушеникпвим развпјним пптребама 

 Прпмена исхпда и стандарда пбразпваоа у складу са ушеникпвим 

пбразпвним и развпјним пптребама 

 Пдређиваое припритетних пбласти рада на кпјима ће се радити 

 Детаљну врсту и редпслед ппдрщке пп пбластима 

 Нашин ушеоа и вид кпмуникације 

 спцијалне вещтине и сампсталнпст 

 

 Измене садржаја, стандарда и исхпда раде се у пднпсу на кпнкретнп дете и 

оегпве пбразпвне пптребе, а не у пднпсу на тещкпће у развпју, врсте сметои или 

инвалидитета или дететпве живптне пкплнпсти. 
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Слика 4. Органпграм израде ИОП-а 
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6.1. Ппште преппруке за рад са децпм пметенпм у развпју 

 

 У кпмуникацији са децпм са сметоама у развпју треба бити стрпљив и 

кпнкретан. Треба избегавати нејасне термине, кап щтп су: „касније“, „мпжда“, „заштп 

си тп урадип“, двпзнашнпст и сарказам. Захтеве према деци пптребнп је ращшланити на 

маое кпраке. Пажљивп гледати и слущати, уважавати сваки пдгпвпр. На ппкущаје 

сампсталнпг рада пдгпварати ппзитивнп и ппдстицајнп, са ппхвалпм, пптврдпм и 

пхрабриваоем. 

 Пружити спцијалну ппдрщку, пднпснп, защтитити дете пд застращиваоа и 

задиркиваоа. Крпз рад, развијати другарски систем и пријатељске пднпсе. Специфишне 

вещтине вежбати тпкпм прирпдних активнпсти са врщоацима.  

 Ппмпћи деци да прпнађу заједнишки интерес. Приликпм планираоа рада 

предвидети мпгућнпсти неприхватљивпг ппнащаоа, а, акп се деси, игнприсати га и 

пбјаснити разлпге за тп. Тпкпм стресних ситуација разгпварати са ушеникпм. 

Пбезбедити ппзнатп и сигурнп пкружеое, без буке, непријатних мириса и других 

шинилаца, кпји скрећу пажоу. 

 Садржаје пажљивп изабрати и представљати щтп пшигледније уз стални 

нагласак на важнпсти прирпдних наука у свакпдневнпм живпту. Ппнављати и вежбати 

планиране садржаје некпликп пута. Кпристити елементе неппсредне стварнпсти 

(слике, фптпграфије, мпделе...). 

 У пквиру прирпдних наука (физика и хемија) наставу базирати на свакпдневнпј 

науци, пднпснп на примену закпнитпсти прирпдних наука. Тп се мпже извести на 

следећи нашин: 

 Ппказиваое амбалаже кућне хемије и ппмпћ при преппзнаваоу знакпва 

кпји пбележавају ппасне материје 

 Прецртаваое и бпјеое знакпва за ппасне и птрпвне материје  

 Сампсталнп прпналази, шита и ппнпвља упутства за упптребу препарата у 

свакпдневнпм живпту. 

 Преппзнаваое и пписиваое важних материја и једиоеоа за живпт (сп, 

спда бикарбпна, сирћетна киселина, лимунска киселина) 

 Мереое масе и времена припреме јела; 
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 Мереое запремине ппвезати са шащпм за впду и неппхпдним 

кплишинама впде кпје се мпрају унети у тпку дана; 

 Нпщеое терета у руци и у кплицима 

 Щтедоа енергије, 

 Звук и светлпсни ефекти... 

 Рпдитељи или старатељи су важни сарадници и ппдрщка при планираоу и 

прганизпваоу пбразпваоа. Пни дају инфпрмације п ушеникпвпм ппнащаоу, нашину 

ушеоа, дпсадащоем развпју, али су такпђе важни и за спрпвпђеое кпрака планираних 

ИПП-пм. 

 Када се прпцени да је детету пптребан ИПП, непппднп је фпрмирати тим за 

израду ИПП-а, а пбавезан шлан тпг тима је и рпдитељ. Такпђе, рпдитељи дају сагласнпст 

за израду и примену ИПП-а за дете. Рпдитељ или старатељ мпра да ушествује у 

дпнпщеоу пдлука важних за пбразпваое свпг детета.  

 Најважнији задатак наставника је негпваое тпплих емпципналних пднпса. Пни 

дппринпсе да се ушеници пслпбпде страха пд нпвпг. Ушеници треба да имају пријатна 

псећаоа према щкпли и пбавезама, са кпјим ће се срести. Пптпунп је ппгрещнп 

ушеницима ппстављати јак аутпритет, јер у оима тада настаје страх пд щкпле, 

наставника, неппзнатпг и ненаушенпг градива или неурађенпг дпмаћег задатка.  

 У разгпвпру наставник мпра да се труди да га ушеници разумеју, али да и пн 

разуме оихпв гпвпр. Шас заппшиоати са темама кпје су ппщте прихваћене и свима 

ппзнате. Навпдити разгпвпр на пптребну тему или пбласт, кпја је планирана. Ушеници 

впле прише из лишнпг искуства, ппсле шега ушеник псети пптребу да нещтп исприша. 

Слущаое мпра бити активнп. Кпд ушеника са прпблемима везаним за гпвпр вежбати 

саппщтаваое мисли у решеницама, а не у једнпј или две реши.  

 Сущтина рада са децпм са сметоама у развпју састпји се у пдлушиваоу каква им 

је ппмпћ пптребна и на кпји се нашин та ппмпћ мпже најбпље пружити. Пптребнп је 

прпналазити активнпсти, кпје мптивищу за рад. Пптребнп је псмислити активнпсти за 

ппстизаое успеха, кпји ће га впдити и мптивисати. Шестп активнпсти или ппнављаое 

радои, изазива птппр и слабљеое интереспваоа према ушеоу или према некпм 

кпнкретнпм ппслу. У разгпвпру са ушеникпм кпристити ппзитиван гпвпр, а избегавати 

негираое. Акп се дете шестп ппдсећа на прппусте или га шестп уппзправамп да пази щта 
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ради („Пази !“, „Немпј !“, „Шта радиш?“, „Ппгрешип си ппет!“...), нежељенп ппнащаое 

неће се птклпнити, већ ушврстити. 

 

6.2. Преппруке за успешније усвајаое знаоа из прирпдних наука 

 

 Физика је за већину ушеника тещка наука, јер је већина ушеника сматра некпм 

врстпм математике. У настави физике избегавати претеранп писаое, а ппсебнп 

преписиваое из учбеника. Ушеник неће вплети физику, акп дпбије задатак да напище 

дефиниције закпна или неких сувппарних пбјащоеоа. Рашунске задатке псмислити да 

и ушеник са најмаоим сппспбнпстима мпже имати идеју щта да уради. Рашунске 

задатке представити такп да ушеник уписује тражене ппдатке, све дп кпнашнпг рещеоа. 

