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ОСТВАРИВАЊЕ ИНКЛУЗИЈЕ У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Слободанка Гашић Павишић (ур.) Београд: 

Институт за педагошка истраживања, 174 стр.
У издању Института за педа-

гошка истраживања из Београда 
и Високе школе струковних сту-
дија за образовање васпитача из 
Сремске Митровице, у 2013. годи-
ни, објављен је тематски зборник 
Остваривање инклузије у предш-
колској установи и основној шко-
ли. Овај зборник представља добар 
покушај да се размотре и преиспи-
тају кључни аспекти реализације 
инклузивног образовања у редов-
ним предшколским установама и 
основним школама у нашој земљи 
и земљама у региону. Текст темат-
ског зборника, обима 174 стране, 
осим предговора, садржи једанаест 
радова аутора из Србије, Хрватске 
и Македоније. 

Радови објављени у овом Збор-
нику представљају допринос проу-
чавању проблематике образовања 
деце са тешкоћама у развоју у ре-
довним васпитно-образовним ин-
ституцијама, указујући на кључ-
не проблеме и препреке. Аутори 
радова на један нов и оригиналан 
начин осветљавају релевантне ас-
пекте процеса инклузивног обра-
зовања, што у великој мери даје 
допринос проучавању ове актуел-
не теме. 

Разматрање могућности за ква-
литетније образовање даровите 
деце у оквиру редовних школа јед-
но је од важних питања инклузи-
вног образовања. Стога се у раду 
Даровита деца у инклузивном кон-
цепту образовања, аутора Слави-
це Максић, разматрају кључни ар-
гументи који говоре у прилог њи-
ховом заједничком образовању са 
децом која нису даровита и мо-
гућности за пружање адекватне 
подршке овој деци у оквиру редов-
них школа. Аутор се залаже за так-
ву врсту подршке која подразумева 
откривање области даровитости и 
стварање ситуација у настави које 
ће омогућити да се даровитост ис-
пољи.

У раду Инклузивни модели 
подршке ученицима с тешкоћа-
ма у Републици Хрватској, аутора 
Јасне Кудек Мирошевић, описује 
се развој образовања деце са теш-
коћама у развоју кроз прелазак са 
интеграције на инклузивно обра-
зовање. У раду је описана студија 
случаја детета са Дауновим синд-
ромом укљученог у редовну школу. 
Истиче се значај увођења персо-
налног асистента као начина пру-
жања подршке детету у оквиру ре-
довне школе. 

У раду аутора Мирјане Нико-
лић, Веронике Катрине Митровић 
и Биљане Перишић Како студен-
ти школе за васпитаче процењују 
своју припремљеност за рад у ин-
клузивним условима приказани су 
резултати истраживања чији је 
циљ био испитање мишљења сту-
дената основних и специјалистич-
ких студија школе за образовање 
васпитача у Сремској Митровици 
о њиховој припремљености за рад 
у инклузивним условима. Аутори 
износе закључак да је школовање 
у трајању од три године недовољ-
на припрема за рад у инклузивним 
условима и да је нужно обогаћи-
вање садржаја постојећих предме-
та и увођење нових предмета из 
области инклузије.

Велики допринос осветљавању 
ставовско-вредносних оријента-
ција и уверења васпитача у кон-
тексту инклузивног образовања 
представља рад Мирољуба Ивано-
вића и Угљеше Ивановића Струк-
тура ставова и уверења васпита-
чица о инклузији. Значај овог рада 
огледа се најпре у методолошким 
решењима која су аутори одабрали 
у свом истраживању, што је омо-
гућило дубље разумевање ставова 
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и уверења васпитача према инклу-
зивном образовању. 

Рад Ставови учитеља и на-
ставника физичког васпитања 
о инклузивном физичком васпи-
тању, аутора Вишње Ђорђић, Та-
тјане Тубић и Сунчице Почек, ос-
лања се на претходне радове, који 
потврђују значај позитивних ста-
вова наставника за квалитетан 
рад са децом са тешкоћама у раз-
воју у оквиру редовних школа. У 
раду се нагласак ставља на ставо-
ве учитеља и наставника физичког 
васпитања, чиме се даје допринос 
сагледавању предуслова за квали-
тетније физичко образовање и вас-
питање деце са тешкоћама у раз-
воју у редовним школама. Добије-
ни налази потврђују налазе пре-
тходних истраживања и указују 
на позитивније ставове учитеља у 
односу на ставове предметних на-
ставника. 

