
 
Материјал за читање  страна 1 од 29 

 
 

ОДАБРАНИ МАТЕРИЈАЛИ 

ЗА ЧИТАЊЕ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Садржај 
 

 

 

 

Прилпг 1:  Извпди из закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа  
    

Прилпг 2:  Треће ппглавље приручника Inclusive education where there are few 
resources / Шта је заиста инклузивнп пбразпваое? Кпнцепти и приступи 

 

 

 



 
Материјал за читање  страна 2 од 29 

Прилог 1: Изводи из закона о основама система образовања и 

васпитања 
 

 
 

- ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ - 
 

ИЗВПДИ ИЗ ЗАКПНА 
П ПСНПВАМА СИСТЕМА ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА (СЛ. ГЛАСНИК РС БР. 72/2009 

ПД 03. СЕПТЕМБРА 2009. ГПДИНЕ) 
 

I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Образпваое и васпитаое 

Члан 2. 

Систем пбразпваоа и васпитаоа пбухвата предщкплскп васпитаое и пбразпваое, пснпвнп 
и средое пбразпваое и васпитаое и представља саставни деп укупнпг ушеоа тпкпм целпг 
живпта свих грађана у Републици Србији. 
Пбразпваое и васпитаое пстварује се уз ппщтпваое ппщтих принципа пбразпваоа и 
васпитаоа, пствариваоем циљева и стандарда пбразпваоа и васпитаоа. 

Oпщти принципи система пбразпваоа и васпитаоа 

Члан 3. 

Систем пбразпваоа и васпитаоа мпра да пбезбеди за сву децу, ушенике и пдрасле: 
1) једнакп правo и дпступнпст пбразпваоа и васпитаоа без дискриминације и 

издвајаоа пп пснпву ппла, спцијалне, културне, етнишке, религијске или друге 
припаднпсти, месту бправка, пднпснп пребивалищта, материјалнпг или 
здравственпг стаоа, тещкпћа и сметои у развпју и инвалидитета, кап и пп 
другим пснпвама; 

2) квалитетнп и уравнптеженп пбразпваое и васпитаое, заснпванп на 
текпвинама и дпстигнућима савремене науке и прилагпђенп узрасним и 
лишним пбразпвним пптребама детета, ушеника и пдраслпг; 

3) oбразпваое и васпитаое у демпкратски уређенпј и спцијалнп пдгпвпрнпј 
устанпви у кпјпј се негује птвпренпст, сарадоа, тплеранција, свест п културнпј 
и цивилизацијскпј ппвезанпсти у свету, ппсвећенпст пснпвним мпралним 
вреднпстима, вреднпстима правде, истине, сплидарнпсти, слпбпде, ппщтеоа 
и пдгпвпрнпсти и у кпјпј је псигуранп пунп ппщтпваое права детета, ушеника и 
пдраслпг; 

4) усмеренпст пбразпваоа и васпитаоа на дете и ушеника крпз разнпврсне 
пблике наставе, ушеоа и пцеоиваоа кпјима се излази у сусрет разлишитим 
пптребама ушеника, развија мптивација за ушеое и ппдиже квалитет 
ппстигнућа; 
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5) једнаке мпгућнпсти за пбразпваое и васпитаое на свим нивпима и врстама 
пбразпваоа и васпитаоа, у складу са пптребама и интереспваоима деце, 
ушеника и пдраслих, без препрека за прпмене, настављаое и упптпуоаваое 
пбразпваоа и пбразпваое тпкпм целпг живпта; 

6) псппспбљенпст за рад ушеника и пдраслих усклађену са савременим 
захтевима прпфесије за кпју се припремају. 

Систем пбразпваоа и васпитаоа свпјпм прганизацијпм и садржајима пбезбеђује и: 
1) ефикасну сарадоу са ппрпдицпм укљушиваоем рпдитеља, пднпснп старатеља 

ради успещнпг пствариваоа ппстављених циљева пбразпваоа и васпитаоа; 

2) разнпврсне пблике сарадое са лпкалнпм заједницпм и щирпм друщтвенпм 
срединпм какп би се ппстигап пун склад између индивидуалнпг и друщтвенпг 
интереса у пбразпваоу и васпитаоу; 

3) ефикаснпст, екпнпмишнпст и флексибилнпст прганизације система ради 
ппстизаоа щтп бпљег ушинка; 

4) птвпренпст према педагпщким и прганизаципним инпвацијама. 

У пствариваоу принципа, ппсебна пажоа ппсвећује се: 
1) правпвременпм укљушиваоу у предщкплскп васпитаое и пбразпваое; 

2) адекватнпј припремљенпсти за щкплскп ушеое и за прелазак на вище нивпе 
пбразпваоа и васпитаоа; 

3) мпгућнпсти да ушеници и пдрасли са изузетним сппспбнпстима (талентпвани и 
пбдарени), без пбзира на сппствене материјалне услпве имају приступ 
пдгпварајућим нивпима пбразпваоа и устанпвама, кап и идентификацији, 
праћеоу и стимулисаоу ушеника са изузетним сппспбнпстима, кап будућег 
наушнпг пптенцијала; 

4) мпгућнпсти да деца, ушеници и пдрасли са сметоама у развпју и 
инвалидитетпм, без пбзира на сппствене материјалне услпве имају приступ 
свим нивпима пбразпваоа у устанпвама, а лица смещтена у устанпвe 
спцијалне защтите, бплесна деца и ушеници – пстварују правп на пбразпваое 
за време смещтаја у устанпви и тпкпм бплнишкпг и кућнпг лешеоа; 

5) пствариваоу права на пбразпваое, без угрпжаваоа других права детета и 
других људских права. 

 

Опщти исхпди и стандарди пбразпваоа и васпитаоа 

Члан 5. 

Ппщти исхпди пбразпваоа и васпитаоа резултат су целпкупнпг прпцеса пбразпваоа и 
васпитаоа кпјим се пбезбеђује да деца, ушеници и пдрасли стекну знаоа, вещтине и 
вреднпсне ставпве кпји ће дппринети оихпвпм развпју и успеху, развпју и успеху оихпвих 
ппрпдица, заједнице и друщтва у целини. 
Систем пбразпваоа и васпитаоа мпра да пбезбеди све услпве да деца, ушеници и пдрасли 
ппстижу ппщте исхпде, пднпснп буду псппспбљени да: 

1. усвајају и изграђују знаое, примеоују и размеоују стешенп знаое; 
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2. науше какп да уше и да кпристе свпј ум; 

3. идентификују и рещавају прпблеме и дпнпсе пдлуке кпристећи критишкп и 
креативнп мищљеое; 

4. раде ефикаснп са другима кап шланпви тима, групе, прганизације и заједнице; 

5. пдгпвпрнп и ефикаснп управљају спбпм и свпјим активнпстима; 

6. прикупљају, анализирају, прганизују и критишки прпцеоују инфпрмације; 

7. ефикаснп кпмуницирају кпристећи се разнпврсним вербалним, визуелним и 
симбплишким средствима; 

8. ефикаснп и критишки кпристе науку и технплпгију, уз ппказиваое пдгпвпрнпсти 
према свпм живпту, живпту других и живптнпј средини; 

9. схватају свет кап целину ппвезаних система и приликпм рещаваоа кпнкретних 
прпблема разумеју да нису изплпвани; 

10. ппкрећу и спремнп прихватају прпмене, преузимају пдгпвпрнпст и имају 
предузетнишки приступ и јасну пријентацију ка пствареоу циљева и ппстизаоу 
успеха. 

Пствариваое ппщтих исхпда пбразпваоа и васпитаоа пбезбеђује се укупним пбразпвнп-
васпитним прпцеспм на свим нивпима пбразпваоа, крпз све пблике, нашине и садржаје 
рада. 
Стандарди пбразпваоа и васпитаоа пбухватају: 

1) ппщте и ппсебне стандарде знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва ушеника и 
пдраслих (у даљем тексту: ппщти и ппсебни стандарди ппстигнућа); 

2) стандарде знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва (у даљем тексту: 
кпмпетенције) за прпфесију наставника и васпиташа и оихпвпг 
прпфесипналнпг развпја; 

3) стандарде кпмпетенција директпра, прпсветнпг инспектпра и прпсветнпг 
саветника; 

4) стандарде квалитета учбеника и наставних средстава; 

5) стандарде квалитета рада устанпве. 

Стандарди ппстигнућа јесу скуп исхпда пбразпваоа и васпитаоа кпји се пднпсе на сваки 
нивп, циклус, врсту пбразпваоа, пбразпвни прпфил, разред, предмет, пднпснп мпдул. 
Ппщти стандарди ппстигнућа утврђују се на пснпву ппщтих исхпда пбразпваоа и 
васпитаоа пп нивпима, циклусима и врстама пбразпваоа и васпитаоа, пднпснп 
пбразпвним прпфилима. 
Ппсебни стандарди ппстигнућа утврђују се према разредима, предметима, пднпснп 
мпдулима, на пснпву ппщтих исхпда пбразпваоа и васпитаоа и ппщтих стандарда 
ппстигнућа. 
За ушеника кпме је услед спцијалне ускраћенпсти, сметои у развпју, инвалидитета и других 
разлпга тп пптребнп, ппсебни стандарди ппстигнућа мпгу да се прилагпђавају свакпм 
ппјединашнп, уз сталнп праћеое оегпвпг развпја. 
За ушеника са изузетним сппспбнпстима ппсебни стандарди ппстигнућа мпгу да се 
прилагпђавају свакпм ппјединашнп, уз сталнп праћеое развпја. 
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Правп на пбразпваое и васпитаое 

Члан 6. 

Свакп лице има правп на пбразпваое и васпитаое. 
Грађани Републике Србије једнаки су у пствариваоу права на пбразпваое и васпитаое, 
без пбзира на ппл, расу, наципналну, верску и језишку припаднпст, спцијалнп и културнп 
ппреклп, импвнп стаое, узраст, физишку и психишку кпнституцију, сметое у развпју и 
инвалидитет, пплитишкп ппредељеое или другу лишну пспбину. 
Лица са сметоама у развпју и са инвалидитетпм имају правп на пбразпваое и васпитаое 
кпје уважава оихпве пбразпвне и васпитне пптребе у редпвнпм систему пбразпваоа и 
васпитаоа, у редпвнпм систему уз ппјединашну, пднпснп групну дпдатну ппдрщку или у 
ппсебнпј предщкплскпј групи или щкпли, у складу са пвим и ппсебним закпнпм. 
Лица са изузетним сппспбнпстима имају правп на пбразпваое и васпитаое кпје уважава 
оихпве ппсебне пбразпвне и васпитне пптребе, у редпвнпм систему, у ппсебним 
пдељеоима или ппсебнпј щкпли, у складу са пвим и ппсебним закпнпм. 
Страни држављани и лица без држављанства имају правп на пбразпваое и васпитаое ппд 
истим услпвима и на нашин прпписан за држављане Републике Србије.  

Обављаое пбразпвнп-васпитнпг рада 

Члан 8. 

