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ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Николета Гутвајн

  

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

Налази домаћих и иностраних истраживања показују да проблеми у 

реализацији инклузивног образовања нису решени на задовољавајући 

начин ни у Србији, али ни у многим другим земљама које имају знатно 

дужу традицију инклузивног образовања и боље економске услове за 

његово спровођење. Утврђено је да проблеми у реализацији инклузивног 

образовања представљају додатни извор оптерећења и стреса код 

наставника који раде у инклузивним условима што се негативно одражава 

на њихов успех у раду. Истраживања показују да успешно развијање 

инклузивне праксе нарочито ометају негативна самопроцена 

професиналне компетентности наставника за рад са децом која имају 

тешкоће у учењу, као и одсуство адекватне професионалне 

припремљености и стручне подршке у раду са ученицима. 

Циљ нашег истраживања био је да се упознамо са начинима на које 

наставници опажају актуелне проблеме у реализацији инклузивног 

образовања и сагледамо могућности за њихово превазилажење. Другим 

речима, занимало нас је како наставници описују проблеме са којима се 

суочавају у процесу реализације инклузивног образовања, како процењују 

своју професионалну компетентност за рад са децом која имају тешкоће у 

развоју, као и који су њихови предлози за унапређивање политике и 

праксе инклузивног образовања. Узорак истраживања је пригодан и чине 

га 74 наставника (29 наставника разредне наставе и 45 наставника 

предметне наставе) из пет београдских основних школа. Истраживање је 

спроведено 2015. године. За потребе истраживања конструисан је упитник 

који је садржао питања отвореног типа. Подаци су обрађивани 

коришћењем дескриптивних статистичких техника. Налази истраживања 

показују да највећи број наставника (80%) сматра да су кључни проблеми 

у реализацији инклузивног образовања: неповољан статус наставничке 

професије у друштву, отпор наставника према увођењу инклузије у 

школе, непостојање додатних подстицаја за наставнике који развијају 

инклузивну праксу, недостатак адекватне обуке за рад у инклузивним 

условима, недостатак неопходних учила за рад, неразумевање и нереална 

очекивања родитеља, одсуство адекватне сарадње, тимског рада и стручне 
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подршке. Већина наставника (75%) је изјавила да су несигурни у 

сопствена знања и вештине, као и да не могу у потпуности да одговоре на 

задатке и изазове инклузивног образовања. Више од половине наставника 

сматра да су оптимална решења за унапређивање имплементације и 

постизање бољих ефеката инклузивног образовања: организовање 

практичних обука за наставнике, обезбеђивање финансијске подршке 

школама и квалитетнијих услова рада, умрежавање школа, стручњака, 

родитеља и локалне заједнице, као и пружање стручне подршке кроз 

анагажовање педагошких асистената и дефектолога. Трећина наставника 

је изјавила да се није активно бавила унапређивањем сопствене 

инклузивне праксе и да не размишља о начинима њеног унапређивања. 

Евидентно је да су реформе образовног система у Србији подстакле 

значајан број наставника да развијају сопствену праксу и професионалне 

компетенције усмерене на подстицање индивидуалног развоја детета и 

уважавање његових способности и склоности, као и породичног и 

културног наслеђа. Међутим, чињеница је и да значајан број наставника 

указује на недостатак једног интегративног оквира који би осигурао 

системске прилике за развој компетенција и подршку наставницима у 

раду кроз сарадњу између факултета на којима се образују будући 

наставници, научноистраживачких институција и школа.  

Кључне речи: инклузивно образовање, проблеми у реализацији, 

професионалне компетенције наставника, основна школа, унапређивање 

праксе инклузивног образовања. 
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ПОДРШКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА  

ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА  

Марта Дедај
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица 

Како би на што адекватнији начин пружили додатну образовну подршку 

деци која имају сметње у развоју, веома је значајно да васпитачи и 

учитељи, као непосредни актери у реализацији инклузивног образовања, 

добију подршку у свом раду. Имајући у виду актуелну ситуацију у вези са 

пружањем подршке како деци, тако и практичарима у предшколским 

установама и основним школама, реализовано је истраживање чији је циљ 

био да се утврди које облике додатне подршке васпитачи и учитељи 

примењују у раду са децом која имају сметње у развоју, као и да се испита 

мишљење васпитача и учитеља о степену подршке коју они добијају у 

реализацији инклузивног образовања. У истраживању је учествовало 85 

васпитача и 87 учитеља са подручја Сремског округа и општине Лозница 

– који су у последње три године у својим групама или одељењима имали 

дете које има сметње у развоју. Примењен је упитник који је конструисан 

за потребе овог истраживања. Помоћу упитника су прикупљени следећи 

подаци: облици додатне подршке које васпитачи и учитељи примењују у 

раду са децом која имају посебне образовне потребе (педагошки профил 

детета, мере индивидуализације и индивидуални образовни план), учешће 

испитаника у стручном тиму за инклузивно образовање, степен 

образовања испитаника и поседовање додатне обуке из области 

васпитнообразовног рада у инклизивним условима. Испитаници су се 

изјашњавали да ли им је у реализацији инклузивног образовања 

обезбеђена подршка од различитих актера и, уколико јесте, на скали од 1 

до 5 су процењивали квалитет те подршке. Подаци су обрађени методама 

дескриптивне статистике, Хи-квадрат тестом и методом MANOVA.  

Резултати истраживања показују да је 88,4% испитаника имало искуства у 

изради педагошког профила за дете које има сметње у развоју, док је свега 

27,4% њих у досадашњем раду учествовало у прављењу индивидуалног 

образовног плана. Такође, утврђено је да скоро трећина испитаника 

(30,2%) примењује мере индивидуализације у раду са децом која имају 

сметње у развоју. Анализе су показале да, у односу на васпитаче, 

статистички значајно већи број учитеља примењује мере 
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индивидуализације и израђује индивидуални образовни план за децу која 

имају сметње у развоју (p<0,01). Такође, резултати указују на то да степен 

образовања испитаника и додатна обука, која се односи на рад у 

инклузивним условима, не доприносе већој примени различитих облика 

додатне подршке у раду са децом која имају сметње у развоју.  

Када је у питању подршка у реализацији инклизивног образовања коју 

васпитачи и учитељи добијају од различитих актера, испитаници су 

мишљења да највиши степен подршке добијају од стручног тима за 

инклузивно образовање (AS=3,56), стручних сарадника (AS=3,12) и 

стручних актива (AS=3,12). Према проценама васпитача и учитеља, 

најмањи степен подршке у раду добијају од менаџмента школе/вртића 

(АS=2,18), интерресорне комисије (AS=1,59), савета родитеља (AS=1,51) и 

школског/управног одбора (AS=1,51). Половина испитаника је изјавила да 

у својим установама има обезбеђену подршку дефектолога, а 30% њих је 

саопштило да има подршку персоналног асистента или педагошког 

асистента. Налази показују да испитаници имају значајну подршку 

дефектолога (AS=3,80), у институцијама у којима су дефектолози 

ангажовани, док им у нешто мањој мери подршку пружају персонални и 

педагошки асистенти (AS=3,10). Сем тога, васпитачи и учитељи који 

имају већу подршку дефектолога чешће примењују мере 

индивидуализације и израђују индивидуални образовни план (p<0,01), док 

испитаници, којима у већој мери подршку пружају асистенти, чешће 

примењују индивидуализацију у раду са децом која имају сметње у 

развоју (p<0,05). 

Резултати истраживања указују на то да је потребно ангажовати 

персоналне и педагошке асистенте који би васпитачима и учитељима 

пружили помоћ у раду са децом која имају сметње у развоју. Такође је 

неопходно ангажовати већи број дефектолога, што се посебно односи на 

рад у инклузивним условима у вртићима. Осим тога, потребно је да 

представници родитеља, менаџмент установе и локална заједница пруже 

већу подршку развоју инклузивне праксе у вртићима и основним 

школама. 

Кључне речи: инклузивно образовање, деца која имају сметње у развоју, 

додатна образовна подршка, васпитачи, учитељи.  
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НИВО САМОПОУЗДАЊА ВАСПИТАЧА-СПЕЦИЈАЛИСТА  

ЗА РАД СА ДЕЦОМ КОЈА ИМАЈУ СМЕТЊЕ У РАЗВОЈУ 

Слађана Миленковић
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Досадашња истраживања реализована у Србији и другим земљама 

показала су да је ниво самопоуздања васпитача у раду у инклузивним 

условима повезан са врстом и нивоом професионалне обуке у области 

инклузивног васпитања и образовања. У Србији је само на једној високој 

школи струковних студија акредитован програм специјалистичких студија 

за васпитаче инклузивног усмерења.  

Циљ истраживања је да се испита како васпитачи-специјалисти процењују 

своје самопоуздање у раду са децом која имају сметње у развоју. У складу 

са циљем истраживања дефинисани су следећи задаци: утврдити степен 

самопоуздања васпитача-специјалиста у раду са децом која имају сметње 

у развоју и испитати да ли постоји разлика у нивоу самопоуздања између 

васпитача-специјалиста и васпитача који нису похађали специјализацију. 

Узорак је чинило 190 васпитача из Сремског округа – шездесет два 

васпитача који су завршили основне студије и нису се додатно стручно 

усавршавали у области инклузије, шездесет шест васпитача који су 

завршили основне студије и похађали су различите облике стручног 

усавршавања из области инклузије и шездесет два васпитачa који су 

завршили и специјалистичке студије на смеру за инклузију у школи у 

Сремској Митровици, а похађали су и различите обуке из области 

инклузивног образовања.  

Примењен је инструмент Скала процене самопoуздања рада са децом која 

имају сметње у развоју. За потребе нашег истраживања скала је 

адаптирана, тако да садржи укупно 22 исказа – тринаест исказа се односи 

на самопроцену васпитача у погледу самопоуздања за рад у инклузивним 

условима и девет исказа који се односе на различите врсте сметњи. 

Самопоуздање испитаних васпитача мерено је на скали од један до пет, 

при чему један показује најнижи ниво самопоуздања, а пет показује 

највиши. У обради резултата примењене су методе дескриптивне 

статистике (аритметичка средина) и MANOVA. 

Добијени налази су показали да су васпитачи-специјалисти у односу на 

васпитаче који су завршили основне студије и који су похађали додатне 
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обуке из области инклузије изразили значајно виши ниво самопоуздања у 

уверењу да могу да: раде са децом која имају сметње у развоју, развијају 

садржаје прилагођене потребама ове деце, користе инклузивну 

терминологију, процењују напредовање деце, информишу родитеље о 

карактеристикама деце (p<,01) и користе нове технологије у раду са децом 

која имају сметње у развоју (p<,05). У односу на васпитаче који су 

завршили основне студије и нису се додатно обучавали за рад у 

инклузивним условима, васпитачи-специјалисти су показали значајно 

виши ниво самопоуздања у погледу способности да утичу на напредак 

деце која имају сметње у развоју, да допринесу промени у квалитету 

живљења и самопоштовању ове деце, као и да процене корисност 

образовних медија (p<,05). 

Васпитачи-специјалисти су у значајној предности у односу на друге две 

групе васпитача и у погледу тога како процењују своје самопоуздање за 

рад са децом која имају физичке и развојне поремећаје (p<,05), као и са 

децом која имају поремећаје у говору и са децом која долазе из 

маргинализованих група (p<,01). Што се тиче рада са децом која имају 

емоционалне поремећаје, васпитачи-специјалисти показују значајно виши 

ниво самопоуздања само у односу на васпитаче који су завршили основне 

студије (p<,05). Статистички значајне разлике у самопоуздању васпитача-

специјалиста нису утврђене у погледу рада са децом која имају 

вишеструке поремећаје и аутизам, иако су и у вези са овим тврдњама 

највиши просечни скорови добијени за овај подузорак. 

На основу добијених резултата потврђени су позитивни ефекти 

специјалистичких студија у унапређивању самопоуздања васпитача за рад 

у инклузивним условима. Резултати имплицирају даље развијање 

курикулума специјалистичких студија, садржаја обука стручног 

усавршавања и отварају могућности за даља истраживања.  

Кључне речи: рана инклузија, васпитачи-специјалисти, професионално 

самопоуздање васпитача, предшколска установа. 
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КРИТИЧНА ПИТАЊА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА –  

КАКО ДА ИНКЛУЗИЈА ТРАЈЕ? 

Вера Рајовић
*
 

Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија 

Резултати мониторинга инклузивног образовања показују неке критичне 

тачке актуелног тренутка имплементације инклузије у нашој земљи. Под 

критичним питањима подразумевамо питања на која професионалци 

имају одређене погледе и одговоре, имплицитне или експлицитне, који 

нису увек довољно засновани на научним достигнућима и 

истраживањима, а могу представљати значајне детерминанте 

професионалног деловања. У овом раду ћемо размотрити нека од тих 

критичних питања инклузије на основу прегледа литературе и 

истраживања реализованих у нашој земљи. 

Када су у питању деца под ризиком од искључивања, истраживања 

показују да наши наставници најчешће као индивидуалне разлике 

релевантне за наставу препознају, управо, ниво способности ученика, 

етничку припадност и социоекономски статус ученика. Такође, научна 

јавност је у оквиру овог истраживачког поља изградила схватање да је 

инклузија деце која имају сметње у развоју парадигма грађења школе која 

је инклузивна у најширем смислу. Стога је једно од критичних питања 

везано за научне основе инклузивног образовања. Научнотеоријска 

заснованост инклузивног образовања аргументује се потребом грађења 

еклектике која комбинује достигнућа формулисана различитим теоријама 

– у питању је заокрет ка парадигми која има значајне импликације за цео 

процес, почевши од процене, преко доношења одлука о "СМАРТ" 

циљевима подршке, до реализације подршке која би водила 

индивидуалном напредовању. Заправо, уместо кохерентног теоријског 

опредељења, реч је о преласку од медицинског ка социјалном моделу, 

који, како се испоставило, није тако лак, управо због начина на који су 

едуковани сви релевантни актери. Социјални модел је заснован на 

следећим принципима: 1) нормализација окружења, уместо 

„нормализације“ индивидуе, 2) једнакост потреба из које произлази 

једнакост права на прилике за развој, учешће и (квалитетно) учење, 3) 

активно учешће, тј. стварање прилика за преузимање, комплекса 

друштвено вреднованих улога који је репрезентативан за културу, те 4) 

активно уважавање разноврсности као ресурса за учење свих.  
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Следеће питање које ће бити размотрено везано је за ставове према 

инклузивном образовању различитих категорија деце под ризиком. 

Преглед истраживања ставова наставника од 2002. до 2012. године 

показује да су ставови наставника према инклузивном образовању и даље 

доминантно негативни. Ставови изграђени у претходној деценији кроз 

пројекатска искуства нису се битно променили за две године 

имплементације Закона о основама образовања и васпитања који уводи 

инклузију у систем. Могући разлози за то се анализирају и актуелна 

истраживања нас воде ка сазнању да је кључ даљег трагања за њима у 

искуствима успешне праксе које воде учењу свих релевантних актера. Но, 

показало се да је професионално искуство мање моћно у промени ставова 

у односу на приватно. 

Један од значајних фактора који доводе до отпора јесу компетенције 

наставника. Биће анализирана истраживања која показују да се 

наставници не осећају довољно компетентним за рад са децом која имају 

сметње у развоју. Ту се суочавамо са питањем везаним за наставне методе 

за инклузивну наставу. Да ли инклузија деце која имају сметње захтева 

специфичне наставне методе? Овде су мишљења подељена: поједини 

аутори тврде да постоји мали део специфичности, но, када свој одговор 

елаборирају, испостави се да мисле на оно што је код нас специјалистички 

третман а не део наставе. Други, пак, говоре о „доброј“ настави, у којој се 

користе разноврсне методе, као о инклузивној настави, из чега директно 

произилази потреба осавремењавања програма за образовање наставника 

тако да се наставници опреме читавим пакетима савремених наставних 

метода, техника, облика рада, активностима као и наставним 

материјалима што би им омогућавало да изађу у сусрет индивидуалним 

разликама и потребама ученика које ће обухватати и мање видљиве 

разлике какве су оне које се односе на когнитивне стилове и сл. Да бисмо 

одговорили на ово кључно питање, потребно је да знамо које још 

компетенције запослени у инклузивној школи треба да имају. Посебно 

ћемо се позабавити инклузивним праксама у процесу сарадње, пре свега, 

са родитељима (за почетак, уважавање учешћа родитеља од тренутка 

процене детета, преко доношења одлука до разраде колаборативног 

процеса реализације договореног). Следећа група компетенција о којима 

ће бити речи везана је за вештине коришћења информационо-

комуникационе технологије у настави пошто УД (универзални ИКТ 

дизајн за учење) често представља кључ за успех сваког детета.  

Кључне речи: парадигматски заокрет, ставови, наставни курикулум и 

методе, компетенције наставника за инклузивно образовање. 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Тина Штембергер
*
 и Соња Чотар-Конрад 

Педагошки факултет, Универзитет у Приморској, Копар, Словенија 

Имплементација инклузивне парадигме у школама у Словенији током 

последњих петнаест година довела је до значајних промена у области 

образовања деце која имају посебне потребе. Успешна имплементација 

инклузије у образовним институцијама зависи од бројних фактора, а 

УНЕСKО скреће пажњу на наставнике као најзначајнији фактор од ког 

зависи успех инклузије у школама. Стога је потребно да наставници имају 

одређене компетенције у области имплементације инклузије које 

подразумевају знања, вештине и адекватне ставове. Бројни истраживачи 

указали су да ставови наставника према инклузији креирају позитивна или 

негативна очекивања, која утичу на успешност имплементације инклузије. 

Наиме, имплементација инклузије директно је повезана са наставничким 

разумевањем инклузије, као и са њиховим имплицитним теоријама. Са 

друге стране, поједини аутори указују на то да је неоправдано очекивати 

промене у ставовима, уверењима и вредностима наставника, уколико они 

нису добили одговарајуће усавршавање у области инклузије. Такође, 

указано је да су наставници, који су у оквиру почетне обуке похађали 

већи број сати посвећених теми инклузивног образовања, имали 

позитивније ставове према инклузији. Имајући у виду значај 

наставничких компетенција у области инклузије, циљ овог рад 

представља утврђивање начина на који наставници запослени у основним 

школама у Словенији процењују своје компетенције за рад у инклузивним 

условима. Спроведено је дескриптивно, неекспериментално истраживање 

у јуну 2014. године. Укупно 132 наставника одговарало је на петостепеној 

Ликертовој скали на питања затвореног типа. Упитник је имао 

задовољавајућу критеријумску валидност, с обзиром да је факторском 

анализом утврђено да су прва три фактора објашњавала 55,04% варијансе. 

Степен поузданости био је, такође, задовољавајући (α=0,910). Подаци су 

анализирани применом дескриптивне статистике и статистике 

закључивања (Mann-Whitney тест) у програму SPPS. Резултати су указали 

да наставници у Словенији, сматрају да нису у довољној мери 

компетентни за инклузију, што је посебно изражено међу предметним 

наставницима. Међутим, већина наставника имала је позитиван став 

према инклузији и била је спремна на промене у школској пракси које би 

омогућиле спровођење инклузије. Разредни наставници су имали 
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позитивнији став према инклузији и били су спремнији на увођење 

промена које би допринеле успешној реализацији инклузије. Имајући у 

виду позитивне ставове према инклузији и релативно низак степен 

компетенција за њено спровођење, потребно је обезбедити програме 

стручног усавршавања који би наставницима пружили одговарајућа 

знања. Ови програми су од посебног значаја за наставнике који су студије 

завршили пре увођења инклузивне парадигме у школски систем. Такође, 

потребно је обезбедити развој компетенција за инклизију током почетне 

обуке будућих наставника која би им пружила основна знања о деци која 

имају посебне потребе и током које би били припремљени да примењују 

посебне наставне методе за рад са различитим групама деце.  

Кључне речи: инклузија, компетенције, наставници основне школе. 
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ПЕРЦЕПЦИЈЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

О ПРИМЕНИ ИНКЛУЗИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

Наташа Бировљев
*
 

Основна школа „Гаврило Принцип”, Земун, Србија 

Циљ овог рада представља испитивање перцепција наставника и стручних 

сарадника о примени инклузије у образовном процесу. С обзиром на то да 

су наставници и стручни сарадници најзначајнији носиоци промена у 

школи, важно је испитати њихово мишљење о томе на који начин се у 

образовном процесу примењује пракса инклузивног образовања. 

Истраживање из области инклузивне праксе (студија случаја) спроведено 

је у ОШ „Гаврило Принцип” у Земуну. У истраживању је примењен 

полуструктурисани интервју. У појединачним интервјуима учествовало је 

пет наставника предмета природних и друштвених наука и грађанског 

васпитања, две наставнице разредне наставе и стручна сарадница 

(психолог). Резултати истраживања показују да наши испитаници 

сматрају да је неопходно спровести одређене мере како би се унапредила 

актуелна пракса инклузивног образовања. У складу са тим, предлажу 

конкретне препоруке за образовну праксу које се могу сврстати у 

неколико група. Прва група образовних препорука подразумевала би 

подизање нивоа образовне културе (стручне трибине, семинари и 

предавања) свих учесника образовно-васпитног процеса. Друга група 

мера би се односила на појашњавање измена везаних за инклузивну 

политику. Трећа група мера би подразумевала бољу организацију школе 

(посебно тима за инклузивно образовање), квалитетнији рад током 

наставних и ваннаставних активности (преиспитивање и унапређивање 

наставне праксе кроз саморефлексију; повећан број ваннаставних 

активности) и продуктивнију сарадњу са локалном заједницом. 

Кључне речи: инклузивно образовање, инклузивна политика, инклузивна 

пракса, препоруке за образовну праксу. 

                                                           
*
 E-mail: natasabirovljev@yahoo.com 
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УВЕРЕЊА НАСТАВНИКА О РАДУ СА ДЕЦОМ КОЈА ИМАЈУ  

СМЕТЊЕ У РАЗВОЈУ У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ 

Миља Вујачић
*
 

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

Испитивање личних педагошких уверења наставника важно је за 

разумевање и унапређивање њихове праксе у инклузивном образовању. У 

раду су приказани резултати истраживања које је део обимније студије о 

подстицању стваралаштва, сарадње и иницијативе код ученика. Циљ овог 

истраживања представља стицање увида у уверења наставника о 

способностима и потенцијалима деце која имају сметње у развоју, улогама 

наставника у инклузивном образовању и начинима рада са овом децом. 

Узорком је обухваћен 1441 учитељ и наставник, из репрезентативног 

узорка основних школа у Србији. Примењен је упитник који је садржао 13 

тврдњи у вези са којима су учитељи и наставници изражавали слагање на 

петостепеној скали процене Ликертовог типа. У обради података је 

коришћена дескриптивна статистика (фреквенције и проценти). Резултати 

истраживања указују на то да већина учитеља и наставника децу која 

имају сметње у развоју посматрају као особе које имају могућности и 

потенцијале за учење и напредовање у оквиру редовне наставе. Подаци 

показују да су испитаници свесни да од њиховог ангажовања и начина 

рада зависи напредак и успех деце која имају сметње у развоју и да је, 

кроз примену индивидуализованог приступа могуће успешно прилагодити 

градиво и захтеве способностима ове деце. Међутим, налази истраживања 

указују на то да уверења наставника о начину рада са децом која имају 

сметње у развоју нису у складу са кључним принципом инклузивног 

образовања којим се истиче важност и неопходност укључивања ове деце 

у заједничке активности са вршњацима. Указује се на потребу за 

обезбеђивањем додатне подршке током стручног усавршавања која би 

водила ка усклађивању уверења и пракси наставника са теоријским 

поставкама инклузивног образовања. 

Кључне речи: деца која имају сметње у развоју, наставници, редовна 

настава, инклузивно образовање. 

                                                           
*
 E-mail: mvujacic@ipi.ac.rs 
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ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЕНИКА 

ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Зорица Димитријевић
*
 

Основна школа „Стари градˮ, Ужице, Србија 

Мали број истраживања се бави ученичком перцепцијом инклузивног 

образовања. Информације које добијамо од ученика могу нам послужити 

да унапредимо инклузивну праксу и учинимо је квалитетнијом. Циљ 

истраживања представља испитивање ставова ученика у односу на 

инклузивно образовање, процена квалитета образовне подршке коју 

школа пружа ученицима који имају сметње у развоју да би се мењала и 

унапређивала инклузивна пракса. У истраживању је коришћен упитник 

који је садржао 20 ајтема у вези са којима су ученици изражавали слагање 

на петостепеној скали. Испитивање ставова ученика (N=117) показује да 

су многи ученици спремни да пруже подршку деци која се образују према 

инклузивном програму, као и да су спремни да остваре социјалне 

контакте са вршњацима који имају сметње у развоју, без обзира на то што 

их школа не сензибилише довољно и не промовише значај и важност 

вредносних ставова у инклузивном образовању. Резултати показују да 

наставници имају значајан утицај на развој ставова код ученика и да су 

њихова уверења о инклузивном образовању изузетно важна за ученике. 

Ако желимо да мењамо парадигму школе и унапредимо инклузивну 

праксу, нужно је да уважимо мишљења ученика. На основу налаза 

истраживања као тренутне слабости инклузивног образовања и оно што 

треба унапређивати у нашим школама можемо издвојити следеће: 

промовисање стратегија вршњачког подучавања да би ученици који имају 

сметње у развоју добили пуну подршку како од наставника, тако и од 

вршњака; информисање ученика о врстама додатне образовне подршке 

како би се смањио утицај предрасуда о деци која се образују према 

инклузивном програму; учење о важности инклузивног образовања у 

редовним основним школама; промовисање успеха ученика који се 

образују према инклузивном програму; подршка инклузивном образовању 

кроз рад ученичког парламента. 

Кључне речи: вредносни ставови ученика, инклузија. 

