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Сажетак 

 

Иако се инклузивна пракса у нашој земљи спроводи више од деценије, а у оквиру ње 

ИОП широко примењује, он још увек није у потпуности прихваћен у школама у Србији и 

различити образовни системи боре се са сличним проблемима. 

Циљ овог рада је да укаже на изазове, препреке и проблеме у изради и реализацији 

индивидуалног образовног плана (ИОП) у редовним школама и то за децу са 

интелектуалним потешкоћама, као и на облик подршке коју наставници добијају од 

стручних сарадника и локалних институција. Такође, анализирана је и жеља за 

професионалном усавршавањем у овој области. У раду је коришћен преглед литературе у 

домаћим и страним часописима на српском и енглеском језику. Издвојени чланци су 

наведени и анализирани у раду. 

На основу прегледа  истраживања, када је у питању сама израда ИОП-а, наставници 

једну од највећих тешкоћа истичу креирање педагошког профила. Највећу подршку  у раду 

са децом са сметњама у развоју виде у психолозима и педагозима, а једногласно истичу 

потребу за ангажовањем и специјалног едукатора у редовним школама. Такође, постоји 

потреба за појачаном сарадњом са локалним институцијама. Да је инклузија још увек у 

процесу прихватања, говори и потреба за стручним усавршавањем када је у питању приступ 

према деци са овом врстом тешкоће. 

Представљени резултати приказују сложену слике реализације ИОП-а, који иако је 

усвојен пре више од деценије и широко се користи, још увек није у потпуности прихваћен 

у школама у Србији и различити образовни системи боре се са сличним проблемима. 
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сметњама у развоју 

 



 
 

Аbastract 

Although inclusive practice has been implemented in our country for more than a decade, 

and IEP is widely applied within it, it is still not fully accepted in schools in Serbia and different 

educational systems struggle with similar problems. 

The aim of this paper is to point out the challenges, obstacles and problems in the 

development and implementation of the individual educational plan (IEP) in regular schools for 

children with intellectual disabilities, as well as the form of support that teachers receive from 

professional associates and local institutions. Also, the desire for professional training in this area 

was analyzed. The paper used a literature review in domestic and foreign magazines in Serbian 

and English. Selected articles are listed and analyzed in the paper 

Based on the review of the research, when it comes to the creation of the IEP itself, teachers 

point out that one of the biggest difficulties is the creation of a pedagogical profile. They see the 

greatest support in working with children with developmental disabilities in psychologists and 

pedagogues, and they unanimously emphasize the need to hire a special educator in regular 

schools. Also, there is a need for increased cooperation with local institutions. The fact that 

inclusion is still in the process of acceptance is also evidenced by the need for professional training 

when it comes to the approach to children with this type of difficulty. 

The presented results show a complex picture of the implementation of the IEP, which, 

although it was adopted more than a decade ago and is widely used, is still not fully accepted in 

schools in Serbia and different educational systems struggle with similar problems. 
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I УВОД 
 

Инклузивно образовање у Републици Србији се посматра као процес који одговара 

на различите потребе све деце, младих и одраслих, кроз континуирано повећање учешћа у 

учењу и прогресивно смањивање искључености из образовања. Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја интензивно ствара услове за инклузивно образовање које 

подразумева унапређене механизме за подршку деци из осетљивих група. У том смислу 

Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС 72/09) доноси 

многа нова решења која обезбеђују укључивање деце са сметњама у развоју у редован 

систем образовања. Најважнија од тих решења односе се на увођење индивидуалног 

образовног плана, који се прилагођава потребама ученика.  

Индивидуалним образовним планом (ИОП) утврђује се начин на који ће се рад 

прилагодити ученику путем индивидуализованих приступа и наставних метода, 

прилагођавања наставних садржаја и посебног распореда часова наставе у одељењу. 

Циљеви ИОП-а за дете са сметњама у развоју јесу његово оптимално укључивање у редован 

образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. Индивидуални 

образовни план мора имати утврђене циљеве образовно-васпитног рада са учеником и 

посебне дефинисане стандарде за сваког ученика који се образује по индивидуалном плану. 

То захтева да се индивидуални програм за ове ученике припрема по предметима, то јест да 

се градиво у оквиру предмета обрађује с додатном подршком. Следствено томе, ти ученици 

оцењују се у складу с прилагођеним стандардима постигнућа (Кули, 2010). 

Ученици са интелектуалном ометеношћу наставу похађају по измењеним 

стандардима постигнућа, односно по ИОП-2. За ову врсту подршке, непходно је прибавити 

мишљење Интерресорне комисије. Просветне власти су доношењем Правилника о ближим 

упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање (Сл. гласник РС, 

72/18) покушале да поделе одговорност у раду са децом са развојним сметњама између 

родитеља, наставника и стручних сарадника.  Ипак, још увек нису сасвим јасно дефинисана 

правила када је у питању не само спровођење индивидуално образовног плана за ученика 

са тешкоћама, већ и сви текући проблеми са којима се сусрећу учитељи и наставници у 

инклузивној школи.   
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II ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

 

2.1. ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Инклузивно образовање представља уклањање свих видова баријера и 

дискриминације, које би се односиле на пол, националну припадност, верско и 

социоекономско порекло, способности, здравствено стање или било које друго лично 

својство појединца, као и омогућавање друштвене кохезије (Мушкиња, Лазић и Риста, 

2011). 

Инклузивно образовање не захтева раздвајање редовних и школа за образовање 

ученика са сметњама у развоју, нити искљученост избора међу њима. Основно полазиште 

у доношењу одлуке јесте питање најбољег решења за ученика о чијем образовању је реч. 

Иако се инклузивно образовање разматра најчешће на нивоу наставног процеса, оно треба 

да обезбеди пуну укљученост ученика са сметњама у целокупни живот школе. То значи да 

се на истим општим принципима размишља о скуповима подршке учешћу ученика у 

ваннаставним и слободним активностима. На тај начин инклузивно образовање заиста и 

испуњава основне захтеве у циљу обезбеђивања оптималног развоја ученика и његове пуне 

социјализације (Степановић, 2018). 

Честе препреке инклузији су негативни ставови јавности према овом питању, 

недовољна информисаност о томе шта је инклузија, традиционални ставови који доприносе 

да су деца са сметњама у развоју често „невидљива у друштву”, материјални проблеми 

породица, али и самог друштва, физички приступ и услови у школи, обученост наставника 

и њихова спремност да се на адекватан начин односе према захтeвима инклузије и друго 

(Вукотић, Перко, 2010). 

Инклузија је процес који прихватају скоро све европске земље, а разлика је у томе 

што се поједине земље налазе у различитим фазама овог процеса. У већини европских 

земаља расправа се више не води око питања „Да ли је инклузија потребна или не?" То 

питање је превазиђено, али следеће на које се тражи одговор је „Како применити 

инклузију". Са овим долазе и многа друга: Како да пружимо наставницима основну обуку 

да би инклузија могла да функционише? Које методе је потребно применити да би деца 
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напредовала у редовној настави? Како да обезбедимо услове у том окружењу? Како да се 

одвија наставни процес за остале ученике, а да не изгубимо на његовом квалитету? Колико 

ће то све коштати? Тешкоће, сумње и питања који прате инклузивни процес можемо 

посматрати као уобичајне препреке које настају док је један систем у развоју и коме су 

стручне и научне снаге потребне да би убрзале његово утемељење (Jаблан и Ковачевић, 

2008). 

У Закону о основама система образовања и васпитања који је донет 2009. Чланом 3. 

одређује се да свако лице има право на образовање и васпитање, односно да су држављани 

Републике Србије једнаки у остваривању права на образовање и васпитање. Овај члан 

одређује да свако лице са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на образовање и 

васпитање које уважава његове образовне и васпитне потребе у систему образовања и 

васпитања, уз појединачну односно групну додатну подршку у настави и учењу или у 

посебној васпитној групи или школи, у складу са овим и посебним законом. Исто тако, лице 

са изузетним способностима има право на образовање и васпитање које уважава његове 

посебне образовне и васпитне потребе, у образовно-васпитном систему, у посебним 

одељењима или посебној школи, у складу са овим и посебним законом. (Службени гласник 

РС, 72/09). .Доношењем овог Закона, Србија је обезбедила  правни  оквир  инклузивном  

образовању. Законом  је  прописано једнако право и доступност образовања и васпитања за 

сву децу без дискриминације и издвајања по било ком основу.  Сва  законска и подзаконска 

решења уведена су школске 2010/2011. године, што представља прву годину инклузивног 

образовања у нашем образовном систему (Ковач Церовић, Павловић Бабић и Јовановић, 

2014). 

Законска регулатива других земаља како ближих (Словенија, Хрватска, Босна и 

Херцеговина), тако и даљих –(Велика Британија, Аустралија, Либан, Индија), декларативно 

прихвата инклузију особа – деце са хендикепом, али, истраживања говоре да постоји низ 

проблема када слово закона треба реализовати у пракси. Неусклађеност између и 

социјалног модела приступа особама са хендикепом; више пажње се још увек поклања 

образовним, а мање социјалним и емоционалним исходима инклузије. Већина испитивања 

говори о важности подршке деци са развојним сметњама и њиховим породицама, како у 

непосредном окружењу, тако и од стране школе, школске управе и наставника, али и деце 

редовне популације и њихове породице. Родитељи деце са развојним сметњама истичу 
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значај индивидуалног приступа, прилагођавања наставих планова, учила и школског 

окружења. Родитељима важно је да буду сигурни да наставници у редовним одељењима 

могу да изађу у сусрет образовним потребама њихове деце. Истраживања говоре да је 

неопходно да инклузивно окружење чини читав мултидисциплинарни тим који би се 

састојао из психолога, психијатара, педагога и наставника, како би се поставила 

правовремена дијагноза и направио програм заснован на потребама детета. Када је у питању 

иницијално образовање будућих наставника, истиче се да се на студијама наставницима 

припремају за рад са „редовним ученицима“, а са друге стране су суочени са ученичком 

популацијом која захтева специфична знања (Станковић-Ђорђевић, 2013). 

 

2.2. ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

 

Законом о основама система образовања и васпитања су уведене бројне новине које 

се односе на праведнију уписну политику, забрану дискриминације, повећање доступности 

образовања деци са сметњама у развоју као и деци из других осетљивих група. Такође, 

Закон предвиђа прилагођавање стандарда постигнућа, припрему и реализацију 

индивидуалног образовног плана (ИОП) за свако дете са сметњама у развоју, укидање 

категоризације и обезбеђивање додатне образовне подршке на основу процене 

интерресорне комисије, увођење педагошког асистента за подршку детету и наставнику, 

постепене промене у финансирању установа којима се подржава укљученост деце у 

образовни систем, и тако даље. Полази се од схватања да је за успешну реализацију овог 

модела инклузивног образовања неопходно припремити наставнике за припрему и 

реализацију индивидуалних образовних планова. Ради пружања подршке школама, 

Министарство просвете је реализовало преко 220 обука на тему Инклузивно образовање и 

Индивидуални образовни план коју су прошли представници основних, средњих и 

специјалних школа у Србији (Мушкиња и сар., 2011). 