У пбављаоу пбразпвнп-васпитнпг рада наставнику, васпиташу и струшнпм сараднику мпгу 
да ппмажу и друга лица, у складу са пвим закпнпм. 

Упптреба језика 

Члан 9. 

Пбразпвнп-васпитни рад за лица кпја кпристе знакпвни језик, пднпснп ппсебнп писмп или 
друга технишка рещеоа, мпже да се извпди на знакпвнпм језику и ппмпћу средстава тпг 
језика. 

II. УСТАНПВЕ И ДРУГЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

Забрана дискриминације 

Члан 44. 

У устанпви су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају, пма-лпважавају, дискриминищу 
или издвајају лица, пднпснп групе лица, пп пснпву: расне, наципналне, етнишке, језишке, 
верске или пплне припаднпсти, физишких и психишких свпјстава, сметои у развпју и 
инвалидитета, здравственпг стаоа, узраста, спцијалнпг и културнпг ппрекла, импвнпг 
стаоа, пднпснп пплитишкпг ппредељеоа и ппдстицаое или неспрешаваое таквих 
активнпсти, кап и пп другим пснпвима утврђеним закпнпм кпјим се прпписује забрана 
дискриминације. 
Ппд дискриминацијпм лица или групе лица сматра се свакп неппсреднп или ппсреднп, на 
птвпрен или прикривен нашин, искљушиваое или пгранишаваое права и слпбпда, 
неједнакп ппступаое или прппущтаое шиоеоа, пднпснп непправданп прављеое разлика 
ппвлађиваоем или даваоем првенства. 
Не сматрају се дискриминацијпм ппсебне мере уведене ради ппстизаоа пуне 
равнпправнпсти, защтите и напретка лица, пднпснп групе лица кпја се налазе у неједнакпм 
пплпжају. 
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Ближе критеријуме за преппзнаваое пблика дискриминације пд стране заппсленпг, 
ушеника или трећег лица у устанпви, заједнишки прпписује министар и министар надлежан 
за ппслпве људских права. 

Забрана насиља, злпстављаоа и занемариваоа 

Члан 45. 

У устанпви је забраоенп: физишкп, психишкп и спцијалнп насиље; злпстављаое и 
занемариваое деце и ушеника; физишкп кажоаваое и вређаое лишнпсти, пднпснп 
сексуална злпупптреба деце и ушеника или заппслених. 
Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут ушиоенпг или 
ппнављанпг вербалнпг или невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или 
пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства лишнпсти детета и ушеника или 
заппсленпг. 
Занемариваое и немарнп ппступаое представља прппущтаое устанпве или заппсленпг да 
пбезбеди услпве за правилан развпј детета и ушеника. 
Устанпва је дужна да пдмах ппднесе пријаву надлежнпм пргану акп се кпд детета или 
ушеника примете знаци насиља, злпстављаоа или занемариваоа. 
Ппд физишким насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана, сматра се: физишкп кажоаваое деце 
и ушеника пд стране заппслених и других пдраслих пспба; свакп ппнащаое кпје мпже да 
дпведе дп стварнпг или пптенцијалнпг телеснпг ппвређиваоа детета, ушеника или 
заппсленпг; насилнп ппнащаое заппсленпг према деци, ушеницима или другим 
заппсленим, кап и ушеника према другим ушеницима или заппсленим. 
Ппд психишким насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана сматра се ппнащаое кпје дпвпди дп 
тренутнпг или трајнпг угрпжаваоа психишкпг и емпципналнпг здравља и дпстпјанства 
детета и ушеника или заппсленпг. 
Ппд спцијалним насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана сматра се искљушиваое детета и 
ушеника из групе врщоака и разлишитих пблика спцијалних активнпсти устанпве. 
У устанпви је забраоен сваки пблик насиља и злпстављаоа из става 2. пвпг шлана пд 
стране ушеника, оегпвпг рпдитеља, пднпснп старатеља или пдраслпг, над наставникпм, 
васпиташем, струшним сарадникпм и другим заппсленим. 
 

IV. ПРГАНИ УСТАНПВЕ 

Органи устанпве 

Члан 52. 

Устанпва има пргане управљаоа, рукпвпђеоа, струшне и саветпдавне пргане, у складу са 
пвим закпнпм, пснивашким актпм и ппщтим актпм. 
Приликпм утврђиваоа састава пргана управљаоа устанпве кпју пснива другп правнп или 
физишкп лице, пбезбеђује се равнпправна заступљенпст рпдитеља, а струшни пргани – 
пбразују се у складу са ппщтим актпм. 

Савет рпдитеља 

Члан 58. 

Устанпва има савет рпдитеља, псим щкпле за пбразпваое пдраслих. 
У савет рпдитеља щкпле бира се пп један представник рпдитеља ушеника свакпг пдељеоа, 
пднпснп васпитне групе акп щкпла пстварује предщкплски прпграм. 
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У устанпви у кпјпј стишу пбразпваое припадници наципналне маоине, пднпснп 
етнишке групе у савету рпдитеља сразмернп су заступљени и представници наципналне 
маоине, пднпснп етнишке групе. 

У устанпви у кпјпј стишу пбразпваое деца и ушеници са сметоама у равпју, шлан 
савета рпдитеља је и представник рпдитеља деце, пднпснп ушеника са сметоама у развпју. 

 

Струшни пргани, тимпви и педагпщки кплегијум устанпве 

Члан 66. 

Педагпщки асистент ушествује у раду већа из ст. 3. дп 7. пвпг шлана без права пдлушиваоа. 
Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника, васпиташа, струшних 
сарадника, јединице лпкалне сампуправе, ушенишкпг парламента и савета рпдитеља. 
Чланпве струшнпг актива за развпјнп планираое именује прган управљаоа. 
Директпр пбразује тим за пствариваое пдређенпг задатка, прпграма или прпјекта. Тим 
мпгу да шине представници заппслених, рпдитеља, јединице лпкалне сампуправе, пднпснп 
струшоака за ппједина питаоа. 
У щкпли у кпјпј стишу пбразпваое ушеници са сметоама у развпју, директпр пбразује 
струшни тим за инклузивнп пбразпваое. 
Педагпщки кплегијум шине председници струшних већа и струшних актива и представник 
струшних сарадника. 
Педагпщки кплегијум разматра питаоа и даје мищљеое у вези са ппслпвима директпра из 
шлана 62. став 3. таш. 1) дп 3) и таш. 5) дп 7) пвпг закпна. 
Педагпщким кплегијумпм председава и рукпвпди директпр, пднпснп ппмпћник 
директпра, а пдељеоским већем пдељеоски старещина. 
Седницама струшних пргана щкпле мпгу да присуствују представници ушенишкпг 
парламента, без права пдлушиваоа. 

Надлежнпст струшних пргана, тимпва и педагпщкпг кплегијума 

Члан 67. 

Струшни пргани, тимпви и педагпщки кплегијум: старају се п псигураоу и унапређиваоу 
квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада устанпве; прате пствариваое прпграма пбразпваоа и 
васпитаоа; старају се п пствариваоу циљева и стандарда ппстигнућа; вреднују резултате 
рада наставника, васпиташа и струшнпг сарадника; прате и утврђују резултате рада деце, 
ушеника и пдраслих; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децпм, ушеницима 
и пдраслима у прпцесу пбразпваоа и васпитаоа и рещавају друга струшна питаоа 
пбразпвнп-васпитнпг рада. 
Надлежнпст, нашин рада и пдгпвпрнпст струшних пргана, тимпва и педагпщкпг кплегијума 
уређује се статутпм устанпве. 

V. ПРПГРАМИ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА И ИСПИТИ 

Образпвни прпграми устанпва 

Члан 69. 

Пснпвна щкпла пстварује щкплски прпграм, а мпже да пстварује и: индивидуални 
пбразпвни план за ушенике и пдрасле са сметоама у развпју, индивидуалан прпграм 
српскпг језика, пднпснп језика наципналне маоине за ушенике кпји не ппзнају језик на 
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кпме се извпди настава, щкплски прпграм за музишкп и балетскп пбразпваое, щкплски 
прпграм за пбразпваое пдраслих, васпитни прпграм за ушенике у щкпли са дпмпм и друге 
прпграме, у складу са ппсебним закпнпм. 
Средоа щкпла пстварује щкплски прпграм ппщтег, струшнпг и уметнишкпг пбразпваоа, а 
мпже да пстварује и: индивидуални пбразпвни план за ушенике и пдрасле са сметоама у 
развпју, индивидуалан прпграм српскпг језика, пднпснп језика наципналне маоине за 
ушенике кпји не ппзнају језик на кпме се извпди настава, щкплски прпграм за музишкп и 
балетскп пбразпваое, щкплски прпграм за пбразпваое пдраслих, васпитни прпграм за 
ушенике у щкпли са дпмпм, прпграм специјалистишкпг и мајстпрскпг пбразпваоа, прпграм 
пбразпваоа за рад, прпграме струшнпг псппспбљаваоа, пбуке и друге прпграме, у складу 
са ппсебним закпнпм. 

Наставни прпграми пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа 

Члан 74. 

Наставни прпграм пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа дпнпси се у складу са 
утврђеним ппщтим и ппсебним стандардима ппстигнућа и садржи: 

1) циљеве пбразпваоа и васпитаоа пп нивпима, циклусима, врстама 
пбразпваоа, пднпснп пбразпвним прпфилима, циљеве пбразпваоа и 
васпитаоа пп предметима, мпдулима и разредима; 

2) пбавезне и преппрушене садржаје пбавезних и избпрних предмета и мпдула 
кпјима се пбезбеђује пствариваое ппщтих исхпда и ппсебних стандарда 
ппстигнућа; 

3) преппрушене врсте активнпсти и нашина пствариваоа прпграма; 

4) преппрушени нашин прилагпђаваоа прпграма пбразпваоа пдраслих, ушеника 
са изузетним сппспбнпстима, прпграма предмета пд знашаја за наципналну 
маоину и двпјезишнпг пбразпваоа; 

5) преппруке за припрему индивидуалнпг пбразпвнпг плана за ушенике кпјима је 
пптребна дпдатна пбразпвна ппдрщка, кпји се са закащоеоем укљушују у 
пбразпвни прпцес, кпји не ппзнају језик на кпме се пстварује пбразпвнп-
васпитни рад; 

6) друга питаоа пд знашаја за пствариваое наставних прпграма. 

 

Шкплски прпграм 

Члан 76. 

Шкплским прпгрампм пбезбеђује се пствариваое принципа, циљева и стандарда 
ппстигнућа, према пптребама ушеника и рпдитеља, пднпснп старатеља и лпкалне 
заједнице. 
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Индивидуални пбразпвни план, индивидуални прпграм и индивидуализпвани нашин 
рада 

Члан 77. 

За дете и ушеника кпме је услед спцијалне ускраћенпсти, сметои у развпју, инвалидитета и 
других разлпга пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу, устанпва пбезбеђује 
птклаоаое физишких и кпмуникацијских препрека и дпнпси индивидуални пбразпвни 
план. 
Циљ индивидуалнпг пбразпвнпг плана јесте ппстизаое пптималнпг укљушиваоа детета и 
ушеника у редпван пбразпвнп-васпитни рад и оегпвп псампстаљиваое у врщоашкпм 
кплективу. 
 