                                                           
*
 E-mail: zdimitrijevic031@gmail.com 
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МИШЉЕЊА ШКОЛСКИХ САВЕТНИКА О ОБРАЗОВАЊУ 

УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ ПОСЕБНЕ ПОТРЕБЕ 

Јанез Дробнич
*
 

Педагошки факултет, Универзитет у Приморској, Копар, Словенија 

Упркос чињеници да је прошло више од три деценије од увођења 

инклузивне парадигме у школама, систем специјалног образовања још 

увек постоји у већини европских земаља. Специјалне школе могу се 

посматрати као начин да се ученицима којим имају посебне потребе 

обезбеди право на образовање, али и као показатељ неједнакости у 

образовању због њиховог искључивања из уобичајеног окружења за 

учење које је доступно свим другим ученицима. Задатак школских 

саветника јесте да пружају помоћ у интеграцији ученика који имају 

посебне потребе. У овом истраживању смо испитивали ставове школских 

саветника према образовању ученика који имају посебне потребе. Притом 

је посебна пажња посвећена питању које школе би они требало да 

похађају. У истраживању је учествовао сто један школски саветник из 

основних, средњих и специјалних школа у Словенији. Преовлађује 

мишљење саветника да би све групе ученика који имају посебне потребе 

требало да похађају инклузивне школе, осим ученика који испољавају 

тешкоће у учењу. Подаци указују на то да је потребно трагати за новим 

решењима на којима би била заснована модерна школа, као и на то да је 

неопходно обезбедити обуку наставника за рад у инклузивним условима у 

школи где се сви ученици посматрају као индивидуе, без поделе на две 

групе ученика – оне који имају тешкоће у развоју и остале. Такође је 

потребно ревидирати програме иницијалног образовања и усавршавања 

свих наставника. 

Кључне речи: ученици који имају посебне потребе, инклузивно 

образовање, једнакост, школски саветници, учионица. 

                                                           
*
 E-mail: janez.drobnic@pef.upr.si 
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УНАПРЕЂИВАЊА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ: 

ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Ивана Ђерић
*
 

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

Бојана Бодрожа 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија 

Јелена Теодоровић 

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу,  

Јагодина, Србија 

Инклузивно образовање (ИО) је најизазовнија образовна промена са којом су 

се суочили наставници и други актери од 2000. године, када су започете 

опсежне реформе образовног система у Србији. Налази домаћих и 

иностраних истраживања указују да је ИО потребно даље унапређивати, али 

да је неопходно да се консултују наставници приликом доношења нових 

системских одлука. У раду ће бити представљен сегмент истраживања чије је 

циљ био да се сагледа мишљење наставника о начинима унапређивања 

иклузивног образовања од системског нивоа до нивоа учионице. Упитником 

су прикупљени подаци од 436 наставника из репрезентативног узорка којим 

је обухваћена сто педесет једна основна школа у Србији. Наставници су 

одговарали на питања отвореног типа о томе шта је потребно учинити и на 

који начин би могла да буде унапређена пракса ИО. Примењен је метод 

анализе садржаја. Одговори наставника су кодирани комбинацијом 

дедуктивног приступа на основу листе унапред утврђених категорија, као и 

индуктивним приступом који је омогућио да се креирају нове категорије које 

су специфичне за овај узорак и тип образовне реформе. Прелиминарни 

резултати истраживања сугеришу да ИО може да се унапреди тако што ће 

просветне власти да обезбеде више финансијских средстава, да побољшају 

организационе услове рада у школама, да уведу систем додатних подстицаја 

за наставнике који развијају праксу ИО, да се организују практичне обуке за 

наставнике, да се обезбеде стручни материјали и наставна средства за рад, да 

се анагажују педагошки асистенти, дефектолози и стручни сарадници као 

подршка наставницима у раду са ученицима. Наставници нису препознали 

само препреке са којима се суочавају у спровођењу инклузивног образовања, 

већ су понудили и оптимална решења за унапређивање праксе у учионици и 

на системском нивоу. 

Кључне речи: инклузивно образовање, наставници, образовне промене. 

                                                           
*
 Е-mail: ivana.brestiv@gmail.com 
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ЛАТЕНТНА СТРУКТУРА СТАВОВА ВАСПИТАЧИЦА  

ПРЕМА ПРЕДШКОЛСКОЈ ИНКЛУЗИЈИ 

Мирољуб Ивановић
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Угљеша Ивановић 

Факултет за менаџмент у спорту, Алфа универзитет, Београд, Србија 

С увођењем инклузивног модела образовања у Републици Србији школске 

2010/11. године, васпитачица добија доминантну улогу у васпитању деце 

која имају тешкоће у развоју. Циљ рада је идентификовање латентне 

структуре ставова васпитачица према инклузији, као и испитивање 

корелација између екстрахованих фактора. На узорку (N=126) испитаница 

из предшколских установа у Ваљеву примењен је Упитник ставова 

просветних радника о инклузији у марту 2015. године. Утврђене 

вредности Кронбаховог алфа коефицијента, указују на то да је добијена 

задовољавајућа интерна конзистентност примењеног мерног инструмента. 

Факторском анализом (PCA) изоловано је седам релевантних латентних 

димензија (надлежност васпитачица, предубеђење према инклузији, 

отвореност обданишта, лична и стручна меродавност, организациона 

адаптација, промишљање инклузије и критеријуми праћења инклузије) 

које кумулативно објашњавају 39,56% варијансе добијених одговора. 

Издвојене и корелиране димензије ставова васпитачица према 

предшколској инклузији могу дати релевантне смернице за развој 

савременог модела инклузивног курикулума, као и основу за даљи 

истраживачки рад усмерен на трансформацију негативних ставова према 

инклузивном образовању, док са практичног аспекта, оне омогућавају 

систематско процењивање ефеката припремања за спровођење инклузије 

и могућност квалитетније укључености. 

Кључне речи: деца с посебним потребама, инклузивно образовање, ајтеми, 

латентне димензије, васпитачи. 

                                                           
*
 Е-mail: miroljub.ivanovic@gmail.com 
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ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ ДАРОВИТИХ:  

РЕЧ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА 

Зорана Јолић-Марјановић
*
, Ана Алтарас-Димитријевић и 

Марија Ледински 

Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија 

Интелектуална даровитост подразумева низ специфичности у 

когнитивном функционисању и особинама личности које се у школском 

контексту пресликавају у потребе за посебном образовном подршком. 

Циљ ове студије био је да испита како образовне потребе даровитих виде 

наставници, а како сами даровити ученици. У истраживању је учествовало 

49 наставника и 39 интелектуално даровитих ученика из четири основне 

школе. Подаци су добијени упитником о претпостављеним образовним 

потребама даровитих ученика, груписаним у девет области. Дескриптивна 

статистика и робустни тестови групних разлика показују да наставници 

дају више оцене у скоро свим областима, при чему посебно издвајају 

потребе даровитих да раде убрзаним темпом (АS=4.20), да им се понуде 

комплексни и обогаћени садржаји (АS=4.10), и то прилагођени 

интересовањима (АS=4.04), као и задаци отвореног типа (АS=4.01); сами 

ученици релативно високо оцењују само потребу за усклађивањем 

садржаја учења с интересовањима (АS=3.80) и прилагођавањем темпа 

рада (АS=3.77). Кластер анализом утврђено је да се на основу разлика у 

одговорима могу издвојити три групе ученика, од којих (само) једна 

сопствене образовне потребе опажа идентично као наставници. Резултати 

ове студије издвајају убрзавање и усклађивање програма са 

интересовањима ученика као најпотребније мере у образовању даровитих, 

али такође истичу нужност диференцирања унутар ове групе ученика. 

Кључне речи: образовне потребе, интелектуално даровити ученици, 

наставници, диференцијација. 

                                                           
*
 E-mail: zjolic@f.bg.ac.rs 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА ЗА РАД У ИНКЛУЗИВНОМ 

ОКРУЖЕЊУ – ДОПРИНОС СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Исидора Кораћ
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Континуирано стручно усавршавање представља саставни и oбавезни део 

професионалног развоја васпитача које подразумева стицање нових и 

усавршавање постојећих компетенција за рад у инклузивном окружењу. Циљ 

истраживања био је да се утврди мишљење васпитача о доприносу стручног 

усавршавања у стицању компетенција из области инклузивног образовања, 

као и њихово мишљење о додатном стручном усавршавању из ове области. 

За потребе истраживања конструисан је упитник који је садржао питања 

затвореног и отвореног типа. Мишљење васпитача о доприносу стручног 

усавршавања прикупљено је помоћу питања отвореног типа, а добијени 

подаци анализирани су применом методе анализе садржаја (N=102). Налази 

указују да се више од половине испитаних васпитача изјашњава да је у 

великој мери задовољно понудом акредитованих програма стручног 

усавршавања из области инклузивног образовања, а као кључне добити 

наводе: развијање компетенција из области планирања и програмирања, 

сензибилизацију за потребе деце из маргинализованих група, превазилажење 

личних предрасуда, бољи приступ деци којој је потребна подршка и бољу 

сарадњу са родитељима. Највећи број њих истиче да је неопходно обезбеди 

већи број и већу доступност обука, као и да оне треба да садрже више 

примера добре праксе. Васпитачи наводе да су им потребне додатне обуке у 

следећим областима: рад са даровитом децом, примена различитих метода 

рада и обезбеђивање напредовања деце која имају сметње у развоју. Добијени 

налази упућују на закључак да концепт стручног усавршавања треба тако 

осмислити да он омогућава партиципативност учесника, као и да има 

уграђене механизме праћења процеса примене наученог у пракси. 

Кључне речи: стручно усавршавање, професионални развој, васпитачи, 

инклузивно образовање, компетенције. 

                                                           
*
 Е-mail: vs.isidora.korac@gmail.com 
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СПРЕМНОСТ ВАСПИТАЧА ЗА РАД У ИНКЛУЗИВНОМ 

ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ 

Наташа Ковачевић
*
 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија 

Образовни системи великог броја земаља реформисани су последњих 

година у складу са инклузивним принципима. Интензивиране су расправе 

о потреби да се сваком детету, без дискриминације и сегрегације, омогући 

укључивање у квалитетно образовање од најранијег узраста. 

Промовисање вредности инклузивног образовања намеће потребу за 

јачањем капацитета васпитнообразовних установа и компетенција 

стручног особља које у њима делује. Међу васпитачима испитиваним у 

предшколским установама у Републици Србији забележена је ниска 

мотивација и незадовољавајућа информисаност о принципима 

инклузивног образовања. Будући да квалитет реализације инклузивног 

образовања у великој мери зависи од мишљења и компетенција 

практичара, отварају се бројна питања. Релевантна питања према нашем 

мишљењу су следећа: Колико су васпитачи спремни за рад у инклузивном 

образовном контексту? Како пеципирају могућност унапређивања 

властитих компетенција и које су могућности за превазилажење баријера 

из њихове перспективе? У раду се интерпретирају налази бројних 

истраживања којима се нуде одговори на постављена питања. На основу 

представљених налаза закључујемо да је неопходна појачана 

сензибилизација кадра за уважавање вредности инклузије и да је потребно 

подстицати их да примењују индивидуализовани притуп у васпитној 

групи. 

Кључне речи: компетенције васпитача, инклузивно образовање, баријере 

за инклузију. 

                                                           
*
 Е-mail: natasakovacevic.ff@gmail.com 
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ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА У ОБРАЗОВАЊУ  

ДАРОВИТИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА 

Мојца Кукања-Габријелчич
*
 и Тина Штембергер 

Педагошки факултет, Универзитет у Приморској, Копар, Словенија 

Диференцијација и индивидуализација представљају комплексне поступке 

у настави који су значајни како за индивидуалну, тако и за социјалну 

перспективу. У раду са даровитим и талентованим ученицима циљ 

диференциране наставе односи се на оптимизивање и прилагођавање 

образовног процеса карактеристикама ових ученика. Преовлађује уверење 

да школски систем у Словенији није у довољној мери пријемчив за 

даровите и талентоване ученике чији се потенцијали стога често 

занемарују. Полазећи од ове претпоставке, спровели смо истраживање 

чији је циљ био да се установи да ли наставници диференцирају образовне 

елементе и које елементе најчешће диеренцирају. У истраживању је 

учествовало 378 наставника који су путем интернета одговарали на 

питања из упитника који је конструисан за потребе овог истраживања. 

Прикупљени подаци анализирани су у SPSS програму применом 

дескриптивне статистике и статистике закључивања. Резултати указују да 

у настави даровитих и талентованих ученика преовлађује диференцирање 

следећих образовних елемената: образовни циљеви, наставне процедуре 

или методе, као и наставни материјали. Према мишљењу наставника 

основне школе, најбољи приступ у раду са даровитим и талентованим 

ученицима подразумева додатне задатке, обавезе или додатне лекције у 

редовној настави. Поред тога, наставници указују на потребу за 

диференцирањем наставних питања и задатака, наставног материјала, 

домаћих задатака и других обавеза ученика, док су програм, наставна 

припрема и провера знања оцењени као мање значајни елементи. 

Резултати упућују на то да је потребно конципирати различите програме 

стручног усавршавања наставника који би били усмерени на оснаживање 

наставничких компетенција у раду са овом специфичном групом ученика. 

Кључне речи: инклузивно образовање, диференцирана настава, 

индивидуализација, дариовити ученици, талентовани ученици. 

                                                           
*
 E-mail: mojca.k.gabrijelcic@pef.upr.si 
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МОТИВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИЗБОРА И КАРИЈЕРНИ РАЗВОЈ 

НАСТАВНИКА РЕДОВНИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ШКОЛА 

Милица Марушић
*
 

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

У претходним истраживањима идентификовали смо три групе наставника 

на основу доминантних мотива професионалног избора: наставници 

реалисти, идеалисти и опортунисти. Такође, описали смо на основу 

емпиријских података пет фаза каријерног циклуса наставника – 

индукција, грађење компетенција и ентузијазам, каријерна фрустрација, 

стагнација и повлачење. Циљ рада је да дефинише особености каријерног 

развоја трију група наставника (реалисти, идеалисти и опортунисти), 

имајући у виду систем образовања у којем је наставник запослен – 

редовни или специјални. У истраживању је учествовало 120 наставника 

редовних и 95 наставника специјалних средњих школа који су попуњавли 

упитник посебно конструисан за потребе овог рада (α=0.76 и 0.70). У 

анализи података примењена је кластер анализа, факторска анализа, 

паралелна анализа и т-тест. Најповољније карактеристике односа према 

послу јављају се код наставника код којих су доминирали интринзички 

мотиви професионалног избора (идеалисти) – они показују мање знакова 

каријерне фрустрације у односу на друге две групе наставника и већу 

приврженост и посвећеност послу у односу на наставнике опортунисте. 

Закључујемо да се однос према послу наставника разликује зависно од 

тога из којих су се мотива определили за овај посао. Такође, закључујемо 

да се каријерни развој наставника иделиста, опортуниста и реалиста 

разликује зависно од контекста у којем раде (редовна/специјална школа). 

Импликације овог рада значајне су за систем иницијалног образовања 

наставника.  

Кључне речи: мотиви професионалног избора, каријерни развој 

наставника, наставници у редовним школама, наставници у специјалним 

школама, кластер анализа. 

                                                           
*
 E-mail: millica13@yahoo.com 
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ДОПРИНОС ИНИЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА  

РАЗВОЈУ КОМПЕТЕНЦИЈА ВАСПИТАЧА  

ЗА РАД СА ДАРОВИТОМ ДЕЦОМ 

Мирјана Николић
*
 и Тања Панић 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Мара Гарић  

Предшколска установа „Пчелица“, Сремска Митровица, Србија 

Како би васпитачи развили компетенције потребне за рад са даровитом 

децом, значајно је да већ у оквиру иницијалног образовања стекну одређена 

знања и вештине из овe области. У истраживању су постављена два циља: 

1) испитати имплицитне теорије студената о даровитости и 2) утврдити 

како студенти процењују допринос иницијалног образовања развоју 

сопствених компетенција за рад са даровитом децом. У истраживању су 

учествовала 104 студента завршне године основних и специјалистичких 

студија Високе школе за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум 

у Сремској Митровици који су одговарали на питања у упитнику посебно 

конструисаном за потребе овог истраживања. Подаци су обрађени методама 

дескриптивне статистике и анализом садржаја. Резултати указују да 

студенти од понуђених карактеристика даровитости најчешће издвајају 

интелектуална својства и креативност (AS=4,50; скала 1-5) и својства из 

области мотивације и учења (AS=3,33), а у мањој мери карактеристике 

даровитости из социоафективне сфере (AS=1,92) и особина личности 

(AS=1,84). Када описују даровито дете које су они препознали као такво, 

најчешће наводе показатеље из области уметности. Чак 77% студената 

процењује да нису у довољној мери оспособљени за рад са даровитом 

децом и препоручују више праксе и увођење садржаја из области рада са 

даровитом децом у методичке предмете. Према виђењу студената, 

педагошко-психолошка група предмета (основне студије) и предмет Рад са 

даровитом децом (специјалистичке студије) највише доприносе развоју 

компетенција у овој области. Добијени подаци указују да је потребно више 

пажње посветити освешћивању имплицитних теорија које студенти имају о 

даровитости и иновирању курикулума основних и специјалистичких 

студија.  

Кључне речи: компетенције, иницијално образовање васпитача, даровитост. 

                                                           
*
 Е-mail: vs.mirjana.nikolic@gmail.com 
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ИНКЛУЗИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Божидар Опара
*
 и Јуриј Марусиг 

Педагошки факултет, Универзитет у Приморској, Копар, Словенија 

О инклизији се може дискутовати на више ниова: концептуалном, 

политичком, научном, итд.; али су у суштини наставници ти који раде са 

децом која имају посебне образовне потребе и они су најважнији 

имплементатори инклизије. Од 2009. до 2012. године Европска агенција за 

развој образовања деце која имају посебне потребе водила је пројекат 

„Образовање наставника за инклузију“. Основни циљеви овог пројекта 

били су да се идентификује каква врста наставника је потребна за 

инклузивно друштво XXI века, као и кључне компетенције које су 

наставницима потребне за остваривање инклузивног образовања. Питања 

која су била у фокусу су: на који начин иницијално образовање може 

припремити све наставнике за инклузију и које су то вештине, знања, 

ставови и вредности потребне наставницима? Реалистично гледано, тешко 

је замислити да се за кратак временски период сви наставници могу 

укључити у програм обуке за инклузију. У погледу практичних 

могућности, чини се да је „континуирана професионална обука“, као 

организована форма образовања наставника, могућа и достижна у 

будућности. Ипак, за ефикасну реализацију инклузивног образовања, уз 

припремљеност свих наставника, потребни су и наставници који су 

специјализовани за пружање подршке ученицима који имају посебне 

потребе у превазилажењу различитих потешкоћа и пружању помоћи у 

учењу. У Словенији су, стога, развијени концепт и студије инклузивне 

педагогије. Особе које заврше ове студије постају експерти за пружање 

професионалне помоћи и за прилагођавање процеса образовања свим 

врстама посебних образовних потреба које ученици могу имати. 

Кључне речи: инклузија, образовање наставника, професионални развој, 

специјално образовање, деца која имају посебне образовне потребе. 

                                                           
*
 E-mail: jurij.marussig@pef.upr.si 
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АСОЦИЈАЦИЈЕ УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА  

О ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Јелена Станишић
*
 и Милан Станчић 

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

Резултати истраживања спроведених у нашој земљи указују на то да 

учитељи и наставници, углавном, имају негативан став према 

имплементацији инклузивног образовања. Циљ нашег истраживања јесте 

да сагледамо однос учитеља и наставника према инклузивном образовању 

кроз анализу њихових асоцијација о: инклузивном образовању као идеји, 

начину на који је инклизивно образовање представљено у образовној 

политици наше земље и начину на који се инклизивно образовање 

спроводи у пракси. У истраживању је учествовало 74 испитаника (29 

учитеља и 45 наставника). За потребе истраживања конструисан је 

упитник који је садржао питања отвореног типа. Подаци су обрађени 

методом тематске и евалуативне анализе садржаја. Већина испитаника 

има позитивне асоцијације када је реч о идеји инклузивног образовања 

коју најчешће повезују са појмовима као што су: прихватање и поштовање 

различитости, помоћ и подршка деци која имају посебне потребе, право 

сваког детета на образовање са вршњацима. Међутим, већина испитаника 

има негативане асоцијације у вези са начином на који је инклузивно 

образовање представљено у образовној политици, као и у вези са праксом 

инклузивног образовања. Прве асоцијације испитаника на инклузивно 

образовање у контексту образовне политике односе се на нереалне захтеве 

који су постављени и велика очекивања од учитеља и наставника, 

недовољну системску помоћ и подршку школама, као и површност у 

имплементацији инклузије у васпитнообразовни систем. Испитаници 

наводе да им је тешко да реализују инклузивно образовање у пракси, да 

немају подршку и помоћ у том процесу, као и да им недостају 

компетенције за успешну реализацију инклузивног образовања. Налази 

истраживања указују на то да разлоге за проблеме у реализацији 

инклузивног образовања не би требало тражити у односу наставника 

према самој идеји о инклузивном образовању, већ пре у начину на који се 

оно уводи у наш васпитнообразовни систем. 

Кључне речи: инклузивно образовање, учитељи, наставници, асоцијације. 

                                                           
*
 E-mail: jstanisic@ipi.ac.rs 
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ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ВАСПИТАЧА 

Мирјана Томић
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Успешном имплементирању инклузије у предшколској установи погодују 

услови интеракције и сарадње свих укључених актера, као и њихово 

позитивно мишљење о ефектима оваквог приступа у пракси. У раду је 

приказано истраживање чији је циљ био да се утврди мишљење васпитача 

о значају и добитима од инклузије за родитеље деце која имају сметње у 

развоју и друге деце, али и за рад самог васпитача, као и мишљење 

васпитача о чиниоцима важним за реализацију инклузије у пракси. Узорак 

истраживања чинило је 102 васпитача. Подаци су прикупљени помоћу 

упитника који је посебно конструисан за истраживачке сврхе, а састојао 

се од питања затвореног и отвореног типа. За обраду података коришћене 

су дескриптивне статистичке методе, као и метода анализе садржаја. 

Резултати истраживања показују да испитани васпитачи сматрају да је 

инклузија у великој мери значајна не само за родитеље деце која имају 

сметње у развоју и родитеље друге деце у васпитној групи, већ и за 

различите аспекте рада васпитача. Добити од инклузије за родитеље деце 

која имају сметње у развоју и деце типичног развоја представљају 

познавање могућности и потреба деце, активна улога у процесу васпитања 

и размена искуства, док васпитачима рад у инклузивним групама 

омогућава неговање различитости и упознавање нових метода и облика 

рада. Највећи број васпитача као чиниоце успешног остваривања 

инклузивне праксе наводи отворену комуникацију, едукован стручни 

кадар и међусобну размену мишљења и искустава. Налази истраживања 

указују на значај припреме и планирања властитог рада, професионалних 

знања и позитивног става као важних предуслова инклузивног васпитања 

и образовања.  

Кључне речи: инклузија, родитељи деце предшколског узраста, васпитачи, 

мишљење, добити. 

                                                           
*
 E-mail: vs.mirjana.tomic@gmail.com 
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ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА: КАРИКА КОЈА 

НЕДОСТАЈЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ ВАСПИТАЧА  

Соња Чотар-Конрад
*
 и Мојца Кукања-Габријелчич 

Педагошки факултет, Универзитет у Приморској, Копар, Словенија 

Савремене педагошке и психолошке теорије недвосмислено указују на 

значајну улогу васпитача у подстицању развоја емоционалне 

интелигенције деце. Пружање подршке дечјем разумевању, препознавању 

и изражавању емоција подразумева да су васпитачи у одређеном степену 

овладали сопственом емоционалном интелигенцијом (ЕИ). Циљ рада био 

је утврдити да ли наставници у довољној мери имају на располагању 

системски организовано образовање усмерено на развој ЕИ. Анализирани 

су програми стручног усавршавања васпитача који су објављени у 

Каталогу стручног образовања и усавршавања запослених у образовању 

(Министарство просвете Републике Словеније) у периоду од 2005. до 

2015. године. Тежиште студије биле су кључне речи које су се односиле 

на емоционалну интелигенцију. Резултати указују на недовољан број 

програма који се тичу развоја емоционалне интелигенције васпитача, с 

обзиром на то да је од укупно три хиљаде програма само четири било 

усмерено на развој наставничке емоционалне интелигенције. Ови 

резултати скрећу пажњу на неадекватну подршку развоју емоционалне 

интелигенције наставника у образовном систему Словеније, што доводи у 

питање степен њихове овладаности емоционалном интелигенцијом. 

Будући да зависе од емоционалне интелигенције, компетенције 

наставника за инклузивно образовање такође су нарушене. Имајући у 

виду нагле промене у емоционалним стањима деце, као и различите нивое 

њихове пажње, мотивације и когнитивног функционисања, васпитачи се 

могу суочити са тешкоћама у настојањима да створе адекватно окружење 

за учење.  

Кључне речи: емоционална интелигенција, професионални развој, 

васпитачи, инклузија. 

                                                           
*
 E-mail: sonja.cotarkonrad@pef.upr.si 
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ПРИМЕНА РАЧУНАРА У РАДУ СА СЛАБОВИДОМ ДЕЦОМ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Милан Грујичић 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре –Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Игор Солаковић
*
 

Центар за образовну технологију Републике Српске, 

Бијељина, Република Српска 

Рад са слабовидом децом уз помоћ информационих технологија у свету је 

редовна пракса и даје одличне терапијске резултате. Циљ истраживања је 

да се провери успешност учења и распознавања боја код слабовиде деце 

употребом рачунара. У раду је коришћена метода теоријске анализе и 

метода планског посматрања три различита модела примене рачунара 

(стандардни рачунар, рачунар са употребом лупе и рачунар који има 

уграђен софтвер за зумирање екрана). Узорак истраживања су чинила 34 

испитаника, деца предшколског узраста (старости 5 и 6 година). 