Законодавци у Србији определили су се за термин Индивидуално образовни план 

(ИОП). Право на ИОП имају ученици којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у 

развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и 

васпитању. Циљ ИОП-а је оптимални развој ученика, укључивање у вршњачки колектив и 

остваривање општих и посебних исхода образоваања и васпитања, односно задовољавања 
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образовно-васпитних потреба ученика.  ИОП се израђује на основу претходно реализованих 

и евидентираних мера индивидуализације и израђеног педагошког профила ученика 

(Република Србија, 2013). Наставник, при планирању свог рада у одељењу, усклађује свој 

план  са ИОП-ом ученика (Марковић, 2017). 

Према Закону и основама система  образовања и васпитања (Република Србија, 2009) 

ИОП-ом се утврђују (Марковић, 2017): 

1. дневни распореди часова наставе у одељењу и рада с особом која ученику пружа 

додатну подршку, потом распоред рада у посебној групи у којој се ученику пружа 

додатна подршка, као и учесталост те подршке; 

2. циљеви образовно-васпитног рада; 

3. посебни стандарди постигнућа и прилагођени стандарди за поједине или за све 

предмете с образложењем за одступање од посебних стандарда; 

4. индивидуални програм по предметима, односно садржаји у предметима који се 

обрађују у одељењу и раду с додатном подршком; 

5. индивидуализиван начин рада наставника, односно индивидуализован приступ 

прилагођен врсти сметње.  

Индивидуализовани образовни програм (ИОП) је флексибилан акциони план 

одобрен од стране породице детета и припремљен од стране интердисциплинарног тима да 

одреди где, када, колико дуго, а од којих су службе за специјално образовање које ће 

уравнотежити образовање детета са посебним потребама на начин који одговара законским 

стандардима, а користи се и за постављање годишњих образовних циљева за дете (Erbaş 

2003). Индивидуализовани образовни програм је алат који омогућава процену образовне 

потребе, прилагођавање наставе и услуге подршке које су ученицима потребне (Sahin, 2012) 

Према резултатима истраживања Илић-Стошовић, јасно је указано на, још увек, 

присутне проблеме у разумевању и тумачењу израде и сврхе индивидуалног образовног 

плана. Они могу сугерисати да на опадајући тренд позитивног става према инклузији, утиче 

и законодавна основа израде ИОП-а, као носиоца квалитетног инклузивног образовања. 

Постојање законодавне основе, саме по себи, није довољно да омогући разумевање процеса 

израде ИОП-а. Овај сложен процес могуће је успешно реализовати само увођењем јасне 
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методолошке базе, која ће, корак – по – корак регулисати поступке израде ИОП-а, од 

процене до имплементације (Илић-Стошовић и сар., 2014). 

 

2.2.1. Врсте ИОП-а 

 

ИОП се израђује према образовним потребама детета, ученика, односно одраслог и 

може да буде(Сл. Гласник РС, 88/17 и 27/18): 

1) ИОП1 – прилагођени програм наставе и учења у коме се планира циљ пружања 

подршке, прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, 

прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-

васпитног процеса, односно активности у васпитној групи, њихов распоред као и 

лица која пружају подршку. Ако мере подршке предвиђене документом ИОП1 не 

дају резултате, уз сагласност родитеља и мишљење интерресорне комисије (ИРК), 

Тим за подршку детету приступа изради ИОП-а са измењеним/смањеним 

садржајем, исходима и стандардима, односно ИОП-2. 

 

2) ИОП2 – измењени програм наставе и учења у којем се планира прилагођавање 

исхода образовања и васпитања и прилагођавање садржаја за један, више или за све 

предмете . 

3) ИОП3 – проширен и продубљен програм наставе и учења који се примењује за 

ученике са изузетним способностима. 

Први ниво подршке ученику који не постиже очекивана образовна постигнућа пружа 

се кроз диференцијацију и индивидуализацију наставе и ваннаставних активности. Уколико 

подршка пружена кроз индивидуализацију не доведе до позитивног помака у постигнућима 

детета, предлаже се израда ИОП-а са прилагођеним програмом (прилагођавањем метода, 

материјала, простора, услова) према коме ће се одвијати образовно-васпитни процес за то 

дете/ученика (ИОП1) (Матић и сар., 2021). 

Ако мере подршке предвиђене документом ИОП1 не дају резултате, уз сагласност 

родитеља и мишљење интерресорне комисије (ИРК), Тим за подршку детету приступа 
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изради ИОП-а са измењеним/смањеним садржајем, исходима и стандардима (ИОП2). Тим 

за инклузивно образовање даје предлог за израду ИОП-а, а израђује га Тим за пружање 

подршке детету/ученику. Израда и имплементација ИОП-а у нашој земљи регулисана је 

Законом о основама система образовања и васпитања (Закон о основама система 

образовања и васпитања, 2017) као и Правилником о ближим упутствима за утврђивање 

права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање који је током 2017. 

године припремљен, а 2018. ступио на снагу (Правилник о ближим упутствима за 

утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, 2018) 

(Матић и сар., 2021). 

 

2.2.2. Ко доноси ИОП? 

 

У свакој школи у којој има ученика са сметњама у развоју, директор образује 

стручни Тим за инклузивно образовање. Законом није ближе утврђен састав нити број 

чланова овог тима, али у пракси, најчешће су чланови стручни сарадници, у великом броју 

установа директори, као и наставно особље које има највише искуства у овој области. 

Стручни тим за инклузивно образовање координира све активности у установи које се 

односе на образовање деце којима је потребна додатна подршка. Између осталог, овај 

тим(Сл. Гласник РС, 74/2018): 

• може да поднесе предлог за утврђивање права на ИОП на основу процене коју даје 

васпитач, наставник, стручни сарадник или родитељ, након што су претходно 

примењиване, евидентиране и вредноване мере индивидуализације  

• предлаже чланове тима за пружање додатне подршке детету директору установе 

• написан ИОП доставља Педагошком колегијуму на усвајање 

• даје сагласност на одлуку педагошког колегијума о даљој примени, изменама и 

допунама ИОП-а или престанку потребе за ИОП-ом, а на основу вредновања ИОП-а. 

Ипак, важно је нагласити да Стручни тим за инклузивно образовање није непосредно 

задужен за писање ИОП-а (Јањић, 2012). 
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Установа писменим путем обавештава родитеља да је поднет предлог за утврђивање 

права на ИОП, а родитељ својим потписом потврђује да је упознат са поднетим предлогом 

за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово подношење и да је сагласан да се 

приступи изради ИОП-а. Сагласност родитеља даје се на Обрасцу 6. Уколико родитељ, 

односно други закоски заступник, неоправдано одбије учешће у изради или давање 

сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну устаову социјалне 

заштите у циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика (Сл. Гласник РС, 88/17 

и 27/18). 

Школе често као тешкоћу наводе чињеницу да родитељи одбијају да дају сагласност 

за израду ИОП-а. Неки од разлога због којих родитељи не дају сагласност на израду ИОП-

а су: низак ниво информисаности о ИОП-у, повезивање ИОП-а са школама за децу са 

сметњама у развоју, очекивање да ће дете бити обележено, изоловано, одбачено, 

дискриминисано, као и низак ниво поверења између родитеља и школе (Јовановић, 2017). 

Обзиром да се принцип инклузивности образовања увек руководи најбољим 

интересом ученика, тачније проценом у којој ће мери конкретно образовање допринети 

оптималном развоју личности и социјализацији у вршњачку групу. С тим у вези, потребно 

је нагласити да инклузивност не значи искључивање специјалних школа као једне од 

могућности која се нуди ученицима са сметњама. Закон у нашој земљи не изоставља ни 

једног ученика из обухватности образовања (Закон о основама система образовања и 

васпитања, „Службени гласник РС“, бр. 88/2017)  и прописује да наставници у редовном 

образовању морају да обезбеде наставу за све ученике, укључујући и оне са сметњама 

(Степановић, 2018).  

 

2.2.3. Садржај ИОП-а 

 

ИОП је посебан акт установе којим се планира додатна подршка у образовању и 

васпитању детета, ученика, односно одраслог ако мере индивидуализације нису довеле до 

остваривања добробити детета, односно остваривања исхода образовања и васпитања или 
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до задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима (Сл. Гласник 

РС, 74/2018).  

ИОП покрива ученикову тренутну образовну ситуацију, дугорочне и краткоочне 

циљеве, посебне услуге подршке које дететово стање захтева, статус похађања детета (тј. 

да ли он похађа редован образовни програм у значајној мери или не), тачно време почетка 

ове врсте подршке и трајање овог периода, исходе, критеријуме, фазе евалуације и  распоред 

који даје најмање годину дана да се процени да ли ученик остварује се наставне циљеве 

(Гурсел, 2007). 

ИОП садржи: податке о детету , ученику односно одраслом и податке о тиму за 

додатну подршку (Образац 1), педагошки профил (Образац 2), план мера 

индивидуализације (Образац 3), персонализовано програм наставе и учења (Образац 4), 

праћење и вредновање ИОП-а (Образац 5), план транзиција (Образац ), план превенције 

раног напуштања школе (Образац ) (Сл. Гласник, бр. 88/17 и 27/18): 

1) податке о детету, ученику односно одраслом и податке о тиму за додатну 

подршку (Образац 1); 

САДРЖАЈ ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА 

Врста ИОП-а: _________ (ИОП1, ИОП2 или ИОП3) 

Деловодни број: 

Потпис диретора и печат установе: 

Образац 1 – Лични подаци  подаци о тиму за додатну подршку 

А. Лични подаци 

Име и презиме детета/ученика/це  

Датум рођења  

Место и адреса становања  

Име и презиме родитеља или старатеља  

Место и адреса родитеља или старетеља 

(уколико није иста) 

 

Медицинска документација (навести извор 

података) 

 

Постоји ризик од раног напуштања 

образовања 
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Б. Подаци о установи и тима за додатну подршку 

Предшколска установа/школа  

Васпитна група/разред и одељење  

Васпитач/одељењски старешина  

Координатор тима за додатну подршку детету  

Чланови тима за додатну подрку детету (има 

и презиме и функција) 

 

Остали учесници у изради/примени ИОП-а 

(им и презиме и функција) 

 

Коме се даје ИОП на увид на основу 

сагласности родитеља/старатеља 

 

Сагласност родитеља/старатеља на 

спровођење ИОП-а (потпис и датум) 

 

Сагласност родитеља/старатеља на престанак 

спровођења ИОП-а (потпс и датум) 

 

 

Табела 1. Образац 1 – Лични подаци и подаци о тиму за додатну подршку 

 

2.2.4. Израда ИОП-а 

 

Васпитач, наставник, односно стручни сарадник прати развој и процес учења детета, 

ученика, односно одраслог кроз области: вештине за учење, социјалне и комуникацијске 

вештине, самосталност и брига о себи (Сл. Гласник РС, 88/17 и 27/18). 

Ако у поступку праћења васпитач, наставник или стручни сарадник, утврди да 

постоје физичке, комуникацијске или социјалне препреке које неповољно утичу на 

добробит и развој детета, ученика, односно одраслог и на очекиване исходе образовања и 

васпитања, приступа се прикупљању података ради формирања документације у сврху 

пружања одговарајуће подршке у образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, 88/17 и 27/18). 