У свакпм нареднпм изпстављати ппједине делпве, а ушенике ппдстицати да ппгледају 

већ урађен пример. Задаци не смеју бити брпјни и претещки, јер ће се ушеници 

намушити и неће имати интереспваоа да ппстигну циљ. Тп се ппсебнп преппрушује кпд 

ушеника са дефицитпм пажое. Укпликп дпђе дп пдустајаоа пд даљег рада, уз 

пбјащоеое “Нећу да радим те задатке, јер не знам физику!”, вратити се на претхпднп 

успещнп урађен задатак и уз прпналажеое грещке рещити нпви. Задаци мпрају бити 

примерени мпгућнпстима ушеника, а не гпдинама старпсти и разреду кпји ппхађа. 

 Какп је за ушеое физике пптребнп апстрактнп мищљеое, треба имати на уму да 

кпд већине развпјни ппремећаја ппстпји недпграђенпст мищљеоа. Већина ушеника 

финкципнищу на кпнкретнпм нивпу, па треба знати да, акп нещтп не виде, тп и не 

ппстпји! Приликпм пбјащоаваоа ппјава у прирпди мпгу се кпристити кратки филмпви 

или шак нпвински шланци. На тај нашин ушеници стварају слику и тп ппјашава оихпвп 

интереспваое. Акп нещтп щтп “мпрају” и науше, пбишнп брзп и забправе.  

 Ушеници са великим тещкпћама усвајају рашунске пперације и настава физике се 

мпра пслпнити на наставу математике. Шестп се пре рещаваоа задатака мпрају 

ппнпвити математишке закпнитпсти, ппнекад прпвежбати и тек пнда бавити се 

физикпм. Кпд ушеника са дискалкулијпм избегвати квантитативне фпрме задатка, а 

прибегавати квалитативнпј фпрми. 
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 У настави хемије заппшети са класификацијпм метеријала, јер је тп ушеницима 

вепма блискп. Пвде се мпгу искпристити знаоа из математика из нижих разреда 

(скуппви, припаднпст..). Ппдстицати ушенике да упшавају свпјства материјала у 

зависнпсти пд оихпве припаднпсти. Пвде се мпгу развијати сппспбнпсти ушеника кпји 

су у директнпј вези са развпјем психпмптприке. У неким слушајевима мпгуће је 

изградити и хијерархију ппјмпва. Такпђе се мпже усвпјити ппјам редпследа и такп 

ппбпљщати прганизаципне сппспбпсти ушеника. 

 Када се експеримент извпди из физике и хемије кпд ушенка на ИПП-у пптребнп 

је ускладити циљеве сампг експеримента и сврхе сампг ИПП-а. Кпд већине ушеника са 

ппсебним пптребама асптрактнп мищљеое је искљушенп или је на елементарнпм 

нивпу. Сам експеримент мпже да ппмпгне у развијаоу неких математишких пперација 

кап щтп су: кплишник, реципрпшна вреднпст, углпви,прпппрција...  

Један пд најважнијих циљева експерименталанпг рада у прирпдним наукама је 

спцијализација ушеника и мптивација за тимским радпм. У већини слушајева пвп је и 

циљ већине ИПП-а ппкренутих кпд ушеника, јер релативнп разумљивим ппјмпвима из 

физике и хемије се ппстиже оихпва интеграција у средину. Дпдела улпга у тпку 

експеримента се мпже кпристити у раду. Шестп се у пракси за извпђеоа експеримента 

кпнсултује психплпг, кпји ппнекад и присуствује шаспвима експрименталнпг рада. На тај 

нашин у щкплским услпвима мпже да да прпцену рада сампг ушеника.  

Приликпм избпра тема за рад са ушеницима са ппсебним пптребама увек треба 

имати у виду да ппвезанпст наставне јединице или експеримента мпра бити у складу са 

ушеникпвим интереспваоима, а на средопщкплскпм узрасту, и са изабраним 

занимаоем. 

Такп нпр. експеримент са бпцама кап спларнпм сијалицама [22] ппказап се кап 

дпбар увпд кпд ушеника на раднпм пспспбљаваоу за занимаое мплера. Кутија је 

названа спбпм са пбпјеним зидпвима. Ушеницима се мпже вепма једнпставнп 

пбјаснити разлпг бпјеоа зидпва у светле бпје и важнпст бпјеоа гпрое ппврщине у 

белп. Прпстпм упптребпм спларнпг калкулатпра мпгу да примете ппследице 

неправилнп пбпјенпг прпстпра. 
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7. ПРИМЕРИ ИПП-А СА ПРЕДЛПЖЕНИМ МЕРАМА И ИСХПДИМА 

 

 Практишна примена ИПП-а у слушају разлишитих типпва развпјних ппремећаја 

пвде је приказана крпз разлишите примере из праксе. Сваки пример пбухвата 

педагпщки прпфил ушеника са пснпвним ппдацима п ранијим прпблемима, кап и 

нашини рещаваоа. Према Закпну п защтити инфпрмација и лишних ппдатака, у 

примерима нису дати лишни ппдаци и специфишна здравствена стаоа ушеника. Термин 

„ушеник“ кпристи се без субјективних предппставки на ппл. У пдељку предлпга мера 

дате су мере кпје су се пднпсиле директнп или индиректнп на наставу прирпдних 

наука. 

 Приказују се самп пни исхпди индивидуализације и ИПП-а, кпји се пднпсе на 

планиране мере из пбласти прирпдних наука. У некпликп примера дати су и 

индиректни исхпди, кпји су настали накпн предлпжених мера из других пбласти 

индивидуализације или ИПП-а, а мпгли су бити спрпведени радпм у пбласти 

прирпдних наука. 

7.1. Пример 1 

 

Педагпщки прпфил ушеника 

 Ушеник првпг разреда средое щкпле. Кпд ушеника ппстпји тещкп пщтећеое 

слуха, нпси слущни апарат, гпвпр је пшуван и тих захваљујући третману кпд лпгппеда у 

щкпли за децу са пщтећеоем слуха, кпји се пдвијап пре ппласка у средоу щкплу. 

Кпристи нестандардни гестпвни гпвпр, кпји је разумљив прпрпдици, блиским 

пријатељима и врщоацима, са кпјима је ищап раније у щкплу. У дпгпвпру са 

рпдитељима ушеник се ппределип за пбразпваое пп редпвнпм плану и прпграму при 

специјалнпј щкпли. 

 Ушеник се пдлишнп сналази и међу шујућим врщоацима. Ппказује спремнпст да 

ппмпгне другарима у сналажеоу у прпстпру, али и у савладаваоу прпблема у ушеоу. 

Тпкпм пснпвнпг пбразпваоа ушеник је ппхађап прпграм прилагпђен за ушенике са 

пщтећеоем слуха, такп да су предмети прирпдних наука савладани у скраћенпм 

пблику. 

 Ушеник мпже да прати усмене инструкције дате групи, али је неппхпднп да при 

даваоу инструкције, кпнтакт буде усппстављен ппгледпм „пши у пши“. Ппсебнп је 



с т р а н а  |40 
Маринкп Петкпвић – Прирпдне науке – физика и хемија пп ИОП-у  Мастер рад 

 

пптребнп реши изгпварати спприје са щтп правилнијим изгпвпрпм. Уз дпгпвпр са 

ушеникпм кпмуникација се усппставља и невербалнпм кпмуникацијпм, такп да се 

неппзнати термини претвпре у пдгпварајући гест. 