Несумњиво је да је један од 
кључних предуслова успешне реа-
лизације инклузивног образовања 
адекватна припремљеност и ос-
пособљеност наставника за рад са 
децом са сметњама у развоју. Сто-
га, рад Компетенције наставника 
за инклузију у основним школама 
у Битољу (Република Македонија) 
даје допринос у расветљавању уло-
га наставника у овом процесу на 
примеру основних школа у Ма-
кедонији. Налази овог истражи-
вања се, у великој мери, поклапају 
са налазима сличних истраживања 
обављених у нашој земљи који по-
тврђују то да наставници не посе-
дују одговарајуће компетенције за 
рад са децом са тешкоћама у раз-
воју, што је последица њихове не-
адекватне припремљености током 
иницијалног образовања и струч-
ног усавршавања. 

Учење страног језика у оквиру 
инклузивног образовања је недо-
вољно истражено питање, па рад 
аутора Маје Цвијетић и Дејана Са-
вичевића Кинестетички приступ 
у настави страног језика предста-
вља посебан допринос у овој об-
ласти. Аутори наглашавају значај 
афективног аспекта, чиме истичу 
чињеницу да је афективна страна 
учења страног језика веома зна-
чајна у раду са децом са посебним 
потребама. Креирање позитив-
не школске климе, уз подстицање 
различитих позитивних емоцио-
налних фактора као што су само-
поуздање, саосећање и мотивација, 
могу у великој мери олакшати и 
унапредити процес учења страног 
језика када је реч о деци са посеб-
ним потребама.

 Имајући у виду чињени-
цу да је у нашој земљи мало оба-
вљених радова који разматрају ус-
пешност инклузивног образовања 
деце са појединим врстама сметњи 
у развоју, веома корисни радови 
су управо радови који разматрају 
утицај појединих сметњи у развоју 
на успешност укључивања деце 
са тешкоћама у развоју у редовне 
предшколске установе. У раду ау-
тора Слађане Миленковић разма-
тра се утицај поремећаја изгово-
ра гласа р на запамћивање и спо-
собност препричавања текста код 
шестогодишњака. На основу изве-
деног емпиријског истраживања, 
аутор закључује да не постоји раз-
лика у говорним способностима, 
запамћивању и препричавању из-
међу деце са говорним поремећаји-
ма и деце типичне популације. 

Проблем интелектуално омете-
не деце у контексту инклузивног 
образовања је такође мало истра-
жено питање. Стога, допринос у 

овој области представља рад Ката-
рине Томић Повезаност сиромаш-
тва и испољавања проблема пона-
шања код интелектуално ометене 
деце. Резултати истраживања по-
тврђују утицај сиромаштва на ис-
пољавање проблема у понашању. 
Проблеми у понашању, посебно 
они који се односе на кршење со-
цијалних норми, израженији су 
код деце која потичу из бројнијих 
породица, породица које имају 
нижа примања и добијају социјал-
ну помоћ државе. Ниско образо-
вање родитеља, као и нижа сто-
па запослености, повезани су са 
већом фреквенцијом клинички де-
вијантног понашања.

Рад Марте Дедај Дете са хи-
перкинетичким поремећајем у со-
цијалном окружењу даје допринос 
проучавању хиперактивности, као 
једном од честих проблема са који-
ма се суочавају васпитачи у предш-
колским установама. Аутор у раду 
детаљно објашњава хиперкине-
тички синдром и даје корисне пре-
поруке за успешнији рад са овом 
децом у редовним предшколским 
установама.

У раду аутора Гордане Мија-
иловић и Снежане Булатовић раз-
матра се значај игре у програмима 
подршке деци са сметњама у раз-
воју. Аутори истичу значај игре као 
интегративног контекста у коме 
дете учи и игре као извора подата-
ка о деци са сметњама у развоју. По-
себно су разматране могућности и 
тешкоће остваривања партнерства 
са породицом у пружању подршке 
дечјој игри. Рад представља корис-
тан извор информација васпита-
чима о начинима на које могу ко-
ристити игру у раду са децом са 
сметњама у развоју. 
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Посебан допринос радова обја-
вљених у Зборнику Остваривање 
инклузије у предшколској устано-
ви и основној школи представља 
повезивање теоријских проуча-
вања различитих аспеката инклу-
зивног образовања и конкретних 
решења и препорука за практич-
ну реализацију у редовним предш-

колским установама и основним 
школама. Стога је овај Зборник ко-
ристан, како теоретичарима и ис-
траживачима у области инклузи-
вног образовања тако и практи-
чарима (васпитачима, учитељи-
ма, наставницима и стручним са-
радницима). Осим тога, радови 
у овом Зборнику су од користи и 

будућим васпитачима, учитељима 
и наставницима јер им могу бити 
од помоћи у оквиру припреме за 
рад у инклузивном образовању. 

мср. Смиљана М. Јошић, 
др Миља Б. Вујачић 

Институт за педагошка 
истраживања, Београд