Васпитач, наставник, односно стручни сарадник, поред података, прикупља податке 

из различитих извора: од родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: 

родитељ), стручњака ван образовне установе који добро познаје дете, ученика, односно 

одраслог, од вршњака и самог детета, ученика, односно одраслог, при чему се користе 

различити инструменти и технике (систематско посматрање активности детета, ученика, 

односно одраслог у различитим ситуацијама, разговор, тестирање, интервју и упитник за 
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ученика и друге који познају дете, односно ученика. Медицински налази су, по потреби, 

саставни део документације (Сл. Гласник РС, 88/17 и 27/18). 

На основу прикупљених података и документације, стручни сарадник координира 

израду и у сарадњи са васпитачем, односно наставником и родитељем израђује педагошки 

профил детета, ученика, односно одраслог (у даљем тексту: педагошки профил) . (Сл. 

Гласник РС, 88/17 и 27/18). 

2) Педагошки профил  

Основ је за планирање стратегија васпитача за подршку добробити детету, односно 

индивидуализованог начина рада са учеником (Службени гласник РС”, 88/17 и 27/18). У 

педагошком профилу се, поред идентификованих тешкоћа у савладавању образовних и 

васпитних циљева, дефинишу и ближе описују важни елементи других аспеката развоја и 

функционисања детета, односно описује образовну ситуацију детета  односно, ученика. 

Поред академских садржаја, ИОП-ом се могу предвидети и садржаји који за циљ имају 

развој других способности и вештина што указује на то да ИОП даје подршку целокупном 

развоју ученика (Максимовић, Голубовић и Јаблан, 2015). 

Педагошки профил се испуњава у Обрасцу 2 (Табела 2.) у наведеним вештинама.  

На левој страни, у оквиру датих области, наводи се (Јањић, Милојевић и Лазаревић, 2012):  

• шта је дете научило, његова стечена знања и вештине 

• његова интересовања 

• на који начин успева да оствари контакте са вршњацима и одраслима и прилагођава 

се и учествује у различитим социјалним ситуацијама и срединама 

• на који начин дете комуницира са другима као и о различитим начинима и средствима 

комуникације које користи 

• колико је самосталан у обављању свакодневних активности и обавеза у предшколској 

установи/школи и породичној средини, односно средини у којој живи и борави 
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• околностима у којима дете живи а могу да утичу на његово напредовање и учење 

(Јањић, Милојевић и Лазаревић, 2012). 

На десној половини наводе се, у оквиру датих области, све потребе за подршком 

детета. Не треба да будете обесхрабрени тиме да ли ћете одмах на добар начин формулисати 

потребе за подршком. Руководите се тиме да будете прецизни јер ћете само на тај начин 

моћи касније да планирате конкретне кораке подршке  (Јањић, Милојевић и Лазаревић, 

2012). 

Од педагошког профила зависе даљи кораци у планирању подршке кроз 

индивидуализацију, прилагођен, измењен и обогаћен индивидуални образовни план (ИОП), 

о чему ће бити речи у наредном поглављу. Повезаност се огледа у томе што, уколико нисте 

сигурни на који начин можете да планирате подршку на основу педагошког профила који 

сте написали, треба да прикупљате још информација које ће вам пружити смернице за боље 

планирање подршке. У том смислу, педагошки профил није затворен и коначан документ. 

Такође, деца расту, развијају се, напредују и уче, мењају се и периодично у процесу праћења 

и процене напредовања ученика треба да израђујемо нове педагошке профиле или да 

допуњујемо претходно написане (Јањић и сар., 2012). 

Педагошки профил 

Јаке стране и интересовања ученика/це Потребе за подршком 

Б.1 Учење и како учи (издвојите важне чињенице о досадашњим образовним постигнућима, стиловима учења, ставовима према 

школи, мотивацији за учење, интересовањима, областима и специфичним вештинама у којима се истиче у односу на вршњаке, као и 
онима у којима заостаје у односу на вршњаке и сл.) 

  

Б.2 Социјалне вештине (издвојите важне чињенице о односима са другим људима, понашању према вршњацима, поштовању 

правила и сл.) 

  

Б.3 Комуникацијске вештине (издвојите важне чињенице о начинима размене информација са другима, укључујући и степен 

познавања језика на коме се школује, као и сметње у коришћењу вербалних, визуелних и симболичких средстава комуникације) 

  

Б.4 Самосталност и брига о себи (издвојите важне чињенице о способности да се сам стара о себи и испуњава свакодневне обавезе 

код куће и у школи) 

  

Б.5 Утицај спољашњег окружења на учење (издвојите важне чињенице о породичним и другим условима који повољно и 

неповољно утичу на учење и напредовање) 

  

Идентификоване приоритетне области и потребе за 

подршком у образовању 

Додатна подршка за коју је потребно одобрење 

Интерресорне комисије за додатном подршком: 

   

Табела 2. Образац 2 – Педагошки профил 
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Као први корак у изради ИОП-а, у истраживању (Илић-Стошовић и сар., 2013) 

наставници су навели писање педагошког профила као најзахтевнију област за креирање. 

Без адекватног педагошког профила није могуће планирати мере подршке које би биле у 

складу са индивидуалним особинама сваког ученика и које би ученику помогле да напредује 

и савладава школско градиво у складу са својим потенцијалима и могућностима, што је 

први циљ укључивања додатне подршке у образовање. Узимајући у обзир чињеницу да је 

дечији развој скоковит и да се кроз тромесечни период могу догодити велике и бројне 

промене у областима функционисања сваког ученика, важно је испратити овај процес 

адекватним и благовременим описима који се бележе управо у оквиру педагошког профила 

и у складу са садашњим постигнућима детета планирати мере подршке (Матић, 2021). 

Родитељи ученика су знатно чешће укључени у израду ИОП-а, него у ревизију ИОП-

а. Према подацима IPSOS, UNICEF i MNPTR (2016) близу половине школа (редовних и 

специјалних), 48% наводи да су родитељи укључени у израду ИОП-а, а 31% да су родитељи 

били укључени у ревизију ИОП-а. Ипак, како је основна логика да се око ученика формира 

тим од људи који добро познају потенцијале и карактеристике детета и који највише раде с 

њим, очекивање је да родитељ (старатељ или нека друга одрасла особа блиска детету) буду 

обавезно чланови тима, што значи и да учествују у свим активностима тима, укључујуди 

израду и ревизије ИОП-а. У том смислу, превелики је број школа које игноришу допринос 

родитеља и тако пропуштају прилику да родитељима доделе активну и ангажовану 

позицију у процесу образовања њиховог детета (IPSOS, UNICEF i MNPTR, 2016).  

Међутим, истраживање спроведено у Саудијској Арабији, указује да чланови ИОП 

тима највећи проблем виде у недостатку интеракције чланова тима као примарни узрок 

лоших међусобних односа међу члановима истог. Такође је откривено да особље школе 

често криви очеве за сиромаштво интеракције са другим члановима ИОП тима унутар и 

критикује их због непосвећивања довољно пажње својој деци. Ипак, сматрају да кривицу 

не треба једноставно пребацивати на очеве. На пример, очеви су заузврат често кривили 

директоре и наставницима са посебним потребама што их нису позвали да се активније 

укључе у креирање ИОПа. Да су мајке главна особа која је укључена у рад са дететом на 

активностима предложене ИОП-ом, али и да нису особа са којом  мушки наставници 
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комуницирају, потврђује исто истраживање. Такође, наведено је да је у неким школама 

учешће мајке било више значајнији од било ког другог члана породице. (Al-Kahtani, 2015). 

3) мере индивидуализације 

Како Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање, наводи да је први корак да детету пружимо 

потребну подршку кроз индивидуализован приступ (отклањање физичких и 

комуникацијских препрека. 

Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) 

остварују се путем (Јањић, 2012): 

1) прилагођавања простора и услова у којима се одвија активност у предшколској 

установи, односно настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање 

додатних и посебних облика активности, израде посебног распореда активности итд); 

2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког 

материјала, а посебно приликом увођења нових садржаја, начина задавања задатака, 

праћења брзине и темпа напредовања, начина усвајања садржаја, провере знања, 

организације учења, постављања правила понашања и комуникације (Правилник). 

Планиране мере за отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован 

начин рада) у установи, уписују се у Образац 3 који је саставни део Правилника. То ће бити 

основа и потврда за процену да је за поједине ученике неопходно да се образују према ИОП-

у, да им је потребан наредни ниво подршке, прилагођен или измењен ИОП. 

Дедај (2015) је на узорку од 172 васпитача и учитеља Сремског округа и општине 

Лозница испитивала упитником конструисаним за потребе истраживања мишљење 

испитаника о реализацији инклузивног образовања. Истраживање је показало да мање од 

трећине испитаника примењује мере индивидуализације у раду са децом са развојним 

сметњама, а још мањи број је учествовао у изради индивидуалног образовног плана (Дедај, 

2015). 
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Прикупљени подаци о детету, односно педагошки профил, помоћи ће нам у 

дефинисању предмета, односно области у којима је детету потребна додатна подршка. 

Индивидуални образовни план пише се и за академске и за неакадемске области. Већ је 

речено да, уколико се фокусирамо само на програмске садржаје у којима дете заостаје, оно 

неће бити у стању да оствари неке опште исходе и стандарде образовања и васпитања. 

Уколико постоји недоумица зашто дете недовољно напредује иако је организована подршка 

која се на пример односи на смањивање садржаја из неког предмета, одговор може лежати 

у томе да није организована подршка у другим областима – као што је осамостаљивање, 

комуникацијске и социјалне вештине. Такође можда ученик на другачији начин учи 

поједине садржаје тако да у ствари морамо да прилагођавамо методе подучавања, да 

користимо посебна наставна, дидактичка средства, помагала, асистивна средства и сл. Да 

подсетимо, у педагошком профилу наводе се све потребе за подршком, а затим је потребно 

одредити приоритете за које ће се прво планирати подршка кроз кораке/ активности у 

оквиру ИОП-а. Стога, предмет/област за неко дете може бити српски језик – овладавање 

писањем и читањем једноставних речи и реченица; математика – основне рачунске 

операције – сабирање и одузимање бројева до 10; али исто тако и осамостављивање – 

самостално припремање уџбеника и потребних материјала за час, бележење домаћих 

задатака; комуникација – вежбање усменог изражавања уз коришћење потпитања; вежбање 

писаног изражавања уз визуелну подршку итд, у зависности од приоритетних области, 

односно утврђених потреба за подршком у педагошком профилу (Јањић, 2012). 