Индивидуалним пбразпвним планпм утврђује се прилагпђен и пбпгаћен нашин 
пбразпваоа и васпитаоа детета и ушеника, а ппсебнп: 

1) дневни расппред активнпсти у васпитнпј групи и шаспва наставе у пдељеоу, 
дневни расппред рада са лицем кпје му пружа дпдатну ппдрщку и расппред 
рада у ппсебнпј групи у кпјпј му се пружа дпдатна ппдрщка, кап и ушесталпст 
ппдрщке; 

2) циљеви пбразпвнп-васпитнпг рада; 

3) ппсебне стандарде ппстигнућа и прилагпђене стандарде за ппједине или за 
све предмете са пбразлпжеоем за пдступаое пд ппсебних стандарда; 

4) индивидуални прпграм пп предметима, пднпснп садржаје у предметима кпји 
се пбрађују у пдељеоу и раду са дпдатнпм ппдрщкпм; 

5) индивидуализпван нашин рада васпиташа и наставника, пднпснп 
индивидуализпван приступ прилагпђен врсти сметое. 

За ушеника са изузетним сппспбнпстима устанпва дпнпси индивидуални пбразпвни план, 
схпднп ставу 3. пвпг шлана, псим ташке 3). 
Индивидуални пбразпвни план у устанпви дпнпси педагпщки кплегијум на предлпг 
струшнпг тима за инклузивнп пбразпваое, пднпснп тима за пружаое дпдатне ппдрщке 
ушеницима из става 3. пвпг шлана. 
Тим из става 5. пвпг шлана у предщкплскпј устанпви шине васпиташ, струшни сарадници, 
сарадници, рпдитељ, пднпснп старатељ, а пп пптреби педагпщки асистент и струшоак ван 
устанпве, на предлпг рпдитеља. 
Тим из става 5. пвпг шлана у щкпли шини наставник разредне наставе, пднпснп пдељеоски 
старещина и предметни наставници, струшни сараданик щкпле, рпдитељ, пднпснп 
старатељ, а пп пптреби педагпщки асистент и струшоак ван устанпве, на предлпг 
рпдитеља. 
Рпдитељ, пднпснп старатељ даје сагласнпст за спрпвпђеое индивидуалнпг пбразпвнпг 
плана. 
У првпј гпдини уписа у устанпву, индивидуални пбразпвни план дпнпси се и вреднује 
трпмесешнп, а у свим наредним гпдинама на ппшетку свакпг пплугпдищта. 
Наставник и васпиташ при планираоу свпг рада у пдељеоу, пднпснп групи усклађује свпј 
план са индивидуалним пбразпвним планпм детета. 
Спрпвпђеое индивидуалних пбразпвних планпва прати прпсветни саветник. 
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Ближа упутства за утврђиваое права на индивидуални пбразпвни план, оегпву примену и 
вреднпваое, дпнпси министар. 

2. ИСПИТИ 

Заврщни испит у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу 

Члан 82. 

Накпн заврщенпг псмпг разреда ушеник пплаже заврщни испит. 
Ушеник са сметоама у развпју и инвалидитетпм пплаже заврщни испит, у складу са 
оегпвим мптпришким и шулним мпгућнпстима, пднпснп услпвима кпје захтева пдређена 
врста инвалидитета. 
Накпн пбављенпг заврщнпг испита ушенику се издаје јавна исправа. 
Накпн пбављенпг заврщнпг испита ушеник стише правп на упис у средоу щкплу без 
пплагаоа квалификаципнпг испита, псим пријемнпг испита за прпверу изузетних 
сппспбнпсти, на нашин и пп ппступку прпписаним ппсебним закпнпм. 

Упис деце у предщкплску устанпву 

Члан 97. 

У предщкплску устанпву мпже да се упище дете на захтев рпдитеља, пднпснп старатеља. 
У предщкплску устанпву уписују се сва деца у гпдини пред пплазак у щкплу. 
Уз дпкументацију пптребну за упис, рпдитељ дпставља и дпказ п здравственпм прегледу 
детета. 
Рпдитељ, пднпснп старатељ шије дете није пбухваћенп васпитнп-пбразпвним радпм у 
предщкплскпј устанпви, дужан је да упище дете старпсти пд пет и пп дп щест и пп гпдина у 
предщкплску устанпву, пднпснп пснпвну щкплу кпја пстварује припремни предщкплски 
прпграм, с тим да има правп да изабере предщкплску устанпву, пднпснп пснпвну щкплу. 
Предщкплска устанпва шији је псниваш јединица лпкалне сампуправе, пднпснп пснпвна 
щкпла кпја пстварује предщкплски прпграм, а шији је псниваш Република Србија, аутпнпмна 
ппкрајина или јединица лпкалне сампуправе, дужни су да упищу свакп дете ради 
ппхађаоа припремнпг предщкплскпг прпграма, без пбзира на пребивалищте рпдитеља. 
Ппхађаое прпграма из става 4. пвпг шлана у устанпви шији је псниваш Република Србија, 
аутпнпмна ппкрајина или јединица лпкалне сампуправе – бесплатнп је. 
Јединица лпкалне сампуправе впди евиденцију и пбавещтава предщкплску устанпву, 
пднпснп пснпвну щкплу кпја пстварује припремни прещкплски прпграм п деци кпја су 
стасала за ппхађаое припремнпг предщкплскпг прпграма, у складу са ппсебним закпнпм. 

Упис ушеника у пснпвну щкплу 

Члан 98. 

У први разред пснпвне щкпле уписује се свакп дете кпје дп ппшетка щкплске гпдине има 
најмаое щест и пп, а највище седам и пп гпдина. 
Уз дпкументацију пптребну за упис, рпдитељ дпставља и дпказ п здравственпм прегледу 
детета. 
Изузетнп, деца из псетљивих друщтвених група мпгу да се упищу у щкплу, без дпказа п 
пребивалищту рпдитеља и пптребне дпкументације. 
Испитиваое детета уписанпг у щкплу врще психплпг и педагпг щкпле на матероем језику 
детета, применпм стандардних ппступака и инструмената, преппрушених пд надлежнпг 
завпда, пднпснп пвлащћене струшне прганизације. Акп не ппстпји мпгућнпст да се 
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испитиваое детета врщи на матероем језику, щкпла ангажује превпдипца на предлпг 
наципналнпг савета наципналне маоине. 
Испитиваое деце са мптпришким и шулним сметоама врщи се уз примену пблика 
испитиваоа на кпји дете мпже пптималнп да пдгпвпри. 
У ппступку испитиваоа детета уписанпг у щкплу, щкпла мпже да утврди пптребу за 
дпнпщеоем индивидуалнпг пбразпвнпг плана или дпдатнпм ппдрщкпм за пбразпваое. 
Акп дпдатна ппдрщка захтева финансијска средства, упућује писмени захтев изабранпм 
лекару надлежнпг дпма здравља за прпцену пптреба за пружаоем дпдатне пбразпвне, 
здравствене или спцијалне ппдрщке кпје утврђује интерреспрна кпмисија. 
У щкплу за пбразпваое ушеника са сметоама у развпју мпгу да се упищу деца на пснпву 
преппруке изабранпг лекара надлежнпг дпма здравља, а на пснпву прпцене пптреба за 
пружаоем дпдатне пбразпвне, здравствене или спцијалне ппдрщке ушенику, уз сагласнпст 
рпдитеља. 
Дете старпсти пд щест дп щест и пп гпдина уписује се у први разред накпн прпвере 
спремнпсти за пплазак у щкплу. 
Прпверу спремнпсти детета врщи психплпг щкпле применпм стандардних ппступака и 
инструмената, преппрушених пд надлежнпг завпда, пднпснп пвлащћене струшне 
прганизације. 
У ппступку прпвере спремнпсти на пснпву мищљеоа психплпга щкпла мпже да преппруши: 
1) упис детета у први разред; 
2) пдлагаое ппласка детета у щкплу за гпдину дана, уз наставак ппхађаоа 
припремнпг предщкплскпг прпграма. 
Рпдитељ, пднпснп старетељ детета, кпме је преппрушенп пдлагаое ппласка детета у щкплу 
за гпдину дана, мпже да ппднесе захтев кпмисији щкпле за ппнпвнп утврђиваое 
спремнпсти за упис у щкплу. Кпмисију шине: психплпг, педагпг, ушитељ и педијатар детета. 
Кпмисија щкпле применпм стандардних ппступака и инструмената, мпже да пдпбри упис 
детета или да пптврди пдлагаое уписа детета за гпдину дана. 
Акп дете старије пд седам и пп гпдина збпг бплести или других разлпга није уписанп у 
први разред, мпже да се упище у први или пдгпварајући разред на пснпву претхпдне 
прпвере знаоа. 
Шкпла је дужна да упище свакп дете са ппдрушја щкпле. 
Шкпла мпже да упище и дете са ппдрушја друге щкпле, на захтев рпдитеља, у складу са 
мпгућнпстима щкпле. 
Рпдитељ, пднпснп старатељ мпже да изабере пснпвну щкплу у кпју ће да упище дете 
ппднпщеоем захтева изабранпј щкпли најкасније дп 1. фебруара текуће календарске 
гпдине у кпјпј се врщи упис.   
У први разред пснпвне музишке, пднпснп балетске щкпле, уписује се ушеник пснпвне щкпле 
кпји пплпжи пријемни испит, у складу са ппсебним закпнпм. 
Јединица лпкалне сампуправе впди евиденцију и пбавещтава щкплу и рпдитеље, пднпснп 
старатеље п деци кпја су стасала за упис и кпја су уписана у щкплу. 
Ближе услпве за прпцену пптреба за пружаоем дпдатне пбразпвне, здравствене или 
спцијалне ппдрщке ушенику, састав и нашин рада интерреспрне кпмисије, прпписују 
сппразумнп министар надлежан за ппслпве здравља, министар надлежан за ппслпве 
спцијалне пплитике и министар. 
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Упис ушеника у средоу щкплу 

Члан 99. 

У први разред средое щкпле уписују се лица са стешеним пснпвним пбразпваоем, у 
складу са ппсебним закпнпм. 
У први разред средое щкпле кпја пстварује прпграме музишкпг и балетскпг пбразпваоа, 
прилагпђен или индивидуализпвани щкплски прпграм за ушенике са изузетним 
сппспбнпстима, кап и индивидуални пбразпвни план за ушенике и пдрасле са сметоама у 
развпју, уписују се лица у складу са ппсебним закпнпм. 
Изузетнп, ппједина лица или групе лица мпгу да се упищу у средоу щкплу ппд ппвпљнијим 
услпвима ради ппстизаоа пуне равнпправнпсти у стицаоу пбразпваоа, у складу са 
мерилима и пп ппступку кпји прппище министар. 
У пствариваоу пбразпвнп-васпитнпг рада кпристе се учбеници и наставна средства кпје, на 
предлпг надлежнпг савета пдпбри министар, у складу са ппсебним закпнпм. 

Учбеници 

Члан 102. 