Испитаници су били подељени у три групе и свака група је радила по 

једном моделу примене рачунара. Резултати истраживања показују да су 

испитаници имали највише успеха у распознавању боја у интерактивним 

играма на рачунару користећи инсталирани софтвер за зумирање екрана. 

На другој страни примена рачунара са употребом лупе и рад са 

стандардним рачунаром имају мање успеха. Не одговара сваком 

слабовидом детету примена исте врсте рачунара о чему треба водити 

рачуна приликом васпитнообразовног рада са слабовидом децом. 

Закључили смо да употреба рачунара који има уграђен софтвер за 

зумирање екрана има изузетно едукативан ефекат када се говори о 

васпитнообразовном раду са слабовидом децом. Интеграција 

информационе технологије у њихов терапијски развој је непоходна, али 

више као допунско дидактичко средство. 

Кључне речи: информационе технологије, слабовида деца, рачунари, 

софтвер за зумирање екрана.  

                                                           
*
 E-mail: igor.solakovic@gmail.com 
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МУЗИЧКИ ДАРОВИТО ДЕТЕ –  

УЧЕСНИК У ПРОЈЕКТНОЈ АКТИВНОСТИ У ВРТИЋУ 

Бранимир Драгојевић и Гордана Мијаиловић
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Ана Јовановић 

Основна музичка школа „Вук Караџић“, Лозница, Србија 

Снежана Драгичевић 

Предшколска установа „Бамби“, Лозница, Србија 

У пројектном приступу у раду са децом васпитач подстиче учење тако што 

обједињује различита подручја сазнања, везана за тему или проблем који 

децу интересује, обезбеђује услове да деца истражују, укључује одрасле и 

компетентније вршњаке. Даровита деца поседују значајан потенцијал за 

вршњачку едукацију, која би истовремено била и у функцији развијања 

њихове даровитости. У пракси се међутим овакав потенцијал не користи 

често. У ПУ „Бамби“ у Лозници, у мешовитој васпитној групи, реализује се 

пројекат „Музика” чији је циљ да се код деце подстакне интересовање за 

класичну музику, развија музички потенцијал и да упознају музичке 

инструменте. Пројект се реализује кроз бројне активности усмерене према 

детету, родитељима и друштвеној заједници. У раду се приказује пројектна 

активност у којој је даровито дете, које похађа други разред ОМШ „Вук 

Караџић“ у Лозници – одсек клавир и вишеструки је добитник награда на 

такмичењима, представило деци инструмент клавир и како се свира на 

њему. Евалуација активности, вршена на основу анализе видео записа, 

показала је да су деца активно партиципирала у овој активности: 

постављала су питања вршњаку, пажљиво су слушала композиције 

класичне музике, певала су и плесала уз музику коју је изводило даровито 

дете, те су тако могла да сазнају, доживе и искусе како се свира на клавиру. 

Анализа података добијених током разгвора васпитача са децом након 

активности и интервјуом са даровитим дететом показала је да су кроз 

остварену асиметричну интеракцију подстакнута интересовања деце 

учесника за класичну музику и музичке инструменте, али и метакогнитивне 

стратегије даровитог детета. Закључено је да анагажовање даровитог 

вршњака представља пример добре праксе, како за учење у пројектима, 

тако и за подршку и подстицај даровитом детету. 

Кључне речи: музички даровито дете, пројектно учење, пример добре 

праксе. 

                                                           
*
 Е-mail: vs.gordana.mijailovic@gmail.com 
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ПОДСТИЦАЊЕ ЛИКОВНОГ ИЗРАЗА И ДРУШТВЕНА 

ИНТЕГРАЦИЈА ДЕЦЕ КОЈА ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ  

У ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ РАЗВОЈУ 

Александра Јоксимовић
*
, Сања Филиповић и Никола Шуица 

Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности, 

Београд, Србија 

У раду представљамо акционо истраживање чији је циљ био да се креира, 

реализује и прате ефекти програма усмереног на подстицање ликовног 

израза и друштевене интеграције деце која имају тешкоће у 

интелектуалном развоју. У базичном делу програма учествовала су деца 

из Дома за децу и омладину ометену у развоју у Сремчици и студенти 

Факултета ликовних уметности (ФЛУ). За праћење ефеката програма 

коришћене су скале процене, упитници, структурисани интервјуи и 

Вилсонов тест креативности. Након реализованих ликовних радионица са 

децом из Дома, организована је изложба фотографија, као и низ јавних 

предавања, трибина и разговора са стручњацима из области психологије, 

стваралаштва, специјалне педагогије и уметницима. Као резултат 

програма покренута је дебата у широј јавности о маргинализацији 

осетљивих друштвених група и подстакнуто је развијање нових облика 

комуникације, изражавања и афирмације стваралачког потенцијала особа 

које имају тешкоће у развоју. Једна од најзначајнијих добити програма 

јесте разрађен методички приступ у раду ликовних педагога са децом која 

имају тешкоће у интелектуалном развоју, заснован на активирању 

потенцијала и подршке развоју личности, кроз стварање неопходних 

претпоставки за њихову квалитетнију друштвену интеграцију. Резултати 

истраживања показали су да је програм вишеструко користан – како за 

афирмацију деце која имају тешкоће у интелектуалном развоју кроз 

ликовни израз, тако и за студенте уметности у погледу њихових знања, 

искустава, вештина и емпатичности према овој популацији деце. Имајући 

у виду добре ефекте овог програма, препоручује се његово увођење у 

образовање студената ФЛУ, у оквиру предмета Методика ликовног 

васпитања и образовања.  

Кључне речи: деца која имају тешкоће у интелектуалном развоју, ликовно 

изражавање, друштвена интеграција. 

                                                           
*
 Е-mail: alexandra.joximovic@gmail.com 
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ЕФЕКТИ ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ 

КРЕАТИВНИХ ИГАРА 

Славка Кнежевић
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

У реализацији савремене наставе ликовне културе наглашава се да је 

потребно повећати ефикасност, да би требало да реализација буде боља и 

да стваралачке активности морају бити заступљеније, као и да се морају 

уважавати потребе, могућности и интереовања ученика. Неопходни су 

нови организовани облици рада и индивидуализована диференцирана 

настава. У раду се анилизирају резултати утицаја диференциране наставе 

ликовних активности применом креативних игара на подстицање и развој 

ликовних способности код деце у првом разреду основне школе. Игра је 

полазиште за стваралаштво у оквиру кога се могу обрадити и одређени 

ликовни проблеми (упознавање са новим техникама, ликовним 

елементима), а уједно стицати и потребно техничко искуство. Циљ овог 

истраживања јесте да се теоријски истражи и експериментално провери 

значај диференциране наставе ликовне културе применом креативне игре. 

Узорком је било обухваћено шездесеторо деце узраста од 7 година, од 

којих је двадесеторо ученика који имају посебне потребе (поремећај 

пажње, слабовидост, недовољна развијеност моторике). Истраживање је 

спровeдено у основној школи у контролној и експерименталној групи. У 

проучавању проблема истраживања користили смо експерименталну 

методу (креативна игра) и различите истраживачке технике, разноврсне 

материјале и савремена дигитална средства. Истраживањем је утврђено да 

је примена креативних игара допринела бољим резултатима у раду са 

децом у експерименталној групи и да је значајно повећан квалитет 

ликовних радова, као и њихов број) у односу на контролну групу 

(уобичајени начин рада). 

Кључне речи: дете, диференцирана настава, креативна игра. 

                                                           
*
 E-mail: slavkabeograd@gmail.com 
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МЕТОДИЧКИ ОКВИР ПОДРШКЕ УЧЕНИКУ У ИНКЛУЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАЊУ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Даница Коцевска
*
 

Тренинг центар „КОЦЕВСКИ“, Нови Сад, Србија 

Валентина Кртолица 

Основна школа „Михајло Пупин“, Ветерник, Србија 

Адекватно сагледавање инклузивне праксе и проналажење методичких 

оквира наставе која подржава развој ученика, представљају детерминанте 

даљег развоја инклузивног образовања. Циљ истраживања је да се на 

основу изучавања примењених методичких поступака моделује 

мултифункционални методички оквир у настави српског језика. 

Истраживањем је, током две школске године, праћена примена 

методичких поступака у настави српског језика који су били усмерени на 

остваривање циљева и исхода ИОП-2, а према којима су радиле две 

ученице у два одељења млађих разреда у ОШ „Михајло Пупин“. 

Коришћене су дескриптивна и каузална метода применом систематског 

посматрања и уочавања узрочно-последичних веза између методичких 

поступака и успеха ученика. Закључено је следеће: успех ученика је 

повећан применом измењених форми текста и простора за писање; 

примена стрипа као методичке подлоге уводи ученика у свет 

књижевности и граматике; примена рачунара у писању матерњег и другог 

писма повећава самопоуздање и ефикасност ученика; појмовни приступ 

изучавању садржаја подстиче усвајање језичких норми; примена 

кооперативних и интерактивних метода подстиче подршку вршњакa и 

омогућава да ученик u инклузивном образовању перманентно напредује. 

Моделовањем методичких поступака у настави језика, књижевности и 

језичке културе, уз примену методе укрштања, системски се приступа 

језичким појавностима у књижевним формама и подстичу интересовања 

ученика који се образују по ИОП-2 за наставни процес. 

Кључне речи: методички оквир, прилагођавање методичких поступака, 

појмовни приступ, метода укрштања, језичке појавности. 

                                                           
*
 E-mail: treningcentarkocevski@gmail.com 
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СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЕЦЕ КОЈА ИМАЈУ СМЕТЊЕ У РАЗВОЈУ 

КРОЗ УЧЕШЋЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ  

„У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ“ 

Весна Лукић
*
 и Здравка Поповић 

Предшколска установа „Пчелица“, Сремска Митровица, Србија 

Предшколску установу „Пчелица“ у Сремској Митровици од 1992. 

године, од када постоји развојна група деце која имају сметње у развоју, 

похађало је осамдесеторо деце која имају различите врсте сметњи у 

развоју и различит степен ометености, узраста од 3 до 10 година. 

Васпитнообразовни рад са децом у групи реализују дефектолог, 

медицинска сестра или васпитач. Велика пажња поклања се 

социјализацији деце, кроз укључивање групе у живот и рад вртића: 

боравак и дружење деце из развојне групе са децом у редовним групама; 

присуствовање позоришним представама организованим за сву децу; 

заједничке прославе важних датума, организовање заједничких спортских 

активности. У раду се приказује, као пример добре праксе, учешће деце из 

развојне групе на представљању вртића у позоришту, у оквиру 

манифестације „У сусрет пролећу“, извођењем покретне игре „Кад си 

срећан“ уз помоћ васпитача и дефектолога и подршку родитеља. У 

извођењу је учествовало шесторо деце, од којих троје има Даунов 

синдром, двоје деце има поремећај из спектра аутизма и једно слепо дете. 

Након активности вршена је евалуација на основу анализе видео снимка, 

и након разговора са родитељима деце, васпитачима из објекта и са 

неколико посматрача. Укључивање деце у јавно представљање вртића 

оцењено је као успешно. Сва деца су изашла и остала на сцени и успешно 

извела припремљену игру, за шта су награђена аплаузом, а видљиво је и 

њихово задовољство током и након извођења активности. Позитивне 

реакције присутних и утисци учесника евалуације показују да је ова 

активност у функцији јачања дечјих компетенција и припадности деце 

која имају сметње у развоју заједници деце и одраслих у вртићу.  

Кључне речи: социјализација, развојна група, инкузивни вртић. 

                                                           
*
 Е-mail: vesna.lukic1965@gmail.com 
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СТУДИЈА СЛУЧАЈА: УСПЕШНОСТ ПРИМЕНЕ ИНКЛУЗИЈЕ  

У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЈЕДНОГ ОДЕЉЕЊА 

Весна Лучић
*
 

Основна школа „Стари град“, Ужице, Србија 

Како би омогућили свој деци да се образују и васпитају, наставници треба 

да прилагоде начин рада разноврсним образовним потребама ученика. У 

студији случаја је представљенa примена инклузије у настави историје у 

одељењу у ком се налази ученик са којим се ради према ИОП-2. Ученик о 

коме је реч има сметње из спектра аутизма, и показује проблеме у 

понашању и учењу. У раду са њиме је примењена, од првог разреда, 

индивидуализација за све предмете. Од петог разреда за српски језик и 

математику је рађен ИОП-1, а у осмом разреду се ради ИОП-2 за седам 

предмета. У изради студије случаја коришћени су следећи извори и 

подаци: непосредан увид наставнице историје о врстама подршке које су 

пружене ученику од 5. до 8. разреда и о њиховим ефектима, портфолио 

ученика од 5. до 8. разреда (провере, запажања) и анкетирање ученика из 

одељења (укључујући и ученика са којим се ради према ИОП-у). 

Приказана је успешност примењених наставних стратегија на часовима, 

начина и врсте оцењивања, адаптације физичког окружења, 

прилагођавања садржаја, исхода и стандарда постигнућа. Велику помоћ 

наставници је пружио Приручник за планирање и писање ИОП-а, сарадња 

са одељењским старешином, стручном службом школе и члановима 

одељенског већа. Ученици су у анкети изјавили да у свакодневном раду 

наставница пружа, потпуно или у већој мери, подршку ученику који има 

сметње у развоју и да му вршњаци помажу, да су на сваком часу задаци 

прилагођавани ученику и да је ученик напредовао од петог до осмог 

разреда. Поред тога, сметње које су се јављале на часовима због 

понашања ученика најчешће су успешно превазилажене. Ова студија 

случаја показује да је могуће ефикасно применити инклузију у пракси.  

Кључне речи: студија случаја, ИОП-2, примена инклузије у настави 

историје. 

                                                           
*
 E-mail: vladuvera@open.telekom.rs 



VI МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 

48 

ЕКСПЕРИМЕНТИ ИЗ ФИЗИКЕ НАМЕЊЕНИ СЛЕПОЈ  

И СЛАБОВИДОЈ ДЕЦИ 

Јуриј Марусиг
*
 

Педагошки факултет, Универзитет у Приморској, Копар, Словенија 

У раду је представљен проблем извођења експеримената из физике у 

којима активно учествују слепи и слабовиди ученици. У инклузивној 

школи потребно је обезбедити најбоље механизме интеграције слепих и 

слабовидих ученика у процес учења. То подразумева што већи степен 

самосталности у учењу, укључујући и експерименте из физике, док остали 

ученици такође могу учити од слепих и слабовидих вршњака. Аутономија 

и активна кооперација имају највећи значај за личну мотивацију слепих и 

слабовидих ученика. У раду су представљени поједини експерименти из 

физике о светлости и њеној природи. Експерименте су изводили слепи и 

слабовиди ученици из Института за слепу и слабовиду омладину из 

Љубљане. Циљ је био самостално извођење експеримената и стицање 

бољег разумевања неких проблема из физике. Учење кроз експерименте 

из физике увећало је активност и мотивацију ученика, што указује на то 

да су експерименти са светлошћу били занимљиви и разумљиви 

ученицима. Слепи и слабовиди ученици самостално су користили њима 

намењена наставна средства. Резултати овог истраживања упућују на 

податак да су кроз адаптацију експеримената са светлошћу слепи и 

слабовиди ученици у значајној мери стекли знања из физике. Адаптацијом 

експеримената из физике у раду са слепим и слабовидим ученицима на 

адекватнији начин се одговара на њихове потребе за учењем физике.  

Кључне речи: слепи и слабовиди ученици, адаптација експеримената из 

физике, светлост, инклузија. 

                                                           
*
 E-mail: jurij.marussig@pef.upr.si 
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МЕТОДИЧКИ ПОСТУПЦИ, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА  

И ИНКЛУЗИЈА У ВРТИЋУ 

Слађана Миленковић
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Маријана Ристић 

Предшколска установа „Др Сима Милошевић“, Земун, Србија 

Татјана Мартић 

Предшколска установа „Пчелица“, Сремска Митровица, Србија 

Индивидуализација, као основни принцип остваривања процеса 

инклузије, неопходна је у раду сваког васпитача са децом која имају 

сметње у развоју. Стога је потребно развијати инклузивне програме у 

вртићима. Циљ рада јесте да се утврди на који начин васпитачи спроводе 

инклузивно васпитање и образовање у вртићу. У раду је коришћена 

дескриптивна метода и метод студијe случаја. Коришћене су технике 

посматрања, анализе документације и протокол посматрања. Током 2014. 

године праћенo je четворо деце која имају различите сметње у развоју, 

која су распоређена у четири васпитне групе у Предшколској установи 

„Др Сима Милошевић“ у Земуну. На основу анализе педагошког профила 

организован је центар интересовања, прилагођен је дидактички материјал 

и простор деци која имају сметње у развоју и индивидуализован је рад са 

њима у оквиру усмерених активности или дневних занимања. У раду су 

дати примери индивидуализације на месечном, недељном и на дневном 

нивоу. На основу добијених резултата истраживања изводи се закључак 

да инклузивну праксу у великој мери одређују методички оквири. Овакав 

приступ доприноси квалитетнијем професионланом ангажовању 

васпитача, бољој и већој укључености деце и већој ангажованости свих 

развојних потенцијала детета које има сметње у развоју, а за родитеље 

представља веће поверење у вртић и сигурнију родитељску улогу. 

Кључне речи: инклузија, индивидуализација, методички поступци, вртић. 

                                                           
*
 Е-mail: vs.sladjana.milenkovic@gmail.com 
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УРЕЂАЈ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОКРЕТА ОЧИЈУ КАО ПОДРШКА  

ПРИ КОРИШЋЕЊУ РАЧУНАРА ОСОБАМА КОД КОЈИХ ЈЕ 

ПОКРЕТЉИВОСТ ГОРЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА ОГРАНИЧЕНА 

Марина Миливојевић
*
 

Основна школа „Миодраг Матић”, Београд, Србија 

Савремена пракса и образовни систем, који је оријентисан на инклузивни 

приступ и прилагођавање васпитнообразовног програма способностима и 

могућностима ученика, намеће и потребу праћења светских трендова и 

примене асистивне технологије у свакодневном раду са ученицима који 

имају сметње у развоју. Један од уређаја који се користи као подршка при 

коришћењу рачунара за особе код којих је покретљивост горњих 

екстремитета ограничена јесте уређај за праћење покрета очију (еyе-

tracker). Овај уређај омогућава командовање и управљање операцијама на 

рачунару помоћу погледа. С тим у вези, циљ овог рада јесте да прикаже 

почетне кораке у прилагођавању и примени ове врсте асистивне 

технологије у раду са особама које због моторичких ограничења имају 

потешкоће у коришћењу рачунара. Овакво помагало поседује ОШ 

„Миодраг Матић“, специјална школа за ученике са церебралном 

парализом и вишеструким сметњама у развоју. Почетни корак у раду 

представља калибрација, односно, прилагођавање рачунарског система 

погледу ока. Калибрација се врши праћењем објеката који се померају, а 

број објеката се формира у складу са способностима корисника. Након 

успешно извршене калибрације левог и десног ока, потребно је извршити 

прилагођавање интеракције кроз постављање простора, метода и 

визуелних повратних информација. Следи прилагођавање контроле 

система кроз постављање одговарајуће брзине покрета миша, величине 

лупе и фактора зумурања. И поред многих предности које овај уређај 

пружа у раду са особама које имају потешкоће приликом контроле горњих 

екстремитета, главни недостатак јесте његова цена због чега се он готово 

и не употребљава на нашим просторима. 

Кључне речи: уређај за праћење покрета очију, eye-tracker, асистивна 

технологија, ограничена покретљивост горњих екстремитета. 

                                                           
*
 E-mail: milivojevicmarinam@gmail.com 
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МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП У РЕШАВАЊУ ТЕКСТУАЛНИХ 

АРИТМЕТИЧКИХ ЗАДАТАКА У РАДУ СА ДАРОВИТОМ 

ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Радоје Павловић
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Деца која су веома заинтересовaнa за математичке садржаје наjчешће су 

способна да схвате принцип изградње низа природних бројева до шесте године. 

Следећи логичан корак у раду са овом децом представља покушај решавања 

текстуалних аритметичких задатака. Озбиљан методички проблем у раду са 

децом тог узраста јесте да један број деце није у довољној мери савладао 

читање и да се васпитачи, који желе да подстичу децу да решавају текстуалне 

задатке, ослањају на усмено излагање услова задатка и на коришћење 

различитог помоћног материјала (слике, цртежи и сл.). На основу готових 

слика и цртежа деца најчешће обављају операције пребројавања и нису 

подстакнута да рачунају. У раду ће бити приказан другачији методички 

приступ у коме васпитач само чита задатак а деца сама реализују даље кораке – 

прате и анализирају структуру текста, праве шеме, представљају везу између 

датог и непознатог и врше операције рачунања. Са методичке тачке гледишта, 

обуку у решавању задатка сврсисходно је организовати у три етапе. Циљ прве 

етапе представља обука деце у моделовању различитих ситуација у којима се 

користе предмети симболичког карактера Током друге етапе деца се укључују 

у избор одговарајућих операција и састављањe математичких израза у 

одговарајућим ситуацијама које су задате текстом задатка. У трећој етапи се 

треба уверити да дете употребљава методу додавања и одузимања, будући да је 

за добијање резултата аритметичке операције потребно извршити ту операцију, 

а не одговор добити пребројавањем. Да би смо искључили пребројавање, 

препоручује се коришћење „скривене” очигледности: материјали се у почетку 

показују, пребројавају, означавају цифрама а затим се уклањају (у корпу, 

коверат, иза завесе). Након тога се у складу са садржајем задатка приступа 

избору операције и њеном појашњавању. Обуком васпитача за имплементацију 

ових принципа биле би унапређене компетенције васпитача за рад са децом 

предшколског узраста која су даровита за математику, пре него што деца 

овладају вештином читања.  

Кључне речи: текстуални задаци, даровита деца, математика, методички 

приступ. 

                                                           
*
 E-mail: radojica@rambler.ru 
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ИЗРАДА И ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗВОЈНИХ 

ОБРАЗОВНИХ ПЛАНОВА ЗА ДЕЦУ КОЈА ИМАЈУ СМЕТЊЕ  

У РАЗВОЈУ У ВРТИЋУ 

Јелена Перуновић-Самарџић
*
 

Јавна предшколска установа „Бамби“, Тиват, Црна Гора 

Данашњи васпитнообразовни систем не можемо замислити без деце која 

имају сметње у развоју, тако да је инклузија саставни део наше 

свакодневне праксе. Кроз обухватну реформу образовања – која је почела 

2000. године, Црна Гора је почела да се бави проблемима образовања деце 

која имају сметње у развоју. Да би се ова деца успешно интегрисала у 

друштвени систем, потребно је прилагодити им наставне планове и 

програме, а дати им подршку путем израде и реализације индивидуалних 

развојних образовних планова (ИРОП) које за њих креирају стручни 

сарадници, васпитачи и наставници, персонални асистенти, родитељи. 

Индивидуални образовни развојни план требало би да садржи одређене 

елементе: опис тренутног развојног нивоа детета, годишње циљеве и 

задатке, начин праћења развоја детета и интеракције са другом децом у 

групи, посебне образовне услуге које се пружају, неопходне 

индивидуалне модификације и начин на који се родитељи информишу о 

прогресу који дете остварује. У раду ћемо приказати форму и примере 

индивидуалних развојних образовних планова које користимо у раду са 

децом која имају сметње у развоју у предшколској установи „Бамби“ у 

Тивту. Индивидуалне развојне образовне планове, које формирaмо у 

складу са потребама и могућностима сваког детета које има сметње у 

развоју, показали су се као веома успешни јер су нивои постигнућа које 

ова деца достижу, како показује досадашња пракса, увек изнад 

очекиваних (исказаних кроз краткорочне и дугорочне циљеве), што 

указује да су веома стимулативни и подстицајни за развој ове деце. 

Будући да образовање деце која имају сметње у развоју пролази кроз 

бројне промене, надамо се да ће овај рад бити позитиван пример и да ће 

допринети лакшем укључивању деце која имају сметње у развоју у 

васпитнообразовни систем. 

Кључне речи: деца која имају сметње у развоју, инклузивно предшколско 

образовање, индивидуални развојни образовни план. 

                                                           
*
 Е-mail: jelena_perunovic@yahoo.com 
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САМОРЕГУЛАЦИЈА КАО МЕДИЈАТОР У МОТОРИЧКОМ 

УЧЕЊУ ДЕЦЕ КОЈА ИМАЈУ РАЗВОЈНИ ПОРЕМЕЋАЈ 

КООРДИНАЦИЈЕ 

Дејан Савичевић
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Програмски модел моторичке едукације заснован на примени 

когнитивних стратегија представља значајан помак у одосу на 

конвенционални приступ физичког васпитања деце која имају потешкоће 

у развоју. Циљ рада јесте да се утврди у којој мери развој 

саморегулационих перформанси деце која имају развојни поремећај 

координације доприноси успешном извођењу моторне активности. У раду 

су представљени резултати истраживачке студије спроведене на узорку од 

петнаесторо деце која имају овај развојни поремећај узраста 7–9 година 

која похађају Основну школу „Јован Јовановић Змај” у Сремској 

Митровици. Применом Бруининкс-Осеретскy БОТ-2 теста утврђен је 

њихов моторички коефицијент и деца су подвргнута експерименталном 

третману у трајању од три недеље. Саморегулационе компетенције су 

истражене и упоређене применом квантитативног опсервационог модела. 

Деветоро деце, која су у току примене програмског модела развила 

независно и ефикасно саморегулационо понашање, остварило је напредак 

у моторичким перформансама, док су моторичке перформансе шесторо 

деце, која нису показала промену регулационог понашања, остале на 

истом нивоу. Активација перцепција везаних за задатак и контекст, 

примена адекватних стратегија контроле у складу са дететовим 

когнитивним, мотивацијским и емоционалним стањем доприносе 

позитивном одабиру понашања које ће бити активирано приликом 

извођења моторичких активности. 

Кључне речи: деца са развојним поремећајем координације, учење 

засновано на саморегулацији, моторичко учење, когнитивна интервенција. 