Према подацима истраживања Илић-Стошовић и сар. (2013), друга област коју су 

наставници оценили као најтежу за креирање су управо област израда плана активности за 

дете. Овде се може додати и то да резултати поменутих истраживања (Илић-Стошовић, 

Николић, 2008; Илић-Стошовић, Илић 2010) јасно указују на потребу структуисања ИОПа, 

који се могу ити несметано и равноправно учествовање ученика са посебним потребама, у 

настави, те да је процена способности које чине педагошки профил ученика кључна, не само 

за правилно планирање активности/корака у ИОПу, већ и за израду прецизних и мерљивих 

циљева образовања (Илић-Стошовић и Николић, 2013). Према анализи квалитета у 

школама и одељењима за образовање деце са сметњама у развоју, 85% ИОП-а активности 

нису операцинализоване, вед су дате као садржаји наставних предмета или као уопштене 

формулације које се односе на одређене аспекте развоја, нпр. „развој говора; развој 
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моторике“. Карактеристично је и то да се у ИОП-има за различите ученике из исте школе 

користе готово идентичне формулације активности. Недовољна операционализација има за 

последицу да 85% ИОП-а не задовољава критеријум да се активности планирају као 

постепени кораци ка остваривању виших и сложенијих захтева, односно, да нису 

осмишљене са идејом о напредовању и достизању зоне наредног развоја. За 88% ИОП-а 

планиране активности се не ослањају на педагошки профил, вед на наставни план и 

програм, тако да изостаје неопходан и природан континуитет између фаза у планирању 

подршке.  (IPSOS, UNICEF, MNPTR, 2016). 

Према Илић-Стошовић 27 испитаника од 65 запослених наставника у две редовне 

школе у Београду (41,53%) није упознато са областима израде ИОП-а, што се може 

разумети као одсуство потребе да познају законодавну основу израде ИОП-а зато што још 

немају искуства у раду са децом са посебним потребама, али и као одсуство потребне 

едукације.Чини се још важнијим да су у групи испитаника који нису упознати са областима 

израде ИОП-а управо васпита и (њих 16 или 53,33%) (Илић-Стошовић, 2013). 

 

Процена потреба за подршком 

Мере/врста подршке За које активности, 

односно 

предмете/области 

Кратак опис 

мере/врсте 

подршке  

Циљ 

пружања 

подршке 

Реализује и 

прати (ко, 

када) 

Прилагођавање метода, 

материјала и учила  

(мере индивидуализације) 

    

Прилагођавање 

простора/услова у којима се 

активности односно учење 

одвија  

(нпр. отклањање физичких 

баријера, специфична 

организација и распоред 

активности и сл.) 

    

Прилагођавање начина 

праћења развоја детета, 

односно провере постигнућа 

и оцењивања ученика 

    

Остале мере подршке  

(уколико их има, навести) 
    

Табела 3. Образац 3 – План мера индивидуализације 
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4) персонализовани програм наставе и улења 

 

Предмет/обл

аст: 

Циљ (очекивана промена):  

Укупно трајање: 

Кораци/Акт

ивности: 

Реализатори Учесталост и 

трајање 

Исход/очекивана 

промена  

Начин провере остварености 

исхода 

1 .      

2.     

3.     

     

 

Предмет/обл

аст: 

Циљ (очекивана промена):  

Укупно трајање: 

Кораци/Акт

ивности: 

Реализатори Учесталост и 

трајање 

Исход/очекивана 

промена  

Начин провере остварености 

исхода 

1 .      

2.     

3.     

Табела 4. Образац 4 – Персонализовани програм наставе и учења 

 

2.2.5. Примена ИОП-а 

 

ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у групи предшколске установе, 

односно у одељењу школе. Васпитач, односно наставник при планирању свог рада у групи, 

односно одељењу, укључује мере и активности предвиђене ИОП-ом . У остваривању ИОП-

а у установи активно учествују сви чланови Тима и сви други који непосредно раде са 

дететом, учеником, односно одраслим (Сл. Гласник РС, 88/17 и 27/18). 

Ако примена ИОП-а захтева финансијска средства, установа упућује писмени захтев 

интерресорној комисији за процену потреба за додатном образовном, здравственом и 

социјалном подршком детету или ученику (Сл. Гласник РС, 88/17 и 27/18). 

Прилагођавање наставе један је од основних захтева, предлога за рад и једна од 

најважнијих смерница за обликовање адекватног начина укључивања ученика којима је 

потребна подршка и помоћ у наставном процесу. Стручњаци истичу да није довољно само 

укључити ученика са сметњама у одељења редовних школа већ је потребно обезбедити и 

читав низ предуслова, од креирања посебних планова и програма, одабира начина рада до 
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начина процењивања ученикове успешности. Једном речју, суштина је у комплексности 

подршке коју редовне школе треба да пруже укључивању ученика са сметњама. Будући да 

је инклузивно образовање реализује кроз наставну праксу, неопходно је оснаживање 

наставника као њених носилаца, због чега их треба усмерити конкретним саветима, 

применљивим у свакодневним образовно-васпитним ситуацијама (Степановић, 2018).  

Обзиром да се пракса ИOП-а не примењује како то налажу и предвиђају закони о 

службама специјалног образовања, наставници пролазе доста потешкоћа у припреми ИОП-

а, прилагођавању њиховог наставног процеса у складу са ИОП-има и оцењивању успеха 

ученика. Разлози који доводе до ових потешкоћа су недостатак образовања, непоштовање 

ИOП процеса и недостатак времена (Sahin, 2012). 

Поред великог броја имплементираних ИОП-а, да постоје проблеми у планирању, 

имплементацији и реализацији ове врсте додатне подршке који могу да успоре напредак и 

интеграцију ученика којима се пружа ова врста додатне подршке, као и да доведу до 

смањене ефикасности ИОП-а сведоче подаци бројних истраживања . Иако је ИОП у нашем 

систему образовања  васпитања присутан целу деценију, неки изазови још увек нису 

превазиђени и бележе се поновљеним истраживањима из године у годину. Зато је важно 

идентификовати тешкоће, јер они воде развоју конструктивних решења и предлога за 

превазилажење истих, као и стварању препорука за будући развој ИОП-а у нашој земљи 

(Матић, 2021). 

Индивидуални образовни план (ИOП) је суштински део специјалног образовања и 

широко се користи у западним земљама за документовање и циљева учења и мера подршке 

деци са посебним потребама. Студија фокусирана на документовање мера подршке у ИОП-

им финских студената са интелектуалним инвалидитетом показала је да су већина мера 

подршке у ИОП-има чинила општа педагошка начела из истраживачке литературе. 

Генерално, изрази нису детаљно описани, иако су постојали неки специфични изрази мера 

подршке појачани описима активности, те истичу потребу за даља истраживања о томе како 

најбоље подржати наставнике у документовању ИОП-а (Räty, Vehkakoski и Pirttimaa, 2019). 

Тако су, у истраживању (Rotter), наставници су изнели два предлога за унапређење 

ИОП-а. То су: 1) потреба за поједностављењем ИОП-а и (2) потреба за повећањем 
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специфичности и јасноће. Ови резултати сугеришу да би наставници више волели много 

краће документ који је садржао заиста индивидуализоване информације релевантне за 

њихове ученике и потребе ученика (Rotter, 2004). 

 

2.2.6. Вредновање и измена ИОП-а 

 

Вредновање ИОП-а врши се ради процене остварености циљева и исхода утврђених 

ИОП-ом. 

Вредновање ИОП-а унутар установе врши Тим према унапред утврђеној динамици 

у ИОП-у и према насталој потреби, у првој години уписа тромесечно, а у свим наредним 

годинама на почетку сваког полугодишта, односно радне године. Вредновање ИОП-а се 

заснива на анализи које мере подршке су биле делотворне и које планиране исходе је 

достигло дете, ученик, односно одрасли. 

На основу вредновања ИОП-а, Тим процењује да ли је за ученика даље потребно (Сл. 

Гласник РС, 88/17 и 27/18): 

1) ревидирати постојећи ИОП; 

2) писати нови ИОП; 

3) укинути ИОП и израдити План мера индивидуализације. 

На основу резултата вредновања ИОП-а Тим допуњује педагошки профил у складу 

са актуелном образовном ситуацијом и израђује предлог измена и допуна ИОП-а. Измена 

ИОП-а врши се у складу са развојем детета, односно напредовањем ученика и одраслог: ако 

постигне планиране исходе пре очекиваног рока или не постиже очекиване исходе, односно 

у другим случајевима када настану промене у понашању и/или у окружењу. 

Резултати вредновања се достављају тиму за инклузивно образовање и педагошком 

колегијуму. 

Спољашње вредновање ИОП-а врши просветни саветник, односно саветник спољни 

сарадник у току стручно-педагошког надзора. У оквиру вршења стручно-педагошког 
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надзора утврђује се испуњеност услова у поступку доношења ИОП-а, вреднује се садржај и 

примена ИОП-а. 

Подаци о резултатима вредновања ИОП-а саставни су део документације ИОП и 

воде се на Обрасцу број 5 (Табела 5) (Сл. Гласник РС, 88/17 и 27/18). 

 

Предмет/област 1 

(образац 4) 

Степен у коме су остварени ИСХОДИ 

Потпуно 

(+) 

Делимично  

(+/-) 

Неостварени (–) 

Исход 1 (уписати исход)    

Исход 2(уписати исход)    
 

Видови прилагођавања 

(у свим областима) 

Степен у коме су прилагођавања била делотворна 

Делотворни  (+) Делимично (+/- ) Неделотворни (–) 

Прилагођавање 1:  

(уписати прилагођавање и 

стратегију) 

   

Прилагођавање 2:  

(уписати прилагођавање и 

стратегију) 

   

 

Одлука о мерама/ врстама подршке у наставку образовања: 

Табела 5. Образац 5 – Праћење и вредновање ИОП-а 

Применом ИОП-а не завршава се процес пружања додатне подршке, те је важно да 

редовност и адекватност у праћењу, вредновању и ревизији свих делова ИОП-а буде 

интегрални део едукације наставника и стручних сарадника (Матић, 2021). С обзиром да за 

сада не постоји истраживање усмерено на процењивање непосредних ефеката употребе 

ИОП-а, истраживања се ослањају на перцепцију релевантних актера у процесу спровођења 

ИОП-а (Институт за психологију, 2015). Тако, према резултатима истраживања 89.2% 

родитеља ученика који се образују по ИОП-у извештавају о напредовању њихове деце у 

редовним основним школама, док школе извештавају да 77% ученика који се образују по 

ИОП-у оствари напредак између две ревизије ИОП-а. Највеће ефекте примене ИОП-а 

запослени у школама виде у интеграцији ученика у вршњачку групу, редовности похађања 

наставе и сензитизацији других ученика (Институт за психологију, 2015). 

Родитељи учествују у изради, примени и ревидирању индивидуалног образовног 

плана – родитељ је обавезан и пуноправан члан тима и учествује на свим састанцима тима 
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за израду индивидуалног образовног плана који чине васпитач/наставник разредне наставе, 

наставник предметне наставе, стручни сарадник, сарадник у предшколској установи, 

родитељ/старатељ детета, а у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно 

стручњак ван установе, на предлог родитеља/старатеља (Јањић, 2012). 

2.2.7. Оцењивање ученика који се образују по ИОП-у 

 

 Законски оквир налаже да ученици са ИОП-ом не могу имати негативне оцене. Ово 

правило је интерпретирано на различите начине од стране различитих наставника. Неки 

наставници приликом оцењивања вреднују напредак ученика у односу на полазну тачку, 

тренутак када су образовне потребе процењене. Други наставници - најчешће они који 

полазе од уверења да ученицима са ИОП-ом на часу пре свега треба да буде забавно и/или 

они који у мере подршке најчешће убрајају смањивање захтева од ученика са ИОП-ом – ово 

правило преводе у давање искључиво високих оцена ученицима са ИОП-ом. Давање 

високих оцена ученицима са ИОП-ом, виђена је као стратегија повећања задовољства 

ученика са ИОП-ом (Јокић, 2021). 