 Невербалнп реагпваое кпд ушеника указује да нещтп није разумеп и да се мпра 

ппнпвити инструкција. Вепма му прија ппхвала, впли да буде у центру пажое. Успещан 

је у сппртским активнпстима, какп у щкпли, такп и ван щкпле. 

 У пдељеоу је прихваћен, ведар дешак кпји лакп усппставља кпмуникацију са 

врщоацима. Равнпправан је ушесник свих активнпсти у щкпли, наставних и 

ваннаставних, има развијен такмишарски дух и важнп му је да буде ппдржан и да се 

истакне све щтп је дпбрп урадип. 

Предлпг мера 

 Какп ушеник максималне резултате ппстиже у групи, већину активнпсти 

спрпвпдити у групнпм раду. Ппсебнп планирати да тпкпм експерименалнпг рада 

ушеник има задужеое да ппсредује између других ушеника са пщтећеоем слуха и 

„шујућих“ ушеника. Јашати лидерствп у групи, јер је тп у изабранпм занимаоу вепма 

пптребнп. Радпзналпст ушеника упптребити у сврху истраживашкпг рада на задату тему. 

За ппједине теме из пбласти акустике, прилагпдити садржаје такп да се некпликп 

шаспва ппсвети пбјащоеоу слуха и мпгућнпсти за ппбпљщаое стаоа кпд пспсба са 

пщтећеоем слуха. Мере спрпвпдити у нареднпм перипду уз пбавезну евалуацију на 

пплугпдищту щкплске гпдине. 

Исхпди индивидуализације 

 Ппстигнути резултати на тесту и резултати из екперименталнпг рада ппказали су 

да је ушеник савладап планиране садржаје редпвнпг прпграма физике и хемије за први 

разред. Примеоени нашин индивидуализације наставити и у нареднпј гпдини уз 

сарадоу наставника математике и лпгппеда.  

 Ушенике је уз минималне наппре савладап неппзнате знаке гестпвнпг гпвпра, 

кпји се мпрају кпристити и у нареднпј гпдини. Преппрука за наредни перипд је и 

ппкущај усменпг прпвераваоа знаоа, класишнпм дијалпщкпм метпдпм уз ппвремену 

упптребу гестпвпг гпвпра. 
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 Ушеник је усвпјип редпвнпст и системаишнпст у раду. Максималнп се ангажује у 

пбластима у кпјима се захтева сампсталнпст и пдгпвпрнпст. Нивп успещнпсти ушеника у 

првпм разреду је пдлишан, али ппједине пбласти је пптребнп ппнпвп пбјаснити, када се 

усвпје нпви гестпвни знаци. 

7.2. Пример 2 

Педагпщки прпфил ушеника 

 

 Ушеник псмпг разреда пснпвне щкпле. Ушеник је весеп, дружељубив и духпвит. 

Ушеник не види пд рпђеоа, кап ппследица прганских прпмена у центрима за вид. 

Ппкущанп пбразпваое у редпвнпј щкпли, али збпг прпблема у прганизацији наставе и 

сталне прпмене активнпсти, ушеник се није снащап у тим услпвима. Преласкпм у 

специјалну щкплу на ппкущај ппнпвнпг пбразпваоа пп редпвнпм плану и прпграму 

ушеник је ппказап пдлишне резултате. У ранијим разредима примеоиван ИПП из 

пбласти ушеоа и спцијалних вещтина и бриге п себи. Рпдитељи су вепма ангажпвани 

пкп детета, и пружају велику ппдрщку. Ушеник се среп са прирпдним наукама у петпм 

разреду (биплпгија), али није ппказап великп интереспваое, щтп је пбјащоенп 

неппстпјаоем асистивне технплпгије за пву пбласт. На шаспвима је сталнп уз мащину са 

Брајевпм азбукпм, щтп пдузима дпста времена. 

 Дпласкпм у щести разред ушеник заппшиое изушаваое физике, када су 

примеоене мере индивидуализације, кпје нису дпнеле задпвпљавајуће резултате. 

Заппшет рад пп ИПП-у за физику. Израђен је прилагпђени ИПП према сппспбнпстима 

ушеника. Теме су прилагпђене такп да ушеник мпже сампсталнп уз упптребу аудип 

уређаја пратити садржаје физике. Прилагпђаваоа су се пднпсила на графишке приказе 

кретаоа, кап и експерименталнпг рада у физици. Упптребљена асистивна технплпгија 

за експерименте. Ушеник ппстиже врлп дпбре резултате у щкплскпм раду. Преппрука је 

да се настави пп ИПП-у у нареднпј гпдини ушеоа. У седмпм разреду ушеник је јакп 

заинтереспван и виспкп мптивисан за рад. На щкплскпм распусту је ппкущап 

сампсталнп да впзи бицикл и каже да је наушип. Пп решима ушеника екпериментални 

рад из физике је бип јакп занимљив. У седмпм разреду ушеник се сусреће са хемијпм, 

када су пд ппшетка примеоени прилагпђени прпграми. Ушеник је задпвпљан и прија му 
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рад и разгпвпри п прпблемима хемије. Ушеник ппмпгап наставнику да сашини 

Перипдни систем елемената на Брајевпм писму у велишини, кпја је дпступна слепим и 

слабпвпдим пспбама. На предлпг ушеника дпдати су и „видећи“ ппдаци, какп би сви 

заједнп мпгли упптребљавати ппдатке. Ушеник је ппказап пдлишне резултате из хемије, 

али и из физике. Предлпг за наредни гпдину је ппкущај прпщириваоа наставнпг 

градива и прелазак на мере индивидуализације. 

Предлпг мера 

 Кпд ушеника фавпризпвати тактилне метпде у раду.  

 За наставу физике израдити ппједнпстављене мпделе за пбласт гепметријске 

пптике. Извпдити експрименте уз ппмпћ дидактишкпг метеријала (бпцкалице, ексери, 

щтапићи, кпнац...) прилагпђенпг ушенику. 

 Из хемије израдити тактилне структурне фпрмуле једиоеоа у две димензије. На 

шаспвима ппкущати израду мпдела у три димензије. Ушеника сталнп ппдстицати и сваки 

нпви кпрак ппхвалити. 

 Кпристити рашунар и спфтвера за синтезу гпвпра, какп би електрпнски 

материјали били дпступни за рад и ушеое. 

 

Исхпди ИОП-а 

 Ушеник са пдлишним успехпм савладап планиране садражаје физике и хемије у 

псмпм разреду. Израда тактилних дидактишких материјала се ппказала вепма 

ппдстицајна за рад ушеника. Ушеник је вепма заинтереспван за прирпдне науке, щтп је 

ималп за резултат ппсету и активнп ушещће на Сајму науке у Институтима за физику и 

хемију ПМФ, Нпви Сад. Ушеник је псппспбљен за сампсталан рад уз асистенцију 

рашунара. Шулп дпдира је кпристип за пдређиваое квалитативних свпјства материјала. 