                                                           
*
 Е-mail: dejansavicevic1971@gmail.com 
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МОДЕЛ ИСКУСТВЕНОГ УЧЕЊА  

У ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Драгана Стоканић и Наташа Лалић- Вучетић
*
 

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

Схватање инклузије као концепта који је усмерен на подстицање једнаких 

шанси за сву децу подразумева преиспитивање начина учења детета у 

циљу остваривања максимума компетенција сваког детета. Различити 

приступи настави инклузивног образовања захтевају уважавање 

различитих стилова учења који одређују процес учења и конструкције 

знања. Због тога се захтева флекисибилан и индивидуализован метод рада 

наставника који је усмерен на потребе и интересовања ученика. 

Наставник треба да уважава различите способности деце и преференције 

које деца у инклузивном образовању испољавају у настави, како деце која 

имају различите врсте тешкоћа у учењу, тако и деце са високим 

спосбностима у одређеним областима. Циљ овог прегледног рада јесте да 

се укаже на модел учења заснованог на искуству као на могућу 

алтернативу постојећој образованој и педагошкој пракси у оквиру 

инклузивног образовања. У раду ће се анализирати предности и недостаци 

модела учења заснованог на искуству који је могуће применити у 

припремању и организовању активности учења у школама. Учење 

засновано на искуству је холистички приступ који позитивно утиче на 

емоционални, интелетуални и бихејвиорални развој. Инсистира се на 

већој партиципативности ученика и развоју комукацијских и социјалних 

вештина тако што су ученици ангажовани у активностима у којима је 

нагласак стављен на практични рад у учионици и ван ње. Подстичу се 

разговори и дискусије у којима се преиспитује претходно знање и 

исксутво, што има позитиван ефекат на мотивацију ученика. У завршном 

делу рада биће истакнуте дилеме и евентуални проблеми у организацији и 

реализацији овог метода с обзиром на разноврсност активности, контекста 

и стилова учења. 

Кључне речи: инклузивна пракса, искуствено учење, стилови учење, 

ученик, наставник. 

 

                                                           
*
 Е-mail: nlalic@ipi.ac.rs  
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ПАРТИЦИПАТИВНИ ПРИСТУП КАО ЕЛЕМЕНТ  

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

Боштјан Бајжељ
*
 

Педагошки факултет, Универзитет у Приморској, Копар, Словенија 

Матеј Вукович 

Омладински дом „Јарше“, Љубљана, Словенија 

Иницијативе у области инклузије обезбеђују пуну и активну 

партиципацију у свим аспектима друштва, укључујући и образовање. Без 

успешне имплементације инклузивних процеса није могуће у потпуности 

реализовати концепт партиципације. Активна партиципација младих 

представља значајан елемент одрживог развоја у образовном процесу. 

Право на партиципацију и активно учешће у процесу доношења одлука 

представљају важне аспекте демократског друштва. Они подразумевају 

уважавање демократије и њен развој, како би у будућности све генерације 

могле да остваре своје потребе. Другим речима, ови појмови односе се на 

зрело и одговорно понашање данашњих генерација којим се не затварају 

врата за будуће генерације. Појам партиципације тесно је повезан са 

низом сродних појмова, као што су људска права, демократија, инклузија, 

сарадња, дијалог, развој социјалних вештина и оснаживање. У раду са 

децом и младима увођење партиципативног приступа омогућава успешну 

реализацију неких од приоритетних тема и циљева одрживог развоја у 

образовном процесу. У овом теоријском раду описује се социјални 

контекст развоја партиципације и објашњава њено значење и значај за 

децу и младе, као и за одрживи развој друштва у целини. Потпуна 

партиципација и њен утицај на одрживи развој не могу се остварити без 

успешне примене инклузивне парадигме.  

Кључне речи: партиципација, одрживи развој, деца и млади, дечја права, 

активна инклузија деце. 

                                                           
*
 E-mail: bostjan.bajzelj@pef.upr.si 
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ПРИМЕНA СТРАТЕГИЈА ВРШЊАЧКЕ ПОДРШКЕ  

У РАДУ СА НЕУСПЕШНИМ УЧЕНИЦИМА 

Николета Гутвајн
*
 

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

Налази истраживања о улози вршњачких односа у социјалном и 

когнитивном развоју детета показују да вршњачка прихваћеност и 

подршка позитивно утичу на школско постигнуће ученика, као и да 

школско постигнуће утиче на статус у друштву вршњака. Утврђено је да 

ефекти вршњачког утицаја на школско постигнуће ученика зависе, у 

највећој мери, од вредносних оријентација вршњака са којима ученици 

проводе највише времена. То потврђује и налаз да ученици теже да 

постигну исти успех у школи као њихови најбољи пријатељи. Значајан 

утицај вршњака на школско постигнуће ученика је, свакако, чињеница о 

којој наставници треба да воде рачуна приликом избора различитих 

стратегија подршке неуспешном ученику. Наше интересовање усмерено је 

на проучавање ефеката примене стратегија вршњачке подршке у раду са 

неуспешним ученицима. Примена стратегија вршњачке подршке 

подразумева претходну селекцију и обуку вршњака који ће имати 

значајну улогу у раду са неуспешним ученицима кроз активан, 

пријатељски и саветодавни однос у којем се разлике између ученика 

користе као ресурс за подршку у учењу. Истраживања ефеката примене 

стратегија базираних на вршњачкој подршци неуспешним ученицима 

покзују да њихова примена доприноси: (а) смањивању предрасуда према 

неуспешним ученицима, (б) успешном мењању социјалног понашања 

неуспешних ученика, (в) повећању нивоа самопоуздања и мотивације 

неуспешних ученика за школско учење, као и (г) развоју сарадничких 

односа наставника и ученика и ученика међусобно. Стратегије вршњачке 

подршке треба примењивати како у раду са неуспешним ученицима, тако 

и у раду са њиховим вршњацима који остварују високе школске 

резултате. Бројни емпиријски налази и примери интервентних програма 

показују да школа представља значајан контекст у којем се могу 

структурисати васпитнообразовне ситуације које подстичу позитивну 

интеракцију ученика различитог нивоа способности, интересовања и 

школског постигнућа.  

Кључне речи: вршњачка прихваћеност, стратегије вршњачке подршке, 

школско постигнуће, школски неуспех. 

                                                           
*
 E-mail: gutvajnnikoleta@gmail.com 
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ПРИМЕНА ВРШЊАЧКОГ ПОДУЧАВАЊА  

У ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Рајка Ђевић
*
 

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

У контексту инклузивног образовања вршњачко подучавање подразумева 

заједничке активности ученика који имају сметње у развоју и њихових 

вршњака који немају сметње у развоју. Смисао тих заједничких 

активности је да помогну детету које има сметње у развоју да побољша 

образовна постигнућа и социјалну партиципацију у одељењу и школи. 

Циљ рада јесте да укаже на различите позитивне ефекте вршњачког 

подучавања, како за ученике који имају сметње у развоју, тако и за 

њихове вршњаке који немају сметње у развоју. У складу са тим, дат је 

преглед истраживања која су реализована у редовним основним и 

средњим школама. Уопштени налази истраживања показују да се ова 

стратегија може успешно примењивати на различитим нивоима 

школовања. Примена вршњачког подучавања позитивно утиче на 

образовна постигнућа ученика који имају сметње у развоју, на њихово 

социјално функционисање и побољшање квалитета живота ван школе, а 

слични ефекти су примећени и код ученика који немају сметње у развоју. 

Поменута стратегија омугућава чешће и квалитетније социјалне 

интеракције обе групе ученика и подстицајно делује на психосоцијалну 

климу у одељењу. С обзиром на различите користи које од ове стратегије 

имају сва деца, потребно је чешће примењивати вршњачко подучавање у 

нашој средини, посебно у одељењима у која су укључени ученици који 

имају сметње у развоју. 

Кључне речи: вршњачко подучавање, инклузивно образовање, ученици 

који имају сметње у развоју, социјално функционисање, образовна 

постигнућа. 

                                                           
*
 Е-mail: rajkadjevic@gmail.com 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА ВАСПИТАЧА У ФУНКЦИЈИ 

КВАЛИТЕТНИЈЕГ РАДА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

Анита Ерић
*
 

Предшколска установа „Нада Наумовић“, Крагујевац, Србија 

Татјана Павловић 

Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац, Србија 

Доношење закона и подзаконских аката представља оквир за 

имплементацију инклузивног образовања. Део изазова са којима се 

сусретао стручни тим за инклузивно образовање у предшколској установи 

су следећи: нејасноће у примени документације која се односи на децу 

којој је потребна додатна подршка, захтеви да буду израђена додатна 

документа и дилема око укључености чланова тима у непосредан 

васпитнообразовни рад. Циљ овог истраживања представља евалуација 

примене документације васпитача (педагошки, профил, план 

прилагођавања, белешке, индивидуални образовни план - ИОП) који у 

својим васпитним групама имају децу којој је потребна додатна подршка. 

Узорак је чинило 40 васпитача. Коришћен је упитник али и други извори 

података: педагошки профил, план индивидуализације, ИОП, белешке о 

примени индивидуализованог приступа у раду са дететом и o сарадњи са 

породицом. На основу обављеног истраживања добијени су следећи 

подаци: васпитачи знају да пишу педагошки профил, да прикупе податке 

о деци, примене индивидуализовани приступ у раду, познају процедуру у 

идентификовању деце, али им је потребна подршка стручног сарадника у 

дефинисању циља напредовања детета и у индивидуализованом приступу 

породици. Налази истраживања показују да је документација коју воде 

васпитачи у инклузивном процесу допринела јачању компетенција 

васпитача за васпитнообразовни рад што доприноси квалитетнијем раду 

предшколске установе. 

Кључне речи: предшколска установа, васпитач, процес, документација. 

                                                           
*
 E-mail: anita.eric72@gmail.com 
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СПЕЦИФИЧНЕ СМЕТЊЕ У УЧЕЊУ: ЗНАЧАЈ РАНОГ 

ПРЕПОЗНАВАЊА И ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ 

Емилија Лазаревић
*
 

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

Специфичне сметње у учењу (ССУ) представљају категорију сметњи која 

укључује многе тешкоће, а свака од њих је узрок за отежано учење и ниже 

школско постигнуће ученика. У свету се симптоми ССУ препознају на 

предшколском узрасту деце, а код нас је уобичајено да се сметње које 

деца испољавају препознају и дијагностикују тек на млађем школском 

узрасту. Ниже школско постигнуће код већине деце углавном доводи до 

бројних и веома озбиљних последица. Да би се креирали оптимални 

услови за развој и образовање деце која имају ССУ, веома је значајно рано 

препознавање праве природе ових сметњи код ученика, као и адекватна и 

благовремена дијагностичка процедура. Циљ рада јесте да се на основу 

увида у савремену литературу анализирају главни поступци и 

критеријуми дијагностичке процедуре ССУ и да се укаже на значај ране 

дијагностике. Рана и адекватна дијагностика омогућава утврђивање 

специфичних когнитивних дефицита и снага, развој индивидуалних 

модела интервенције који обухватају не само директан рад са дететом, 

него и саветовање и помоћ родитељима, сарадњу са школом, учитељима и 

наставницима, стручним сарадницама ради одређивања адекватног облика 

школовања и дефинисања специфичних стратегија помоћи детету у 

школи.  

Кључнe речи: специфичне сметње у учењу, значај дијагностичке 

процедуре, ученици који имају сметње у учењу, последице сметњи у 

учењу. 

                                                           
*
 Е-mail: elazarevic@rcub.bg.ac.rs 
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РАЗВИЈЕНОСТ ВИЗУОМОТОРНЕ КООРДИНАЦИЈЕ  

ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Емилија Лазаревић
*
 

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

За усвајање вештине писања – која представља веома сложену 

психолингвистичку способност – неоподна је интеграција комплексних 

елемената (моторичких, кинестетичких, визуелних, аудитивних, 

когнитивних, говорно-језичких способности). Фина моторичка 

способност, као што је спретност руку, условљена је аферентним 

стимулусима који укључују визуелни, проприоцептивни и кинестетички 

фидбек и различите аспекте меморије. У овом раду ће бити презентован 

део резултата прве фазе лонгитудиналне студије о развоју дечје 

писмености чији је циљ био испитивање развијености визуомоторне 

координације деце предшколског узраста. Узорак је пригодног типа и 

обухватио је децу предшколског узраста (N=65). Процена развијености 

усклађивања моторне способности са визуелном перцепцијом код деце 

обављена је применом II суптеста АКАДИА теста развојних способности. 

Добијени налази указују на то да је визуомоторна координација код ове 

деце развијена изнад просека, као и то да су девојчице биле успешније у 

решавању ајтема датог суптеста. С обзиром на значај координације очију 

и руку, као и контроле рада малих мишићних група при извођењу 

графомоторичког низа за усвајање вештине писања, добијени подаци ће 

бити корелирани са успехом у усвајању писања код ове деце у првом и 

другом разреду основне школе, чиме се пружа могућност утврђивања 

предиктивне моћи визуомоторне координације на успех у усвајању 

писања. 

Кључне речи: визуомоторна координација, вештина писања, деца 

предшколског узраста. 

                                                           
*
 Е-mail: elazarevic@rcub.bg.ac.rs 
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ЦЕНТРИ ЗА ТАЛЕНТЕ – МОГУЋНОСТ И ШАНСА  

У ИНКЛУЗИВНОМ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 

Гордана Марковић-Сакић 

Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница, Србија 

Жељко Николић
*
 

Основна школа „Кадињача“, Лозница, Србија 

Вероника Катрина-Митровић 

Општа болница, Лозница, Србија 

Центри за таленте, основани у дванаест градова у Србији како би се 

организовао систематски рад са даровитим ученицима завршних разреда 

основне школе и ученицима средњих школа, представљају значајан 

ресурс локалне заједнице. У сарадњи са школама они могу бити 

потенцијална подршка инклузивном образовању. Док у центрима у 

Београду, Нишу и Крагујевцу постоје материјално-технички и кадровски 

ресурси, због доступности Универзитета и олакшаног ангажовања 

ментора – професора из различитих научних области, регионални Центар 

за таленте у Лозници суочава се са одређеним проблемима. У овом раду 

биће приказано истраживање које је укључивало две фокус групе са десет 

ученика осмог разреда који су полазници Центра за таленте у Лозници и 

десет наставника сарадника Центра. Циљ истраживања био је да се утврди 

степен задовољства ученика и наставника радом овог Центра. Обе групе 

су мишљења да развијање способности израде и презентације 

истраживачких радова уз менторско вођење представља најбољи начин 

подстицања и развоја даровитости. Проблем је што је мали број 

наставника мотивисан за менторство јер раде без надокнаде, па ученици 

своја интересовања углавном усклађују према активним менторима. 

Објективан проблем представљају и недовољно развијене компетенције 

наставника за рад са даровитим ученицима. Препорука је да се 

Правилником о стручном усавршавању наставника дефинише и 

награђивање ментора-сарадника центра за таленте. Значајно је 

реализовати и додатне обуке ментора из области рада са даровитим 

ученицима. 

Кључне речи: центар за таленте, менторски рад, даровити ученици. 

                                                           
*
 E-mail: bidzula@gmail.com 
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ОБУКА НАСТАВНИКА У ОБЛАСТИ 

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ: ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПРОМЕНЕ 

Андреја Сињур
*
 

Основна школа „Душана Бордона Семеделаˮ, Копар, Словенија 

Митја Крајнчан 

Педагошки факултет, Универзитет у Приморској, Копар, Словенија 

Законска регулатива у Републици Словенији обезбедила је теоријску 

основу за процес интеграције ученика имиграната. Међутим, у пракси се 

наилази на тешкоће у покушајима да се деци имигрантима омогући 

унапређивање знања словеначког језика и културе. Циљ овог рада 

представља указивање на раскорак који постоји између ставова 

наставника према мултикултуралности и могућностима које они имају да 

те ставове примене у пракси. Постоји неколико разлога зашто наставници 

нису у већој мери упознати са подучавањем у мултикултурним условима, 

а најзначајнији разлог представља одсуство ове теме у процесу обуке 

наставника. Овај податак потврђен је у неколико међународних 

публикација, које указују на одсуство мултикултурног образовања у 

обуци наставника. Стога је у овом прегледном раду примењена метода 

анализе литературе. Наставници у Словенији се у свакодневном раду 

суочавају са проблемима мултикултуралности, али сматрају да у овој 

области нису у довољној мери обучени. Тема мултикултурне наставе 

требало би у већој мери да постане део обуке наставника, посебно у 

школама које имају велики број деце имиграната. Успешна примена 

мултикултурног образовања захтева холистички приступ. У свим 

образовним системима потребно је подизати свест о новим, 

мултикултурним друштвима, те и обучавати наставнике како да се односе 

према различитостима у учионици.  

Кључне речи: мултикултурно образовање, обука наставника, имигранти, 

интеграција. 

                                                           
*
 E-mail: andreja.sinjur@dusanabordona.si 
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ПАРТИЦИПАЦИЈА ДЕЦЕ KOJA ИМАЈУ  

ЕМОЦИОНАЛНЕ И БИХЕЈВИОРАЛНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ  

У ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Матеја Марович
*
 

Образовни дом „Вержејˮ, Вержеј, Словенија 

Партиципација представља значајну претпоставку развоја појединца и 

друштва, као и један од основних структуралних принципа модерног типа 

пружања помоћи деци у области животних вештина. У области социјалне 

педагогије партиципација је концепт који је нераскидиво повезан са 

појмовима као што су: инклузија, интеграција, кооперативни приступ, 

помоћ корисницима, заједничка одговорност, заједничка организација. 

Стога, партиципација може пружити значајан допринос успеху социјално 

педагошких интервенција. Предмет овог рада представља област 

институционалног образовања у Словенији и преиспитивање могућности 

интеграције и доношења одлука деце која имају емоционалне и 

бихејвиоралне поремећаје током процеса пријема индивидуе у образовну 

институцију. Поред тога, у раду се истражује могућност интеграције 

појединаца који су већ део институционалног образовног процеса и 

пореде се праксе партиципације у контексту законске регулативе 

појединих европских земаља. Приказују се основне претпоставке 

концепта партиципације у области социјално педагошког рада. Посебна 

пажња посвећена је концепту партиципације у контексту ванпородичног 

институционалног образовања, у коме овај приступ представља 

својеврстан изазов имајући у виду карактеристике популације деце која 

имају емоционалне и бихејвиоралне поремећаје. У закључку, потврђена је 

теза да је у Словенији, у поређењу са неким другим европским земљама, 

ова врста партиципативног приступа још увек у раној фази 

имплементације.  

Кључне речи: партиципација, институционално образовање, деца која 

имају емоционалне и бихејвиоралне поремећаје. 

                                                           
*
 E-mail: mateja.marovic@gmail.com 
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СРЕДИНСКЕ БАРИЈЕРЕ УКЉУЧИВАЊУ УЧЕНИКА КОЈА 

ИМАЈУ ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ У РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ 

Милена Милићевић
*
 

Институт за криминолошка и социолошка истраживања,  

Београд, Србија 

Квалитетна реализација инклузивног образовања захтева, између осталог, 

идентификовање утицаја појединих срединских фактора који су значајни 

за активно укључивање ученика који имају сметње у развоју у редовно 

школовање. Циљ истраживања представља утврђивање структура 

срединских баријера за укључивање деце која имају церебралну парализу 

у редовне школе из перспективе њихових родитеља. У истраживању је 

учествовало 36 родитеља. Просечна старост ученика, 19 дечака и 17 

девојчица, износила је 11 година и 10 месеци. Редовну основну школу 

похађало је 33 ученика, а средњу школу њих троје. Подаци о 

фреквентности и јачини срединских баријера су прикупљени Инвентаром 

срединских фактора болнице Крег за децу – Верзијом за родитеље који је 

преведен на српски језик. У обради података коришћена је дескриптивна 

статистика. Појединачно посматрано, баријере из домена услуга у 

локалној заједници (3,83±2,98) и природног окружења (3,61±2,98) 

оцењене су као баријере које имају највећи утицај. Збирно, доминирају 

баријере које произилазе из програма и политике образовања (3,29±2,58) и 

физичких и структурних фактора (3,10±2,39). Са друге стране, као 

баријера најмање је доживљен домен ставова и социјалне подршке 

(1,71±2,05), уз здравствене услуге (1,17±1,68) и подршку и охрабрење од 

других особа у школи (1,61±2,15). Добијени резултати су разматрани у 

односу на досадашња и актуелна истраживања.  

Кључне речи: инклузивно образовање, срединске баријере, перспективе 

родитеља, деца која имају церебралном парализом. 

                                                           
*
 E-mail: mileninaadresa@gmail.com 
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ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ: 

ЗНАЧАЈ РОДИТЕЉСКОГ ОДНОСА ПРЕМА ДИЈАГНОЗИ 

Ивана Михић* 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија 

Изабела Халас 

Предшколска установа „Радосно детињство”, Нови Сад, Србија 

Бојана Јоцовић-Делић 

Предшколска установа „Бошко Буха”, Врбас, Србија 

Наташа Лукић 

Предшколска установа „Детињство”, Жабаљ, Србија 

Олгица Стојић 

Дечја установа „Дечја радост”, Ириг, Србија 

Милана Рајић 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија 

Татјана Крстић 

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,  

Нови Сад, Србија 

Истраживања указују на то да су деца која имају сметње у развоју у ризику од 

мањег квалитета родитељске бриге и да васпитачи родитеље ове деце виде као 

лошије сараднике. Родитељска процена добити од вртића је у овим породицама 

лошија него код породица деце типичног развоја. Као кључни чинилац квалитета 

бриге издваја се разрешен родитељски однос према дијагнози и сметњи коју дете 

има. Родитељи који имају разрешен однос према дијагнози у фокусу имају развој 

и потребе детета, те су отоворенији за сарадњу. Родитељима који имају 

неразрешен однос према дијагнози потребна је додатна подршка. Циљ овог 

истраживања представља испитивање могућности квалитетнијег планирања 

сарадње са породицама на основу процене родитељског односа према дијагнози. 

Процену родитељског односа према дијагнози су радили обучени стручни 

сарадници. Истраживањем је обухваћен узорак од 53 родитеља деце из 

предшколских установа у Новом Саду, Врбасу, Иригу и Жабљу (35 мајки и 18 

очева). Резултати указују да око 61% родитеља има разрешен, односно око 32% 

њих има неразрешен однос према дијагнози. Родитељи који имају разрешен однос 

према дијагнози се процењују као укљученији у живот вртића. Процена односа 

према дијагнози коришћена је за дефинисање потреба породица за додатном 

подршком, индивидуализацију плана подршке породици и за подршку васпитачу у 

препознавању потреба ових породица и могућности рада са њима. Примена 

протокола за процену родитељског односа према дијагнози значајна је за 

смернице у свим овим областима.  

Кључне речи: сарадња са породицом, породица деце која имају сметње у развоју, 

родитељски однос према дијагнози, афективна везаност. 

                                                           
*
 E-mail: imihic@ff.uns.ac.rs 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЈА: КЉУЧ ЗА ЈЕДНАКОСТ И КВАЛИТЕТ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

Лидија Мишкељин
*
 

Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија 

Диверсификација представља квалитативан помак са економске 

исплативости ка уважавању вредности конкретне заједнице, помак са 

искључиво техничких питања ка питањима која воде заједничком 

конструисању културе заједнице. Комплексност диверсификације се 

огледа управо у начину њеног концептуализовања који је резултат 

различитих теоријских али и идеолошких полазишта у разумевању детета 

и детињства, учења и развоја, улоге одраслих и улоге јавне политике. У 

раду се разматра проблематика диверсификације анализом релевантних 

законских докумената, да би се указало на то како теоријска полазишта 

уткана у дискурс јавних политика другачије виде дете, а онда и саму 

диверсификацију, што са собом носи и другачије импликације за праксу 

предшколског васпитања и образовања. Препознати дискурси (дискурс 

дефицита и дискурс права детета) разматрају се даље у односу на следеће 

питање: Како одређена законска решања позиционирају дете, а самим тим 

и питања инклузије – различитости и диверсификације? Доминантан 

дискурс дефицита и предложене мере актуелне образовне политике 

заснивају се на механицистичком моделу увођења промене. Променом 

мера јавне политике у складу са системским моделом увођења промене, 

синхронизацијом у деловању носилаца образовне политике, избегла би се 

партикуларност у приступу тумачења социјалне правде, правичности и 

једнакости и уважило би се право сваког детета на образовање као 

универзалног права. 

Кључне речи: различитост, диверсификација, доминантни дискурси, 

инклузија, једнакост. 

                                                           
*
 E-mail: lidija.mikeljin@f.bg.ac.rs 
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СПЕЦИФИЧНЕ СМЕТЊЕ У УЧЕЊУ  

У ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ
*
 

Светлана Обрадовић
**

 

EEEEK Katerinis, Грчка 

Лидија Златић 

Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу, Србија 

Милица Вучетић и Драгана Бјекић 

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, Србија 

Инклузивни модел образовања неминовно носи и промене улога свих 

учесника у овом процесу. Пошто су специфичне сметње у учењу (ССУ), 

према истраживачким подацима, најфреквентнија категорија ученика који 

имају посебне образовне потребе, овај рад бави се управо испитивањем 

знања и компетентности васпитача и учитеља за рад са овом популацијом. 

Због важности ране идентификације ССУ и правовремене интервенције, 

које су од пресудног значаја за даљи когнитивни и емоционално-

социјални развој ученика, у раду су представљени налази експлоративног 

истраживања чији је циљ био да испита у којој мери су активни васпитачи 

и учитељи у Србији едуковани за рану детекцију ССУ. За потребе 

истраживања структурирани су упитници у којима су основне 

манифестације тешкоћа биле описане по узору на скрининг тестове ССУ у 

другим земљама. Укупан узорак сачињавало је 90 васпитача и 98 учитеља 

из Ужица и Горњег Милановца. Резултати показују да је већина васпитача 

и учитеља упозната само са појмовном дефиницијом ССУ, док за рану 

детекцију и идентификацију развојних сметњи, као и превенцију и рану 

интервенцију, нису у довољној мери едуковани. Закључак који 

произилази из овог истраживања јасно указује да је неопходно повећати 

компетентност наставног особља и да су потребне измене у њиховом 

образовању на универзитетском нивоу. 