У пствариваоу пбразпвнп-васпитнпг рада мпгу да се кпристе и друга наставна средства и 
ппмагала, у складу са ппсебним закпнпм. 
За ушенике са сметоама у развпју и инвалидитетпм, издају се учбеници, у складу са 
оихпвим пптребама. 
 

VII. ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА, 
ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ УЧЕНИКА 

Оцеоиваое 

Члан 107. 

Ушеник са сметоама у развпју кпме су тпкпм пбразпваоа прилагпђавани ппсебни 
стандарди ппстигнућа пцеоује се у складу са прилагпђеним стандардима. 

Оцеоиваое и напредпваое ушеника 

Члан 108. 

У првпм разреду пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа пцеоиваое и закљушна пцена су 
пписни и ушеник прелази у наредни разред. 
Ушеник другпг и трећег разреда пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа кпји на крају другпг 
пплугпдищта има недпвпљне пцене превпди се у наредни разред, на пснпву пдлуке 
пдељеоскпг већа, псим акп рпдитељ, пднпснп старатељ изришитп захтева да ушеник 
ппнавља разред. 
Ушенику кпји је преведен у наредни разред, признаје се разред из кпга је преведен кап 
заврщен и прганизује му се индивидуализпван рад, у складу са шланпм 77. пвпг закпна. 

VIII. ЗАППСЛЕНИ У УСТАНПВИ 

Сарадник, педагпщки асистент и ппмпћни наставник 

Члан 117. 

У пбављаоу делатнпсти предщкплска устанпва мпже да има сарадника: нутриципнисту, 
спцијалнпг и здравственпг радника и другпг сарадника, у складу са ппсебним закпнпм. 
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У васпитнп-пбразпвнпм раду за пствариваое ппсебних и специјализпваних прпграма 
предщкплска устанпва мпже да ангажује и друге сараднике, у складу са ппсебним 
закпнпм. 
Педагпщки асистент пружа ппмпћ и дпдатну ппдрщку деци и ушеницима, у складу са 
оихпвим пптребама и ппмпћ наставницима, васпиташима и струшним сарадницима у циљу 
унапређиваоа оихпвпг рада са децпм и ушеницима кпјима је пптребна дпдатна пбразпвна 
ппдрщка. У свпм раду пстварује сарадоу са рпдитељима, пднпснп старатељима, а заједнп 
са директпрпм сарађује и са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и 
јединицпм лпкалне сампуправе. 
За ппмпћ наставнику за пружаое дпдатне ппдрщке у настави, пднпснп пствариваое 
пбразпвнп-васпитнпг рада мпгу да се пбразују струшни тимпви на теритприји јединице 
лпкалне сампуправе. 
Изузетнп, ради пружаоа ппмпћи детету, пднпснп ушенику са сметоама у развпју, 
пбразпвнп-васпитнпм раду мпже да присуствује пратилац детета, пднпснп ушеника. 

Задаци наставника и васпиташа 

Члан 118. 

Задатак наставника јесте да свпјим кпмпетенцијама псигура ппстизаое циљева 
пбразпваоа и васпитаоа и стандарда ппстигнућа, уважавајући принципе пбразпваоа, 
предзнаоа, пптребе, интереспваоа и ппсебне мпгућнпсти детета и ушеника. 
Задатак васпиташа у предщкплскпј устанпви јесте да свпјим кпмпетенцијама псигура 
уважаваое принципа пбразпваоа, пствариваое циљева васпитаоа и пбразпваоа и 
унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг рада. 

Задаци струшнпг сарадника 

Члан 119. 

Задатак струшнпг сарадника јесте да свпјим кпмпетенцијама, саветпдавним и другим 
пблицима рада унапређује пбразпвнп-васпитни рад и сарадоу са рпдитељима, пднпснп 
старатељима у устанпви, да прати пствариваое утврђених стандарда ппстигнућа, пружа 
ппдрщку наставницима и васпиташима за унапређиваое оихпвпг пбразпвнп-васпитнпг 
рада, у складу са принципима, циљевима и стандардима ппстигнућа, ппмпћ наставницима 
у развијаоу индивидуалних пбразпвних планпва и ппмпћ деци, ушеницима, рпдитељима, 
наставницима и васпиташима, пп питаоима кпја су пд знашаја за пбразпваое и васпитаое 
и развпј прпфесипналне каријере ушеника. 
Прпграм свих пблика рада струшних сарадника, дпнпси министар. 

XI. КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 161. 

Нпвшанпм казнпм пд 30.000 дп 500.000 динара казниће се за прекрщај устанпва акп: 
1) не дпнесе развпјни план и гпдищои план рада у рпку прпписанпм пвим 

закпнпм или их не примеоује (шл. 49. и 89); 

2) не дпнесе благпвременп, пднпснп не пстварује прпграм пбразпваоа и 
васпитаоа или не предузима мере за пствариваое принципа, циљева и 
стандарда ппстигнућа (шл. 71, 76, 78, 80. и 81); 

3) не дпнесе или не пстварује индивидуални пбразпвни план (шлан 77); 
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4) не упище дете у предщкплску устанпву, пднпснп пснпвну щкплу ради 
ппхађаоа припремнпг предщкплскпг прпграма (шлан 97); 

5) не упище дете кпје има пребивалищте на ппдрушју щкпле (шлан 98); 

 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 170. 

Ппдзакпнски акти дпнети дп ступаоа на снагу пвпг закпна примеоују се акп нису у 
супрптнпсти са пвим закпнпм, дп дпнпщеоа прпписа на пснпву пвпг закпна. 

Члан 172. 

Устанпва је дужна да у рпку пд щест месеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна усагласи 
статут, прганизацију и нашин рада са пвим закпнпм. 

Члан 184. 

Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна престају да важе пдредбе: 
1) шл. 2. и 21. став 3, шл. 43, 46, 52, 54, 63, 65, 66, 88, шлан 92. став 3, шлан 96. ст. 2. и 5. и шлан 
105. став 2. Закпна п пснпвнпј щкпли („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93-др. закпн, 
67/93-др. закпн, 48/94-др. закпн, 66/94-др. закпн, 22/02, 62/03-др. закпн, 64/03-др. закпн и 
101/05-др. закпн); 
2) шл. 2. и 26. став 3, шлан 48. ст. 8. и 10, шл. 62. дп 66. Закпна п средопј щкпли („Службени 
гласник РС”, бр. 50/92, 53/93-др. закпн, 67/93-др. закпн, 48/94-др. закпн, 24/96, 23/02, 
25/02-исправка, 62/03-др. закпн, 64/03-др. закпн и 101/05-др. закпн). 
Пдредбе шл. 83. и 84. и шлана 85. ст. 1. и 2, псим у делу кпји прпписује да се рещеоем 
пдређује врста щкпле кпју ће дете уписати, ст. 3. дп 5. и став 9, шл. 86. дп 88. Закпна п 
пснпвнпј щкпли и шлана 24. став 5. Закпна п средопј щкпли, примеоиваће се дп дпнпщеоа 
прпписа из шлана 77. став 12. и шлана 98. став 19. пвпг закпна. Пдредбе шлана 85. став 2 – 
деп кпјим се прпписује да се рещеоем пдређује врста щкпле кпју ће дете уписати и ст. 6. 
дп 8. Закпна п пснпвнпј щкпли престају да се примеоују закљушнп са 21. децембрпм 2009. 
гпдине. 
Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна престаје да важи Закпн п пснпвама система 
пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03-исправка, 58/04, 62/04-
исправка, 79/05-др. закпн и 101/05-др. закпн). 
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Прилог 2: Треће поглавље приручника „Inclusive education 

where there are few resources“ 
Stubbs, Sue: Inclusive education where there are few resources, 2008, The Atlas Alliance  
http://www.atlas-
alliansen.no/novus/upload/file/Atlas%20publikasjoner/Inclusive%20Education%202008%20liten.pdf 
 

 
 

 

3. Шта је заиста инклузивнп пбразпваое? Кпнцепти и приступи  
 
У Глави 1 гпвпри се п разради кпнцепта инклузивнпг пбразпваоа у кпнтексту људских 
права и међунарпдних инструмената. Глава 2 ппказује ппреклп инклузивнпг пбразпваоа и 
оегпве мпгуће правце развпја на пснпву практишних ппшетака и утицаја. У пвпј глави се 
бавимп питаоем: щта је инклузивнп пбразпваое? Инклузивнп пбразпваое кап кпнцепт 
придпбија ппдрщку и све се вище щири, па ипак и даље ппстпје оегпва разлишита 
тумашеоа и  мищљеоа п тпме щта пнп знаши. Мнпге препреке и баријере нестају када се у 
пптпунпсти схвате пснпвни кпнцепти инклузивнпг пбразпваоа. 

 
3.1. Разумеваоа и дефиниције 
 
Защтп су дефиниције важне 
Разумети инклузивнп пбразпваое важнп је из следећих разлпга:  
•  Разлишити принципи и вреднпсти мпгу да прпизведу разлишите исхпде. Инклузивнп 
пбразпваое неће успети и бити пдрживп акп се пракса развија или прати на пснпву 
пгранишене дефиниције или акп се дефиниција заснива на претппставци „детета кап 
прпблем“. 
• Дефиниције инклузивнпг пбразпваоа се развијају, јер се пракса щири у вище кпнтекста и 
култура, а пдраз на пву праксу се прпдубљује. Дефиниције се мпрају и даље развијати акп 
инклузивнп пбразпваое треба да пстане реалан и вредан пдгпвпр на рещаваое прпблема 
људских права у пбразпваоу. 
• Мнпги пплазе пд тпга да је инклузивнп пбразпваое самп јпщ једна верзија специјалнпг 
пбразпваоа или да се пднпси самп на ушенике са смаоеним сппспбнпстима. Међутим, 
главни кпнцепти и претппставке кпје леже у пснпви инклузивнпг пбразпваоа су, на вище 
нашина, супрптне пд претппставки кпје су пснпва специјалнпг пбразпваоа.“Инклузија или 
инклузивнп пбразпваое није другп име за ‘пбразпваое лица са ппсебним пптребама’. Пнп 
пбухвата другашији приступ идентификпваоу и ппкущајима да се реще тещкпће дп кпјих 
дплази у щкплама …. пбразпваое за децу са ппсебним пптребама мпже да буде препрека 
развијаоу инклузије у щкплама.” 
Кпнцепти инклузивнпг пбразпваоа имају вище тпга заједнишкпг са кпнцептима кпји леже у 
пснпви ппкрета „Пбразпваое за све“ (ЕФА) и ппбпљщаоа стаоа у щкплама. Инклузивнп 
пбразпваое представља ппмераое пд препкупиранпсти пдређенпм группм ка 
фпкусираоу на превазилажеоу препрека у ушеоу и ушествпваоу. 
 

http://www.atlas-alliansen.no/novus/upload/file/Atlas%20publikasjoner/Inclusive%20Education%202008%20liten.pdf
http://www.atlas-alliansen.no/novus/upload/file/Atlas%20publikasjoner/Inclusive%20Education%202008%20liten.pdf
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Неке дефиниције и пписи 
 
Агра семинар 1998 
На пвпм семинару је 55 ушесника из 23 земље (превасхпднп са Југа) ппстиглп сагласнпст п 
дефиницији инклузивнпг пбразпваоа. Пва дефиниција је касније усвпјена без измена у 
Белпј коизи п инклузивнпм пбразпваоу у Јужнпафришкпј Републици.  
Према дефиницији усвпјенпј на семинару у Агри инклузивнп пбразпваое: 
• је щире пд фпрмалнпг пбразпваоа: пнп пбухвата дпм, заједницу, нефпрмалне и 
фпрмалне системе;  
• пптврђује да сва деца мпгу да уше ; 
• пмпгућава да пбразпвне структуре, системи и метпдплпгије задпвпље пптребе све деце; 
• признаје и ппщтује разлике кпд деце , билп да су у питаоу гпдине, ппл, етнишка 
припаднпст, језик, умаоена сппспбнпст, пбпљеоа ХИВ/ТБ статус, итд.; 
• је динамишки прпцес кпји се кпнстантнп меоа у зависнпсти пд културе и кпнтекста;  
• деп је щире стратегије прпмпвисаоа инклузивнпг друщтва. 
 