2.2.8. Наставак спровођења, односно престанак потребе за ИОП-ом 

 

На основу вредновања, уз сагласност тима за инклузивно образовање, педагошки 

колегијум доноси одлуку о даљој примени, изменама и допунама ИОП-а или престанку 

потребе за ИОП-ом, на предлог тима (Сл. Гласник РС, бр. 88/17 и 27/18). 

Одлука о наставку спровођења ИОП-а доноси се ако се утврди да планиране 

активности одговарају потребама ученика, или да се резултати могу очекивати након 

одређеног периода рада. Време спровођења ИОП-а може се продужити, уз сагласност 

родитеља, односно сагласност одраслог (Сл. Гласник РС, бр. 88/17 и 27/18). 

Одлука о престанку потребе за ИОП-ом доноси се ако се утврди да се даљи напредак 

детета, ученика може остваривати применом мера индивидуализације, уз претходно 

прибављено мишљење ученика у складу са годинама и зрелошћу. Одлука се доноси  уз 

сагласност родитеља или старатеља ученика (Сл. Гласник РС, бр. 88/17 и 27/18). 
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Предлагач за израду ИОП-а:  

Име и презиме детета/ученика за кога се предлаже ИОП:  

Васпитна група/разред и одељење:  

Име и презиме родитеља/старатеља:  

Образложење предлога: 

(ако је предшколска установа односно школа, подносилац 

предлога, прилаже доказе о претходно предузетим мерама 

индивидуализације образовно-васпитног рада) 

 

ИОП израђује тим установе у саставу:  

Назив предшколске установе, односно школе:  

Седиште предшколске установе, односно школе:  

Назив објекта предшколске установе, односно издвојеног одељења 

школе: 

 

ИОП се израђује за радну/школску годину:  

Директор предшколске установе, односно школе — потпис, датум 

и печат: 

 

Сагласност родитеља, односно старатеља за израду ИОП-а 

 

Упознат/за сам са  правима и обавезама као и процедуром планирања и примене ИОП-а и потврђујем да:  

Сагласан/а сам са израдом ИОП-а:  _____________________  

Нисам сагласан/а са израдом ИОП-а:  _____________________  

Образложење: 

  

Табела 6. Образац 6 – Сагласност родитеља, односно старатеља на ИОП 

 

2.3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОМЕТЕНОСТ 

 

2.3.1. Дефинисање појма интелектуалне ометености и њене карактеристике 

 

Термин интлекетуална ометеност, ознака је за стање исподпросечног 

интелектуалног функционисања.  Савремен концепт либералних ставова према друштву и 

друштвеним појавама и процесима наметнуо је потребу тзв. политички коректног 

изражавања, која се односи и на употребу стручне терминологије, како у одговарајућим 

публикацијама, тако и у свакодневној комуникацији. Термин ментална ретардација је 

означен као политички некоректан, па се он у Великој Британији замењивао синтагмом 

ометеност у учењу, што је у великој мери условило терминолошку конфузију у научним и 

стручним публикацијама, јер се ова синтагма често користи за значавање развојне 

дислексије, развојне дискалкулије, а не само за менталну ретардацију (Глумбић, 2005). 
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У нашој средини и даље је често у употреби термин ментална ретардација, при чему 

се углавном особе исподпросечног интелектуалног функционисања не означавају као 

ментално ретардиране, већ као особе са менталном ретардацијом. Ипак, уочава се 

тенденција коришћења синтагме интелектуална ометеност, при чему се разликују лакши и 

тежи облици интелектуалне ометености. Могло би се рећи да је овај термин најмање 

пежоративан, а истовремено дијагностички прецизан, те би његова употреба могла бити 

дугорочна (Глумбић, 2005). 

Према дефиницији Америчке асоцијације за интелектуалне и развојне поремећаје, 

интелектуална ометеност је: ... ометеност коју карактеришу значајна ограничења у 

интелектуалном функционисању и адаптивном понашању, која се испољавају у 

концептуалним, социјалним и практичним адаптивним способностима. Ова ометеност 

настаје пре осамнаесте године живота. Као модел функцонисања укључује контекст и 

окружење у ком особа функцонише и интерреагује, те захтева мутидимензионални и 

еколошки приступ који одражава интеракцију индивидуе са околином и исходе те 

интеракције усмерене ка неизвесности, социјалним везама, допринос у друштву, учешћу у  

школској и друштвеној заједници и личном благостању (ААИДД, 2002). 

Интелигенција означава појам који се односи на општу менталну способност. 

Укључује способност резоновања, планирања, решавања проблема, апстрактног мишљења, 

схватање комплексних идеја, брзо учење и учење кроз искуство. Иако не савршено, 

интелигенција се репрезентује кроз IQ скор, тј. коефицијент интелигенције који се добија 

тестирањем стандардизованим тестовима. Сматра се да је интелектуална ометеност 

присутна ако индивидуа има скор IQ  око 70 јединица или мање. Употребљавани скор мора 

увек бити размотрен у светлу стандардне грешке при мерењу. Пошто је стандардна  грешка 

мерења код већине IQ тестова апроксимативно 5, резултат највише може ићи до 75 IQ 

јединица. Важно је запамтити да је IQ скор само један аспект у дефинисању ИО. Значајна 

ограничења у адаптивном понашању и докази да је неспособност била присутна пре 

осамнаесте године живота су два критична елемента која одређују присуство интелектуалне 

ометености (AАИДД, 2002). 

Адаптивно понашање је скуп концептуалних, социјалних и практичних вештина које су 

људи научили да би могли функционисати у свакодневном животу. Значајна ограничења 
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адаптивног понашања утичу на свакодневни живот особе и на способност да се адекватно 

одговори на одређене ситуације или окружење.  Као специфични примери адаптивног 

понашања наводе се (AАИДД, 2002):  

1. концептуалне способности (рецептивни и експресивни језик,читање и писање, 

концепт новца, самоусмравање) 

2. социјалне спосбности (интерперсоналне, одговорност, самопоштовање, 

лаковерност, наивност, поштовање правила, поштовање закона, избегавање 

виктимизације) 

Под практичним вештинама се подразумевају активности свакодневног живота као што 

су исхрана, одевање, кретање и употреба тоалета. Инструменталне активности 

свакодневног живота су: припремање оброка, узимање лекова, коришћење телефона, 

управљање новцем, коришћење јавног превоза и активности одржавања домаћинства, као и 

радно окупационе вештине (AАИДД, 2002). 

За разлику од америчког концепта, према коме је IQ само оријентациони фактор, 

аутори Класификације МКБ-10 уважавају IQ као битан елемент поделе различитих нивоа 

интелектуалног функционисања. У том смислу даје се подела на следеће категорије 

интелектуалне ометености (СЗО, 1992): 

 лака ИО: 50-70 IQ 

 умерена ИО: 35-49 IQ 

 тешка ИО:  20-34 IQ 

 дубока ИО – испод 20 IQ. 

 

Као што је на почетку речено, право на ИОП има дете, ученик и одрасли коме је 

потребна додатна подршка због тешкоћа у приступању, укључивању и учествовању у 

образовању и васпитању, ако те тешкоће утичу на његову добробит, односно остваривање 

исхода образовања и васпитања или представљају ризик од раног напуштања школовања, и 

односе се на дете, ученика или одраслог који има сметње у развоју или инвалидитет, 

односно (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или сметње из спектра аутизма  

(Правилник). Образовна, здравствена или социјална установа која препозна потребу за 

додатном подршком детету упућује родитеља да покрене иницијативу чак и када би 
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покретање иницијативе од стране установе уз сагласност родитеља био једноставнији и 

ефикаснији пут. Родитељи се за покретање иницијативе обраћају ИРК, заједно са 

координатором попуњавају Образац 1. Када се школа обрати ИРК за сагласност да пређе на 

образовање детета по ИОП-у 2, важно је да постоји документација која указује на то да је 

испоштована процедура и о поступности у процесу ИОП-а, као и да је школа вредновала, 

евалуирала резултате дотадашњих видова прилагођавања (Влаовић-Васиљевић и сар., 

2016). 

2.3.2. Израда индивидуално образовног плана за децу са интелектуалном ометеношћу 

Посматрано кроз историју, за децу умереног нивоа интелектуалном функционисања 

дуго се мислило да им је довољно пружити само одређени облик збрињавања, најчешће 

институционалног, који је подразумевао задовољавање  њихових егзистенцијалних 

потреба, као и обучавање (тренинг) у овладавању вештинама елементарне бриге о себи, 

комуникације и радних способности како би се могла у одређеној мери и радно окупирати. 

Такав став је углавном резултирао последицом у виду третмана у оквирима различитих 

институција социјалне заштите, у којима су смештени заједно са особама са тешком и 

дубоком интелектуалном ометеношћу, а неретко и са особама које болују од различитих 

облика психијатријских поремећаја. Веома мали број деце је остајао у својим примарним 

породицама и она нису била укључена у било какав облика рехабилитације. До промена је 

дошло касних 60-их и почетком 70-их година прошлог века и то углавном као последица 

научних истраживања на пољу способности ове популације (Ганзберг, 1968), декларације 

ОУН о људским правима, као и на основу практичних искустава до којих се дошло у раду 

са децом лаком и умереном интелектуалном ометеношћу. Наиме, показало се да ова деца 

имају значајно боље развојне капацитете у односу на ону коју функционишу на нивоу тешке 

интелектуалне ометености, као и то да је за њих потребно дефинисати више циљеве, како у 

области васпитања, тако и у пољу едукације и радног оспособљавања (Каљача, 2008). 

У нашој земљи овај процес дистинкције је трајао нешто дуже и може се рећи да је 

преломни тренутак 1982. , када је Просветни савет донео План и програм васпитни-

образовног рада са умерено ментално заосталу децу, који се мањим изменама (ревизија 

1993) примењивао све до тренутка када су Законом о основама система образовања и 

васпитања уведене бројне измене које се односе на праведнију уписну политику, забрану 
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дискриминације, повећање доступности образовања деци са сметњама у развоју као и деци 

из других осетљивих група (Каљача, 2008). 

2.3.3. Индивидуални приступ у васпитању и образовању деце са интелектуалном 

ометеношћу 

Идеја о индивидуализацији наставног процеса је веома стара и везује се за 

многобројна истраживања с почетка прошлог века, чији су резултати указали на потребу да 

се напусти традиционално уверење о једнакости ученика истог хронолошког узраста у 

погледу психофизичких способности, као и когнитивног капацитета. Концепт 

„униформисане наставе“, једнаке за све, показао се као недовољно стимулативан за 

напредовање ученика у настави. Због тога се приступило развоју индивидуализације 

процеса едукације на неколико начина: индивидуално планирање наставе, формулисање 

задатака различитог степена сложености, примене програмиране наставе и сл. 

(Вилотијевић, 1999).  

Значај и потреба да ИОП буде интегративни елемент специјалне едукације посебно 

се може уочити у развијеним земљама попут Британије и САД: Наиме, у овим земљама тај 

принцип је и законски верификован и налаже да сва деца која припадају популацији 

ометених у развоју, па су због тога укључена у процес специјалне едукације, морају бити 

обухваћена и третманом који се базира на ИОП-у (Turnbull, Strickland и Brantley, 1982). 