Кључне речи: специфичне сметње у учењу, рана идентификација и 

интервенција. 

                                                           
*
 Рад је развијен у оквиру пројекта ИО 179026. 

**
 Е-mail: cecagrcka@yahoo.gr 



VI МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 

70 

САРАДЊА КАО КЉУЧНИ ЧИНИЛАЦ РАЗВОЈА  

ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ: ТРАНЗИЦИОНИ МОДЕЛ 

Татјана Павловић 

Предшколска установа „Ђурђевданˮ, Крагујевац, Србија 

Анита Ерић 

Предшколска установа „Нада Наумовићˮ, Крагујевац, Србија 

Исидора Кораћ
*
 

Висока школа струковних студија за васпитаче и  

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Србија 

Увођење инклузије у образовну праксу захтева континуирано праћење 

развоја и напредовања деце којима је потребна додатна подршка кроз све 

нивое образовања, што подразумева сарадњу различитих актера и 

институција. У раду приказан транзициони модел као примера модела 

сарадње породице деце која имају сметње у развоју, запослених у 

предшколским установама, основним школама и у здравственим 

установама. Модел је резултат трогодишњег акционог истраживања 

спроведеног у двема предшколским установама у Крагујевцу. Циљ 

истраживања био је да се утврди који модел сарадње различитих актера 

васпитнообразовног процеса обезбеђује подршку деци која имају сметње 

у развоју и њиховим породицама приликом преласка из једног нивоа 

образовања (предшколска установа) у други (основна школа) ниво. 

Истраживање је подразумевало планирање, реализацију и евалуацију 

активности стручног тима за инклузивно образовање предшколске 

установе. Имликације добијених резултата истраживања указују на то да 

је неопходно холистички приступити проблему. Овакав приступ 

подразумева, између осталог, континуирану подршку родитељима деце 

која имају сметње у развоју од уписа у предшколску установу до 

завршетка њиховог школовања. Поред тога, неопходно је водити 

педагошку документацију о напредовању детета која треба да буде 

доступна стручном тиму за инклузивно образовање на наредном 

образовном нивоу. 

Kључне речи: транзициони модел, инклузија, сарадња, предшколска 

установа, основна школа. 

                                                           
*
 Е-mail: vs.isidora.korac@gmail.com 
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ИНКЛУЗИЈА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНЕ ДЕЦЕ 

Јелена М. Петровић 

Дом здравља, Шабац, Србија 

Мирјана М. Савић
*
 

Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“, Шабац, Србија 

Марија П. Савић и Весна П. Савић 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Србија 

Славка В. Николић 

Основна школа „Радивој Поповић“, Земун, Србија 

Деца рођена са факторима ризика од раног узраста захтевају редовно 

систематско праћење тима стручњака за развојне поремећаје. Циљ рада 

представља идентификација деце која имају различит степен менталне 

ометености и која су обухваћена здравственом заштитом, као и 

утврђивање броја деце која похађају редовну школу у периоду пре (2008. 

година) и после (2012. година) законског увођења инклузивног 

образовања. Како би се стекао увид у број деце која имају менталне 

сметње, облик и степен ометености, спроведене интервенције и резултате 

хабилитације и рехабилитације код деце која су обухваћена примарном 

здравственом заштитом, коришћен је Хелиант информациони здравствени 

систем. Резултати истраживања показују да је 2008. године примарном 

здравственом заштитом обухваћено 62,96% лако ментално ометене деце 

која похађају редовну школу, 17,28% умерено ментално ометене деце која 

су у специјалној школи, 4,94% теже и 14,81% тешко ментално ометене 

деце од којих је двоје деце, која имају вишеструке сметње, збринуто у 

установу за трајни смештај. Подаци који су добијени четири године 

касније показују да постоји приближан број лако ментално ометене деце 

која су обухваћена здравственом заштитом (62,96%), као и подједнак број 

ове деце која похађају редовну школу (62,11%). У складу са захтевима 

инклузивног образовања потребно је подстаћи интензивније укључивање 

деце која имају различит степен менталне омeтености у редовну школу. 

Кључне речи: ментална ометеност, рана интервенција, ИОП, инклузија. 

                                                           
*
 Е-mail: sammiramajur@gmail.com 
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НА ПУТУ КА ИНКЛУЗИВНОЈ ШКОЛИ:  

ИЗМЕЂУ НАЧЕЛНОГ ПРИХВАТАЊА И ПРАКСЕ 

Лидија Радуловић
*
 

Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија 

Тезе да су ученици међусобно различити и да свако дете може да учи могу 

се сматрати основним теоријским полазиштима инклузивног образовања, 

а oднос наставника према оваквим опредељењима може представљати 

претпоставку или препреку његовом остваривању. Полазећи од тога, 

истраживали смо: како наставници основних школа у Србији виде 

пожељно деловање наставника, стављајући у фокус колико често се 

опредељују за слику о наставнику која је у складу са хуманистичком 

концепцијом образовања, описану преко наглашавања индивидуалних 

разлика и индивидуализације у настави и како наставници процењују рад 

наставника у пракси. Подаци су прикупљени кроз интервју у коме је 

учествовало 69 наставника основне школе. Резултати показују да највећи 

број испитаника процењује као најпожељнији начин деловања наставника 

онај који је заснован на хуманистичкој концепцији образовања (око 40%). 

Образлажући своје одговоре, они наглашавају неопходност да се 

ученицима прилази као појединцима, да се познају и поштују њихове 

индвидуалне карактеристике. Истовремено, преко 60% наставника истиче 

да је настава најчешће организована у складу са трансмисивном 

концепцијом образовања, оријентисаном на садржаје образовања а не на 

ученике. Резултати указују да начелно уважавање вредности које су 

претпоставка инклузивног образовања није довољно да би инклузивност 

заживела, да постојећа подршка инклузивном образовању није довољна и 

да је потребно развити другачије мере образовне политике и другачије 

образовање наставника ако се жели инклузивно образовање у нашим 

школама. 

Кључне речи: хуманистичка концепција образовања, индивидуалне 

карактеристике ученика, деловање наставника, перспектива наставника. 

                                                           
*
 E-mail: liradulo@f.bg.ac.rs 
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КУЛТУРНИ КАПИТАЛ И ИНКЛУЗИВНОСТ ОБРАЗОВАЊА: 

ПРИМЕР ЈЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Младен Радуловић
*
 

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија 

Две идеје чине полазиште рада. Прва се односи на схватање да је 

инкулузивно оно образовање које омогућава једнаке шансе за успех 

ученицима из свих друштвених слојева. Друга идеја је Бурдијеов концепт 

„престабилизоване хармоније“ по којем образовни систем подстиче 

ученике са нижим културним капиталом да, усклађујући жеље са 

објективним шансама, одустану од школовања. Рад се бави питањем да ли 

образовање у Србији више одговара идеалној слици инклузивног 

образовања или Бурдијеовој слици образовања као актера друштвене 

репродукције. У истраживању су учествовала 82 ученика осмог разреда 

једне београдске основне школе који су у анкети одговарали на питања о 

образовним аспирацијама, односу према образовању, као и о процени 

сопствених способности. Одговори су доведени у везу са културним 

капиталом испитаника који је посматран преко образовања родитеља и 

одређених аспеката културне потрошње. Добијени подаци су упоређени 

са подацима сличног истраживања спроведеног међу ученицима 

завршних разреда гимназија и средњих стручних школа. Резултати 

показују да ученици са вишим културним капиталом чвршће верују да 

поседују способности потребне за успешно школовање него ученици са 

нижим културним капиталом. Такође, они чешће желе да похађају 

гимназију и чешће имају аспирације ка највишим нивоима образовања 

(постдипломске студије). Повезаност културног капитала и жељеног 

образовног нивоа међу основцима ипак је мања него међу 

средњошколцима, те се може претпоставити да образовни систем 

постепено ученике учи да жеље „прилагоде“ друштвеном положају. 

Уколико би се оваква теза потврдила обимнијим истраживањима, могло 

би се закључити да се о образовном систему Србије не може говорити као 

о инклузивном, те да је за инклузивност нужна радикална промена 

образовања и/или целокупног друштвеног система.  

Кључне речи: културни капитал, инклузивно образовање, образовне 

аспирације, социологија образовања. 

                                                           
*
 E-mail: radulovic11@sbb.rs 
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РЕФЛЕКСИЈА О ЈЕДНАКИМ ШАНСАМА У ОБРАЗОВАЊУ: 

КАКО ДЕЦА ПОСТАЈУ НЕВИДЉИВА? 

Соња Рутар
*
 

Педагошки факултет, Универзитет у Приморској, Копар, Словенија 

Демократија је постала водећи принцип у процесу образовања од почетка 

примене Конвенције о правима детета. Међутим, још увек немамо 

одговор на питање на који начин је могуће задовољити потребе све деце у 

образовном процесу. У овом раду дискутујe се o могућностима и 

препрекама на путу стварања једнаких шанси у образовању, полазећи од 

истраживања које је 2015. године спроведено у Словенији. Циљ 

истраживања био је да се установи на који начин васпитачи и педагошки 

асистенти перципирају разлоге због којих поједина деца у већој мери 

партиципирају у образовном процесу у односу на другу децу. У 

истраживању је учествовало 192 васпитача и 119 педагошких асистената 

из вртића у Словенији. За прикупљање података коришћен је упитник, а 

подаци су анализирани применом квалитативних и квантитативних 

истраживачких парадигми. Најчешћи разлози које су васпитачи и 

педагошки асистенти наводили односили су се на индивидуалне 

карактеристике деце и породични допринос учењу и развоју деце. Иако 

резултати указују на спремност васпитача и асистената да подрже дечју 

партиципацију, културална осетљивост у образовном процесу и критичка 

педагошка саморефлексија наставника и даље остају професионални 

изазови.  

Кључне речи: партиципација деце, једнаке шансе, инклузија, демократија, 

предшколско образовање. 

                                                           
*
 E-mail: sonja.rutar@pef.upr.si 
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КАКО БИХ ПРЕДСТАВИО/ПРЕДСТАВИЛА ВРШЊАКА  

СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ?
*
 

Бојана-Консуело Талијан
**

 

Основна и средња школа „9. мај“, Зрењанин, Србија 

Слободан Банковић, Бранислав Бројчин и Мирјана Ђорђевић 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,  

Универзитета у Београду, Србија 

Досадашња истраживања указују на то да пол представља значајну 

варијаблу приликом разматрања потенцијалног прихватања деце са 

ометеношћу у редовним основним школама. Циљ овог рада је усмерен ка 

утврђивању повезаности пола и атрибута које ученици из редовних 

одељења приписују деци са Дауновим синдромом. Узорком су обухваћена 

деца основношколског узраста (37 дечака и 39 девојчица). У истраживању 

је коришћен други део Скале за процену дечјих ставова према Дауновом 

синдрому. Испитаницима су приказане фотографије, као и кратак опис 

физичких карактеристика деце са Дауновим синдромом. Резултати 

спроведеног истраживања показују да највећи број девојчица и дечака 

додељује позитивне атрибуте вршњацима са Дауновим синдромом, попут 

љубазно, пријатељско, уредно, пажљиво. Насупрот томе, најмањи број 

испитаника означава вршњаке са Дауновим синдромом пежоративним 

терминима (мање од 5% девојчица и мање од 20% дечака). Применом Хи-

квадрат теста независности утврђена је статистички значајна повезаност 

између пола и атрибута уредно (p=0,001), који је заступљенији код 

девојчица, док су особину лудо (p=0,020) у већој мери приписивали 

дечаци. Ученици оба пола користе више позитивних него негативних 

атрибута приликом описивања деце са Дауновим синдромом. Постојање 

одређених полних разлика упућује на евентуалну потребу за 

диференцираним приступом код дечака и девојчица у подстицању 

позитивних ставова.  

Кључне речи: атрибути, Даунов синдром, основна школа, ученици. 

                                                           
*
 Напомена. Чланак представља резултат рада на пројекту Социјална партиципација 

особа са интелектуалном ометеношћу (број 179017), чију реализацију финансира 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
**

 E-mail: b.k.talijan@gmail.com 
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ПОСТУПАК ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ 

ПОТРЕБУ ЗА ПРОШИРЕНИМ/ОБОГАЋЕНИМ ИОП-ом 

Сања Татић-Јаневски
*
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, Србија 

Ана Алтарас-Димитријевић 

Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија 

Ученици који имају изузетне способности, према важећој законској 

регулативи, имају потребу за додатном образовном подршком и право на 

индивидуални образовни план. Ова мера, међутим, примењује се само 

спорадично, између осталог зато што препознавање оних којима је 

потребна захтева специфичну методологију и знања. У нашем образовном 

систему не постоји јединствен приступ идентификацији даровитих, нити 

модел који би био ослонац стручним сарадницима и наставницима у 

процени потребе за ИОП-ом 3. Стога се један од циљева пројекта Завода 

за унапређивање образовања и васпитања спроведеног 2012/13. у форми 

акционог истраживања састојао у развијању и тестирању поступка 

препознавања даровитих ученика као кандидата за ИОП 3. У 

истраживању је учествовало 11 београдских основних школа. Са 

стручним сарадницима је договорен и уз њихов ангажман примењен 

поступак идентификације који је укључивао следеће: преглед педагошко-

психолошке документације; прикупљање наставничких процена путем 

Чек-листе ЗА препознавање ученика изузетних способности; прикупљање 

вршњачких номинација прилагођеном социометријском техником и 

полуструктурисани Интервју са талентованим ученицима и њиховим 

родитељима. Описани поступак показао се не само као ваљан начин 

препознавања ученика којима је потребно извесно проширивање и 

обогаћивање програма, већ и као драгоцен извор информација за израду 

њихових педагошких профила и планирање адекватних мера 

индивидуализације.  

Кључне речи: ученици који имају изузетне способности, идентификација 

даровитих, индивидуализација, ИОП 3, педагошки профил. 
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PROBLEMS IN THE REALISATION OF INCLUSIVE EDUCATION 

FROM THE PERSPECTIVE OF ELEMENTARY SCHOOL 

TEACHERS 

Nikoleta Gutvajn

 

Institute for Educational Research, Belgrade, Serbia  

Findings from Serbian and foreign studies show that problems in the realisation 

of inclusive education have not been solved in a satisfying manner neither in 

Serbia, nor in many other countries which have a much longer tradition of 

inclusive education and better economic conditions for its realisation. It has 

been stated that problems in the realisation of inclusive education represent a 

burden and an additional source of stress for teachers working under conditions 

of inclusive education, and negatively impact teacher’s professional 

performance. Research shows that the successful development of inclusive 

practice is impeded by the negative self-assessment of teacher’s professional 

competences for work with children with learning difficulties, as well as by the 

lack of adequate professional preparedness and support for work with students.  

The aim of our research was to get familiar with the ways in which teachers 

perceive current problems in the realisation of inclusive education and the ways 

to overcome them. In other words, we were interested in how teachers describe 

problems they face in the process of realisation of inclusive education; how 

they asses their professional competency for work with children with 

developmental difficulties; and what are their suggestions for improving 

politics and practice of inclusive education. The research sample consisted of 

74 teachers (29 classroom teachers and 45 subject teachers) from Belgrade 

elementary schools. The study was carried out in 2015. The questionnaire with 

open-ended questions was designed for the purpose of this study. Data were 

analysed using methods of descriptive statistics. 

Research findings show that the largest number of teachers (80%) report that 

the key problems in realisation of inclusive education are the following: 

disadvantageous status of the teaching profession in the society, teachers’ 

resistance to the introduction of inclusion in schools, lack of additional 

incentives for teachers who develop inclusive practice, lack of adequate 

training for work in inclusive settings, lack of teaching tools, lack of 

understanding and unrealistic expectations of parents, lack of adequate 

collaboration, teamwork, and professional support. A majority of the teachers 

(75%) feel insecure about their knowledge and skills, and believe that they 
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cannot perform tasks and meet challenges of inclusive education. More than 

half of the teachers maintain that optimal solutions for improving 

implementation and achieving better outcomes in inclusive education are the 

following: organising practical trainings for teachers, providing financial 

support for schools and better work conditions, networking of schools, 

specialists, parents and the local community, as well as providing professional 

support by engaging pedagogical assistants and special educators. One third of 

the teachers claim they do not actively work on improving their inclusive 

practice and do not reflect about ways of improving it.  

It is evident that reforms of the education system in Serbia stimulated a 

considerable number of teachers to develop their own practice and professional 

competences aimed at encouraging child individual development, and 

respecting his/her abilities, affinities, family and cultural background. 

Nonetheless, a considerable number of teachers draw attention to a lack of 

single integrative framework which would ensure systemic possibilities for 

development of competences and support for teachers' work in practice through 

cooperation between the teachers faculties, research institutes and schools.  

Key words: inclusive education, problems in realisation, teacher professional 

competences, elementary school, improving practice of inclusive education.  
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SUPPORT IN THE REALIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION 

FROM THE PERSPECTIVE OF PRESCHOOL AND ELEMENTARY 

SCHOOL TEACHERS  

Marta Dedaj
*
 

College for Educators and Business Informatics "Sirmium",  

Sremska Mitrovica, Serbia 

In order to provide children with developmental difficulties with the best 

possible additional educational support it is of great importance that preschool 

and elementary school teachers, as the direct actors in the realisation of 

inclusive education, receive support in their work. In the aim of reviewing the 

current situation in the provision of support to both children and practitioners in 

preschool institutions and schools, research was carried out in order to establish 

which forms of additional support preschool and elementary school teachers 

implement in their work with children with developmental difficulties, as well 

as their opinions regarding the level of support they receive in the realisation of 

inclusive education. A total of 85 preschool teachers and 87 elementary school 

teachers from the Srem Region and Loznica Municipality who had children 

with developmental difficulties in their classes in the last three years 

participated in the research. The teachers completed a questionnaire which was 

especially developed for this study. The following data were collected: the 

forms of additional support which preschool and elementary school teachers 

implement in their work with children with special educational needs (the 

pedagogical profile of the child, measures of individualisation and individual 

educational plan), the participation of the respondents in expert teams for 

inclusive education, their level of education and participation in further training 

in the field of education in inclusive conditions. The respondents provided 

information as to whether they were provided with support from various actors 

in the realisation of inclusive education, and if so, they estimated the quality of 

that support on a scale of 1 to 5. The data were processed by methods of 

descriptive statistics, the Chi-squared test and the MANOVA.  

The results of the research showed that 88.4% of the respondents have 

experience in developing the pedagogical profile for child with developmental 

difficulties, while only 27.4% of them participated in the making of individual 

educational plan. Also, it was found that nearly one third of respondents 

(30.2%) implement measures of individualisation in their work with children 

with developmental difficulties. The analysis showed that a significantly 
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greater number of elementary school teachers, in comparison with preschool 

teachers, implement measures of individualisation and develop individual 

educational plan for children with developmental difficulties (p<0,01). Also, 

the results showed us that the level of the respondents’ education and further 

training for work in inclusive education did not prove to be factors which 

contribute to the implementation of various forms of additional support in work 

with children with developmental difficulties.  

As regards the support in the realisation of inclusive education which preschool 

and elementary teachers receive from various actors, they believe that the 

highest level of support comes from expert teams for inclusive education 

(M=3.56), school counsellors (M=3.12) and professional bodies (M=3.12). 

According to the estimation of respondents, the least support is provided by the 

preschool institution or school’s management (M=2.18), parents’ councils 

(M=1.51) and school/management committees (M=1.51). Only 50% of the 

respondents stated that they have support from special educators in their 

institutions and 30% that they have support from a personal or pedagogical 

assistant. The support from special educators, in those institutions where they 

are engaged, was highly evaluated (M=3.80), with that from personal and 

pedagogical assistants slightly lower (M=3.10). The quality of support from 

special educators and pedagogical assistants is shown by the information that 

those preschool and elementary school teachers who reported that they have 

support from special educators implement measures of individualisation and 

develop individual educational plan significantly more often (p<0,01) and a 

significantly greater number of preschool and elementary school teachers who 

reported that they have support from assistants implement measures of 

individualisation in their work with children with developmental difficulties 

(p<0,05). 

The research results point out the need for the engagement of personal and 

pedagogical assistants and, particularly in preschool institutions, the increased 

engagement of special educators in providing support in work with children 

with developmental difficulties. In addition, it is also necessary to ensure the 

greater participation of parent representatives, school management and the local 

community in the provision of support for the development of inclusive 

practice in preschool institutions and schools.  

Key words: inclusive education, children with difficulties in development, 

additional educational support, preschool teachers, teachers.  
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SELF-CONFIDENCE LEVELS OF PRESCHOOL  

TEACHERS-SPECIALISTS FOR WORK WITH CHILDREN  

WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES 

Sladjana Milenkovic
*
 

College for Educators and Business Informatics "Sirmium",  

Sremska Mitrovica, Serbia 

Previous research in Serbia and other countries has shown that the level of 

teachers’ self-confidence in work in inclusive conditions is linked to the type 

and level of professional training in the field of inclusive education. In Serbia 

only one higher education institution has accredited specialist studies for 

preschool teachers in inclusive education.  

The goal of the research is to examine how preschool teachers-specialists 

estimate their self-confidence in work with children with developmental 

difficulties. The aim of the research is to establish the level of their self-

confidence in work with children with developmental difficulties and to 

research whether there are differences in the level of self-confidence between 

the specialists and preschool teachers who did not complete this specialisation. 

The sample consisted of 190 teachers from the Sremski district – 62 teachers 

who completed basic studies and did not specialize in the field of inclusion, 66 

teachers who completed basic studies and took various kinds of training 

regarding inclusive education and 62 teachers who completed specialist studies 

in inclusive education in college in Sremska Mitrovica, and also took various 

types of training related to inclusive education.  

We implemented the Scale for Estimating Self-Confidence in Work with 

Children with Developmental Difficulties. The scale was adapted for the needs 

of our research, therefore it has a total of 22 statements – 13 statements refer to 

teachers’ self-evaluation of their self-confidence for work in inclusive 

conditions and 9 statements were directed towards various kinds of difficulties. 

The teachers’ self-confidence was measured on a scale from one to five, where 

one denotes the lowest level of self-confidence while five shows the highest. 

For the data processing we used descriptive statistics (arithmetic mean) and 

MANOVA.  

The obtained results show that the preschool teachers-specialists have a 

significantly higher level of self-confidence than the teachers who completed 

basic studies and took additional training regarding inclusive education 

regarding belief that they are able to work with children with disabilities, 

                                                           
*
 Е-mail: vs.sladjana.milenkovic@gmail.com 



THE 6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

92 

develop content adapted to their needs, use inclusive terminology, assess the 

progress of children, inform parents about the characteristics of their children 

(p<.01) and to use new technologies in work with children with disabilities 

(p<.05). When compared with the teachers who completed just basic studies 

and who did not attend additional training to work in inclusive environment, 

specialists also show significantly higher level of self-confidence when they 

estimate their ability to contribute to development of children with disabilities 

and to the overall quality of their life and their self-respect, as well as to 

evaluate the usefulness of educational media (p<.05). 

The specialists also have a significant advantage in comparison with the other 

two groups when it comes to self-confidence for work with children with 

physical and developmental disabilities (p<.05) as well as with children who 

have speech impairments and those from marginalised groups (p<.01). As 

regards to work with children with emotional disorders, the specialists have a 

significantly higher level of self-confidence only in comparison with the 

students who completed basic studies (p<.05). No statistically significant 

differences in the specialists’ self-confidence were found considering work 

with children with multiple disabilities and autism, even though the specialists 

also achieved the highest average results on those claims.  

On the basis of the gained results the positive effects of specialist studies on the 

increase of teachers’ self-confidence for work in inclusive conditions were 

confirmed. The results imply further development of the specialist studies 

curriculum and the contents of specialist training and opens up the possibilities 

for further research.  

Key words: early inclusion, teachers-specialists, teacher’s professional self-

confidence, pre-school institution. 
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CRITICAL ISSUES OF INCLUSIVE EDUCATION:  

HOW TO MAKE INCLUSION LAST? 

Vera Rajović
*
 

Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia 

The results of monitoring inclusive education indicate certain critical issues in 

the current implementation of inclusion in our country. Under critical issues we 

consider those about which professionals have certain views and answers, 

implicit or explicit, those which are not always based on scientific 

achievements and research, and which could be significant determinants for 

professional acting. In this paper, on the basis of a review of the literature and 

domestic research, we will consider some of those critical issues of inclusion.  

When it comes to children at risk of exclusion, research shows that our teachers 

most often recognize the level of pupils’ ability, their ethnic affiliation and 

socio-economic status as the individual differences relevant for teaching. Also, 

within the framework of this field of research the expert community has 

developed an understanding that inclusion of children with developmental 

difficulties can be used as a paradigmatic case for the development of schools 

which are inclusive in its broadest sense. Therefore one of the critical issues is 

linked to the scientific foundations of inclusive education. The scientific-

theoretical foundation of inclusive education is explained by the need for the 

development of the eclectic which combines achievements formulated by 

various theories – this, in fact, relates to the shift in the paradigm which has 

significant implications for the whole process, starting from assessment, 

through decisions making according to "SMART" model of support goals for 

individual child, to the realization of support which would lead to individual 

progress. Instead of one coherent theory chosen, this requires a whole shift 

from the medical to the social model which, as it turned out, is not so easy, 

particularly because of the way in which all the relevant actors are educated. 

The social model is based on the following principles: 1) the normalization of 

the environment (from highly to the least possible restricted), instead of the 

‘normalization’ of the individual, 2) equality of needs and consequently equal 

rights to opportunities for development, participation and (through the same) 

learning, 3) active participation, i.e. open, non-biased access to all, 

representative for culture socially valued roles, and 4) active embrace of 

diversity as a source for learning by all. 