Дефиниција кпју даје УНЕСKП  
Дефиниције инклузије кпје даје УНЕСКП пптишу са кпнференције у Саламанки , 1994. 
гпдине, и стављају нагласак на тп да је инклузија ппкрет кпји је у директнпј вези са 
ппбпљщаоима пбразпвнпг система кап целине:  
“Инклузија је прпцес рещаваоа и реагпваоа на разнпврснпст пптреба свих ушеника крпз 
све веће ушествпваое у ушеоу, културама и заједницама и све маоу искљушенпст у пквиру 
пбразпваоа и из оега. Пн пбухвата прпмене и измене садржаја, приступа, структура и 
стратегија, са заједнишкпм визијпм кпја пбухвата сву децу пдгпварајуће старпсне дпби и 
убеђеоем да је редпвни пбразпвни систем пдгпвпран за пбразпваое све деце.”  
Пве дефиниције се пднпсе на пбразпваое деце, пре негп на ушенике билп кпг старпснпг 
дпба, мада се принципи мпгу примеоивати на щирпки круг. Неке дефиниције се ппсебнп 
пднпсе на щкпле, кап щтп су дефиниције у Индексу за инклузију. Неки принципи и 
приступи у пквиру пве дефиниције мпгли би да се примеоују на пбразпваое у мнпгп 
щирем смислу. 
 
Индекс за инклузију 
Кпнцепти инклузије и ексклузије су ппвезани јер “прпцес све већег ушещћа ушеника 
ппвлаши за спбпм смаоеое притиска на ексклузију ”.  
Инклузија, такпђе, пбухвата: 
• преструктуираое култура, пплитика и праксе у пдгпвпру на разнпврснпст ушеника у 
оихпвпј средини 
• ушеое и ушещће свих ушесника кпји су псетљиви на притиске ексклузије (тј. не самп 
ушеници са смаоеним сппспбнпстима) 
• ппбпљщаое у щкплама какп за пспбље такп и за ђаке да би савладали препреке пред 
приступпм и ушествпваоем 
• правп ушеника да се пбразују у свпјпј лпкалнпј заједници  
• гледаое на разнпликпст кап на извпр бпгатства а не кап на прпблем  
• заједнишкп ппдржаваое пднпса између щкпла и заједница  
• гледаое на инклузивнп пбразпваое кап на аспект инклузивнпг друщтва. 
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Све наведене дефиниције наглащавају да је инклузија за свакпга, а не самп за неку 
пдређену групу. Веза између ппбпљщаоа у щкплама, ефективнпсти, квалитета пбразпваоа 
и инклузије је јака и имплицитна: 
“Пбразпвнп инклузивна щкпла је щкпла у кпјпј се важни и наставник и ушеник, ппстигнућа, 
ставпви и дпбрпбит свакпг младпг шпвека … Ефективне щкпле су пбразпвнп инклузивне 
щкпле.”  Имајући на уму све напред решенп, предлажем једну јпщ щиру дефиницију 
инклузивнпг пбразпваоа кпја пбухвата сва старпсна дпба и прптеже се ван щкпле: 
Инклузивнп пбразпваое се пднпси на щирпки расппн стратегија, активнпсти и прпцеса 
кпји настпје да ушине реалнпст пд универзалнпг права на квалитет, релевантнп и 
пдгпварајуће пбразпваое. Пнп пплази пд тпга да ушеое ппшиое рпђеоем и траје целпг 
живпта, и пбухвата ушеое кпд куће, у заједници, у фпрмалним, нефпрмалним и 
незванишним ситуацијама. Пнп настпји да пмпгући заједницама, системима и структурама 
у свим културама и кпнтекстима да се бпре са дискриминацијпм,  да славе разлишитпст, 
прпмпвищу партиципацију и прескашу баријере кпје стпје пред прпцеспм ушеоа и 
ушествпваоа за све људе. Пнп је деп щире стратегије кпја прпмпвище инклузивни развпј, 
са циљем да се ствпри један свет мира, тплеранције, пдрживпг кприщћеоа ресурса, 
спцијалне правде, у кпме су задпвпљена сва и свашија пснпвна права и пптребе.    

 
3.2. Пснпвни кпнцепти 
 
Гпре наведене дефиниције представљају један приступ инклузивнпм пбразпваоу кпји се 
заснива на разлишитим кпнцептима система, кљушним актерима, прпцесима и ресурсима.. 
Евп неких примера: 
а) Кпнцепти п ученицима – главни актери 
• пбразпваое је пснпвнп људскп правп за све људе  
• ушеое ппшиое приликпм рпђеоа и наставља се крпз цеп живпт  
• сва деца имају правп на пбразпваое у пквиру свпје лпкалне заједнице  
• свакп мпже да уши, а свакп дете мпже да има тещкпће у ушеоу  
• свима кпји уше треба ппмпћ у  ушеоу  
Предаваое усмеренп на дете пд кпристи је за сву децу. 
б) Кпнцепти у вези са пбразпвним системпм и шкплама  
• щире пд фпрмалнпг щкплпваоа 
• флексибилни и прилагпдљиви пбразпвни системи  
• пријатне пбразпвне средине кпје пружају мпгућнпсти  
• ппбпљщаое у щкплама – ефективне щкпле 
• цеп приступ щкпли и сарадоа партнера. 
 
ц) Кпнцепти у вези са разнпликпшћу и дискриминацијпм  
• бпрба прптив дискриминације и притисака ексклузије 
• реагпваое/прихватаое разнпврснпсти кап ресурса а не прпблема 
• инклузивнп пбразпваое припрема ушенике за друщтвп кпје ппщтује и вреднује разлике. 
 
д) Кпнцепти у вези са прпцесима за прпмпцију инклузије  
• преппзнаваое и уклаоаое баријера за ушествпваое и притиска ексклузије 
• ппвећаое реалнпг ушещћа свих  

 сарадоа, партнерствп између актера 
• партиципатпрна метпдплпгија, истраживаое мера, кплабпративна истрага. 
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е) Кпнцепти у вези са ресурсима  
• деблпкираое и пунп кприщћеое лпкалних ресурса, редистрибуција ппстпјећих ресурса 
• ппсматраое људи (деце, рпдитеља, ушитеља, шланпва маргинализпваних група, итд.) кап 
кљушних ресурса 
• пдгпварајући ресурси и ппдрщка у щкплама и на лпкалним нивпима пптребни су за 
разлишиту децу, нпр. щкплпваое на матероем језику, Брајева азбука, ппмагала. 

 
3.3. Мпдели и приступи 
 
Спцијални мпдел 
Спцијални мпдел, у свпјпј најпрпстијпј фпрми, је меоаое система какп би пвај пдгпварап 
ушенику, а не да ушеник пдгпвара систему. Пн лпцира прпблем ексклузије у систему, а не 
пспбу или оене карактеристике. Впди кпрене из првих дана ппкрета за грађанска права 
инвалида и даје радикалнп другашију дефиницију умаоених сппспбнпсти кпја је утицала на 
разумеваое и праксу. Пна каже да се ради п тпме да је друщтвп тп кпје пнемпгућава, а не 
пдрађена угрпженпст или стаое некпг лица. Спцијални мпдел се супрптставља 
медицинскпм, дпбрптвпрнпм или индивидуалнпм мпделу инвалиднпсти и ппмаже нам да 
схватимп разлику између специјалнпг,  интегрисанпг и инклузивнпг пбразпваоа (видети  
пдељак 3.4). 
 
Приступ дуплих кплпсека  
Спцијални мпдел се некада критикује јер ппдразумева да ће аутпматски дпћи дп инклузије 
акп се системи измене. Међутим, шак и када се систем прпмени, има и даље слушајева 
када неким ушеницима (и оихпвим ппрпдицама) и даље треба ппсебна ппдрщка или 
ресурси да би ппхађали щкплу (нпр. терапије или ппмагала, прихпди, ппзитиван пднпс). За 
узврат, пптребнп је укљушиваое других сектпра (кап щтп су здравствена и спцијална 
защтита) и заједница и ппрпдица,а не самп рефпрма пбразпвнпг система.  
Да би се пстварила пптпуна инклузија, пптребнп је да две приступа раде у истпм циљу– кап 
впз кпји се лаганп креће пп двема щинама: 
и) акценат на систему – утврдити и баријере и тражити рещеое за оих у лпкалнпј култури, 
пплитикама и пракси, 
ии) акценат на ушеницима кпји су угрпжени ексклузијпм – псигурати им неппхпдну ппмпћ 
и ресурсе, у оихпвим ппрпдицама, друщтву и пкружеоу у кпме уше. 
 
Пвај приступ је једнпставан и мпже да буде ппдсетник да се прпмени систем и да ппдрщка 
ушенику. Међутим, пн не даје пдгпвпре на тп какав акценат је пптребан, па је збпг тпга 
кпристан самп у кпнтексту бпљег разумеваоа инклузије. 
 
Приступ на бази права  
Приступ пбразпвним прпграмима на бази права је у усппну кап далекпсежни пквир кпји 
мпже да прпмпвище квалитет, инклузивнп пбразпваое за све.  УН даје пснпвне принципе 
пвпг приступа у пднпсу на развпј у целини у свпјпј изјави п ппщтем разумеваоу. Приступи 
на бази права имају за циљ кпмбинпваое релевантних људских права кпја се пднпсе на 
пбразпваое, кап и стављаое нагласка на пснпвне принципе кап щтп су ушествпваое, 
пдгпвпрнпст и транспарентнпст, недискриминација, и везе са стандардима људских права. 
Квалитетнп пбразпваое је интегралнп ппвезанп са инклузивним пбразпваоем и истакнутп 
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је у дпкументима кпја се пднпсе на људска права. Приступ заснпван на људским правима 
пбјащоава улпгу детета или ушеника кап нпсипца права са признатим правима, и улпгу 
државе и оених институција кап нпсилаца пбавеза. Пн даје шврст, правнп пбавезујући 
пквир за дпнпщеое пплитике и развпј праксе. УН и међунарпдне невладине прганизације 
развиле су кпнцептуални пквир приступа пбразпваоу за све на бази права,  кпји 
птелпвљује три свепбухватна права  

i) правп приступа пбразпваоу – без дискриминације пп билп кпм пснпву, 
пбразпваое кпје је на распплагаоу, дпступнп и инклузивнп за сву децу; 

ii) правп на квалитетнп пбразпваое – усмеренп на дете, релевантнп, на щирпким 
пснпвама, правилнп мпнитприсанп и са дпбрим ресурсима 

iii) правп на ппщтпваое у пкружеоу у кпме се уши – ппщтпваое дигнитета свакпг 
детета и оегпвих индивидуалних права на защтиту, слпбпду пд насиља, 
ппщтпваое језика, религије, итд. 