Ученици са интелектуалном ометеношћу (ИО) имају значајне тешкоће у адаптацији 

на захтеве школске средине. Сматра се да су основни фактори ризика: когнитивни дефицит, 

недовољан развој адаптивних вештина, нижи ниво саморегулације у понашању и социјална 

и функционална некомпетентност (Каљача и Дучић, 2016). 

Деца са лаком ИО у својој симптоматологији показују благо заостајање за 

вршњацима у различитим сферама развоја: моторици, перцепцији, пажњи, памћењу, учењу, 

говорно-језичким функцијама. Основни фокус јесте на проблемима академског и 

социјалног учења, који постају посебно изражени са поласком у школу и појачавањем 

захтева средине (Томић, 2012).   

Деца са интелектуалном ометеношћу  испољавају различите степене кашњења у 

социјалној сфери, у области комуникације и физичком развоју. Врло често имају додатна 
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аудитивна и визуелна оштећења. Ова деца уче спорије од својих вршњака без инвалидитета, 

јер имају изузетне тешкоће у усвајању и преношењу знања из једне области у другу (Јаблан, 

Станимиров, 2011). Скрагс i Мастропијери (1996) наводе да су наставници спремни да 

прихвате ученике с лакшим степеном ометености од тежих, али и да су мање спремни да 

укључе ученике с интелектуалном ометеношћу и поремећајима у понашању (Scruggs и 

Mastropieri, 1996).  

Осим улога које су дефинисане законском регулативом, од наставника се очекује да 

допринесу развоју социјалних и емоционалних вештина ученика. Социoемоционално учење 

у школи доприноси просоцијалном понашању и академском постигнућу, смањује 

учесталост емоционалних тешкоћа и проблема у понашању ученика. Наставници имају 

важну улогу у развијању ученичких компетенција које се односе на самосвест, социјалну 

свест, препознавање и управљање емоцијама, изградњу здравих односа са другима и 

одговорно доношење одлука (Greenberg и сар., 2003). 

Досадашња испитивања ставова наставника у Србији према инклузивно образовању 

не дају сасвим јасну слику. Тако се закључује да највећи број наставника (84,4%) има 

подржавајући став према иницијативи да се ученици са посебним образовним потребама 

укључе у редовну школу, али да више од половине њих (58,5%) сматра да у постојећем 

систему образовања не постоје услови за укључивање ученика са сензорним и когнитивним 

ометеностима (Ђевић, 2009). Слично томе код васпитача постоји декларативни став 

прихватања, али и социјална дистанца према деци са посебним образовним потребама и 

осећање некомпетентности  за рад са њима (Станковић-Ђорђевић, 2013).  Скорашња 

експлоративна студија проналази да готово две трећине наставика нижих разреда мисли да 

се у редовне разреде могу укључити деца са благим ометеностима, али само 3,2% 

наставника подржава потпуну инклузију независно од врсте и степена ометености 

(Ковачевић, Маћесић-Петровић, 2012). Да су наставници спремнији да у наставу укључе 

ученике са блажим сметњама потврђује и истраживање у ком такође истичу да им је 

неопходна додатна обука и сарадња са специјалним едукатором  (deBettencourt, 1999). 

Прилагођавање наставе један је од основних захтева, предлога за рад и једна од 

најважнијих смерница за обликовање адекватног начина укључивања ученика којима је 

потребна подршка и помоћ у наставном процесу. Стручњаци истичу да није довољно само 
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укључити ученика са сметњама у одељења редовних школа већ је потребно обезбедити и 

читав низ предуслова, од креирања посебних планова и програма, одабира начина рада до 

начина процењивања ученикове успешности. Једном речју, суштина је у комплексности 

подршке коју редовне школе треба да пруже укључивању ученика са сметњама. Будући да 

је инклузивно образовање реализује кроз наставну праксу, неопходно је оснаживање 

наставника као њених носилаца, због чега их треба усмерити конкретним саветима, 

применљивим у свакодневним образовно-васпитним ситуацијама (Степановић, 2018).  

Инклузија подразумева припрему и мењање образовног система, а не детета. Циљ је 

да се уз помоћ индивидуалних програма подршке односно индивидуалних образовних 

планова (ИОП) за децу школског узраста (Сл. гласник РС 34/10), активирају и реализују све 

потенцијале деце уз помоћ наставника, родитеља и професионалаца различитих 

специјалности. Доживљај некомпетенције, препуштености себи и усамљености је актуелно 

присутан код наставника који раде са децом са развојним сметњама и утиче на рад и успех 

васпитно-образовног процеса. Инклузија у образовању у Србији, међутим, не ставља терет 

само на плећа наставника, већ је наставник део Тима за подршку детету и његовој породици. 

На овај начин, наставници могу успети да реализују образовно-васпитне циљеве, али и да 

унапређују своје компетенције као просветни радници и као личности (Станковић-

Ђорђевић, 2013). Сарадња и тимски рад су основ доброг планирања и адекватне подршке за 

децу. То је важно и због међусобне размене информација свих људи који долазе у контакт 

и раде са дететом. Неки наставници ће се ређе сусретати са учеником и неће имати прилике 

да га добро упознају. Зато ће за њих бити кључне информације које могу да добију од колега 

који су у свакодневном контакту са њим, који су чланови тима за пружање додатне подршке 

детету (тзв. „мали ИОП тим“), односно које могу прочитати из педагошког профила 

ученика. Можда ће бити неопходно користити и друге прикупљене податке који се не 

налазе (Јањић, 2012). 

Гутвајн (2015) је испитивала опажање наставника везано за актуелне проблеме у 

реализацији инклузивног образовања, процену компетенција и предлоге за унапређивање 

политике и праксе инклузивног образовања. Истраживање је спроведено на узорку од 74 

наставника београдских основних школа, уз коришћење упитника конструисаног за потребе 

истраживања. Резултати показују да 80% испитиваних наставника сматра да су најважнији 
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проблеми у реализацији инклузивног образовања неповољан статус наставничке професије, 

отпор наставника према увођењу инклузије у школе, непостојање додатних подстицаја, 

неадекватна обука за рад у инклузивним условима, недостатак адекватних учила, 

неразумевање и нереална очекивања родитеља, одстуство сарадње, тимског рада и стручне 

подршке. Такође, 75% наставника изражава сумњу у своја знања и вештине и способности 

да одговоре на задатке и изазове инклузивног образовања. Више од 50% наставника види 

као предуслове за унапређење имплементације инклузивног образовања практичне обуке за 

наставнике, финансијску подршку, квалитетније услове рада, умрежавање школа, 

стручњака, родитеља и локалне заједнице. Наставници су и самокритични – нешто више од 

30% потврђује да се не бави активно унапређивањем сопствених компетенција за инклузију 

(Гутвајн, 2015). 

 

2.4. ВИДОВИ ПОДРШКЕ НАСТАВНИЦИМА У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА 

 

2.4.1. Помоћ стручних сарадника  

 

Доступност услуга подршке, како у учионици, тако и на нивоу школе, кључни 

фактор повезан са позитивним ставовима наставника према инклузији. Та подршка се може 

посматрати као материјална и стручна. Већина наставника на почетку оклева да прихвати 

дете са ометеношћу у свој разред, јер претпостављају најгори сценарио у коме ће и они и 

дете бити препуштени сами себи. Касније, наставници постају склони овој деци уколико им 

се пружи неопходна и довољна подршка. Значајно реконструисање  физичког окружења, 

обезбеђивање адекватне опреме и материјала, стално охрабривање од стране директора и 

мањи број ученика у одељењу побољшавају ставове наставника. Подршка од стране 

специјалног едукатора (или ресурсног центра наставника) такође је значајан фактор у 

обликовању позитивних ставова према инклузији (Аvramidis and Norwich, 2002). 

Специјални едукатор може имати више улога, зависно од околности, распореда рада 

и програма. Модел потпуног укључивања специјалног едукатора-рехабилитатора је када 

ради заједно са разредним наставником. Тада ће он делити одговорност у имплементацији 

ИОП-а, планирању, подучавању, евалуацији, извештавању и у дневним активностима. 
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Веома је важно да се специјални едукатор-рехабилитатор не схвата као консултант без 

обавеза према наставницима и уеницима. Он мора бити укључен у многе аспекте наставе, 

планирања и подршке. Специјални едукатори-рехабилитатори, наставници и чланови тима 

одговорни су за квалитет наставе једног или више предмета, заједнички расправљају о 

садржају, методама наставе, избору средстава и вежбања у малим групама, распоређивању 

ученика. (Радић-Шестић, Ковачевић, 2010). 

Када је у питању планирање подршке, неки наставници најчешће наводе да ИОП 

развијају стручне службе или учитељице и да им се документ само проследи да попуне своју 

рубрику (мере и активности), па тако ИОП описују само као још једно административно 

оптерећење коме не виде функцију, јер ће наставник у ИОП уписати само оно што већ зна 

и што би радио и без писаног трага о томе (Јокић, 2021). 

У истраживању Кнежевић-Флорић и сар. доказано је да наставници сматрају да 

школски педагози и психолози имају примарну улогу у идентификовању ученика са 

сметњама у развоју и креирању индивидуалних образовних планова. Овај налаз указује на 

то да су наставници спремнији да имплементирају него да креирају индивидуалне 

образовне планове. Испитани наставници верују да њихово неадекватно иницијално 

образовање представља најзначајнију баријеру квалитетнијој инклузивној пракси у 

школама. Ова сазнања упућују на потребу за садржајним и структуралним преобликовањем 

програма иницијалног образовања наставника у Србији. Највећи број наставника који су 

обухваћени овим истраживањем навео је да им је потребна додатна обука у погледу 

препознавања и разумевања специфичних потешкоћа у развоју деце. Исто тако, готово 

половина наставника је навела да су им потребна додатна знања и вештине за рад с 

агресивним ученицима са сметњама у развоју (Кнежевић-Флорић, Нинковић и Танчић, 

2018). 

Вуд (1998) се бавио испитавањем перцепције наставника о њиховим образовним 

улогама и заједничким наставним напорима у укључивању деце са тешким сметњама у 

развоју у општеобразовне учионице једног школског округа. Индивидуални интервјуи су 

обављени са три едукативна тима; сваку су чинили наставник општег образовања и 

дефектолог укљученог ученика. Резултати су показали да су у почетним фазама инклузије 

наставници одржавали дискретне границе улога кроз релативно јасну, неформалну поделу 
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рада. Како је школска година одмицала, перцепције улога су постале мање круте како је тим 

постајао кооперативнији (Wood, 1998). 

 

2.4.2. Сарадња са другим институцијама 

 

Када говоримо о институцијама, примећена је недовољно развијена интеррресорна 

сарадња, о чему говори и непостојање централизоване базе података о ученицима са 

сметњама у развоју, као и ђацима са којима се ради по ИОП-у. Недостатак сарадње 

карактерише и рад образовних установа, па се примећују пропусти у комуникацији између 

наставника разредне наставе и предметне наставе, нарочито при преласку ученика у пети 

разред. Најчешћи разлог за такву ситуацију су обично неусаглашени ставови наставника 

према инклузивном образовању (Златаровић и Турнић, 2012). 