The following issue which will be considered is connected with attitudes 

towards the inclusive education of various categories of children at risk. A 
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review of research into teachers’ attitudes from 2002 until 2012 shows that 

teachers’ attitudes to inclusive education are still not positive enough to 

guarantee the inclusion survival in our country. The attitudes developed in the 

past decade through project experiences have not been significantly changed 

during the two years since the law was implemented. The possible reasons for 

that have been analyzed and current research leads us to the finding that the key 

to a further search for them lies in experiences of successful practices and our 

learning from them. However, it has been shown that professional experience is 

less powerful than private experience when it comes to changing attitudes.  

One of the significant factors which lead to resistance is teachers’ competences. 

Studies which show that teachers do not feel sufficiently competent to work 

with children with developmental difficulties will be analyzed. Here we are 

confronted with the issue of teaching methods for inclusive education. Does the 

inclusion of children with difficulties demand specific teaching methods? 

Opinions regarding this issue are divided: some claim that there is a small part 

of specificity, but, when they elaborate their opinion, it turns out that they are 

thinking about something which is (at least here in Serbia) specialist treatment, 

and not part of teaching. Others, however, talk about inclusive education as 

‘good’ teaching in which a variety of methods are used. This has implications 

for the need to modernize the teacher training programme so that teachers 

would be provided by a whole range of contemporary teaching methods, 

techniques, forms of work, activities, teaching material and resources which 

would enable them to deal with pupils’ individual differences and needs which 

would also comprise fewer visible differences such as those pertaining to 

cognitive styles and similar. In order to answer this crucial question, we need to 

know which other competences employees in inclusive schools should have. 

We emphasize here inclusive practices in the processes of cooperation, 

primarily with parents (for the beginning, respect for the participation of 

parents from the moment of a child’s assessment, through decision making to 

the development of a collaborative process to achieve what was agreed). The 

next group of competences which will be discussed is connected to the skills of 

using information-communication technologies in teaching because UDL 

(Universal Design for Learning) often presents the key to an individual child’s 

success.  

Key words: paradigm shift, attitudes, teaching curriculum and methods, 

teachers’ competences for inclusive education. 
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ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ COMPETENCES  

FOR INCLUSIVE EDUCATION 

Tina Štemberger
*
 & Sonja Čotar-Konrad 

Faculty of Education, University of Primorska, Koper, Slovenia 

Fifteen years period of implementing the inclusive paradigm in Slovenian 

schools has brought major changes in the area of educating children with 

special needs. The successful implementation of inclusion in educational 

institutions depends on many different factors, and according to UNESCO 

teachers are the fundamental factor in implementing inclusion in schools. 

Therefore, it is necessary for a teacher to be competent in implementing 

inclusion, i.e. to have the knowledge, skills and the "appropriate" attitude. 

Various researches confirmed that teacher’s attitude towards inclusion causes 

positive or negative expectations, which as a consequence raise or lower the 

success of inclusion. Namely, the implementation of inclusion is directly 

related to teachers’ understanding of inclusion, and their implicit theories. On 

the other hand, some authors argue that it would be difficult to expect a change 

in attitudes, beliefs, values of teachers who have not received additional 

training in the area of inclusion. In addition, it has been proved that the teachers 

who in a pre-service education program had a larger number of hours dedicated 

to inclusive education, have more positive attitude towards inclusion. 

Considering the importance teachers’ competence for inclusion we wanted to 

determine how Slovenian elementary school teachers assess their competence 

for inclusion. We carried out descriptive and causal non-experimental research. 

In June 2014, a total of 132 elementary school teachers completed a 

questionnaire which consisted of closed questions and the five-point Likert 

scale. The questionnaire corresponds to the criterion of validity, as the 

performed factor analysis indicates that the first three factors explain 55.04 % 

of variance. It also meets the criterion of reliability (α=0.910). Data were 

analysed using descriptive and inferential statistics (Mann-Whitney test) in 

SPPS.. The results show that Slovenian teachers assess themselves to be poorly 

competent for inclusion, particularly subject teachers. However, the majority of 

teachers have a positive attitude towards inclusion and are willing to change 

their practice in order for inclusion to be realised. Class teachers were found to 

be fonder of inclusion and they are more willing to introduce changes in order 

to make the inclusion successful. Regarding the positive attitude towards 

inclusion and rather poor competence for implementing it, it would be strongly 

advisable to provide the appropriate in-service training (modules) for teachers 

where they could gain the knowledge they need. This is particularly important 
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for teachers, who had finished their studies before the inclusive paradigm was 

introduced in our school system. In addition, it is necessary to assure the 

development of inclusive competences during the pre-service education of 

future teachers. They should gain the basic knowledge about children with 

special needs and they should be acquainted with and trained for using specific 

teaching methods for all groups of children with special needs. 

Key words: inclusion, competences, elementary school teachers. 
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PERCEPTIONS OF TEACHERS AND PROFESSIONALS  

ON THE IMPLEMENTATION OF INCLUSION  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Nataša Birovljev
*
 

Elementary School "Gavrilo Princip", Zemun, Serbia 

The aim of this study is to examine the perceptions of teachers and 

professionals on the implementation of inclusion in the educational process. 

Given that teachers and professionals are most important agents of change in 

the school it is important to examine their opinions about how the educational 

process applies practice of inclusive education. The case study, research in the 

field of inclusive practices, was conducted in the Elementary School "Gavrilo 

Princip" in Zemun. The survey instrument was a semi-structured interview. In 

individual interviews five teachers (science, social and civic education), two 

class teachers and psychologist participated. The results show that our 

respondents believe it is necessary to take certain measures to improve the 

current practice of inclusive education. Accordingly, they propose specific 

recommendations for educational practice which can be classified into several 

groups. The first group of educational recommendations would include raising 

the level of educational culture of all participants in the educational process 

(expert panels, seminars and lectures). The second group of measures would 

relate to clarifying related to inclusive policies. The third group of measures 

would include better organization of schools (especially Team for inclusive 

education), better quality of teaching and extracurricular activities (review and 

improvement of teaching practices through self-reflection, increased number of 

extra-curricular activities) and productive cooperation with the local 

community. 

Key words: inclusive education, inclusive policies, inclusive practices, 

recommendations for educational practice. 
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TEACHERS’ BELIEFS REGARDING WORK WITH CHILDREN 

WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES  

IN GENERAL EDUCATION 

Milja Vujačić
*
 

Institute for Educational Research, Belgrade, Serbia 

Research into teachers’ personal pedagogical beliefs is important for 

understanding and improving their practice in inclusive education. This work 

presents the results of research which was part of a more extensive research 

study into promoting pupils’ creativity, cooperation and initiative. The goal of 

this study was to gain insight into teachers’ beliefs regarding the abilities and 

potentials of children with developmental difficulties, the roles of teachers in 

inclusive education and the methods of working with such children. The sample 

consisted of 1,441 teachers from a representative sample of elementary schools 

in Serbia. We analysed the teachers’ answers to 13 claims from a questionnaire 

in the form of five-level Likert type scale of evaluation. Descriptive statistics 

(frequencies and percentages) were used for data processing. The results of the 

research show that the majority of teachers see children with developmental 

difficulties as persons who have the abilities and potentials for learning and 

improvement within the framework of general education. The data shows that 

the respondents are aware that the improvement and success of children with 

developmental difficulties depends on their engagement and working method 

and that through the implementation of an individualised approach it is possible 

to successfully adapt the curriculum and its demands to the abilities of such 

children. However, the research findings also show that teachers’ beliefs 

regarding work with children with developmental difficulties are not in 

accordance with the key principle of inclusive education which emphasise the 

importance and necessity of the inclusion of those children in joint activities 

with their peers. This points out the need to provide additional support during 

professional training which would lead to the harmonisation of teachers’ beliefs 

and practice with the theoretical postulates of inclusive education. 

Key words: children with developmental difficulties, teachers, general 

education, inclusive education. 

                                                           
*
 E-mail: mvujacic@ipi.ac.rs 



CHALLENGES IN IMPROVING INCLUSIVE EDUCATION POLICY AND PRACTICE 
 

101 

INCLUSIVE EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE  

OF FINAL-YEAR STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOL 

Zorica Dimitrijević
*
 

Elementary School "Stari grad", Užice, Serbia 

Few studies investigate students’ perceptions of inclusive education. 

Information we receive from our students can help us improve inclusive 

practice and enhance its quality. The aim of this research is to analyse students’ 

attitudes towards inclusive education, and to assess the quality of educational 

support that school provides to students with developmental disabilities in order 

to change and improve inclusive practice. The instrument used for the purpose 

of this research is a questionnaire with 20 items and a choice of possible 

answers on a scale of 1 to 5. The survey of students' attitudes (N=117) shows 

that a very high percentage of students are willing to provide peer support to 

children who receive inclusive education, and are ready for social interactions, 

even though, their school makes insufficient effort to sensitise and promote the 

importance of positive attitudes in inclusive education. The results show that 

teachers are those who influence the development of attitudes of their students 

and that their views on inclusive education are of great importance to students. 

If we want to change education paradigm and improve inclusive practice it is 

necessary to take into account our students’ attitudes. Based on the analysis of 

the results of evaluation, as the current weaknesses of inclusive education and 

things that should be improved in our schools we can underline the following: 

promoting strategies of peer education so that students with disabilities could 

have full support both by teachers and peers; providing information about the 

types of additional educational support to eliminate students’ prejudice against 

children who receive inclusive education; learning about the importance of 

inclusive education in schools; promoting the success of students who are 

engaged in inclusive education; supporting inclusive education through the 

work of the Pupil Parliament. 

Key words: students’ attitudes, inclusion. 
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SCHOOL COUNSELLORS’ OPINIONS OF HOW STUDENTS  

WITH SPECIAL NEEDS SHOULD BE EDUCATED 

Janez Drobnič
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Notwithstanding the fact that it has been more than three decades since the 

introduction of an inclusive paradigm in schools, the special education system 

still exists across the majority of European countries. Special schools can be 

seen as the opportunity to ensure the right to education for students with special 

needs but, on the other hand, they can also mean inequity in education because 

of their exclusion from a conventional learning environment which is provided 

to all other students. The aim of a school counsellor is to offer help in the 

integration of students with special needs. In this research, we examined school 

counsellors’ attitudes towards the education of students with special needs, in 

particular their opinions of where such students should be educated. The study 

included 101 school counsellors from primary, secondary and special schools in 

Slovenia. The prevailing opinion of counsellors in schools is that all groups of 

students with special needs should be educated in inclusive schools, with the 

exception of students who have learning difficulties. All this suggests that we 

should seek solutions for modern schools and particularly for the training of all 

teachers for teaching in the inclusive classroom, in which all the students are 

individual and different, rather than divided into two groups - those with special 

needs and the others. This also means that we should renew curricula for the 

initial education and training of all teachers. 

Key words: students with special needs, inclusive education, equity, school 

counselors, classroom. 
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Inclusive education is the most challenging educational change with which 

teachers and other actors have been dealing since 2000 when extensive reforms 

of the education system in Serbia began. The findings of local and foreign 

research point out the need for further improvements of inclusive education, as 

well as the necessity to consult teachers during the adoption of new systematic 

decisions. This work will present the segment of research whose goal was to 

gain insight into teachers’ opinions regarding the ways to improve inclusive 

education from the system level to that of the classroom. A questionnaire was 

used to gather the opinions of 436 teachers from a representative sample of 151 

elementary schools in Serbia. The teachers answered open type questions 

regarding what should be done and how inclusive education practice could be 

improved. The content analysis method was used. The teachers’ answers were 

coded by means of a combination of the deductive approach based on a list of 

previously established categories, as well as the inductive approach which 

enabled the creation of new categories which are specific for this sample and 

type of educational reform. The preliminary results of the research suggest that 

inclusive education could be improved by the educational authorities providing 

more financial resources, improving organisational conditions in schools, 

introducing a system of additional incentives for those teachers who develop 

practice in inclusive education, organising practical training for teachers, 

providing professional materials and teaching resources for work, and engaging 

pedagogical assistants, special education teachers and expert associates as 

support for teachers in their work with pupils. Not only did the teachers 

recognise the obstacles which they face in the implementation of inclusive 

education, but they also offered optimal solutions for the improvement of 

practice both in the classroom and at the system level. 

Key words: inclusive education, teachers, educational changes. 
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Attitudes to children with special needs have been characterised by prejudice 

and a lack of information for centuries. The inclusion of these children in 

regular preschool groups represents a basic precondition of their social 

integration, as well as change in attitude toward them. Since the introduction of 

inclusive education model in the Republic of Serbia in 2010–2011 preschool 

teachers have been playing a dominant role in the upbringing and education of 

children with developmental difficulties. The inclusive education challenges 

preschool teachers to adjust their attitudes in order to achieve better results, i.e. 

to ensure identical conditions for all children with developmental difficulties in 

the process of activity realisation. The aim of this paper is to identify the latent 

structure of preschool teachers’ attitudes to inclusion, as well as to examine 

correlation between the extracted factors. The Questionnaire on attitudes of 

teachers to inclusion was used in March 2015 with a sample of 126 teachers 

from preschool institutions in Valjevo. The obtained values of Chronbach’s 

alpha coefficient indicate the satisfactory internal characteristics of the applied 

measuring instrument. Seven relevant latent dimensions (Jurisdiction of 

preschool teachers, Prejudice to the inclusion, Openness of the kindergarten, 

Personal and professional relevance, Organizational adaptation, Reflection on 

inclusion and Inclusion monitoring criteria), which cumulatively explain 

39,56% of variance of the obtained answers, were isolated by factor analysis. 

Isolated and correlated dimensions of preschool teachers’ attitudes to preschool 

inclusion can provide relevant guidelines for development of a contemporary 

model of inclusive curriculum, as well as the basis for further research oriented 

to transformation of negative attitudes to inclusive education, whereas from a 

practical point of view they enable a systematic assessment of the effects of 

implementation of inclusion and possibilities of better quality achievement.  

Key words: children with special needs, inclusive education, items, latent 

dimensions, preschool teachers. 
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Intellectual giftedness entails an array of peculiarities in cognitive functioning 

and personality which in school should translate into special educational needs. 

The aim of this study was to examine how these needs are perceived by 

teachers and gifted students themselves. The sample consisted of 49 teachers 

and 39 intellectually gifted students from four elementary schools. Participants 

completed a questionnaire asking them to judge the relevance of several 

proposed educational needs of gifted students, grouped into nine areas. Results 

of descriptive statistics and robust tests of equality of means revealed that 

teacher ratings were higher in almost all examined areas, attributing to gifted 

students a particularly strong preference for accelerated learning (M=4.20), 

complex and enriched contents (M=4.10), tasks that are attuned to personal 

interests (M=4.04), and open-ended tasks (M=4.01); student ratings were 

relatively high for having tasks attuned to their interests (M=3.80), and fast-

paced learning (M=3.77). Additional analyses identified three clusters of gifted 

students, only one of which was expressing educational needs identical to those 

perceived by teachers. The results point to acceleration and aligning contents 

with students’ interest as undisputedly relevant measures in gifted education, 

but, highlight the need for further differentiation within the group of gifted 

students. 

Key words: educational needs, intellectually gifted students, teachers, 

differentiation. 
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Continuous in-service teacher training is an integral and compulsory part of 

professional development of teachers which means acquiring new and 

developing the existing competences for the work in inclusive environment. 

The aim of our research was to identify the opinion of pre-school teachers on 

how they see the contribution of their teacher training to acquisition of 

competences in the field of inclusive education, as well as their opinion on 

getting additional training in this field. For the purpose of this research a 

questionnaire was designed containing both open-ended and closed-ended 

questions. The opinions of pre-school teachers on the benefits of teacher 

training were collected using the open-ended questions, and the collected data 

were analysed applying the method of content analysis (N=102). The findings 

point out that more than half of the interviewed pre-school teachers are satisfied 

with the range of accredited programs for teacher training in the field of 

inclusive education to a great extent, and as the key benefits they state: 

developing competences in the field of planning and creating programs, 

sensibilisation to the needs of children from marginalised groups, overcoming 

personal prejudices, better approach to children who need support and better 

collaboration with parents. The largest number of the pre-school teachers point 

out that it is necessary to provide larger number and greater availability of 

trainings, as well as that they have to include more examples of good practice. 

The pre-school teachers state that they need additional training in the following 

fields: work with gifted children, application of different methods of work and 

enabling progress of children with disabilities. The findings obtained lead to the 

conclusion that the concept of teacher training should be designed in a way to 

enable the participation of all stakeholders, as well as to have built-in 

mechanisms for monitoring the process of application of learnt material in 

practice. 

Key words: in-service teacher training, professional development, pre-school 

teacher, inclusive education, competences. 
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Educational systems of many countries were reformed in recent years in 

accordance with inclusive principles. Debates on the need to enable every child, 

to participate in quality education from an early age without discrimination or 

segregation were intensified. Promoting the values of inclusive education 

imposes the need for strengthening the capacities of educational institutions and 

professional competences of their staff. Among the teachers in our preschool 

institutions in the Republic of Serbia low motivation and insufficient awareness 

of the principles of inclusive education were recorded. Since the quality of 

implementation of inclusive education is highly dependent on the opinions and 

competences of practitioners this raises numerous questions. In our opinion, 

relevant questions are: to what extent are teachers willing to perform in an 

inclusive education context?; how do teachers view the possibilities for 

improving their competences and what are their perspectives on overcoming 

the barriers?. In this paper, several research findings that might provide answers 

to those questions are interpreted. Based on these findings our conclusion is 

that enhanced sensibilization of teachers to incorporate the values of inclusion 

in their work and their encouragement to use an individual approach is 

necessary.  

Key words: competences of teachers, inclusive education, barriers to inclusion. 

                                                           
*
 Е-mail: natasakovacevic.ff@gmail.com 



THE 6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

108 

DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN EDUCATION  

OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS 

Mojca Kukanja Gabrijelčič
*
 & Tina Štemberger 

Faculty of Education, University of Primorska, Koper, Slovenia 

Differentiation and individualisation in teaching are multi-faceted processes 

that are important both from an individual and social perspective. In work with 

gifted and talented students, the purpose of differentiated instruction is in 

optimising and adjusting the education process to the characteristics of these 

students. It is generally believed that school system in Slovenia is not the most 

receptive to such students, as it often happens that their potentials are 

overlooked. Bearing this in mind, we carried out a survey in order to find out if 

teachers differentiate educational elements and which of the elements are most 

commonly differentiated. A total of 378 teachers completed a web 

questionnaire. The collected data were analysed in SPSS using descriptive and 

inferential statistics. The results indicate that the most important differentiated 

education elements in working with gifted and talented students are: 

educational objectives, didactic procedures or methods, and didactic material. 

According to elementary school teachers, it is best to carry out work with gifted 

and talented students together with other students in regular classes where the 

gifted ones are assigned extra tasks or obligations, or alternatively within the 

framework of additional lessons with a teacher. In addition, teachers 

highlighted the need to differentiate didactic questions and tasks, didactic 

material, homework and other student assignments as the most important, while 

the syllabus, teacher’s preparation, and knowledge assessment seem less 

important. The results show the need for preparing various in-service trainings 

for teachers that would focus on empowering teachers to become competent to 

work with this specific group of children.  

Key words: inclusive education, differentiated instruction, individualisation, 

gifted students, talented students. 
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In previous research we have identified three groups of teachers based on the 

dominant motives for professional choice: realist, idealist and opportunist 

teachers. Moreover, we have described five phases of career development of 

teachers based on the empiric data—induction, competency builidng and 

enthusiasm, career frustration, stagnation and withdrawal. The aim of this work 

is to define distinctive features of professional development of three groups of 

teachers (realists, idealist and opportunists) taking into account education 

system in which teacher works—regular and special schools. The survey 

included 120 regular high school teachers and 95 special high school teachers 

who answered the questionnaire specially designed for this survey (α=0.76 и 

0.70). Cluster analysis, factorial analysis, parallel analysis and t-tests were used 

to analyse the data. Teachers with dominant intrinsic motives for professional 

choice (idealists) had the most positive attitude toward work and showed fewer 

signs of career frustration in comparison to other groups of teachers, and 

greater devotion and commitment to work in comparison to opportunist 

teachers. We conclude that teachers’ attitudes to work differ depending on their 

initial motives for choosing this profession. Furthermore, we conclude that 

career development of idealist, opportunist and realist teachers differs 

depending on the context in which they work (regular/special school). The 

implications of this work are important for the initial education of teachers.  

Key words: motives for professional choice, career development of teachers, 
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In order to develop competences to work with gifted children preschool 

teachers should acquire certain knowledge and skills during the initial 

education. This research had two objectives: 1) to examine students' implicit 

theories of giftedness 2) to determine how students assess the contribution of 

initial education to the development of their own competencies to work with 

gifted children. The survey included 104 students of the final year of graduate 

and specialist studies at Preschool Teacher Training and Business Informatics 

College,Sirmium in Sremska Mitrovica, who answered the questions in the 

questionnaire specially designed for the purposes of this study. Data were 

analyzed by descriptive statistics and content analysis. The results indicate that 

students single out intellectual characteristics and creativity (M=4.50; scale 1–

5) and charachteristics in the field of motivation and learning (M=3.33), 

whereas characteristics of giftedness in the social and affective sphere 

(M=1.92) and personality traits (M=1.84) are less frequently opted. When they 

describe a gifted child they have idedntified as such, they most often state 

indicators in the field of art. Even 77% of students included in the research 

estimated that they were not sufficiently trained to work with gifted children, 

and recommend more practice and implementation of the content of work with 

gifted children in methodical subjects. According to the students, pedagogical-

psychological group of subjects (graduate studies) and subject Working with 

Gifted Children (specialist studies) contribute most to the development of 

competencies in this area. The obtained data indicate that it is necessary to 

work on raising the awareness of students’ implicit theories of giftedness and to 

work on curriculum innovation of graduate and specialists studies. 

Key words: competences, initial education of preschool teachers, giftedness. 
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Inclusion can be discussed at various levels, i.e. conceptual, political, scientific, 

but, at the very end a teacher is the one who works with children with special 

educational needs (SEN) and is the most important implementer of inclusion. 

From 2009 to 2012 the European Agency for Development in Special Needs 

Education led the project titled "Education of Teachers for Inclusion". The key 

aims of the project were to identify what type of teacher is needed for the 

inclusive society of the 21st century and what key competences teachers need 

for inclusive education. The question in the focus was how undergraduate and 

initial education can prepare all teachers for inclusion. What skills, knowledge, 

understanding, attitude, and values do teachers need for inclusion? Realistically 

speaking, it is hard to imagine that in a relatively short period of time the aim of 

including training for inclusion into the education program of all teachers could 

be achieved. Considering the practice and possibilities it seems likely that a 

form of "further professional training" as a regulated form of teacher education 

is possible and feasible in the near future. However, for efficient inclusion, in 

addition to the preparedness of all teachers for inclusion, also, specialised 

teachers are needed who are able to support SEN children in overcoming the 

obstacles and provide learning assistance. Therefore, In Slovenia we have 

developed a concept for the study of inclusive pedagogy. A graduate from this 

program would become an expert in providing professional assistance adjusting 

to the needs of children with SEN.  

Key words: inclusion, teacher education, professional development, special 

education, children with special educational needs. 
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The results of researches carried out in our country show that teachers mostly 

have a negative attitude towards implementacion inclusive education. The goal 

of our research is to get insight on teachers’ perspective of inclusive education 

through an analysis of their associations regarding: inclusive education as an 

idea, the way in which inclusive education is presented in the education policy 

in our country and the way in which inclusive education is implemented in 

practice. A total of 74 participants (29 lower grade elementary school teachers 

and 45 subject teachers from elementary schools) took part in the study. A 

questionnaire consisting of open type questions was designed for the purposes 

of the research. The data were processed by method of thematic and evaluative 

content analysis. The majority of the teachers have positive associations with 

the idea of inclusive education, which they most often link with concepts such 

as: accepting and respecting differences, help and support for children with 

special needs, and the right of each child to be educated with their peers. 

However, most of the teachers have negative associations regarding the way in 

which inclusive education is presented in educational policy, as well as with its 

implementation in practice. The teachers’ first associations with inclusive 

education within the context of educational policy refer to the unrealistic 

demands and great expectations placed before teachers, the insufficient 

systematic support to schools as well as superficiality in the implementation of 

inclusion in the education system. The teachers stated that it is hard for them to 

realise inclusive education in practice, that they do not have support and help in 

this process and that they lack competences for the successful realisation of 

inclusive education. The research results indicate that the reasons for problems 

in the realisation of inclusive education should not be sought in the teachers’ 

approach to the idea of inclusion, but rather in the way in which inclusion is 

implemented in our education system.  

Key words: inclusive education, teachers, opinions and associations. 
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The successful implementation of inclusion in a preschool institution depends on 

the conditions of interaction and cooperation of all involved, as well as their 

opinions on the positive effects of this approach in practice. This paper presents the 

reserch whose aim was to establish preschool teachers’ opinions about the 

importance and benefits from inclusion for parents of children with disabilities and 

parents of children with typical development, but also for the work of preschool 

teachers, as well as their opinions about the factors important for the practical 

realization of inclusion. The sample consists of 102 preschool teachers. Data have 

been collected through a survey specifically designed for the purpose of this study, 

which included two types of questions—open and closed. Methods of descriptive 

statistics and content analysis methods have been used for data analysis. Research 

results indicate that preschool teachers consider that inclusion is greatly significant 

not only for the parents of children with disabilities and parents of children with 

typical development in the inclusive educational group, but also for different 

aspects of preschool teachers' work. The benefits of inclusion for parents of children 

with disabilities and parents of children with typical development are the 

knowledge of children's possibilities and needs, the active role in the process of 

education and exchange of experiences, while working in inclusive groups for 

preschool teachers means cultivation of diversity and also new methods and forms 

of work. The largest number of preschool teachers lists open communication, 

educated professionals and mutual exchange of opinions and experiences as factors 

of successful implementation of inclusive practice. The findings of this research 

indicate the importance of preparation and planning of one's own work, 

professional knowledge and a positive attitude as an essential precondition of 

inclusive education. 