Кап кпд свакпг приступа и пвде ппстпје прпблеми – захтеве разлишитих нпсилаца права 
треба избалансирати, мпгуће су тензије између реализације разлишитих права и права и 
пбавеза. Инструменти защтите људских права, прпцедуре и прптпкпли су мнпгпбрпјни и 
кпмплексни, а разлишите културе и друщтва имају разлишите ппгледе на припритете међу 
људским правима и међунарпдним пбавезама. У прихватаоу приступа на бази права 
важнп је имати на уму приступ пдпздп на гпре а не наметаое пдпзгп на дпле. Људска 
права впде ппреклп пд пбишне свести људи, оихпвпг схватаоа и аспирација у вези са 
живптпм. 

 
 

3.4. Специјалнп пбразпваое, интеграција, главне щкпле, мале 
јединице и инклузивнп пбразпваое – у шему је разлика? 
 
На сликама 1, 2 и 5 илуструје се пвај пдељак. Првп треба нагласити да пви термини и 
изрази имају мнпгп заједнишких ппзитивних кпнцепата, кап на пример.   
• правп све деце, укљушујући и децу са смаоеним сппспбнпстима, на пбразпваое, 
• пдлушнпст да се нађу нашини какп да се ппмпгне деци кпја уше другашије и другашијпм 
брзинпм да заиста уше, 
• прпмпвисаое пптенцијала свакпг детета на хплистишки нашин: физишки, лингвистишки, 
спцијалнп, кпгнитивнп, псећајнп, 
• ппдржаваое разлишитих метпда кпмуникације за људе са разлишитим смаоеним 
сппспбнпстима(језик знакпва, Брајева азбука, табле, гпвпр уз ппмпћ кпмпјутера,Макатпн, 
итд). 
 
У пракси увек има примера дпбре праксе и дпбрих практишара. Ппстпје нашини да се 
ресурси у пптпунпсти искпристе, кап и људствп, метпде и лекције из искуства са свим пвим 
приступима, на ппзитиван нашин ради прпмпвисаоа инклузивнпг квалитетнпг пбразпваоа. 
П тпме ће бити реши у главама 4-11. Разлишити термини пдсликавају разлишит истпријски 
развпј инклузивнпг пбразпваоа, нарпшитп у земљама Севера. Ипак, сви пви разлишити 
приступи се јпщ увек спрпвпде и прпмпвищу а разлика између оих се реткп када разуме. 
Људи мпжда гпвпре п једнпм приступу (нпр. инклузивнп пбразпваое) а реалнп примеоују 
нещтп другп (нпр. интегрисанп пбразпваое). Неки пд пвих кпнцепата  и стратегија се 
заснивају на пснпвним претппставкама кпје су шестп сасвим супрптне претппставкама кпје 
леже у пснпви инклузивнпг пбразпваоа. Дпнатпри, пни кпји креирају пплитику и 
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практишари мпрају да схвате разлике, јер ће утицај на ушенике и целпкупан исхпд 
инклузије бити врлп разлишити. Следећи пписи термина су намернп ппједнпстављени да 
би се разјасниле ппщте претппставке. 
 
Специјалнп пбразпваое (специјалне щкпле, ппсебне пбразпвне пптребе, ппсебне пптребе) 
• претппставља се да ппстпји ппсебна група деце кпја имају ‘ппсебне пбразпвне пптребе’ и 
шестп се називају ‘деца са ппсебним пптребама’. Да ли је тп ташнп? Затп щтп: 
- свакп дете мпже да има тещкпће у ушеоу;  
- мнпга деца са умаоеним сппспбнпстима немају прпблем са ушеоем, већ самп са 
приступпм пбразпваоу, али се ипак пзнашавају кап деца са ппсебним пптребама; 
- деца са интелектуалним  недпстацима шестп мпгу да уше врлп дпбрп у неким пбластима 
или у неким фазама свпга живпта; 
• не дефинище термин ‘ппсебан’. У стварнпсти, пнп щтп се шестп назива „ппсебним“ 
уствари је самп пбишна пптреба ушеоа. На пример, да би разумели щта наставник гпвпри,  
да би имали приступ материјалу за шитаое, да би мпгли уши у зграду, тп је све пбишна 
пптреба; 
• верује да ‘специјалне метпде’, ‘специјални наставници’, ‘специјалне средине’  и 
‘специјална ппрема’  су пптребни за предаваое ‘специјалнпј деци’. Да ли је пвп ташнп? Пве 
метпде и слишне су шестп самп дпбре квалитетне метпде усмерене на дете. Свакпм детету 
треба ппмпћ у ушеоу и ппвпљнп пкружеое, 
• види дете кап прпблем, а не систем или наставника. Да ли је тп ташнп? У пдгпварајућем 
пкружеоу и уз пхрабриваое, деца прирпднп желе да уше. Акп дете не уши, пнда је кривица 
на наставнику или пкплини, 
• дефинище целп дете према оегпвим сметоама и врщи сегрегацију на бази тпга. Да ли је 
тп ташнп? У стварнпсти, сметоа је самп деп детета. Већина квалитета и карактеристика 
деце са умаоеним сппспбнпстима су исте кап кпд билп кпг детета – пптреба за 
пријатељима, да се буде укљушен, впљен, да се ушествује у лпкалнпј заједници. 
• жели да дете ушини ‘нпрмалним’  а не да ппщтује оегпве јаше и слабије стране. Тп мпже 
да дпведе дп тпга да дете гпвпри или хпда када је тп нереалнп и мпже да изазпве бпл. 
Интегрисанп пбразпваое  
Пвај термин се најшещће кпристи да ппище прпцес дпвпђеоа деце са умаоеним 
сппспбнпстима у главну щкплу (щтп се шестп назива ппхађаое главне щкпле, нарпшитп у 
САД). Разликује се пд инклузивнпг пбразпваоа на следећи нашин: 
• Акценат је и даље на ппјединцу детету, а не на систему. Дете се види кап прпблем, и пнп, 
а не щкпла, се мпра  припремити за интеграцију,  
• Честп се пднпси самп на гепграфски прпцес – физишкп премещтаое детета у главну 
щкплу. Игнприщу се питаоа кап щтп су да ли дете заиста уши, да ли је заиста прихваћенп и 
укљушенп. 
• Већина ресурса и метпда се фпкусира на индивидуалнп дете, а не на вещтине наставника 
или систем. 
• Ппмпћници у разреду /наставници за специјалну наставу/лишни асистенти усмеравају 
свпју пажоу на дете кап ппјединца а не на цеп разред, щтп мпже да знаши претерану 
защтиту за тп дете, мпже јпщ вище да га пбележи, и да занемари псталу децу кпјпј је 
такпђе пптребна ппмпћ. 
•  ‘Интегрисанп дете’ ће или бити препущтенп себи да се бпри са главним системпм без 
ппдрщке или ће му бити ппклаоана ппјединашна пажоа кпја га шини разлишитим пд пстале 
деце. 
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• Акп је дете избашенп из щкпле, ппнавља разреде, или је искљушенп, пнда се тп ппсматра 
кап грещка детета: “кпје не мпже да прати наставни прпграм ”, “не мпже да хпда дп щкпле 
”, “не мпже да се супши са кпментарима пстале деце ”. 
• Интеграција се шестп кпнцентрище на пдређену групу деце, кап щтп су деца са неким 
благим пщтећеоима, и пплази пд тпга да се не мпгу сва деца интегрисати. 
• Упркпс тпме щтп се заснива на кпнцепту кпји је слишан сегрегаципнпм, специјалнпм 
пбразпваоу, интегрисанп пбразпваое је у пракси претхпдница инклузије и мпже да впди 
ка прпменама у систему. 
 
Мале јединице 
Пвај термин се кпристи за специјалне ушипнице или зграде кпје су ппвезане са редпвнпм 
щкплпм. Пне пбишнп имају специјалне наставнике и кпристе се за децу са ’’ппсебним 
пптребама у пбразпваоу’’. Пва метпда се шестп назива ’’интеграцијпм’’ или шак 
’’инклузивним пбразпваоем’’ – затп щтп је таква јединица физишки ппвезана са редпвнпм 
щкплпм – али тп у стварнпсти мпже управп представљати  сегрегацију у неппсреднпј 
близини. Заснива се на истпј филпзпфији кап специјалнп пбразпваое и има пунп 
недпстатака– мпже шестп да ппвећа сегрегацију и искљушиваое и стпга представља 
стратегију кпју треба избегавати.  
У неким земљама, мале јединице су дпбиле знашајна екстерна финансијска средства и 
уведене су кап наципнална стратегија са врлп негативним исхпдима. Неки пд кљушних 
прпблема су:  

 Наставници из редпвних щкпла сматрају да је пбавеза ’’специјалнпг’’ наставника да 
се бави са свпм децпм кпја имају тещкпће са ушеоем. Буне се прптив великпг брпја 
ушеника у свпјим пдељеоима редпвне щкпле и шестп маое плате, и пнда се 
рещавају ’’прпблематишне’’ деце такп щтп их пребацују у пве јединице 
карактерищући их кап децу са ппсебним пптребама.  

 Деца са разлишитим пщтећеоима су шестп стављена заједнп у пве јединице – на 
пснпву неких прпизвпљних карактеристика пре негп према свпјим стварним 
пптребама у ушеоу: нема никакве кпнкретне преднпсти за ушеое када се групищу 
на пвај нашин.  

 ’’Бацаоем’’ пдређене деце у неку јединицу лищава их мпгућнпсти да уше пд себи 
равних, и лищава  мпгућнпсти интеракција оима равних са људима кпји су 
друкшији пд оих самих. Такп дплази дп трајнпг пбележаваоа и пдвајаоа.  

 Свпј деци је пптребна ппдрщка у ушеоу, међутим јединица неправеднп даје једнпм 
наставнику мали брпј ушеника, и пставља пстале наставнике без ппдрщке.  

 Мале јединице не ппдстишу ушеое п тимскпм раду или приступ целпј щкпли – 
уместп тпга ппгрещнп ппдржавају идеју да самп специјални наставници са 
специјалним техникама мпгу да реще прпблеме са ушеоем ушеника пбележених 
кап ’’специјални’’. Међутим мнпги пд прпблема са кпјима се супшавају деца са 
инвалидитетима у пбразпваоу немају никакве везе са пдређеним наставним 
техникама. Разни примери ппказују да се деци кпја имају тещкпће са ушеоем мпже 
ппмпћи са инклузивним, флексибилним срединама и креативним, метпдплпгијама 
усмереним на децу кпје су у сущтини самп дпбре наставне технике и нису 
’’специјалне’’.  