Настава прирпдних наука, физике и хемије успещнп усклађена са наставпм ликпвнпг 

васпитаоа, где су израђивана дидактишка средства за рад. Жеља ушеника је наставак 

средопщкплскпг пбразпваоа у гимназији. Преппрука је да се заппшне са мерама 

индивидуализације из свих планираних тема у физици и хемији. 
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7.3 Пример 3 

Педагпщки прпфил ушеника 

 Ушеник уписан у пдељеое једнпгпдищоег псппспбљаваоа за рад, кап ппкущај 

щкплпваоа. Ушеник се сампсталнп креће пп щкпли, али захтева пратоу ван щкпле. На 

наставу дплази уз пратоу старије пспбе. Ушеник је у хранитељскпј ппрпдици пд пре 

некпликп гпдина накпн ппрпдишне трагедије. Живи у заједнци са сестрпм. Хранитељска 

ппрпдица је јакп брижна. Ппкущанп пснпвнпщкплскп пбразпваое, али је накпн 

шетвртпг разреда прекинутп збпг бплнишкпг лешеоа. Пснпвну щкплу заврщип према 

прпграму специјалне щкпле са измеоеним ИПП-пм. Ушеник има артикулаципне 

сметое, не пище и не шита, али преппзнаје слпва. Синтеза слпва у реш неуспещна. Впли 

да слуща бајке и прише самп са срећним крајем. Преслущап све дпступне бајке на ЦД-у 

из щкплске библиптеке.  

 Ушеник нема фпрмиран ппјам брпја. Мпгуће је пперација сабираоа у пквиру 

прве десетице уз упптребу прстију. Уз стални ппдстицај и ппдсећаое мпгуће је 

сабираое прпщирити на другу десетицу. Преппзнаје великп и малп, али не усппставља 

релације веће пд и маое пд.  

 Ушеник изузетнп вредан, али сппр, дпбрп памти и впли да пева п наушенпм. Кпд 

успещнп рещених налпга, ушеник ппказује јакп задпвпљствп и велики мптиви за даљи 

рад. Збпг лпгпретардације пбавезнп кпнсултпвати лпгппеда кпд увпђеоа неппзнатих 

ппјмпва. При сампсталнпм излагаоу, шак и кпд краћих вербалних исказа, гпвпр се 

знатнп ппгпрщава услед лпгпретрдације.  

 Ушеник не ппказује прпблеме у ппнащаоу и ппслущан је, али је неппсредан, и не 

разуме узрпшнп ппследишне пднпсе међу пдраслима. 

Предлпг мера 

 Збпг птежанпг разумеваоа вербалних налпга, кап и птежанпг преппзнаваоа и 

разумеваоа ппкрета: налпге ппстављати јаснп, краткп и вище пута. Пптребнп је шестп 

ппнављати демпнстрацију активнпсти. Инсистирати на сппрпм ппнављаоу и налпга и 

акције. Пптребнп је смаоити вербалне захтеве и успприти гпвпр.  
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 Држати пажоу, на задату тему уз сталнп ппдсећаое на успех. Сваки успещан 

кпрак ппхвалити, а на ппгрещку пхрабривати за наставак активнпсти. Указивати на 

сампсталнпст и истрајнпст у раду. 

 Приликпм рада на наставнпм материјалу, пбавезнп кпристити бпје, а прпстпр за 

рад пзнашити, збпг мпгуће дезпрјентације у прпстпру и избегаваоа великпг брпја 

грещака у писаоу брпјева. Прганизпвати ппдатке на папиру. 

 Нашини прпвере усвпјенпг знаоа мпрају бити усклађени такп да се пмпгући 

прилика за успех и такп ппдстакне даљи рад.  

 Преппруке псхплпга је да се у тпку наставе на свим шаспвима пбрати пажоа на 

ствараое и развијаое пријатељских, никакп рпмантишних пднпса у нпвпј 

средопщкплскпј средини. Наставу такп пријентисати да се дају ппзитивни примери из 

живпта. 

 Какп ушеник није у пквиру пснпвне щкпле слущап ппсебнп физику и хемију, кап 

пдвпјне предмете негп ппзнаваое прирпде, неппхпднп је радити на систематизацији 

ппјава, кпји су предмет интереспваоа пвих наука. Преппрука је рад на сликама и 

цртежима. Радити на усвајаоу елементарних ппјмпва из предвиђених пбласти, на 

вербалнпј, а касније и писменпј репрпдукцији, укпликп се ушеник пписмени. Пслаоати 

се на усмени и једнпставни екеприментални рад. Теме за наставу мпрају бити 

кпнципиране такп да псликавају реалан живпт и ситуације у кпјима се мпже наћи. 

Инсистирати на ппаснпстима, кпје вребају у свакпдневнпм живпту. 

 Рашунске задатке из физике давати уз кпнсултацију наставника математике и 

резултата ИПП-а ппкренутпг из тпг предмета. Задатке кпнструисати такп да ппдржавају 

брпјаое у првпј десетици и ппсебнп инсистирати на брпјевима у свакпдневнпм живпту 

(изражаваое масе, дужине, висине итд.). При даваоу инструкција радити на 

преппзнаваоу брпјева, на ппјмпвима „истп“, „разлишитп“, „вище“, „маое“ итд (кпд 

кретаоа, дужина пута, разлишитп време итд.). 

 Приликпм рада на тексту из физике избегавати стране реши, са мнпгп 

сугласника, давати писана упутства, налпге и фразе, пппут „излаз“, „улаз“, „стпп“ итд. и 

на тај нашин ппдстицати шитаое. Инсистирати на свакпдневним ситуацијама, са кпјима 
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се среће на путу пд куће дп щкпле. Щирити решник ппјмпва и ппдстицати спприји гпвпр 

збпг мпгуће ппјаве муцаоа. 

 

Исхпди ИОП-а 

 Ушеник је накпн евалуације рада делимишнп пписмеоен, али су и даље присутни 

недпстаци преппзнаваоа и синтезе реши са ппзнатим слпвима. 

 Ушеник је дпбрп савладап ппјмпве „краткп“, „дугп“, „кривп“ ,„правп“ и 

„једнакп“. Рашунски задаци из пбласти мереоа су сплиднп усвпјени (дпдаваое и 

пдузимаое) у првпј десетици, али и даље ппстпји прпблем преласка у другу десетицу. 

Ушеник успещнп ппвезује ппшетак кретаоа „старт“ и крај „циљ“. Успещнп пбјащоава 

правплинијскп и кривплинијскп кретаое, без анализе. Ппјам брзине делимишнп 

усвпјен и зна када брпј има „пунп“ цифара да је тп брже, а када има „малп“ цифара тп 

је спприје. Ппјам и мерне јединице није у пптпунпсти усвпјен, јер не преппзнаје слпва 

латинице. Уз увпђеое ћирилишких пзнака за килпметар (км) и метар (м), и 

кприщћеоем „пунп“ за брже и „малп“за спприје уведен је пднпс „веће - маое“. 

Ушеница преппзнаје слике на кпјима се налазе мерила из свакпдневне упптребе. 

Пбушен је да кпристи кухиоску вагу, при шему не ппзнаје пднпс „лакще – теже“, щтп 

мпра бити преппрука за наставак рада у нареднпј гпдини.  

 Ушеник је делимишнп савладап ппјам временскпг интервала упптребпм 

мпбилнпг телефпна и алармних сигнала, кпји су дпгпвпрпм узети. Пптребнп је радити 

на прпщиреоу упптребне брпјевне скале. 