Key words: inclusion, parents of preschool children, preschool teachers, opinions, 

benefits. 
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Educational and psychological premises today clearly indicate the importance 

of preschool teachers’ inclusive role as facilitators and supporters of children’s 

emotional intelligence development. In order to emotionally scaffold children’s 

understanding, recognition and expression of emotion preschool teachers 

should firstly manage their own level of emotional intelligence (EI). The main 

aim of our study was to determine whether teachers receive enough 

professional possibilities and systemic education to empower their EI. We 

analysed the curricula of in-training programs for preschool teachers published 

in Catalogues for continuing education and training for professionals in 

education for school years from 2005 to 2014/15 (issued by Ministry of 

Education in Slovenia). We focused on the key words concerning emotional 

intelligence. The results revealed a lack of programmes to enhance preschool 

teachers’ EI, since out of three thousand in-service programmes offered, only 

four of them focused on the development of teachers’ EI. The results warn us 

that educational possibilities for teachers’ EI development in Slovenian 

education system are underdeveloped and that the quality and development of 

teachers’ EI can be seriously questioned. Consequently, preschool teachers’ 

competency for inclusive education as a function of teachers’ emotional level is 

weakened. Therefore, preschool teachers could experience difficulties when 

trying to create and reflect the specific learning situations considering the rapid 

changes in child’s emotional states, different levels of child’s attention, 

motivation and cognitive functioning. 

Key words: emotional intelligence, professional development, preschool 

teacher, inclusion. 
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Work with short-sighted children with the help of information technologies is a 

common practice all over the world and something that gives excellent 

therapeutic results. The aim of this research is to test success of learning and 

colour identification in short-sighted children. A method of theoretical analysis 

and a method of planned observationof three different models of computer 

application (standard computer, computer with magnifying glass, and computer 

using the installed software for screen zooming) have been used in this work. A 

research sample consisted of 34 pre-school students (children aged 5 and 6). 

The participants have been divided into three groups and each group has been 

working pursuant to one model of computer application. Research results show 

that the tested children were most successful in identifying colours in 

interactive games on computer using the installed software for screen zooming. 

On the other hand, the application of computer with the use of magnifying glass 

and work with standard computer proved to be less successful. Also, the 

noticed differences can be explained by the sight status of the children. The 

same type of computer is not suitable for all short-sighted children and this 

should be taken into account during the educational process with short-sighted 

children. We concluded that the application of computer with installed software 

for screen zooming has an exceptional educational effect considering the whole 

educational work with children with sight defect. It is very important to 

introduce educational material for this children. Integration of information 

technology in their therapeutic growth is necessary, but, more as an additional 

didactic tool.  

Key words: information technologies, short-sighted children, computers, 

software for screen zooming. 
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In the project approach preschool teachers encourage learning by encompassing 

various fields of knowledge based on the subject that is appealing or interesting to 

children, provide conditions for children to explore, and include adults and more 

competent peers. Gifted children possess significant potential for peer education, 

which could be also used to further up the development of their talents. However, 

this potential is not often used in practice. The project “Music“ is implemented in 

in a mixed educational group at Preschool institution “Bambi “in Loznica, with 

the aim to raise children interest in classical music, develop music potential and 

make children familiar with music instruments. The project is realized through 

numerous activities for children, parents and the broader community. This paper 

presents a project activity involving a second grade gifted child from the 

Elementary Music School "Vuk Karadžić" in Loznica—Piano section. The child, 

who is a recipient of several awards at music competitions, familiarized other 

children with the instrument and demonstrated how it is played. The evaluation of 

activities based on the analysis of video clips proved that children actively 

participated in the activity they asked questions, attentively listened to classical 

compositions, sang and danced to the music performed by the gifted child. Thus, 

they had the opportunity to find out and experience how the piano is played. The 

analysis of the data obtained from the conversation of teacher with preschool 

children after the activity and the interview with the gifted child showed that the 

realised asymmetric interaction encouraged children interest in classical music 

and music instruments, as well as meta-cognitive strategies of the gifted child. It 

was concluded that the engagement of a talented peer is an example of good 

practice, both for project-based learning and support and encouragement of a 

gifted child.  

Key words: musically talented child, project-based learning, good practice 
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In this paper, we present action research that was aimed at creation, 

implementation and monitoring of the effects of programs encouraging artistic 

expression of children with disabilities in intellectual development and raising 

awareness about the need for social integration of these children. The basic part 

of the program included children from the Home for children and young people 

in Sremčica and students of the Faculty of Fine Arts (FFA). To monitor the 

effects of the program questionnaires, scales, structured interviews and 

Wilson's test of creativity were used. After successful art workshops with 

children, an exhibition of photographs was organized together with series of 

public lectures, debates and discussions with experts in the field of psychology, 

creativity, special pedagogy and artists. As a result of the program, a debate 

about the marginalisation of vulnerable groups was launched in the wider 

public, which encouraged the development of new forms of communication, 

expression and affirmation of the creative potential of people with disabilities. 

One of the most important outcomes of the program is the developed 

methodical approach for art educators to work with children with disabilities in 

intellectual development, which is based on the activation of potentials and 

support to the development of personality through the creation of the necessary 

preconditions for their better social integration. The results showed that the 

program has multiple benefits both for the affirmation of children with 

disabilities in intellectual development through artistic expression and for the 

art students in terms of their knowledge, experience, skills and empathy 

towards this population of children. Bearing in mind the positive effects of this 

program it is recommended to introduce it in the education of FFA students as a 

part of the course Methodology of art education. 

Key words: children with intellectual disabilities, artistic expression, social 

integration. 
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Trends and demands for increasing efficiency, better realisation, creative 

activities, and respecting the needs, abilities and interests of students are 

emphasized in the realisation of art classes. New teaching methods and 

individualised differentiated teaching are necessary. This paper analyses the 

results of the effects of differentiated teaching in art classes applying the 

creative play on the improvement and development of artistic skills in first-

grade elementary school children. Play is a starting point for creativity within 

which certain artistic problems can be resolved (getting acquainted with new 

techniques, artistic elements), as well as necessary technical experience can be 

acquired. The aim of our research is to theoretically investigate and 

experimentally verify the importance of differentiated teaching of art applying 

creative play. The sample included 60 children aged 7, including 20 children 

with special needs (attention deficit disorder, poor eyesight, insufficient 

development of motor skills). The research was conducted in elementary school 

in the control and experimental groups. In our research we applied the 

experimental method (creative play) and numerous survey techniques, various 

materials and modern digital tools. The study confirmed the hypothesis that 

creative play contributed to better results in working with children in the 

experimental group and there was a significant improvement in the quality and 

quantity of art works comparing to the control group. 

Key words: child, differentiated teaching, creative play. 
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The adequate consideration of inclusive practice and finding methodical 

frameworks of schooling which support the student’s development are 

determinants for further development of inclusive education. The aim of this 

research is modelling of multifunctional methodical framework in Serbian 

language classes based on scrutinizing the applied methodical procedures. The 

research was conducted during two school years during which the application 

of methodical procedures in Serbian language classes, aimed at achieving the 

goals and outcomes of IEP-2 which was designed for two lower grade students 

in two classes of "Mihajlo Pupin" Elementary School, was monitored. 

Descriptive and causal methods were used with application of systematic 

observations and identification of causal links between methodical procedures 

and students’ success. The following conclusions were made: student’s success 

has been increased by applying the amended forms of text and writing space; 

the usage of comic books as a methodical foundation can lead a student into the 

world of literature and grammar; the usage of computer in writing of mother 

tongue and other letters increases student’s self-confidence and efficiency; the 

conceptual approach to the study of content encourages the adoption of 

linguistic norms; the usage of cooperative and interactive methods encourages 

peers to be supportive and enables permanent progress of a student in inclusive 

education. Modeling of methodical procedures in teaching Serbian language, 

literature, as well as linguistic culture, with the usage of crossing method, can 

be applied systematically to all linguistic phenomena within the literature forms 

and encourages interest of students taught by IEP-2 for teaching process. 

Key words: methodical framework, adjustment of methodical procedures, 

conceptual approach, crossing method, linguistic phenomenon. 
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SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

THROUGH PARTICIPATION IN THE MANIFESTATION  

"THE MEETING OF SPRING" 

Vesna Lukić
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In the preschool facility "Pčelica" in Sremska Mitrovica since 1992 there has 

been a group for special-needs children, which over the years has been attended 

by80 children with different types and degree of disability from ages 3 to 10 

years. The educational work with the children in the group is done by a special 

education teacher, nurse or educator. Much attention is given to socialisation of 

the children through inclusion of the group in life and program of the 

preschool, such as stay and bonding of the children from the development 

group with the children from the regular group, attendance at theater 

performances organized for the children of the preschool, group celebrations 

for special dates, and organisation of group sports activities. As an example of 

good practice, this work presentsparticipation of children from the special-

needs group in the public presentation of the preschool at the theatre 

manifestation "The Meeting of Spring", and performance of the motion game 

"If You’re Happy and You Know It" with a help of educator and special 

education teacher, and support of their parents. In the performance six children 

participated, from which three have Down’s syndrome, two are with autism 

spectrum disorders and one blind child. After the activities, evaluation was 

done based on the video footage, as well as conversation with the parents, 

educators from the facility and few observers. Inclusion of the children in the 

public presentation of the preschool was rated as successful. All of the children 

went off and stayed on the stage and successfully performed the prepared 

performance for which they were awarded with an applause and their 

satisfaction was visible throughout and after the activity. Positive reactions of 

the viewers and participants’ impressions show that this type of activity 

strengthens competences and qualifications of children with disabilities in a 

group of other children and adults at the preschool.  

Key words: socialisation, developmental groups, inclusive preschool. 
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In order to enable education for all children teachers should modify their own 

way of working to follow various educational needs of their students. In this 

case study, we present successful implementation of inclusion education in 

history teaching in a class where a pupil who works by IEP/2 studies. The pupil 

with whom we work has a problem with autism, behaviour and way of learning. 

From the first grade individualisation was implemented for all subjects. From 

the fifth grade we worked by IEP/1 for mathematics and Serbian language, and 

in the eighth grade we worked by IEP/2 for seven subjects. In the case study we 

used the following data: history teacher’s view on the types and effects of 

support which were given to the pupil from fifth to eight grades, portfolio of 

pupil from fifth to eight grades and interviews with pupils in the class where 

the pupil who works by IEP-2 studies. This case study shows how successful 

were implemented teaching strategies in the class, types of assessment, 

adaptation of the physical environment, adaptations of the contents, outcomes 

and standards of achievement. The Guide for planning and writing IEP was of 

great help to the teacher, as well as cooperation with other teachers in the 

school. In survey pupils agreed with the following statements: the pupil had 

everyday support from peers and the teacher, the tasks were adjusted to the 

pupil at each class and he has progressed from fifth to eight grades. Obstacles 

that have appeared in the work with the pupil due to his behaviour have been 

successfully overcome. This case study shows that it is possible to effectively 

implement inclusion in practice. 

Key words: case study, IEP, implementation of inclusion in the history 

teaching. 
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This article presents the problem of executing independent physical 

experiments in which blind and visually impaired students are actively 

involved. An inclusive school must consider also blind and visually impaired 

students providing the best possible mechanism for integration of those 

students into the learning process. This means being independent as much as 

possible in their learning, as well as in the execution of physical experiments, 

while the rest of the students can learn a lot from blind and visually impaired 

classmates. This is the essential moment of inclusion process. Autonomy and 

active cooperation is the most important part of personal motivation in blind in 

visually impaired students. In this article some physical experiments on light 

and its nature are presented. Experiments were performed by blind and visually 

impaired students from the Institution for Blind and Visually Impaired Yuoth in 

Ljubljana. The goal was to independently perform physical experiments and to 

acquire better understanding of some physical problem. When students learned 

about physical experiments they were more active and motivated for work, 

which means the experiments with light were interesting and understandable. 

Blind and visually impaired students were independent in their use of didactic 

tools designed for them. We found that blind and visually impaired students 

had a lot of knowledge about experiments with light which were adapted for 

them. By adapting physical experiments to suit blind and visually impaired 

students we can better meet their needs for learning physics. 

Key words: blind and visually impaired students, adapted physical experiments, 

a beam of light, inclusion. 
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Individualisation as a basic principle of the process of inclusion is necessary in 

the work of every educator working with children with disabilities. Therefore, it 

is necessary to develop inclusive programs in kindergartens. The aim of this 

study is to determine how teachers understand and implement inclusion in their 

work in kindergarten. In this paper, we used the descriptive method and case 

study method. We used the techniques of observation, analysis, documentation 

and an instrument survey protocol. During 2014, we studied four children with 

different disabilities in four educational groups in pre-school institution "Dr 

Simo Milosevic" in Zemun. Based on the analysis of pedagogic work the 

structuring of space, the organization of centres of interest, the adaptation of 

teaching materials and space for children with disabilities and individualised 

work with them in the context of daily guided activities or occupations were 

carried out. This paper presents examples of individualisation within a 

framework and monthly, weekly and daily guided activities. Based on the 

results obtained, it can be concluded that inclusive practices are largely 

determined by the methodological framework. This approach contributes to 

better professional engagement of teachers, better and greater inclusion, as well 

as better realisation of all developmental potentials of children with disabilities, 

and parents placing more trust in kindergarten and a more secure parental role.  

Key words: inclusion, individualisation, methodical procedures. 
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OF COMPUTERS BY PEOPLE WITH LIMITED MOBILITY  
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Modern practice and education system that is focused on an inclusive approach 

and adapting educational program capabilities and abilities of students impose 

the need for monitoring global trends and application of assistive technology in 

their daily work with students with disabilities. One of the devices that are used 

to support the use of computers by people with limited mobility of the upper 

extremities is an eye tracker. The eye tracker allows command and control 

operations on a computer using eye gaze. Consequently, the aim of this paper is 

to present the initial steps in adapting and implementing this type of assistive 

technology in the work with individuals who due to mobility limitations have 

difficulty in using computers. the The Special School "Miodrag Mitic" for 

pupils with cerebral palsy and multiple disabilities is in possesion of this tool. 

An initial step in the work is calibration or adjustment of the computer system 

to the eye. Calibration is performed by monitoring objects that move and the 

number of objects is formed in accordance with the capabilities of the user. 

After the successful calibration of the left and right eye it is necessary to adjust 

the setting interaction space, methods and visual feedback. Then, the 

adjustment of the control system by setting the appropriate speed of the mouse, 

the size of magnifier and the factor of zooming is performed. Despite its many 

advantages offered by the eye tracker for the work with people with difficulties 

in the control of the upper extremities the main drawback is its price which 

makes it almost unused in our country. 

Key words: eye tracker, assistive technology, limited mobility of the upper 

extremities. 
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Children who show a higher interest in mathematical contents are usually able 

to understand the principle of creating a series of natural numbers by the age of 

six. Solving textual arithmetical tasks represents the next step in working with 

these children. A serious methodological problem in working with preschool 

children before the acquisition of literacy is that preschool teachers who want 

to encourage children to solve textual tasks tend to rely on an oral presentation 

of the requirements of the task as well as on various additional materials 

(pictures, drawings, etc.). Children mostly count according to the presented 

paintings and drawings and they are not encouraged to calculate. The author of 

this paper presents a different methodological approach which implies that 

preschool teachers read the task and the children themselves realize the further 

steps – they monitor and analyze the structure of the text, create schemes, make 

connections between what is familiar and unfamiliar and calculate. From the 

methodological point of view, training should be organized in three stages. The 

aim of the first stage is the training of children in modelling different symbolic 

objects. The second stage involves children’s choice of appropriate operations 

and rewriting the text of the task in mathematical expressions. During the third 

stage the children should apply addition and subtraction, since it is necessary to 

apply this operation in order to obtain the result of an arithmetic operation and 

the answer should not be obtained by simple counting. In order to avoid 

counting, "hiding" the obvious is recommended: the materials are shown at the 

beginning, they are counted, matched with numbers and then they are removed 

(in the basket, envelope, behind the curtains, etc.). Subsequently, the 

mathematical operation is selected and explained according to the content of 

the task. The training of preschool teachers to implement this methodical 

approach would improve the competencies of preschool teachers to work with 

preschool children gifted in mathematics.  

Key words: textual tasks, gifted children, mathematics, methodical approach. 
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Today's education system cannot be imagined without the presence of children 

with developmental disabilities, making inclusion an integral part of our 

everyday practice. Within the general reform of education which started in 

2000, Montenegro has started to deal with the problem of the education of 

children with disabilities. In order for children with disabilities to be 

successfully integrated into the social system, educational programs need to be 

adapted and they should be given support through the development and 

implementation of individual developmental educational plans (IDEP), created 

for them by professional associates, teachers, personal assistants and parents. 

Individual developmental educational plans should consist of the following 

elements: a description of the child’s current level of development, annual 

goals and tasks, methods for monitoring the child’s development and 

interaction with other children in the group, the special educational services 

provided, any necessary individual modifications and ways of informing 

parents of the child’s progress. In this paper, we will show the form and 

examples of the individual developmental educational plans that we use in 

working with children with developmental disabilities in the public preschool 

institution "Bambi" in Tivat. Individual developmental educational plans that 

are formed in accordance with the needs and capabilities of each child with 

disabilities have proven to be very successful because the levels of achievement 

that children with disabilities attain, as indicated by current practice, always 

exceed expectations (which we set through short-term and long-term goals), 

which implies that they are highly stimulating and inspiring for the 

development of such children. Given that the education of children with 

disabilities is going through major changes, we hope that this paper will be a 

positive example and that it will contribute towards facilitating the inclusion of 

children with disabilities in the education system. 

Key words: children with disabilities, inclusive preschool education, individual 

educational plan. 
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The programming model of motor education based on cognitive strategies 

represents a significant improvement in comparison to a conventional approach 

to physical education of children with developmental difficulties. The aim of 

this research is to determine the extent to which the development of self-

regulatory performances of children with developmental coordination disorder 

contributes to the successful performance of motor activity. The paper presents 

the results of a research study conducted on the sample of fifteen children with 

developmental coordination disorder aged 7–9 years, who attend elementary 

school "Jovan Jovanović Zmaj" in Sremska Mitrovica. The Bruininks-

Oseretsky BOT -2 test was used to define their motor coefficient and children 

were included in an experimental treatment during the period of three weeks. 

Self-regulatory competencies were investigated and compared by the 

quantitative observational model. Nine children who developed an independent 

and effective self-regulatory behaviour during the implementation of 

programming model improved their motor performance, whereas motor 

performances of six children who did not show any change in the regulation of 

behaviour remained the same. Activation of perception related to the task and 

context, and selection of appropriate control strategies in accordance with 

child's cognitive, motivational and emotional state contribute to the successful 

choice of motor behaviour that will be activated in the future.  

Key words: children with developmental coordination disorder, learning based 

on self-regulation, motor learning, cognitive intervention. 
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The perception of inclusion as a concept which is directed towards the 

promotion of equal opportunities for all children includes the reconsideration of 

the way children learn in the aim of realizing the maximum competences of 

each child. Different approaches to teaching in inclusive education demand 

consideration of different styles of learning which determine the learning 

process and construction of knowledge. Consequently, a flexible and 

individualised method of work is required from teachers, one which is directed 

towards pupils’ needs and interests. Teachers should respect the different 

abilities of children and the preferences which children in inclusive education 

express during their schooling, both for those with different kinds of learning 

difficulties and those with high abilities in certain fields. The goal of this paper 

is to point out a experienced-based learning as an alternative approach to the 

existing educational and pedagogical practice within the framework of our 

inclusive education. The work analyses the advantages and disadvantages of the 

learning model based on experience which is possible to implement in the 

preparation and organisation of learning activities in schools. Experienced-

based learning is a holistic approach which1 has a positive influence on 

emotional, intellectual and behavioural development. It insists on the greater 

participation of pupils and the development of communication and social skills 

so that pupils are engaged in activities in which the emphasis is placed on 

practical work both in and outside the classroom. The accent is on talks and 

discussions where previous knowledge and experience is reconsidered, which 

has a positive impact on pupils’ motivation. The final part of the work 

highlights the dilemmas and eventual problems in the organisation and 

realisation of this method considering the diversity of activities, content and 

styles of learning. 

Key words: inclusive practice, experiential learning, styles, learning, pupil, 

teacher. 
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Inclusion processes have to be initiated in order to enable full and active 

participation, which applies for society in general, as well as for the educational 

area. The concept of participation cannot be fully reached without successful 

implementation of inclusion processes. Active youth participation is an 

important part of sustainable development in educational processes. The right 

to participation and active involvement in decision making processes are 

important aspects of democratic society. It means respect for democracy and its 

deepening for the future where all generations have possibility for fulfilling 

their needs. That means mature and responsible acting of today’s generations so 

they don't close the doors for the future ones. The term participation is closely 

related to terms, such as: human rights, democracy, inclusion, cooperation, 

dialog, developing social skills, and empowerment. When working with 

children and youth, the introduction of a participative approach provides 

opportunities for successful realisation of some priority issues and exercising 

goals of sustainable development in educational processes. This paper 

theoretically describes social background for development of participation, 

explains its meaning and importance for children and youth, as well as for 

wider society and its sustainable development. Full participation and its 

influence on sustainable development cannot be reached without successful 

practice of inclusion paradigm.  

Key words: participation, sustainable development, children and youth, 

children's rights, active inclusion of children. 

                                                           
*
 E-mail: bostjan.bajzelj@pef.upr.si 



THE 6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

134 

APPLICATION OF PEER SUPPORT STRATEGIES  

FOR WORKING WITH UNSUCCESSFUL STUDENTS 

Nikoleta Gutvajn
*
 

Institute for Educational Research, Belgrade, Serbia 

The research findings on the role of peer relations in social and cognitive 

development of children show that acceptance and support from peers 

positively affect students’ success in school, which in turn affects students’ 

peer status. It has been stated that the effects of peer influence on students’ 

success in school depend to a large degree on value orientation of peers with 

whom students spend the most time. In support of this argument, the research 

findings suggest that students aspire to achieve the same success in school as 

their best friends. The substantial influence of peers on students’ success in 

school is a fact that teachers should take in account when choosing different 

support strategies for unsuccessful students. Our interest is focused on 

investigating the effects of application of peer support strategies for working 

with unsuccessful students. The application of peer support strategies refers to 

the previous selection and training of peers who will have an important role in 

working with unsuccessful students through establishment of an active, friendly 

and advisory relation in which differences among students are used as a 

resource for learning support. The investigations of the effects of application of 

strategies based on peer support for unsuccessful students show that they 

contribute to: a) reduction of prejudice towards unsuccessful students; b) 

successful change of social behaviours of unsuccessful students; c) increase in 

self-confidence and motivation of unsuccessful students for school learning d) 

development of cooperation relations between teachers and students, and 

among students. The peer support strategies should be used not only for 

working with unsuccessful students, but also for working with their high-

achieving peers. Numerous empirical findings and examples of intervention 

programs show that school represents an important context in which 

upbringing-educational processes supporting the positive interactions of 

students with different abilities, interests and school achievement can be 

initiated. 

Key words: peer acceptance, strategies of peer support, school achievement, 

school failure. 
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Within the context of inclusive education, peer tutoring means pairing pupils 

without developmental disabilities with their peers with developmental 

disabilities who, through joint activities, help those children with 

developmental disabilities to improve their educational achievements and social 

participation both in the classroom and the school. The goal of this study is to 

point out the various positive effects of peer tutoring for both pupils with 

developmental disabilities and those without. In accordance with that aim a 

review of the research which was carried out in mainstream elementary and 

secondary schools is presented. The general findings of the research show that 

this strategy could be successfully implemented at various levels of schooling. 

The implementation of peer teaching has a positive influence on the educational 

achievements of pupils with developmental disabilities, improving their social 

functioning and quality of life outside school, and similar effects were also 

noticed in pupils without developmental disabilities. The aforementioned 

strategy enables more frequent and higher quality social interactions between 

both groups of pupils and has a beneficial influence on the psychosocial 

atmosphere in the classroom. Taking into consideration the different benefits all 

children gain from this strategy, the implementation of peer tutoring in our 

surrounding is highly recommended, particularly in classes where pupils with 

developmental disabilities are included.  

Key words: peer tutoring, inclusive education, pupils with developmental 

disabilities, social functioning, educational achievements. 
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Enacting laws and regulations is a framework for the implementation of 

inclusive education. Some of the challenges faced by the Expert team for 

inclusive education in pre-school are the following: the lack of clarity in the 

application of documentation relating to children with a need for additional 

support, the requests for production of additional documents and the dilemmas 

about the involvement of team members in the direct educational work. The 

aim of this study was to evaluate the application of educators’ documentation 

(pedagogical, profile, plan adjustment, notes, individual educational plan—

IEP), who in their educational groups have children with a need for additional 

support. Sample consisted of 40 preschool educators. The questionnaire was 

used together with other data sources: pedagogical profile, plan of 

individualisation, IOP, notes on implementing an individual approach to work 

with a child and cooperation with the family. The research provided the 

following information: teachers know how to write a pedagogical profile, 

collect data on children, use the individualised approach to work, know the 

procedure in identifying children with a need for additional support, but, they 

need support from the professional staff in defining the objectives of child 

progress and individualised approach to child parents. The key findings of the 

research show that the documentation that teachers keep on the inclusive 

process contributed to strengthening the competencies of teachers for the 

educational work, which implies raising the quality of preschool education. 

Key words: preschool institution, preschool educators, process, documentation. 
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Specific learning difficulties (SLD) represent a disability category which 

includes a variety of difficulties, each of which is a cause of difficulties in 

learning and decreased school performance. In other countries SLD symptoms 

are recognised in preschool age children, while in our country often the 

difficulties children experience are just recognised and diagnosed in younger 

school-age children. The decreased school performance in majority of children 

usually leads to many very serious consequences. The early detection of the 

real nature of learning difficulties, as well as the adequate and timely diagnostic 

procedure are very important for the creation of optimal conditions for 

development and education of children with SLD. Based on a literature review, 

the aim of this work is to analyse the key procedures and criteria for SLD 

diagnosis and to emphasise the importance of early diagnosis. The early and 

adequate diagnostics enables identification of specific cognitive deficits, as 

well as strengths, and development of individual models of intervention, which 

include not only direct work with a child, but also consultations and help to 

parents, collaboration with the school, teachers, leacturers, and associate 

experts in order to design an adequate model of education and specific help 

strategies for a child at school.  