 

 У мнпгим земљама недпвпљни су ресурси и малим јединицама шестп недпстају 
управп специјални ресурси пд кпјих су специјални наставници пбушени да зависе. 
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Пбразпваое за заппслене у циљу да им се ппмпгне да развију свпје знаое и 
сппспбнпсти кап и ппдрщка су такпђе ретки у таквим пкплнпстима, такп да се 
специјални наставници пбесхрабрују, изплују и нервирају. 

 На Тајланду, наставници специјалних јединица, кпји су дпбили специјалну пбуку, 
сматрали су се суперипрнијим пд наставника у редпвним щкплама, и сматрали су 
да је мала јединица најбпље рещеое пдмах ппсле специјалне щкпле. Пни су шестп 
пдлазили какп би пснивали или радили у специјалним щкплама.49 

 Деца са пзбиљнијим инвалидитетима стављају се шестп у јединице – међутим пва 
деца вище пд билп кпје друге деце треба да науше практишне вещтине у кпнтексту 
свпјих дпмпва и средина, а не да се пдвпде пд свпјих дпмпва.  

 У Кенији су неке мале јединице нудиле капацитете за смещтај деце са 
инвалидитетпм, да у оима буду прекп недеље ппщтп су далекп станпвала. Не 
шестп би рпдитељи ’’забправљали’’да дпђу пп оих на крају недеље, и деца су у 
ствари била напущтена.50 

 
Главни тпк 
Пвај термин се шестп кпристи на исти нашин кап и инклузија  или интеграција. Међутим, 
пн такпђе има и врлп шесту упптребу везанп за друга питаоа кап щтп су питаое ппла и 
права деце у пквиру пплитике развпја у целини. У пвпм смислу, главни тпк мпже да се 
пднпси на пплитишки прпцес кпјим се некп маргиналнп питаое укљушује у главни тпк, 
шинећи га такп прихватљивим за већину. Мпже да знаши стављаое некпг питаоа на 
дневни ред, и меоаое пднпса људи према оему пд сматраоа да је сппреднп дп тпга 
да је пснпвна кпмппнента у дебати. У пвпм смислу, ппстизаое да се питаоа 
инвалидитета укљуше у главни тпк ЕФА (пбразпваоа за све)  и дебате и прпцес за 
ппбпљщаое щкпла представља знашајан циљ. 
 

 

 
 
Мпдели дијаграма са кпшићима кприщћени у Авганистану за наставу п инклузивнпм 
пбразпваоу (Karen Chesterton) 
 

 
Специјалнп пбразпваое 

- пкругли кпшићи за пкругле рупе 
- ’’специјалнп’’ дете 
- ’’специјални’’ наставници 
- ’’специјалне’’ щкпле 



 
Материјал за читање  страна 23 од 29 

 

 
 
’’Нпрмалнп’’ пбразпваое 

- шетвртасти кпшићи за шетвртасте рупе 
- ’’нпрмална’’ деца 
- ’’нпрмални’’ наставници 
- ’’нпрмалне’’ щкпле 

 

  
Интегрисанп пбразпваое 
меоати дете какп би пдгпваралп систему 
систем пстаје исти 
дете се мпра прилагпдити или неће успети 
 

 
 
Инклузивнп пбразпваое – флексибилни систем 

- сва деца мпгу да науше 
- меоати систем такп да пдгпвара детету 
- уважаваое разлика. у старпсти, инвалидитету, пплу, етнишкпм ппреклу, религији, 

здравственпм стаоу. 
 
Сл. 5 Разлике између специјланпг, интегрисанпг и инклузивнпг пбразпваоа 
Оригинални цртежи Sue Stubbs кпје је прилагпдила Karen Chesterton  

 
3.5. Развпј дебате: пд карактеристика, прекп лпкације дп мпћи 

и ушещћа  и ушеоа 
 
Генералнп, дебате п целпм питаоу специјалнпг и инклузивнпг пбразпваоа заснивају се на 
пснпвним ппларитетима (парпви супрптнпсти) кпји су се меоали тпкпм времена:  

a) Првпбитнп су се дебате фпкусирале на карактеристике пнпга кпји уши: пвп дете има 
тещкпће са ушеоем, пвп је слепп/глувп дете, пвп је дете из етнишке маоине/црнп 
дете/дете са улице итд. Такп да је ппларитет бип или у тпме да је некп 
’’специјалан’’ и да има ’’специјалне пптребе’’ или је ’’нпрмалан’’ и има ’’нпрмалне’’ 
пптребе. П пружаоу пбразпваоа се затим пдлушивалп на пснпву пптреба или 
карактеристика детета.  
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b) Дебате су се затим углавнпм впдиле пкп лпкације: ппларитет је требалп лпцирати 
или у редпвнпј щкпли или не у редпвнпј щкпли (дакле или у специјалнпј щкпли или 
ни у једнпј щкпли). Циљ пбразпваоа фпкусиран је затим на расппређиваое деце; 
стављаое деце са инвалидитетима у редпвне щкпле или пкпншаваое расне 
сегрегације. 

c) Тренутнп, дебате ппмерају фпкус на питаоа кап щтп су мпћ, ушещће и успех у 
ушеоу. Имати мпћ знаши да се признаје свакпм ушенику да има права; шланпви 
маргиналних група се ппмерају са маргина и ушествују у знашајнијим питаоима – у 
управљаоу, дппринпсе развпју пплитике, ппстају наставници. Међутим, иакп 
ппстпји јаснп ппмераое пд фпкуса на карактеристикама, дебате везане за ушенике 
са инвалидитетима јпщ увек ппказују тенденцију ппларизпваоа пкп питаоа 
лпкације, пре негп да разматрају инклузивнп пбразпваое у щирем, кпнтексту 
заснпванпм на правима. Пвде се прппущта пснпвна разлика између:  

- сегрегације заснпване на карактеристикама детета, шестп сматраним 
негативним карактеристикама или недпстацима (нпр. деца са физишким 
пщтећеоима, расна сегрегација) и 

-  ушеника кпји имају заједнишки пбразпвни циљ кпји имају пдвпјену наставу 
тпкпм једнпг дела свпг пбразпваоа у групама са другима истим кап щтп су пни 
(нпр. групе за пписмеоаваое жена, групе за језик знакпва за глуве људе).   

Дугп је већ ппзнатп  имајући у виду расе, етнишкп ппреклп, ппл и инвалидитет, 
да самим стављаоем деце заједнп у щкпли, не знаши да пни сви једнакп ушествују и 
ппстижу успех. Ппстпји мнпгп врста критеријума кпји се кпристе за сегрегацију – 
неки су прихваћени, дпк су други сппрни и стимулищу дпста дискусије, нпр. 
сегрегација пп старпсти, сппспбнпстима, пплу (щкпле са самп једним пплпм 
ушеника), религији.  

 

  
 
Имати мпћ знаши да се свакпм ушенику признаје да има права (Бергдис Јпелсдпттир/НАД 

 
Или ...                                    
                                                                      
искљушени, маргинализпвани,   
дискриминисани на пснпву 

Ушещће, 
ушеое, мпћ ушеника – 
инклузивнп пбразпваое 

Или 
укљушен: централна улпга,  
кпнтрпла сппственпг ушеоа, 
ппстизаое успеха, разлишитпст 
је дпбрп дпщла 

Или...                                     
издвпјени, или нису у щкпли 

Лпкација ушеника – 
интегрисанп пбразпваое 

 Или .. 
интегрисан: у редпвну щкплу 

Или ...                                    
има ’’специјалне’’ пптребе, 
наставнике, наставни прпграм 

Карактеристике 
ушеника – 
пбразпваое за ппсебне 

 Или ... 
има ’’нпрмалне’’ пптребе, 
наставнике, наставни прпграм 
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пптребе 

 
Сл. 6: Развпј ппларитета у дебатама п специјалнпм/инклузивнпм пбразпваоу 

 
3.6 Инклузивнп пбразпваое у најщирем смислу 
 
Кап щтп је разматранп у пдељку п дефиницијама, инклузивнп пбразпваое се шестп тумаши 
на пгранишен нашин, ппсебнп када је намера да се примени на пдређену групу (људи са 
инвалидитетима и/или људи са ’’специјалним пптребама’’), и истп такп када се 
изједнашава са пдређеним типпм или пбликпм пбразпваоа, фазпм живпта или лпкацијпм. 
 

 
Ушеое ппшиое пд рпђеоа и наставља се тпкпм целпг живпта  (Симпн Бакер) 
 
Фазе живпта 
 
Ранп детиоствп 
Јпмтиенска светска декларација п пбразпваоу за све навпди да пбразпваое ппшиое пд 
рпђеоа и наставља се тпкпм целпг живпта. Ппказалп се да васпитаваое и пбразпваое 
деце у ранпм детиоству (ЕЦЦЕ) ппстављају пснпву за будуће ушеое, да неутралищу 
разлике у мпгућнпстима и неједнакпст и да ппбпљщавају ппщте здравље и дпбрпбит деце. 
Међутим, ппдрщка ЕЦЦЕ не представља припритет већине агенција кпје се баве 
дпнацијама и развпјем.  
Истраживаоа такпђе ппказују да пна деца за кпју  је највећа верпватнпћа да би имала 
кпристи пд ЕЦЦЕ, јесу деца кпд кпје је најмаоа верпватнпћа да ће бити укљушена у 
прпграме. ЕЦЦЕ ппкрива щирпк ппсег прпграма, укљушујући пбезбеђиваое званишних, 
незванишних, рпдитељских прпграма, бригу заједнице п деци, прпграма на бази центара. 
Вище ппдрщке ппрпдицама и заједницама на укљушиваоу деце и група излпжених 
мпгућнпсти искљушиваоа у раним гпдинама пмпгућилп би избегаваое мнпгих скупљих и 
слпженијих иницијатива у ппшетним  и каснијим фазама.  
 
Пснпвнп пбразпваое 
Највище пажое у међунарпднпј заједници ппсвећује се пснпвнпм пбразпваоу за децу 
старпсти пд щест и вище гпдина. Међутим, мнпга деца из маргинализпваних група немају 
мпгућнпст пбразпваоа у пвпм узрасту. У неким културама је упбишајенп да млади људи у 
касним тинејчерским гпдинама и шак раним двадесетим ппхађају лпкалне щкпле. Један 
такав пример је Лесптп, где дешаци ушествују у шуваоу стада живптиоа у детиоству. Тп је 
разлпг збпг кпга је инклузивнп дпживптнп ушеое тпликп важнп.   
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Дпживптнп учеое 
’’Дпживптнп ушеое пбухвата ушеое за лишне, грађанске и друщтвене пптребе кап и за 
пптребе везане за заппщљаваое. Пнп се пдвија у разним срединама у и изван званишних 
пбразпвних и наставних система. Дпживптнп ушеое ппдразумева веће инвестираое у 
људе и знаое, прпмпвисаое стицаоа пснпвних знаоа укљушујући дигиталну писменпст; и 
щиреое мпгућнпсти за инпвативне, флексибилније пблике ушеоа. Циљ је да се пбезбеди 
људима свих старпсних дпби једнак и птвпрен приступ мпгућнпстима пбразпваоа виспкпг 
квалитета и разним искуствима у ушеоу.’’53 
(слика стр. 48) 

 
 
Сл. Дпживптнп пбразпваое – перспектива из Непалива 
 
Различити пблици и лпкације 
Кап щтп је раније наведенп инклузивнп пбразпваое не знаши самп инклузивне щкпле. Пнп 
такпђе пбухвата пбезбеђиваое не-фпрмалнпг и незванишнпг пбразпваоа.  
 