 Ушеник је успещнп савладап ситуације у кпјим мпже дпћи дп ппвређиваоа и 

трпваоа неправилнпм упптребпм средстава кућне хемије. Ушеник преппзнаје и именује 

средства, кпја се налазе у дпму где живи.  
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7.4. Пример 4 

Педагпщки прпфил ушеника 

 Ушеник је уписан у средоу щкплу и има церебралну парализу. Не хпда, а 

кппрдинација ппкрета руку је вепма птежана збпг бплести, али и услед прптезе кпју 

нпси пд висине врата па дп струка. Активнпсти кпје захтевају упптребу руку су вепма 

пгранишене. Ушеникпв гпвпр је вепма сппр, разумљив и улаже знатан наппр да нещтп 

саппщти, али и ппред тпга радп впли да приша и да се смеје. 

 Ушеник је пснпвну щкплу заврщип пп редпвнпм прпграму уз индивидализацију 

ппјединих наставних садржаја. У изврщаваоу щкплских пбавеза пслаоап се на 

врщоаке, а ппнекад и присутне рпдитеље. Према мищљеоу психплпга у тпм перипду 

ушеник је пдавап утисак презащтићенпг детета. Пдељеое у кпјем је ушеник бип, ималп 

је тпкпм пснпвне щкпле сталну ушипницу у приземљу и из тпг разлпга су ппсете 

специјализпваним кабинетима били ретке. Велики прпблем се јављап кпд писаоа, јер 

је билп пптребнп дпста времена за преписиваое са табле или израде писаних 

пдгпвпра. У старијим разредима набављен је пренпсни рашунар, кпји је ппмпгап у раду. 

Ушеник је ппстигап врлпдпбар успех у раду са прилагпђаваоима метпда рада, дпк су 

садржаји пстали исти. 

 Ушеник се дпбрп сналази у предметима, кпји ппдразумевају вербалну 

кпмуникацију, а у предметима из пбласти прирпдних наука мпже самп пписивати 

виђене експерименте и пдгпварати на питаоа уз ппдрщку наставника. Такпђе, настава 

математике и инфпрматике је индивидуализпвана према сппспбнпстима ушеника.  

 Разуме и прихвата инструкције, и радује се групнпм раду у складу са 

мпгућнпстима. Впли експерименте, али има станку када треба сампсталнп извести неки 

кпрак у раду. Ушеник ппказује жељу за прпмпвисаоем инклузивнпг пбразпваоа и 

изједнашаваое мпгућнпсти. 

 У средопј щкпли у ппшетку нерпдпван збпг интезивнпг лешеоа и рехабилитације 

у здравственпј устанпви. Већину садржаја савладап сампсталнп уз асистенцију 

наставника. Прпвера знаоа спрпведена најшещће усменп. 
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Предлпг мера 

 Задатке и пптребан материјал за ушеое, када ушеник није присутан ппстављати 

на едмпдп ппрталу за ушеое. У слушају пптребе дпгпвприти термине за индивидуалне 

кпнтакте са наставницима путем скајпа. Кпристити све мпгућнпсти ушеоа на даљину, 

какп би ушеник имап максималан ефекат рехабилитације. 

 У настави прирпдних наука, а ппсебнп у физици, увести експеримент у групи на 

даљину уз сугестије ушеника. За извпђеое ппјединих екперимената и мереоа 

упптребити спфтвер за виртуелне експерименте типа Crocodile Physics and Chemistry. 

Ушеника пхрабривати да сампсталнп ппставља тражене параметре и даје претппставке 

п мпгућим резултатима 

 Када је ушеник присутан записивати пдгпвпре, индивидуаланп радити при 

рещаваоу задатака. Тпкпм прпвере знаоа пслаоа се на асистивну технплпгију. 

Ангажпвати врщоаке за ппмпћ у раду приликпм пбликпваоа радпва на рашунару. 

 Припремати материјале, сажетке и лекција са илустрацијама едукативни CD-пве 

и упућивати на наушнп дпкументарни прпграм на телевизији. 

Исхпди ИОП-а 

 Ушеник савладап планиране садржаје. Из пбласти прирпдних наука ушеник 

ппстигап пдлишне резултате. Деп ппстер презентације из физике је излпжен на 

фестивалу науке. Деп материјала щтампан и упптребљен у пквиру међунарпднпг 

прпјекта са слишним щкплама у Еврппи. 

 Ушеник пптпунп интегрисан и спцијализпван у врщоашку групу. Ппказује 

интреспваоа за стицаое академских зваоа.  
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7.5 Пример 5 

Педагпщки прпфил ушеника 

 Ушеник је средопј щкпли. Пбразује се према ппсебнпм плану и прпграму за 

ушенике са лакпм менталнпм ретардацијпм. Ушеник сампсталнп дплази у щкплу. Живи 

са ппрпдицпм, кпја ппвременп напущта бправищте и пдлази у инпстранствп. 

 Ушеник се щкплпвап у редпвнпј щкпли пп прилагпђенпм ИПП-у за српски и 

математику. Иницијални тестпви ппказују да није у пптпунпсти пписмеоен, не ппзнаје 

сва слпва, птежанп шита, не разуме прпшитанп. Сабира и пдузима са кпнкретним 

материјалпм. Едукативнп и васпитнп занемарен. Успещнији је у активнпстима кпје 

ппдразумевају практишна знаоа и вещтине. Брз је и спретан. Радп се ангажује у 

ваннаставним активнпстима. Има пдлишан пднпс са врщоацима, ппщтује аутпритет 

наставника. Није склпн кпнфликтима, благе је нарави. 

 Збпг шестих пдлазака впли да приша п дпживљајима са путпваоа. 

Предлпг мера 

 Наставне теме и садржаје пбрађивати према прилагпђенпм ИПП-у за 

математику, српски језик и прирпдне науке (физика, хемија и биплпгија). 

 Ппдстицати навику редпвнпг дплажеоа у щкплу и испуоаваое радних пбавеза у 

щкпли. Ппнащати се у настави кап са дететпм са дислексијпм и дисграфијпм: 

прилагпдити нашин предаваоа (усмени), испитиваоа (усменп), и материјал за рад 

(припремљени радни листпви). 

 У раду са тесктпм не претеривати са дугашким текстпвима. Писаое спрпвпдити 

са наставникпм српскпг језика, прилагпдити захтеве за писаоем, припремљеним 

радним листпвима и сл. Ппстицати и пдржавати усвпјен степен писменпсти; дпвести га 

дп највеће мере функципналнпсти у щкплскпм и ванщкплскпм живпту. 

 Кпд шитаоа је ппжељнп кпристити већи фпнт слпва и текстпве једнпставнијег 

садржаја. 

 Збпг едукативне занемаренпсти у пквиру предмета из пбласти прирпдних наука 

пбавезнп тумашити неппзнате реши, да би лакще схватип смисап прпшитанпг. 
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 Ппсебну пажоу пбратити на пбјащоаваое ппјава из средине у кпјпј живи. 

Приближити примену и важнпст препарата за лишну хигијену и препарата кућне хемије. 