Key words: specific learning difficulties, importance of early detection 

procedures, students with learnig difficulties, consequences of learning 

difficulties. 
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In order to acquire writing skills, that represent very complex psycholinguistic 

skills, it is necessary to integrate very complex elements (motoric, kinetic, 

visual, audio, cognitive, speaking-related language abilities). A fine motor 

ability, such as skilfulness of hands is conditioned by afferent stimuli, which 

include visual, proprioceptic and kinestetic feedback and different aspects of 

memory. In this paper, preliminary results of the first stage of a longitudinal 

study of development of children’s literacy will be presented with the aim of 

studying development of visual-motoric coordination in preschool age children. 

The representative study sample included preschool age children (N=65). An 

assessment of the level of coordination of motor abilities with visual perception 

of children was done using the II subtest of the AKADIA test of developmental 

abilities. The obtained results indicate above average development of visual-

motoric coordination in studied children, as well as indicate that girls were 

more successful in solving items of the subtest. Considering the importance of 

eye-hand coordination, as well as the control of small muscle groups during the 

execution of a graphomotoric sequence for acquisition of writing skills, the 

obtained results will be correlated with student success in acquiring writing 

skills for first and second grade elementary school children. This will provide 

opportunity to identify the predictive power of these factors for student success 

in acquiring writing skills.  

Key words: visual-motoric coordination, writing skills, preschool age children. 
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Talent centers, established in twelve towns in Serbia with the aim of 

organisation of systematic work with gifted children of final grades of 

elementary school and students of the secondary schools, represent a significant 

resource for the local community. In cooperation with schools they may 

provide potential support for inclusive education. And while such centers in 

Belgrade, Niš and Kragujevac are equipped with financial-technical and 

personnel resources, owing to easy access to universities and facilitated 

engagement of mentors—professors from diverse scientific fields, the regional 

Talent center in Loznica confronts certain impediments. This paper presents 

research conducted in two focus groups: ten eighth grade students attendees of 

the Loznica Talent Centre and ten teachers—Talent Centre associates. The aim 

of the study was to establish the level of contentment of students and teachers 

with the work of this Centre. Both groups believe that development of skills for 

carrying out and presentation of research work under mentor's guidance 

represent the best way of fostering and advancement of giftedness. The fact that 

only a limited number of teachers are motivated for the work without any 

financial compensation presents a problem, resulting in students adjusting their 

interests accordingly to active mentors. Insufficiently developed competences 

of the teachers for the work with gifted children also make an objective 

difficult. Our recommendation is that the Book of Rules on Professional 

Advancement of Teachers should define financial compensations for mentors—

associates of the Talent centers. It is also of paramount importance to ensure 

additional trainings for mentors from the relevant areas for the work with gifted 

children. 

Key words: talent centers, mentor's work, gifted children. 
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MULTICULTURAL TEACHER TRAINING:  

THE TIME FOR CHANGE HAS ARRIVED 
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The Slovenian law has established the theoretical foundations of the integration 

process for immigrant pupils. Despite its support, the idea of giving immigrant 

children the opportunity to improve their knowledge of Slovenian language and 

culture fails to stipulate any way in which this plan should be put into practice. 

Our aim is to highlight that there is a clear disjuncture between theory and 

practice as teachers want to be multicultural in theory, but, do not know how to 

be that in practice. Teachers are not very familiar with multicultural teaching 

due to several reasons, the most essential of which is the lack of education 

during teaching training on these matters. This has been confirmed by some of 

the international publications dealing with this topic which single out the lack 

of multicultural education in teacher education. Therefore, the literature review 

method has been employed in this paper. Slovenian teachers are struggling with 

multicultural issues in their everyday work and feel that they have not received 

enough training. Multicultural teaching should be included as a more visible 

part of teacher training and particularly those practicing teachers who work in 

schools with a large number of immigrant pupils should receive additional 

training in multicultural issues. A holistic approach is needed if this type of 

education is to be successful. First and foremost, all educational systems need 

to be aware of the new, multicultural societies in which they are operating and 

need to teach their teachers how to cope with diversity in their classrooms.  

Key words: multicultural education, teacher training, immigrants, integration. 
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Participation represents an important premise in the development of an 

individual and society and one of the major structural maxims of modern life-

oriented assistance to young people. At the same time, in the area of social 

pedagogy, participation represents a concept which is inextricably linked to 

terms such as inclusion, integration, cooperative approach, user help, co-

responsibility, co-organization, and represents a significant contribution to the 

success of social pedagogical interventions. This paper deals with the field of 

institutional education in Slovenia with the emphasis on the possibilities of 

integration and decision-making of children with emotional and behavioural 

disorders during the process of submission of the individual into an educational 

institution. Moreover, this paper investigates the possibilities of integration of 

already placed individuals in the educational institutional process, and 

compares participatory practices in the context of the legal provisions of certain 

other European countries. It reviews the baseline premises of the concept of 

participation focusing on the context of the social pedagogical work. Particular 

attention is devoted to the concept of participation in the field of extra-family 

institutional education where such an approach due to fundamental 

characteristics of the population of children with emotional and behavioural 

disorders poses a particular challenge. This confirms the thesis that Slovenia 

compared to some other European countries is still in its early stages in 

implementing this kind of participatory content. 

Key words: participation, institutional education, children with emotional and 

behavioural disorders. 
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In order to achieve quality the implementation of inclusive education requires, 

among other things, identifying the impacts of certain environmental factors 

important for active involvement of students with developmental disabilities. 

The aim of this study was to examine the structure of environmental barriers to 

inclusion of children with cerebral palsy in regular schools from their parents’ 

perspective. The study design included 36 parents. The average age of 19 boys 

and 17 girls was 11 years and 10 months.33 students attended regular 

elementary schools and three were in high schools. Data on frequency and 

magnitude of impact of environmental barriers were determined using The 

Craig Hospital Inventory of Environmental Factors for Children – Parent 

Version in Serbian language. Data were analysed using descriptive statistics. 

When analysed separately, barriers in provision of services in the local 

community (3.83±2.98) and natural environment (3.61±2.98) were perceived as 

barriers with the highest overall impact. Overall, barriers stemming from 

education programs and policies (3.29±2.58), and physical and structural 

factors (3.10±2.39) dominated. On the other side, attitudes and perceived social 

support (1.71±2.05), health care services (1.7±1.68) and support and 

encouragement from others at school (1.61±2.15) were perceived as the least 

barriers. The obtained results were discussed in relation to the findings of 

previous and current studies. 

Key words: inclusive education, environmental barriers, parents’ perspective, 

children with cerebral palsy. 
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Research indicate that children with disabilities are at risk of lower parental care quality 

and their parents are perceived as poor collaborators by preschool teachers. Parents of 

children with disabilities evaluate benefits from preschool to be lower than do parents of 

children with typical development. Parents’ resolved relation to their child diagnosis 

emerges as the key factor of child care quality. Parents who have resolved relation to 

their child diagnosis focuse on the child’s needs and development, therefore, are more 

open to collaboration. Parents who have unresolved relation to their child diagnosis need 

additional support. The aim of this study is to investigate the possibility of better 

planning of collaboration with families based on the assessment of parental relation to 

their child diagnosis. The assessment was conducted by trained professionals. The 

research included 53 parents of children in preschool facilities in Novi Sad, Vrbas, Irig 

and Žabalj (35 mothers and 18 fathers). The results showed that 61% of parents had 

resolved and 32% had unresolved relation to their child diagnosis. Parents who had 

resolved relation to diagnosis were perceived as more involved in preschool activities. 

The assessment of parent’s relation to diagnosis was used for defining family needs for 

additional support, individualisation of family support plan and for support of preschool 

teacher in recognising needs and possibilities of work with families. The use of the 

protocol for assessment of parental relation to diagnosis proved to be important for 

directives in all these fields. 

Key words: collaboration with the family, family of children with disabilities, parental 

resolution of diagnosis, attachment. 
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ОF PRESCHOOL EDUCATION 
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Diversification represents a qualitative step forward from what is considered 

economically profitable towards the appreciation of each community’s values, 

and a shift from purely technical questions to those leading to a joint 

construction of the community culture. The complexity of diversification is 

reflected precisely in the way of its conceptualisation, which is the result of 

various theoretical, but also ideological starting points in understanding the 

child and childhood, learning and development, the role of adults and the role 

of public policy. The paper problematizes the concept of diversification 

analysing relevant legal documents, in order to show how theoretical 

assumptions embedded in the discourse of public policy see the child in 

different ways and the diversification itself, and therefore, carry different 

implications for the practice of preschool education. Identified discourses 

(discourse of deficit and discourse of child rights) are discussed further in 

relation to the question: Which positions within the society are given to the 

child, and therefore, the very issues of inclusion—diversity and diversification 

by certain legal solutions? The dominant discourse of deficit and proposed 

policy measures are based upon a mechanistic model of introducing changes. 

By changing public policy measures in accordance with the systemic model of 

introducing change we would avoid the particularity within the interpretation of 

social justice and equity. Moreover, the right of every child to have an 

education would be regarded as universal. 

Key words: diversity, diversification, the dominant discourse, inclusion, 

equality. 
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The adoption of inclusive education model inevitably carries and changes the 

roles of all participants in this process. Pupils with specific learning disabilities 

(SLD), according to research data, are one of the most common categories of 

pupils with special educational needs. Since the early identification of SLD and 

timely intervention are of crucial importance for further cognitive and 

emotional-social development of pupils, this paper presents the findings of 

exploratory research which aim was to examine the extent to which the active 

preschool and elementary school teachers in our country are educated for the 

early detection of SLD. For purpose of this research screening tests were 

designed according to the model of tests used in other countries. The total 

sample consisted of 90 pre-school and 98 elementary school teachers from 

Uzice and Gornji Milanovac. The results show that the largest percentage of 

pre-school and elementary school teachers are familiar only with the conceptual 

definition of SLD. When it comes to early detection and identification of 

developmental disabilities, as well as prevention and early intervention, pre-

school and elementary school teachers are not sufficiently trained for work with 

pupils with SLD. The conclusion from this research clearly points out the 

necessity of increasing the level of competence of teachers and the need for 

introducing changes in their education at the university level. 

Key words: specific learning disabilities, early identification and intervention. 
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The introduction of inclusion in educational practice requires continuous 

monitoring of development and progress of children who need additional 

support throughout all levels of education, which entails collaboration of 

various stakeholders and institutions. This paper presents a transitional model 

as an example of the model of collaboration between families of children with 

disabilities and staff at pre-school institutions, elementary schools and medical 

institutions. The model is a result of a three-year action research carried out in 

two pre-school institutions in Kragujevac. The research involved planning, 

realisation and evaluation of the activities of the еxpert team for inclusive 

education in the pre-school institutions with the aim of giving support to 

children with disabilities and their families in the course of transition from one 

level of education (pre-school institution) to the next (elementary school) 

through collaboration of various stakeholders in the process of education. The 

implications of the findings obtained indicate the necessity for a holistic 

approach to the problem, which entails, among other things, continuous support 

to parents of children with disabilities from the enrollment in a pre-school 

institution to the completion of their education. Apart from that, it is necessary 

to keep record of pedagogical documentation on the progress of a child, which 

should be available to the еxpert team for inclusive education at the next level 

of education. 

Key words: transitional model, inclusion, cooperation, pre-school, elementary 

school. 
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Children born with risk factors require from an early age regular and systematic 

monitoring by a team of experts in developmental disorders. The aim of this 

paper is to identify children with different degrees of intellectual disabilities 

that are included in the health care system, as well as to determine the number 

of children who attended regular schools in the period before (2008) and after 

(2012) the legal implementation of inclusive schooling system. Heliant Health 

information system was used to give an insight into the number of children with 

intellectual disabilities, the form and the degree of the disabilities, as well as the 

interventions applied and the results of habilitation and rehabilitation of 

children included in the primary health care system. The results indicate that in 

2008 62.96% of mildly intellectually disabled children attended regular 

schools, 17.28% of moderately intellectually disabled children attended special 

schools, 4.94% of severely intellectually disabled and 14.81% of profoundly 

intellectually disabled children, two of which with multiple disorders, were 

taken care of in the permanent residence institution. The data four years later 

show that the number of children included in the health care system is almost 

the same (62.96%), as well as the number of children who attend regular 

schools (62.11%). Inclusive education postulates for children with different 

degrees of intellectual disabilities to be more included in regular schools, which 

remains to be done in the future.  

Key words: intellectual disabilities, early intervention, IEP, inclusion. 
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Ideas that pupils are different and that every child can learn are considered to 

be the basic theoretical foundations of inclusive education and acceptance of 

these ideas by teachers could be seen as the main precondition or as an obstacle 

for developing it. Baring that in mind we researched: how elementary school 

teachers in Serbia perceive desirable teaching (focusing on how often they 

choose a humanistic approach to education as preferred one, i.e. how often they 

highlight importance of individual differences and individualisation in 

teaching); how teachers evaluate teaching in contemporary schools. Data were 

collected by interviewing 69 elementary school teachers. Results show that the 

majority of interviewed teachers thinks that the humanistic conception of 

education is the most adequate (around 40%). They emphasize that the 

individual approach is necessary, and that it is crucial to know and respect 

student’s individual differences. On the other hand, 60% of interviewees assert 

that teachers most often organize teaching in accordance with the concept of 

teaching as transmission of knowledge, oriented toward content, not pupils. The 

results indicate that the general acceptance of values that are the precondition 

of inclusive education is not sufficient for creating inclusive education, and that 

the current support for inclusive education in Serbia is not adequate and that an 

alternative educational policy and different education of teachers are needed. 

Key words: humanistic approach to education, individual characteristics of 

students, teaching, teacher’s perspective. 
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This paper presents two starting points. The first one is a hypothesis that 

education is inclusive if it allows equal opportunities for students from all 

social strata. The second one is Bourdieu‘s idea that the system of education 

stirs students with lower cultural capital to match their desires with their actual 

opportunities, and thus not continue with their studies. This paper deals with 

the question whether education in Serbia corresponds more to the ideal picture 

of inclusive education or Bourdieu’s idea of education as an agent of social 

reproduction. A total of 82 eight grade students of one Belgrade elementary 

school participated in the survey regarding their educational aspirations, 

attitude towards education, as well as perception of their skills. Responses were 

than matched with cultural capital of respondents (measured as a level of 

education of parents and some aspects of cultural consumption). These data 

were compared with data gathered from a similar survey conducted among high 

school students. Results show that students with higher cultural capital believe 

more firmly that they possess skills needed to successfully finish their studies 

compared to students with lower cultural capital. Furthermore, it is more 

common for this group to wish to attend high school (instead of vocational-

technical schools) and to have aspirations towards receiving a postgraduate 

degree. Correlation between cultural capital and aspired educational level is 

less noticeable among elementary school students than among high school 

students, so it could be assumed that the educational system is gradually 

teaching students to adjust their aspirations to their social status. If this 

hypothesis would prove to be correct by conducting a more comprehensive 

study, we could conclude that Serbian educational system cannot be understood 

as inclusive, thus implying that radical change of educational and/or social 

system is needed. 

Key words: cultural capital, inclusive education, educational aspirations, 
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Democracy has been the key principle in education since we started to 

implement the Convention on the Rights of the Child. The question of how to 

listen to all children in education remains unanswered. We will discuss the need 

and obstacles for equal opportunities in education based on research carried out 

in Slovenia in 2015. The aim of the research was to find out how preschool 

teachers and teaching assistants perceive the reasons why some children 

participate in the education process more than others. The research included 

192 preschool teachers and 119 teaching assistants from Slovenian preschools. 

A survey was used to gather data; and the analysis was done according to the 

qualitative and quantitative research paradigms. The reasons mentioned by the 

teachers and teaching assistants are found mainly in the children’s individual 

characteristics and the family’s contribution to supporting children's learning 

and development. Although the results show the willingness of preschool 

teachers and assistants for children’s participation in education, pedagogical 

cultural sensitivity in the education process and teachers’ critical pedagogical 

self-reflection still remain professional challenges. 

Key words: child participation, equal opportunity, inclusion, democracy, 
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Previous studies indicate that a gender is an important variable in considering 

the potential acceptance of children with disabilities in regular classes. The aim 

of this paper is focused on the determination of relationship between a gender 

and attributes which students from regular classes ascribe to children with 

Down syndrome. The sample included children of elementary school age (37 

boys and 39 girls). In this study, we used the second part of The Children's 

Attitudes towards Down Syndrome Scale. Photographs were shown to 

respondents, as well as a brief description of the physical characteristics of 

children with Down syndrome. The research results showed that the largest 

number of girls and boys ascribed positive attributes to their peers with Down 

syndrome, such as kind, friendly, neat, careful. By contrast, the smallest 

number of respondents indicated peers with Down syndrome in pejorative 

terms (less than 5% of girls and less than 20% of boys). By using the Chi-

Square Test of Independence the statistically significant association between 

gender and attribute neat was identified (p<0.01), which was more common in 

girls, while attribute crazy (p=0.02) was ascribed in greater extent by boys. 

Students of both genders used more positive than negative attributes in 

describing children with Down syndrome. The presence of certain gender 

differences suggests the possible need for a differentiated approach to boys and 

girls in encouraging positive attitudes. 

Key words: attributes, Down syndrome, elementary school, students. 
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According to current educational policy highly able students need special 

support and are entitled to an individualised education plan—type 3 (IEP 3). 

This measure, however, is applied only rarely, partly because identifying target 

students requires specific methodologies and knowledge. The Serbian 

education system does not foster a unique approach to identifying the gifted, 

nor a precise model that school counselors and teachers could observe when 

assessing the need for an IEP 3. Thus, one of the goals of the project 

implemented in the form of action research by the Institute for Educational 

Improvement in 2012/2013 was to develop and test a procedure for identifying 

gifted students—candidates for IEPs 3. Eleven elementary schools in Belgrade 

participated in the project.. The identification procedure established and carried 

out by school counselors included the following steps: reviewing the school 

counselors’ records; collecting teacher evaluations via the Checklist for 

identifying highly able students A–Z; gathering peer nominations by means of 

an adapted sociometric technique; and conducting the semi-structured 

Interview with gifted students and their parents. This procedure proved to be 

not only a valid way of identifying students who need an extended/enriched 

curriculum, but also a precious source of information for composing their 

educational profiles and planning individualised instruction. 

Key words: highly able students, gifted identification, individualisation, IEP, 

educational profile. 

                                                           
*
 E-mail: sanja.tatic@zuov.gov.rs 



CHALLENGES IN IMPROVING INCLUSIVE EDUCATION POLICY AND PRACTICE 
 

153 

AUTORI/AUTHORS 
 

A 

Altaras-Dimitrijević Ana .... 29, 76,

 ........................................  105, 152 

B 

Bajželj Boštjan ................... 57, 133 

Banković Slobodan ............ 75, 151 

Birovljev Nataša .................. 23, 99 

Bjekić Dragana .................. 69, 145 

Bodroža Bojana ................. 27, 103 

Brojčin Branislav ............... 75, 151 

Č 

Čotar-Konrad Sonja 19, 38, 95, 114 

D 

Dedaj Marta ......................... 13, 89 

Dimitrijević Zorica ............ 25, 101 

Dragičević Snežana ........... 42, 118 

Dragojević Branimir .......... 42, 118 

Drobnič Janez .................... 26, 102 

Đ 

Đerić Ivana ........................ 27, 103 

Đević Rajka ....................... 59, 135 

Đorđević Mirjana ............... 75, 151 

E 

Erić Anita ............. 60, 70, 136, 146 

F 

Filipović Sanja ................... 43, 119 

G 

Garić Mara ......................... 34, 110 

Grujičić Milan .................... 41, 117 

Gutvajn Nikoleta .... 11, 58, 87, 134 

H 

Halas Izabela ...................... 67, 143 

I 

Ivanović Miroljub .............. 28, 104 

Ivanović Uglješa ................ 28, 104 

J 

Jocović-Delić Bojana ......... 67, 143 

Joksimović Aleksandra ...... 43, 119 

Jolić-Marjanović Zorana .... 29, 105 

Jovanović Ana .................... 42, 118 

K 

Katrina-Mitrović Veronika 63, 139 

Knežević Slavka ................. 44, 120 

Kocevska Danica ............... 45, 121 

Konsuelo-Talijan Bojana ... 75, 151 

Korać Isidora ........ 30, 70, 106, 146 

Kovačević Nataša ............... 31, 107 

Krajnčan Mitja ................... 64, 140 

Krstić Tatjana ..................... 67, 143 

Krtolica Valentina .............. 45, 121 

Kukanja-Gabrijelčič Mojca . 32, 38,

 ........................................  108, 114 

L 

Lalić-Vučetić Nataša .......... 54, 130 

Lazarević Emilija . 61, 62, 137, 138 

Ledinski Marija .................. 29, 105 

Lučić Vesna ....................... 47, 123 

Lukić Nataša ...................... 67, 143 

Lukić Vesna ....................... 46, 122 



THE 6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

154 

M 

Marković-Sakić Gordana ... 63, 139 

Marovič Mateja .................. 65, 141 

Martić Tatjana .................... 49, 125 

Marusig Jurij ........ 35, 48, 111, 124 

Marušić Milica ................... 33, 109 

Mihić Ivana ........................ 67, 143 

Mijailović Gordana ............ 42, 118 

Milenković Slađana 15, 49, 91, 125 

Milićević Milena ................ 66, 142 

Milivojević Marina ............. 50, 126 

Miškeljin Lidija .................. 68, 144 

N 

Nikolić Mirjana .................. 34, 110 

Nikolić Slavka V. ............... 71, 147 

Nikolić Željko .................... 63, 139 

O 

Obradović Svetlana ............ 69, 145 

Opara Božidar .................... 35, 111 

P 

Panić Tanja ......................... 34, 110 

Pavlović Radoje ................. 51, 127 

Pavlović Tatjana ... 60, 70, 136, 146 

Perunović-Samardžić Jelena ...... 52,

 .................................................  128 

Petrović Jelena M. .............. 71, 147 

Popović Zdravka ................ 46, 122 

R 

Radulović Lidija ................ 72, 148 

Radulović Mladen.............. 73, 149 

Rajić Milana ...................... 67, 143 

Rajović Vera ........................ 17, 93 

Ristić Marijana .................. 49, 125 

Rutar Sonja ........................ 74, 150 

S 

Savičević Dejan ................. 53, 129 

Savić Marija P. .................. 71, 147 

Savić Mirjana M. ............... 71, 147 

Savić Vesna P. ................... 71, 147 

Sinjur Andreja ................... 64, 140 

Solaković Igor ................... 41, 117 

Stančić Milan ..................... 36, 112 

Stanišić Jelena ................... 36, 112 

Stojić Olgica ...................... 67, 143 

Stokanić Dragana ............... 54, 130 

Š 

Štemberger Tina .... 19, 32, 95, 108 

Šuica Nikola ...................... 43, 119 

T 

Tatić-Janevski Sanja .......... 76, 152 

Teodorović Jelena .............. 27, 103 

Tomić Mirjana ................... 37, 113 

V 

Vučetić Milica ................... 69, 145 

Vujačić Milja ..................... 24, 100 

Vukovič Matej ................... 57, 133 

Z 

Zlatić Lidija ....................... 69, 145 

 

 



 

 

ЗБОРНИК РЕЗИМЕА 
 

VI МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

„ИНКЛУЗИЈА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ“ 

 

ИЗАЗОВИ УНАПРЕЂИВАЊА ПОЛИТИКЕ И ПРАКСЕ 

ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

Издавачи 

Институт за педагошка истраживања, Београд 
 

Висока школа струковних студија за васпитаче 

и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица 

 

За издавача 

Николета Гутвајн 

Слађана Миленковић 

 

Уредници 

Николета Гутвајн 

Милан Станчић 

Јелена Станишић 

 

Лектор 

Јелена Стевановић 

 

Преводиоци 

Каролина Петровић 

Клер Зубац 

Маријана Илић 

 

Тираж 

500 

 

Дизајн корица 

Кућа Штампе Плус, Д.О.О., www.stampanje.com 

 

Прелом 

Дарко Дражић 

 

Штампа 

АМ грaфик, Лаћарак 

 

ISBN 978-86-7447-124-1



 

 

Штампање зборника помогао је: 

 

 
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И 

ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

АП ВОЈВОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд 
 
376.1-056.26/.36-053.2(048) 
371.13(048) 
37.042:159.928.23-053.2(048) 
  
МЕЂУНАРОДНА научна конференција "Инклузија у предшколској установи и  
основној школи" (6 ; 2015 ; Сремска Митровица) 
Изазови унапређивања политике и праксе инклузивног образовања :  
зборник резимеа / VI Међународна научна конференција "Инклузија у  
предшколској установи и основној школи", 12. јун 2015., Сремска Митровица ;  
уредници Николета Гутвајн, Милан Станчић, Јелена Станишић. - Београд :  
Институт за педагошка истраживања ; Сремска Митровица : Висока школа  
струковних студија за образовање васпитача - СИРМИЈУМ, 2015 (Лаћарак : АМ  
график). - 154 стр. ; 21 cm 
   
Апстракти на срп. и енгл. језику. - Тираж 500. - Стр. 7-8: Предговор /  
Hиколета Гутвајн, Милан Станчић, Јелена Станишић. - Регистар. 
  
ISBN 978-86-7447-124-1 (ИПИ) 
   
a) Деца са посебним потребама - Образовање - Инклузивни метод -  
Апстракти b) Даровита деца - Образовање - Апстракти c) Наставници -  
Стручно усавршавање - Апстракти 
COBISS.SR-ID 215613964 

 