Да је евидентна потреба за подршком Интерресорне комисије, сведоче резултати 

истраживања усмерене на редовне и специјалне школе у којима се образују ученици са 

различитим сметњама, указују на то да су се школе ИРК-и у просеку обраћале 5 пута, а има 

и оних које су то учиниле више од 100 пута. Број ученика за које је тражено мишљење у 

великој мери је повезан са величином школе тако да веће школе траже мишљење за већи 

број ученика. ИРК је у великој већини случајева одговорио на захтев школа за мишљење о 

ученицима. У просеку, школе су добиле одговор од ИРК-а у 93% случајева  (IPSOS, UNICEF 

и MNPTR, 2016). 

 Наставници и стручни сарадници из специјалних основних школа извештавају о 

томе да пружају помоћ и подршку наставницима у редовним школама који имају ученике 

са посебним потребама у својим одељењима, иако је по квантитативној анализи таквих 

ситуација мало (свега око једна трећина школа и око 10% наставника је проактивна на овај 

начин). Та подршка се по извештају наставника остварује кроз помоћ у прављењу ИОПа, 

саветовању наставника, родитеља и ученика и директну помоћ дефектолога детету. У 

појединим специјалним основним школама извештавају о слабој заинтересованости колега 

из редовних школа за коришћење искуства и препорука кадрова из специјалних школа за 

потребе израде ИОПа. Неке специјалне основне школе организују и трибине са различитим 
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темама у оквиру рада са децом којој је потребна додатна подршка, али је посећеност тим 

трибинама такође мала. (IPSOS, UNICEF и MNPTR 2016). 

Дедај (2015) истиче да подршку учитељи и васпитачи у раду углавном добијају од 

стручног тима, стручних сарадника, а најмањи степен подршке дају менаџменти установа, 

интерресорне комисије и савети родитеља и школски одбори (Дедај, 2015). 

 

2.4.3. Професионални развоја наставника 

 

Иницијално образовање наставника, без обзира на промене које је донело увођење 

Болоњског процеса, не пружа довољно компетенција за рад са децом са развојним 

сметњама. Истраживања говоре да су наставници свесни ове чињенице и да је један од 

разлога отпорима инклузији управо осећање некомпетентности наставника за рад у 

инклузивној школи. Иницијално образовање наставника на свим нивоима (васпитачи, 

учитељи, наставници) би требало да укључује знања и компетенције за рад са децом са 

развојним сметњама; позитивних помака има у виду измена програма и увођења 

инклузивних садржаја, али не и системске политике и подршке од стране просветних 

власти. Отпор инклузији рађа и недовољна подршка наставницима – субјективни осећај 

препуштености себи и делегирање одговорности од стране школских власти и родитеља, 

што доводи до професионалног стреса и феномена „сагоревања на послу“. Просветне 

власти су доношењем Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, 

његову примену и вредновање (Сл. гласник РС, 34/10) покушале да поделе одговорност у 

раду са децом са развојним сметњама између родитеља, наставника и стручних сарадника. 

Такође, чине се и напори да наставници овладају новим компетенцијама путем 

акредитованих програма стручног усавршавања од стране Завода за унапређивање 

образовања и васпитања (Станковић-Ђорђевић, 2013). 

Евидентна је потреба наставника за додатном обуком: 50% наставника би желело да 

се упозна са способностима, потребама, правима, одржавањем пажње и мотивације за 

учење, успостављањем и стабилизацијом радних навика ученика са ИО; 38% наставника са 

креирањем ИОП, усвајањем посебних методика, креативним и едукативним играма и 

комуникацијом са ученицима са ИО; док је најмањи број наставника (12%) заинтересован 



33 
 

за прилагођавање простора, опреме, наставног програма, материјала и активности за 

долазак ученика са ИО у разред. Добра информисаност и обученост утиче на мотивацију и 

компетенције наставника у смислу бољег познавања специфчних потреба деце са лаком ИО 

и општим развојним потребама деце. Наставници добијају могућност да комплексније и 

сложеније приступају послу и да на тај начин подигну квалитет наставе. Наставници 

средњих стручних школа исказали су недвосмислену потребу за подршком специјалног 

едукатора-рехабилитатора. Јединствен је став наставника да средње стручне школе нису 

припремљене за инклузивно образовање, немају адекватну стручну подршку (специјалног 

едукатора-рехабилитатора, психолошко-педагошку службу) (Ковачевић, Вучинић 2010). 

У истраживању Кнежевић-Флорић (2018) само петина испитаних наставника верује 

да су током иницијалног образовања стекли знања и вештине релевантне за спровођење 

инклузије. С друге стране, велики број испитаних наставника је навео да су учествовали у 

програмима стручног усавршавања у области инклузивног образовања. Готово половина 

наставника је известила да су самостално долазили до знања потребних за рад с ученицима 

са сметњама у развоју. Од наставника је тражено да наведу у којим областима васпитно-

образовне инклузије им је потребна додатна обука. Готово половина наставника (49%) 

сматра да им недостају компетенције за препознавање и разумевање специфичних облика 

сметњи у развоју. Приближно исти број наставника (46,1%) навео је да им је потребно 

додатно усавршавање за рад с ученицима са сметњама у развоју који испољавају агресивно 

понашање. Око трећине испитаних наставника је навело да им је потребно да развијају 

компетенције за сарадњу с родитељима детета са сметњама у развоју, као и за управљање 

одељењем (Кнежевић Флорић, 2018) . 

На узорку испитаника које је чинило 154 настаника из 10 основних школа широм 

Србије, нађени су резултати да скоро трећина наставника није прошла никакву обуку из 

области инклузивног образовања. Више од половине испитаника истакло је да се 

усавршавање наставника у овој области одвија путем акредитованих програма стручног 

усавршавања, док је петина наставника имала прилику да у оквиру посебног предмета 

током иницијалног образовања добије знања из ове области. Занимљиво је да се облици 

стручног усавршавања који се осмишљавају у оквиру школа – попут предавања, сарадње у 

оквиру тима за инклузију, дискусија на нивоу школског колектива – веома ретко организују. 

Незнатан проценат наставника се одлучује на самостално учење у овој области, док је 
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већина наставника прошла само један од понуђених облика стручног усавршавања. Посебан 

проблем представља недовољна оспособљеност наставника предметне наставе за 

инклузивно образовање (Вујачић, Гутвајн и Јелена, 2018).  

Наставници који нису прошли ниједну, или су прошли једну или две обуке у области 

инклузивног обазовања, имају далеко негативнији став (Јовановић и Граховац, 2015). Још 

једно истраживање спроведено како би се идентификовали ставови према припреми ИОП-

а, код наставника који похађају програме стручног усавршавања утврђено је да имају 

негативне ставове према ИОП-у, али они који су похађали примењене програме стручног 

усавршавања, наставници са више више професионалног искуства, као и разредне 

старешине имају позитивније ставове према припреми ИОП-а. Идентификовано је да се 

наставници који похађају процес припреме ИОП-а имају мање проблема током примене 

ИОП-а (Тике, 2007).  

Наставници такође наводе да могу да допринесу бољем креирању ИОП-у акo би им 

се пружила подршка у виду похађања курсева из ове области (Cetin, 2004). Наставници  

наводе да не плаћају акредитоване семинаре стручног усавршавања које су у обавези да 

похађају. Наставници наводе да се стручно усавршавање, које се планира на нивоу школе, 

увек покрива из школских средстава, те ово правило описују као веома важну подршку која 

им омогућава да испрате различите образовне промене и да стално унапређују своје праксе 

(Јокић, 2015). 

Други аутори истичу да наставници немају подршку у школама да им помогне како 

да спроведу инклузивни програм. Тако, разредне старешине који најбоље познају своје 

ученике, који их посматрају и оцењују, дужни су да преузму одговорност за уређење и 

примену ИОП-а. Међутим, квалитет и квантитет појединих предмета индивидуализоване 

наставе за разредне старешине није довољан за развој и примену ИОП. Стога, испитивање 

ставова и идеја разредних старешина који непосредно учествују у процесу израде и примене 

ИОП-а чини  огроман допринос целокупном ИОП процесу (Каргин, 2004). 

О значају ставова наставника према инклузији говори и истраживање  које испитује 

однос приватног и професионалног искуства наставника са ученицима са тешкоћама у 

развоју.  Према једном истраживању, наставници оклевају са прихватањем деце са 

тешкоћама у развоју јер се осећају недовољно компетентним за рад са њима. 
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Професионално искуство у раду са ученицима са сметњама у развоју не утиче значајно на 

формирање и мењање мишљења наставника редовних школа према инклузивном 

образовању. Међутим, приватно искуство стечено са овом групом ученика може значајно 

утицати на формирање позитивних ставова наставника, као и оснаживање њихових 

компетенција да раде са ђацима који имају сметње у развоју (Рајовић и Јовановић, 2010).. 

Само једна трећина наставника средњих стручних школа има искуство у раду са 

децом с тешкоћама у развоју. Значи, две трећине наставника је неспремно за рад у 

инклузивном одељењу, и без подршке психолошко-педагошке службе, специјалног 

едукатора-рехабилитатора школе не би могли успешно изнети васпитно-образовни процес 

Резултати овог истраживања потврђују да наставници који имају искуство у раду с 

ученицима са ИО су боље информисани о инклузивном образовању и имају позитивне 

ставове према њему (Ковачевић и Вучинић 2010). 

Наставници у Србији имају благо негативне ставове према тврдњама да је инклузија 

право деце са посебним образовним потребама и да је инклузија најбоља пракса када је 

образовање све деце у питању (Каlyva, Гојковић и Цакирис, 2007).   

Да је негативна слика о инклузији свеопште присутна и да представља одраз 

друштвене атмосфере говоре и подаци о негативним ставовима будућих учитеља – већина 

студената Учитељског факултета у Београду и Педагошког факултета у Јагодини и 

Љубљани сматра да су за образовање ученика са сметњама у развоју адекватније образовне 

установе намењене искључиво чацима са интелектуалним и сензорним сметњама и да они 

не подржавају инклузивно образовање свих осетљивих група ученика (Мацура, 2012). 

Колико важну улогу има лично искуство (у породици, школи, суседству) говори 

повезаност са позитивним ставом према инклузији. Анализе ставова родитеља – и деце 

редовне популације и деце са развојним сметњама, као и наставника, последњих године 

показују позитиван тренд, али још увек постоје амбивалентни ставови по многа питања 

инклузије – услови у школама, оспособљеност наставника, интрагенерацијски односи, 

академски исходи, начин вредновања постигнућа деце са развојним сметњама и сл. 

(Станковић-Ђорђевић, 2013). 
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С друге стране, чини се да учитељи нису у довољној мери освестили значај личне 

одговорности, мотивације и иницијативе, што, према налазима истраживања представља 

кључни покретач у развоју инклузивног образовања (Вујачић, Лазаревић и Ђевић, 2015). 

Зато је важно напоменути да наставник у процесу образовне инклузије има значајно 

место. Наставници су у школама модел који у великој мери одређује доживљај припадања 

школи и личне и друштвене вредности деце са развојним сметњама, као и 

интрагенерацијске односе. 