Давати ппзитивне примере спцијалних пднпса између врщоака и пдраслих. 

 

Исхпди ИОП-а 

 Ушеник редпван у настави. Виднп ппказује напредак у усвајаоу нпвих знаоа. На 

ппшетку щкплске гпдина накраткп изпстап са наставе збпг ппрпдишнпг пдласка у 

инпстранствп. Накпн дпласка ушеник ангажпван и сампсталнп пбјащоава щта је видеп 

на путпваоу.  

 Дпбрп усвпјена знаоа п препаратима лишне хигијене и препаратима кућне 

хемије. Преппзнаје мпгуће ппаснпсти у раду. Ушеник сампсталнп прпшитап стрип на 

тему пбнпвљиви извпри енергије и сампсталнп излпжип прпблем. 

 Предлпг да се у наредним гпдинама настави са прилагпђаваоем садржаја. 
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7.6. Пример 6 

Педагпщки прпфил ушеника 

 Ушеник је средое щкпле. Присутна вищеструка пметенпст и первазивни развпјни 

ппремећај. Ушеник је ппд сталним надзпрпм и пратопм перспналнпг асистента на 

шаспвима. Ушеник је несампсталан у већини свакпдневних и щкплских активнпсти.  

 У времену и прпстпру се не прјентище. Спцијални кпнтакт са ушеникпм 

пгранишен и стерептипан. Ппнаща се карактеристишнп за пспбе са аутизмпм. Спцијалне 

нпрме не схвата. Ехплалије (сталнп ппнављаое реши без смисла) су шесте. Бурнп реагује 

према прпменама дневне рутине. Прихвата дпследан аутпритет пдраслих пспба кпји су 

стекли оегпвп ппвереое. Нема емпатију, али ни фацијалну експресију емпција. Нису 

јаснп дефинисани слушајеви агресије. 

 Пснпвну щкплу заврип према измеоенпм ИПП-у. Кпнтакт са дететпм се тещкп 

усппставља. Не разуме слпжене вербалне налпге и упутства. Знаое скрпмнп, на нивпу 

преппзнаваоа, пптребна је ппмпћ за евпцираое и репрпдукцију садржаја.Успещан је у 

имитативним активнпстима, слаже кпцке пп узпру, слаже слике пд 4 елемента. 

 Предмете кпје дпхвати кпристи на неадекватан нашин ставља их у уста, баца на 

ппд ,ставља у тащну. Впли друщтвп врщоака, али се мпра усмеравати на активнпсти.  

 Редпвнп узима медикаментпзну терапију. 

 

Предлпг мера 

 Кпристити све распплпживе ресурсе! 

 Ппсредствпм перспналнпг асистента стећи ппвереое ушеника, сталним 

ппхавалама за минималне успехе. Пбјаснити свим присутним, щта се ппхваљује кпд 

ушеника. Пстварити кпнтакт рукпм и ппказивати предмете и оихпву правилну упптребу. 

Накпн тпга заједнишки извпдити праое руку уз стални ппдстицај и пбјащоеое 

спрпведених радои. Вежбати пднпсе „тпплп – хладнп“ приликпм ппдещаваоа впде за 

праое руку. Кпристити пднпсе бпја „црвенп – плавп“. 
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 У тпку рада пдржавати правилан размещтај прибпра и алата у настави. Склаоати 

из видпкруга лепак, маказе, пщтре предмете, флпмастре, креде, лабпратпријскп ппсуђе 

пд стакла щибице итд. 

 Ушеника ппдстицати на игру у групи при шему мпже усвпјити елементарна знаоа 

п интеркацији тела. Вежбати благе дпдире и нежнп рукпваое (ппкущати једнпставнп 

пбјаснити силу!). У тпку игре ппкущати пренпщеое лппти разлишитих велишина или 

других безбедних тела разлишитих маса (ппкущати пбјаснити пднпсе „лакп – тещкп“ и 

„брзп – сппрп“ „левп – деснп“...). Уз ппмпћ канапа или гуме пбликпвати путаое на ппду 

ушипнице, те давати вербалне захтеве да се креће пп задатим пблицима (ппкущати 

пбјаснити ппјмпве „правплинијскп – кривплинијскп“.  

 Ппдстицати вербалну експресију и разгпвпр укпликп је тп мпгуће. 

Исхпди ИОП-а 

 Ушеник је маое агресиван према присутним пспбама. Виднп ужива у 

планираним групним играма. Разуме захтеве „гпре –дпле“ и „правплинијски“ али не и 

„кривплинијски“. Из некпликп ппкущаја ппгпди правац „левп или деснп“. Црта линије, 

али се брзп замара. Преппзнаје шаспвник, али не и оегпву сврху. Пдаје утисак да 

преппзнаје брпјеве дп 3. Ушеник је делимишнп усвпјип ппјам „тпплп – хладнп“, (славина 

се ппмера „левп - деснп“), али разликује пзнаке „плавп – црвенп“. 

 У спцијалнпм кпнтакту пријатан, впли ппкрете уз музику. Није пвладап писаоем. 

Интересују га авипни и шестп ппказује какп авипн лети. 

 Преппрука је да се у даљем щкплпваоу настави са ращшлаоиваоем пперација, 

да би усвпјип елементарна знаоа из прирпдних наука, битних у свакпдневнпм живпту.  
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8. ЗАКЉУШАК 

 

 Инклузија је прпцес кпји прихватају скпрп све еврппске земље, а разлика је у 

тпме щтп се ппједине земље налазе у разлишитим фазама пвпг прпцеса. У већини 

еврппских земаља расправа се вище не впди пкп питаоа "Да ли је инклузија пптребна 

или не?" Тп питаое је превазиђенп, али следеће на кпје се тражи пдгпвпр је "Какп 

применити инклузију?" [14]. 

 Са пвим дплазе и мнпга друга питаоа и прпблеми: Какп да пружимп 

наставницима пснпвну пбуку да би инклузија мпгла да функципнище? Кпје метпде је 

пптребнп применити да би деца напредпвала у редпвнпј настави? Какп да пбезбедимп 

услпве у тпм пкружеоу? Какп да се пдвија наставни прпцес за пстале ушенике, а да не 

изгубимп на оегпвпм квалитету? Кпликп ће тп све кпщтати? Тещкпће, сумое и питаоа 

кпји прате инклузивни прпцес мпгу се ппсматрати кап упбишајне препреке, кпје настају 

дпк је један систем у развпју и кпме су струшне и наушне снаге пптребне да би убрзале 

оегпвп утемељеое. 

 Из изнетих шиоеница и примера јаснп је да је традиципнални мпдел 

пбразпваоа деце са сметоама у развпју псмищљен на претппставкама груписаоа деце 

пп слишнпстима оихпвих карактеристика. Применпм ппсебнп дизајнираних пбразпвних 

прпграма и наставних метпда, ствпрени су услпви за квалитетније и ефикасније 

пбразпваое [26]. На пвај нашин пмпгућенп је ствараое паралелних пбразпвних система 

редпвних и специјалних щкпла, кпји су функципнисали дугп гпдина, без икаквих 

дпдирних ташака.  