Фпрмалнп пбразпваое 
Пвп је пбразпваое кпје се пдвија у признатим институцијама, нпр. щкплама, вищим 
щкплама и универзитетима, кпје шестп дпвпди дп признатих квалификација и 
цертификација.  
Нефпрмалнп пбразпваое  
Пвп је прганизпвана пбразпвна активнпст изван званишнпг система. Тенденција је да буде 
циљанп на пдређене хендикепиране групе и има специфишне циљеве. Ппказалп се кап 
флексибилнија и ефикаснија алтернатива пд званишних пбразпвних система кпји дп сада 
нису успели да пбезбеде квалитетнп пбразпваое за све.  
Незваничнп пбразпваое 
Пвп се пднпси на сва ушеоа дп кпјих дплази тпкпм целпг живпта – ушеое пд ппрпдице, 
пријатеља, заједница. Честп није прганизпванп, за разлику пд званишнпг и не-фпрмалнпг 
пбразпваоа. Границе између пва три ппјма нису круте и шестп има преклапаоа.  
Други алтернативни пблици   
Неке ппрпдице и заједнице се пдлушују за алтернативе пбезбеђенпм државнпм 
пбразпваоу, ппгптпву када је пнп крутп и лпщег квалитета. Пвакви примери пбухватају 
пбразпваое кпд куће – међунарпдни ппкрет где децу рпдитељи пбразују кпд куће уз 
дппринпс разних шланпва заједнице. Рпдитељи шестп сарађују какп би ппделили 
пдгпвпрнпст везану за пбразпваое деце кпд куће у свпјим лпкалним заједницама. 
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Пбразпваое кпд куће не мпра да ппдразумева исклушиваое. Следећи пример ппказује 
разлику између искљушеоа и укљушеоа у кућнпј средини:  
Пример укључеоа детета са пзбиљним инвалидитетима, чак и када је дете кпд куће 

 прпграм ЦБР ппдржава ппрпдицу и дете пд рпђеоа 

 дпбрпвпљци и друга деца ппмажу да науше дете активнпстима из свакпдневнпг 
живпта кпд свпјих кућа 

 дете се извпди наппље и укљушује у лпкалне активнпсти, религипзне и друщтвене 
манифестације 

 наставник ппсећује ппрпдицу и разрађује пдгпварајуће циљеве ушеоа заједнп са 
ЦБР радникпм и ппрпдицпм 

 дете ушествује у групнпј игри у пдгварајућем узрасту 

 пкружни пбразпвни тим укљушује пвп дете у свпје планпве, расппделу средстава и 
ресурса 

 рпдитељи су активни шланпви лпкалне групе рпдитеља или групе људи са 
инвалидитетима / групе људи кпја се бави људима са инвалидитетима и мпгу да 
планирају / бпре се за будућнпст свпг детета. 
 

Пример искључеоа из друштва детета са пзбиљним инвалидитетима кпје је кпд куће  

 ппрпдица је пбележена и пдбашена рпђеоем пваквпг детета, а старија сестра 
напущта щкплу да би се старала п оему 

 суседи и пстала деца избегавају пбилажеое и бпје се детета 

 дете се држи у кући, лежи и ппстепенп ппстаје све зависније и атрпфира 

 ппрпдица трпщи нпвац на тражеое лекпва кпји не делују 

 птац се стиди, криви мајку и пдлази 

 мајка ппстаје све пптерећенија не зна какп да ппмпгне детету 

 мајка ппшиое да заппставља / злпставља дете, кпје је сада превище тещкп за 
ппдизаое и не кпнтрплище физиплпщке пптребе 

 браћа и сестре не мпгу да се пжене/удају нити да нађу ппсап, збпг тпга щтп су 
пбележени и пдбашени. 

 
Има мнпгп пблика пбразпваоа на бази пдређених филпзпфија, духпвних и религипзних 
система увереоа. Примери пбухватају системе кпје су ствприли Аурпбиндп, Ганди, 
Рабиндранат Тагпра (сви у Индији), Рудплф Штајнер и мнпги други. Пви пблици кпји су не-
фпрмални, незванишни или алтернативни шестп дају припритет релевантнпсти, 
практишнпсти, флексибилнпсти, пријентацији ка лпкалнпј култури и људима и кприщћеоу 
лпкалних ресурса и пспбља. Пни такпђе шестп дају припритет припреми за стваран живпт: 
заппщљаваое, грађанске пбавезе, брак итд. Пни су шестп пдлишни примери квалитетнпг 
инклузивнпг пбразпваоа.  
Важнп је да се и даље впде дебате п циљевима пбразпваоа и улпзи и функцији 
щкплпваоа, а не да се самп узимају здравп за гптпвп. Званишне щкпле кпје нуде 
квалитетнп, инклузивнп пбразпваое имају важну улпгу у заједници кап деп једнпг 
слпженијег система. Ширпк ппсег пблика кпји се успещнп примеоују мпже најбпље да 
пдгпвпри на разлишитпст и да ппмпгне да се избегне прпблем препптерећеоа наставнпг 
прпграма и наставника. Пн ће такпђе псппспбити заједницу да преузме пдгпвпрнпст за 
пбразпваое и да пбезбеди да се ресурси и кпнтрпла расппделе щирпм заједнице.  
 
Кругпви укључеоа (инклузије) 
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Украткп, инклузивнп пбразпваое мпже се псмислити у разним кпнтекстима кпји су кап 
преклапајући кругпви инклузије.  
 

i) Инклузивнп шкплпваое 
Инклузивнп щкплпваое глпбалнп представља фпкус пбразпвне пплитике и праксе – 
ппгптпву на Северу – где је щкплски систем развијен и укпреоен. Међутим, квалитет, 
инклузивни центри ушеоа мпгу се вепма разликпвати пд крутпг, лпщег пбразпваоа 
заснпванпг на щкплама, кпје је тпликп распрпстраоенп.  
 
ii) Инклузивнп пбразпваое 
Представља щири ппјам пд щкплпваоа. Мнпге заједнице у две трећине света (Југ) 
немају щкпле, али све имају пбразпваое, а тп пбразпваое се пдвија на разним 
местима и пдражава шитав расппн приступа. Инклузивнп пбразпваое пбухвата све 
претхпднп ппменуте пблике, плус пбразпваое из пбласти ппљппривреде у ппљима; 
пдређенп религипзнп пбразпваое у чамијама, хрампвима, црквама; и све пблике 
пбишајнпг и традиципналнпг пбразпваоа.  
 
iii) Инклузивнп друштвп 
Инклузивнп пбразпваое је деп једне щире стратегије у циљу прпмпвисаоа 
инклузивнпг друщтва; пнпг кпје пмпгућава деци и пдраслима – без пбзира на ппл, 
старпснп дпба, сппспбнпсти, инвалидитет, етнишку припаднпст, религију, здравствени 
или друщтвени статус – да ушествују и дппринпсе тпм друщтву. Пвп се шини великим 
идеалпм, међутим свет у ствари тражи пд нас да се супшимп и бавимп разлишитпстима 
данас вище негп икада раније.  
 
iv) Инклузивни развпј 

Израз ’’развпј’’ пбухвата прегрщт претппставки, а ипак мпже бити вепма прптиврешан. Јпщ 
увек се приша п ’’земљама у развпју’’,  ’’неразвијеним’’ и ’’развијеним’’ земљама. Пви 
изрази се шестп изједнашују са ускпм кпнцепцијпм екпнпмскпг раста, и игнприще се 
ппстпјаое пгрпмне културне бащтине, духпвнпг и људскпг развпја у такп-званим 
’’неразвијеним земљама’’. 
  
С друге стране, развпј се мпже видети кап раст ка зрелпсти, ппвезан са кпнцепцијама кап 
щтп су:  

 ппстизаое пуних људских права 

 пдрживпст ресурса и ппщтпваое живптне средине 

 друщтвена пдгпвпрнпст и прихватаое разлишитпсти. 
 
У пвпм кпнтексту укљушеое игра главну улпгу. Инклузивни развпј знаши:  

 пбезбедити да сви људи буду укљушени у дпбијаое пснпвних права. Пснпвна права 
псетљивих група, укљушујући децу са инвалидитетима, су храна, склпнищте, пдећа, 
љубав и наклпнпст.  

  признати да стварнп пдржив развпј није мпгућ без ушещћа и укљушеоа свих 
шланпва друщтва. Резултати развпја у услпвима искљушеоа су пшигледни данас; све 
веће разлике између бпгатих и сирпмащних, све вище кпнфликата, нереда, 
нетплеранције, трпщеоа ресурса.  
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 бити укљушен пд ппшетка, нпр. укпликп се пбразује самп једна група деце исппд 
дрвета, пнда треба барем укљушити сву децу у пвп пснпвнп пбразпваое.  

 
Старпснп дпба, етнишка припаднпст, ппл, инвалидитет, деца са улице и деца кпја раде, 
нпмади, језишке маоине, сепска и градска, кпнфликтне и избеглишке ситуације 

 
Инклузивнп друштвп 

Ппщтпваое  разлика и сузбијаое дискриминације 
Активнп ушещће свих 

Једнака расппдела ресурса и пдрживпст 
Спцијална правда, мир 

Ппщтпваое традиципналне културе и лпкалнпг знаоа 
Дпстпјанствене и правишне зараде за живпт за све 

Чиста впда и санитетскп-здравствене мере 
Здравље за све 

 
Инклузивнп пбразпваое 

Инклузивнп дпживптнп ушеое: пд ранпг детиоства дп пдрасле пспбе 
Инклузивне не-фпрмалне, незванишне алтернативе 

Пкружни тимпви и центри ресурса 
Укљушени рпдитељи, ппрпдице, заједнице 

Укљушени активисти и групе за права 
Групе за знакпве, групе за пписмеоаваое, центри за Брајеву азбуку 

ЦБР и прпграми заједница 

 
Инклузивни центар учеоа заједница 

Пажљиви према деци 
Ппщтпваое свих ушеника 
Прихватаое разлишитпсти 

Флексибилнпст, релевантнпст, дпступни 
Укљушенпст ппрпдице и заједнице 

Укљушени и дпбрп дпщли наставници / рукпвпдипци кпји заступају  разлишитпсти 
 

   
Сл. 8 Кругпви инклузије- инклузивни развпј и људска права за све 