 Птвараое специјалних щкпла, истпријски гледанп, свакакп је бип важан кпрак 

кпји је иницирап укидаое векпвне спцијалне пдбашенпсти и изплпванпсти деце са 

сметоама и пщтећеоима у развпју. Даље, птвараое специјалних устанпва билп је у 

складу са тадащоим ставпм друщтва: системпм пдвпјенпг, специјалнпг щкплства 

стварају се најппгпднији услпви за спцијализацију и псппспбљаваое деце и пмладине 

пметене у развпју [14]. Из таквпг става настап је медицински мпдел у кпме је централнп 

местп заузималп пщтећеое, а не пспба, дпк је рад специјалних служби бип усмерен на 

уклаоаое или смаоиваое ппследица пщтећеоа. Деца су у најранијем перипду развпја 
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пдвајана пд ппрпдица, смещтана у адекватне устанпве, такп да су се оихпви спцијални 

кпнтакти пгранишавали на врщоаке са истим или слишним пбликпм пметенпсти. И кап 

ппследое, птвараое пве врсте щкпла дпвелп је дп тпга да су данас права на 

пбразпваое и васпитаое деце са ппсебним пптребама ппщте призната. 

 Пва тепријска пријентација на кпјпј је вище пд стп гпдина ппшивап специјални 

систем щкплпваоа деце са сметоама у развпју пзбиљнп је уздрман пплпвинпм XX 

века, када се јавља ппкрет за инклузију заснпван на шиоеници п неппхпднпсти 

ппщтпваоа пснпвних људских права свих грађана и пптреби да друщтвене институције 

не пдлушују, где ће се пспба са сметоама у развпју щкплпвати, и тп самп на пснпву 

критеријума оегпве разлишитпсти пд већине. Пдлуке дпнпси ппјединац или оегпва 

ппрпдица, а улпга друщтвених институција јесте да пбезбеде свакпм шлану друщтва 

једнаке мпгућнпсти. [14] 

 Уппређиваоем стаоа и прпблема инклузије у Србији ппстпји слишнпст са 

земљама Еврппе. Јпщ увек се трага за идеалним рещеоима и мпгућим пблицима рада. 

Ппказалп се у већини слушајева да је велики недпстатак пбразпваоа и неппзнаваое 

карактеристика деце са сметоама у развпју, јер су јпщ увек матишни факултети 

педагпщких струка затвпрени за размену знаоа. Верује се да је правп рещеое у 

интеграцији знаоа, кап и приближаваоа академских институција у средищте збиваоа 

– щкпле. Пве се ппсебнп види у брпју прпјеката, кпје спрпвпди Еврппска унија пднпснп 

ппједини еврппски универзитети, а наще ушещће је минималнп или шак и не ппстпји. 

Какп је статистика неумпљива, а каже да у свакпм друщтву има 10% јединки, кпји на 

неки нашин имају исппљену сметоу у развпју, нащ дппринпс би мпгап бити дпвпљан за 

изналажеое мпгућих рещеоа.  

 Примена ИПП-у у настави је јпщ увек без јасних упутстава и егзактнпг нашина 

мереоа у прирпдним наукама [29]. Кпд нас јпщ увек не ппстпје критеријумски тестпви 

и батерије тестпва, кпјима се мпгу прпценити усвпјена знаоа и ефекат ИПП-а. У неким 

земљама се ппшелп са израдпм специјализпваних тестпва за прпцену радних 

сппспбнпсти (Hamet 1, Hamet 2 и Hamet е), при шему се дпбијају вредни ппдаци за 

наставак пбразпваоа. Прпстп преузимаое теста није мпгуће, јер су критеријуми 

пцеоиваоа кпнципирани према мпделу пбразпваоа у тпј земљи. Исти слушај је и са 

тестпвима за практишну примену знаоа ПИСА тест, али су резултати кпје су ппстигли 
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нащи ушеници пптпунп разпшаравајући. Тп дпвпди у питаое рад и ангажпваое самих 

наставника, кап и нашина планираоа и извпђеоа наставнпг прпцеса. 

 Када се разматра ИПП са спцијалнпг аспекта, ушеницима са сметоама у развпју 

приближен је мпдел редпвнпг пбразпваоа и ушествпваое у заједнишким активнпстима. 

Један пд ретких радпва [10] из пбласти уппреднпг испитиваоа ппстигнућа ушеника из 

типишне пппулације и ушеника са сметоама у развпју ппказалп је да су сва деца 

паметна на свпј нашин, али да те ресурсе црпе на пптпунп разлишите нашине. Мпдели 

пбразпваоа мпгу бити исти, али приступи и метпде се мпрају разрађивати и 

специјализпвати за свакп дете ппнапспб. Упптреба ИПП-а је самп мали кпрак кпји смп 

предузели ка пствареоу тпг циља. 

 Наредна истраживаоа би требалп да ппдстакну да се мищљеоа п пбразпваоу 

типишне деце и деце са сметоама у развпју на свим нивпима, пслпбпде стигме и 

стерептипа на дпбрпбит свих нас. Тп ппдразумева стрпљив рад са мнпгп искущеоа кпја 

се мпрају савладати. 
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9. САЖЕТАК 

 

9.1. Прирпдне науке физика и хемија пп ИПП-у 

 

Пвај заврщни мастер рад представља резултат петнаестпгпдищоег рада у настави прирпдних 

наука са ушеницима са сметоама у развпју, пд пснпвнпщкплскпг дп средое-струшнпг 

пбразпваоа. У раду су пписане сметое у развпју, варирају пд благих ппремећаја дп 

вищеструких пщтећеоа, кап щтп су аутизам и менталне бплести. Примери ИПП-а приказани у 

раду, припадају ушеницима, кпји су већи деп свпг пбразпваоа (пснпвнпщкплскпг и 

средопщкплскпг) прпвели у истпј щкпли, где су тимски ппсматрани и евалуирани. 

Први деп рада даје кратки тепријски псврт на прпблеме ушеника са ппсебним пптребама. 

Сметое и развпјни ппремећаји су краткп пписани и били су самп ппшетни услпв за даљи рад. У 

претхпднпм перипду, у Србији, ппстпјала су два ппдељена система пбразпваоа, редпвнп и 

специјалнп – са ппсебним редукпваним прпграмима развијаним према разлишитим типпвима 

пметенпсти. Рефпрма целпг пбразпвнпг система заппшета је 2008. гпдине. 

Закпнска акта, кпја су уследила накпн ппшетка прпцеса рефпрме пбразпвнпг система, такпђе су 

пписани у пвпм делу. Ппсебнп местп у пвпм делу датп је Индивидуализиранпм пбразпванпм 

плану –ИПП-у. Кап инпвација у пбразпваоу ушеника са сметоама у развпју, дата су ппщта 

упутства, за увпђеое ИПП-а за прпблеме у изушаваоу прирпдни наука Прпцес инклузије у 

Републици Србији кап и оенп увпђеое, прганизација и прпблеми уппређивани су у пднпсу на 

исте прпцесе у Еврппи. 

У другпм делу рада дата су ппщта упутства и сугестије за наставу прирпдни наука - физике и 

хемије уз упптребу ИПП-а. Такпђе је дата ппвезанпст између шаспва математике и прирпдних 

наука. На крају пвпг дела, приказанп је щест примера ИПП-а за ушенике, кпји ће се наћи у 

редпвним щкплама у нареднпм перипду. Сваки пример садржи кратак прпфил ушеника, без 

лишних ппдатака, и главних резултата претхпдних ИПП-а и на крају предлпга за даљи рад. На 

крају свакпг примера приказани су директни исхпди циљева ИПП-а, кап и индиректни исхпди, 

кпји су настали накпн предлпжених мера из других пбласти индивидуализације или ИПП-а, а 

спрпведени су радпм у пбласти прирпдних наука. 

У закљушку навпди се да би недпстатаци стандарда и тестпва евалуације мпгли дпвести дп 

ппгрещнпг тумашеоа и кприщћеоа ИПП-а у пбразпваоу ушеника са сметоама у развпју. Такпђе 

се навпди да сви наставници из редпвнпг система пбразпваоа требају бити упућени какп се 

пднпсити према ушеницима са сметоама у развпју. 

Главни закљушак се мпже фпрмулисати такп да мпдели пбразпваоа мпгу бити исти, али да је 

неппхпднп развијати прпцедуре и метпде индивидуализпване за свакпг ушеника ппсебнп. 

Увпђеое ИПП-а је самп мали кпрак, кпји смп предузели у правцу пствариваоа главнпг исхпда 

нпвпг пбразпвнпг система кап пптпуна инклузија ушеника са сметоама у развпју на свим 

нивпима пбразпваоа. 

Кључне речи: Деца са сметоама у развпју, инклузивнп пбразпваое, ИПП, развпјни ппремећаји 
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Аbstract 

 

9.2. Teaching Sciences Physics and Chemistry through IEP 

 

This MSc thesis is the result of fifteen years of teaching Science to the disabled students both in 

elementary and vocational school. Disabilities considered in the thesis, varied from slight 

disturbances up to severe disabilities such as autism and some mental diseases. Most of the students 

mentioned in the examples were observed form the early school days till the end of vocational 

education.  

The first part of the thesis gives theoretical observation to the problems of student’s special needs. 

Disturbances and disabilities have been briefly described, because they were just initial problem for 

further work. In the previous time, in Serbia, there were two divided systems of education, 

mainstream and reduced – special program for disabled. Reform of the whole educational system 

started in 2008. 

Legislative papers, introduced by the educational system reform process, are also included in this 

part. The emphasis of this part is given to the Individualized Education Program -IEP. Some general 

guidelines, for introducing IEP in the learning Science process, are also given as an innovation in 

mainstream education of disabled students. The Serbian process of inclusion, its introduction, 

organization and problems are compared to the same process in Europe. 

In the second part some general guidelines and suggestions are given for teaching Science – Physics 

and Chemistry through the IEP. In this part, interconnection between the Maths classes and Science 

has been described. At the end of this part, six examples of IEP are added to represent the problems 

that could be found in the mainstream schools in the next period. Each example contains short 

profile of the student, without personal information, data and the main results of earlier IEPs, 

suggestions and program for further work. At the end of each example the main outcomes are stated 

for the last IEP. 

The conclusion states that the lack of standards and evaluation tests could lead us to the wrong 

interpretation of using IEP in educaton of disabled students. It is also stated that all mainstream 

teachers should be instructed how to deal with common student’s disability. 

The main conclusion could be written in one that models of education might be the same, but 

procedures and methods should be developed and specialized for each student separately. 

Introduction of the IEP is only a small step that we have declared towards achieving the main 

outcome stated as inclusion at all levels of education of disabled students. 

Keywords: Children with special needs, inclusive education, IEP, mental disturbances 
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Zusammenfassung 

 

9.3. Naturwissenschaftslehre der Physik und Chemie durch IBP 

 

Diese Diplomarbeit ist das Ergebnis von fünfzehn Jahre der Wissenschaftslehre bei den behinderten 

Studierenden sowohl in Grundschulen als auch in der Berufsschule. Behinderungen von leichten 

Störungen variiert bis zu schweren Behinderungen wie Autismus und einige Geisteskrankheiten 

werden in der Diplomarbeit betrachtet. Die meisten genannten Studenten wurden von den frühen 

Schultagen bis zum Ende der Berufsbildung beobachtet. 

Der erste Teil der Arbeit gibt theoretische Betrachtung der Probleme der besonderen 

Schülersbedürfnissen. Störungen und Behinderungen wurden kurz beschrieben, weil sie nur 

Ausgangsproblem für die weitere Arbeit sind. In der vorherigen Zeit, in Serbien, gab es zwei geteilte 

Bildungssysteme, Regelschule und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt- 

Sonderprogramm für Behinderte. Reform des gesamten Bildungssystems begann im Jahr 2008. 

Legislative Papiere, durch das Bildungssystem Reformprozess eingeleitet wurde, werden auch in 

diesem Teil enthalten. Der Schwerpunkt dieses Teils ist mit dem Individualisierten 

Bildungsprogramm-IBP gegeben. Einige allgemeine Hinweise werden für die Einführung von IBP im  

Wissenschaftslernprozess, auch als Innovation in Regelschulen für behinderte Studierende gegeben. 

Der serbische Integrationsprozeß, wird durch seine Einführung, Organisation und Probleme im 

Zusammenhang mit dem gleichen Verfahren in Europa verglichen. 

Physik und Chemie durch das IBP - Im zweiten Teil sind für den Wissenschaftsunterricht einige 

allgemeine Hinweise und Anregungen gegeben. In diesem Teil, ist die Verbindung zwischen den 

Mathe Klassen und Wissenschaft beschrieben worden. Am Ende dieses Teils werden sechs Beispiele 

von IBP hinzugefügt, um die Probleme, die in den allgemeinen Schulen in der nächsten Zeit zu finden 

war,vertreten. Jedes Beispiel enthält einen Kurzprofil des Schülers, ohne persönliche Informationen, 

Daten und die wichtigsten Ergebnisse früherer IBPs, Anregungen und Programm für die weitere 

Arbeit. Am Ende jedes Beispiel sind die Hauptergebnisse für die letzte IBP angegeben. 

Die Schlussfolgerung mit dem Mangel an Standards und Bewertungstests konnten uns auf die falsche 

Interpretation der Verwendung von IBP in der Ausbildung behinderter Schüler führen. Es wird auch 

angegeben, dass alle Regelschule-Lehrern sollten angewiesen werde,wie Sie bei üblichen 

studentischen Behinderung umgehen können. 

Die wichtigste Schlussfolgerung konnte in einem für jeden Schüler einzeln geschrieben werden, dass 

die Modelle der Bildung die gleiche sein könnte, aber Verfahren und Methode sollten entwickelt und 

spezialisiert werden.Die Einführung des IBPs ist nur ein kleiner Schritt, den wir bei der Verwirklichung 

des Hauptergebnisses als Einschluss auf allen der Bildungebenen behinderter Schüler erklärt 

genommen haben. 

Stichworte: Behinderten Kindern, Inklusive Ausbildung, IBP, Geistesbehinderungen 
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енлгескпм језику у Међунарпднпј щкпли у Бепграду и 

Интернаципналнпј щкпли у Нпвпм Саду. Аутпр је учбеника из физике за 6. разред  за 
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