Ради подстицања процеса инклузије у школама наставници би требало да 

(Станковић-Ђорђевић, 2013):  

- као личности буду демократични; 

- поштују и уважавају индивидуалност и различитост сваке особе и ученика;  

- владају савременим програмским садржајима и поседују флексибилност у примени 

бројних и различитих наставних метода;  

- негују интерактивне односе на принципима ненасилне комуникације и 

партнерства;  

- подстичу партиципацију и активну комуникацију дете – породица – вршњаци – 

локална заједница. 

И лаици и професионалци годинама указују на кризу образовно-васпитног система, 

потребу за отвореним васпитањем и образовањем и демократизацијом образовања. Оно што 

би требало да буде константа образовног процеса је хуманост и излажење у сусрет свима 

којима је образовање потребно, али са променама друштва требало би и да се мења 

парадигма образовања – како концепције васпитања и образовања, тако и компетенције 

наставника. Наставници треба да организују активности ученика ради прогресивних 

промена целокупне личности детета, уз индивидуализован приступ сваком детету. 

Савремена образовно-васпитна пракса полази од хуманистичко-конструктивистичких 

позиција – дете је у центру интересовања и оно само треба да гради, „конструише“ своја 

знања, а размена информација треба да иде у оба смера – од професионалца и родитеља ка 

детету и обрнуто (Станковић-Ђорђевић, 2013). 
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Наставник би у инклузивној школи требало да у себи сједини различите 

компетецније: професионалне, личне и интерперсоналне. Осим компетенција које се односе 

на наставну област, предмет и методику наставе, поучавање и учење, наставници треба да 

поседују компетенције за подршку развоју личности ученика и компетенције за 

комуникацију и сарадњу ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011). Иницијално 

образовање наставника, без обзира на промене које је донело увођење Болоњског процеса, 

не пружа довољно компетенција за рад са децом са развојним сметњама. Истраживања 

говоре да су наставници свесни ове чињенице и да је један од разлога отпорима инклузији 

управо осећање некомпетентности наставника за рад у инклузивној школи. Иницијално 

образовање наставника на свим нивоима (васпитачи, учитељи, наставници) би требало да 

укључује знања и компетенције за рад са децом са развојним сметњама; позитивних помака 

има у виду измена програма и увођења инклузивних садржаја, али не и системске политике 

и подршке од стране просветних власти. Отпор инклузији рађа и недовољна подршка 

наставницима – субјективни осећај препуштености себи и делегирање одговорности од 

стране школских власти и родитеља, што доводи до професионалног стреса и феномена 

„сагоревања на послу“. Просветне власти су доношењем Правилника о ближим упутствима 

за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање (Сл. гласник РС, 72/18) 

покушале да поделе одговорност у раду са децом са развојним сметњама између родитеља, 

наставника и стручних сарадника. Такође, чине се и напори да наставници овладају новим 

компетенцијама путем акредитованих програма стручног усавршавања од стране Завода за 

унапређивање образовања и васпитања. Министарство просвете је реализовало преко 200 

обука на тему инклузивног образовања коју су прошли представници основних, средњих и 

специјалних школа у Србији, све у циљу пружања подршке (Станковић-Ђорђевић, 2013). 
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III МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР РАДА 
 

3.1. Предмет истраживања 

 

Предмет овог истраживања је анализа израде индивидуално образовног плана за 

децу са интелектуалном ометеношћу. Овај рад  произилази  из кључних концепата који су 

горе описани и питања која су постављена за потребе студије. На основу прегледа 

литературе, у наставку текста су описана питања истраживања и како су она истражена овој 

студији.  

 

3.2. Циљ истраживања 

 

Општи циљ: 

Циљ овог истраживања је да укаже на изазове, препреке и проблеме у планирању, 

изради и реализацији индивидуалног образовног плана (ИОП) у редовним школама и то за 

децу са интелектуалним потешкоћама,  

Посебни циљеви: 

1. Истражен је облик подршке коју наставници добијају од стручних сарадника и 

локалних институција.  

2. Анализирана је жеља за професионалним усавршавањем у овој области.  

3. Указан је значај индивидуалног образовног плана као изузетно важног средства у 

школовању ученика са интелектуалном ометеношћу. 

4. Указане су препоруке за даљи развој ИОП-а и његово успешније спровођење. 

3.3. Задаци истраживања 

 

Из постављеног циља истраживања произилазе истраживачки задаци: 

1. Испитати да ли наставници наилазе на тешкоће приликом израде ИОП-а и које су то 

тешкоће. 
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2. Испитати да ли помоћ стручих сарадника и сардња са локалним институцијама утиче на  

компетентност наставника за израду ИОП-а. 

3. Испитати да ли стручно усавршавање развија компетентност наставника за израду 

ИОП-а. 

 

3.4. Метод истраживања 

 

У раду је коришћена метода теоријске анализе научних и стручних радова у домаћим и 

страним часописима који су објављени у последњих 10 година претежно на српском. У 

интернет претраживању коришћене су цитатне базе Cobson, Scindex, Google scholar,, а 

претраживање је обављено према кључним речима: индивидуални образовни план, 

инклузија, инклузивно образовање, изазови и препреке инклузије 

Издвојени су чланци који анализирају примену индивидуалног образовног плана у Србији 

и другим земљама, а који су наведени у раду. Подаци о изазовима у реализацији ИОП-а који 

су прикупљени на описане начине су потом систематизовани, анализирани и из њих су 

изведени закључци и препоруке овог рада. 

 

3.5. Хипотезе истраживања 

 

1. Наставници наилазе на тешкоће приликом израде ИОП-а. 

2.Подршка стручих сарадника и сарадња са локалним институцијама утиче на 

компетентност наставника у раду са децом са ИО. 

3. Иницијално образовање наставника и стручно усавршавање утиче на компетентност 

наставника у изради ИОПа. 
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IV РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

4.1. Интерпретација и дискусија резултата истраживања 

 

У наредним пасусима дискутоваће се о резултатима истраживања у контексту 

теоријског оквира и налаза других релевантних истраживања.  

Прва претпоставка односи се на питање да ли наставници наилазе на тешкоће 

приликом израде и имплементације ИОП-а. Прегледом досадшњих истраживања наилазимо 

на податке који указују на које све препреке наилазе учитељи и наставници приликом 

израде ИОП-а, што потрвђује прву хипотезу. У самом процесу израђивања ИОП-а, као једну 

од највећих тешкоћа приликом израђивања ИОП-а истичу креирање педагошког профила. 

Обзиром да наставници истичу недостатак информација о стању детета, породичног 

функционисања и адекватне процене дететових способности, претпоставља се да све 

наведено утиче на детаљност израде педагошког профила. Образац за израду овог профила 

садржи области које би по правилу требао да испуни Тим за подршку детету (који чине 

разредни старешина, дефектолог психолог, педагог, предметни наставници, родитељ и по 

потреби лични пратилац детета), што у пракси обично бива додељено наставнику који 

најбоље познаје способности детета, односно разредном старешини. Иако су разредне 

старешине, особе које најчешће израђују ИОП, на велику препреку наилазе наставници 

предмета из вештина који су квантитативно и квалитативно другачији у односу на друге 

предмете и који ређе виђају дете, те им је тешко да упознају ученика и створе слике о 

његовом функционисању.  Како је ово први корак у израђивању мера подршке, наставник 

који први се први пут сусреће са документацијом ИОП-а наилази на потешкоће 

процењивања и описивања дететових способности и његове тренутне образовне ситуације, 

као и потребе за подршком.  

Када су у питању мере индивидуализације као вид подршке у настави, на основу горе 

наведених истраживања, може се закључити да се веома мали проценат наставника 

посвећује изради и примени истих. Уколико их и спроводи на часу, често се оне не бележе 

у адекватној форми која је саставни део ИОП-а. 



41 
 

Друга област коју наставници истичу као захтевну јесте израда плана активности. Да 

би се осмислио план активности за дете са интелектуалном ометеношћу, наставници морају 

најпре проценити способности детета за усвајање одређених садржаја и учествовање у 

одређеним активностима, што захтева добру организацију и припрему часа, обезбеђивање 

додатног материјала и времена за реализацију. Поред тога, када говоримо о деци са ИО, која 

у својој симптоматологији показују заостајање за вршњацима у различитим сферама 

развоја: моторици, перцепцији, пажњи, памћењу, учењу, говорно-језичким функцијама у 

зависности од тежине ометености, захтева примену посебно прилагођених материјала и 

средстава којом редовне школе најчешће нису опремљене. У овом случају, осећај 

некомпетенције и недостатак финансијске подршке  знатно утичу на формирање ставова 

према инклузији, а самим тим и на мотивацију наставника како за израду, тако за 

имплементацију индивидуално образовног плана.  

Приликом вредновања, односно праћењења ученика, највеће ефекте примене ИОП-

а запослени у школама виде у интеграцији ученика у вршњачку групу, редовности похађања 

наставе и сензитизацији других ученика, док се давање високих оцена посматра као 

стратегија у подизању мотивације ученика са интелектуалном ометеношћу који се образују 

по измењеним стандардима. 

Другу хипотезу, која се односи на питање да ли помоћ стручних сарадника и сарадња 

са локалним институцијама утиче на компетентност наставника у раду са децом са 

интелектуалном ометеношћу потрвђује нам то да наставници велики ослонац виде у 

психолозима и педагозима, а једногласно истичу потребу за ангажовањем и специјалног 

едукатора. Подршка у виду сарадње са локалним институцијама се одвија најчешће на 

минималном нивоу и то најчешће са установама ИРК, социјалног рада, а ређе са 

здравственим установама и специјалним школама.  

Претпоставка да иницијално образовање наставника и стручно усавршавање утиче 

на компетентност је тачна. У прилог томе говоре подаци који су охрабрујући када је у 

питању прихватање инклузије. Наставници наводе потребу за додатним обучавањем како 

би стекли знање и компетенције за рад са децом са сметњама у развоју. Не само због 

унапређивања имплементације, већ и због постизања бољих ефеката инклузивног 

образовања потребно је додатно оснажити наставнике кроз организовање разноврснијих 
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програма стручног усавршавања, обезбедити им стручну и финансијску подршку и 

квалитетније услове за рад у школама, али и омогућити умрежавање институција, 

стручњака, родитеља и локалне заједнице. Присутна је и чињеница да наставници семинаре 

које су похађали не процењују као битне за унапређење пружања додатне подршке 

ученицима, што може да се тумачи неселективношћу едукација на које се иде, недостатку 

јасно дефинисаних смерница у развојном плану школе везаних за наведену проблематику и 

потреби за прецизнијим планом стручног усавршавања за сваког наставника базираног 

искључиво на развоју компетенција које су им дефицитарне. 

Насупрот томе, наставници који који нису прошли ниједну, или су прошли једну или 

две обуке у области инклузивног обазовања, имају негативнији став што се може тумачити 

њиховом лошом комуникацијом са колегама и тимовима за инклузивно образовање на 

различитим нивоима образовања. На основу овога можемо претпоставити да одређени 

наставници, они који се нису у довољној мери стручно усавршавали, не препознају 

сопствену одговорност за додатно ангажовање и за успешност спровођења инклузивног 

образовања. 
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V ЗАКЉУЧАК 
 

Иако инклузивна пракса постоји више од деценије у нашој земљи, још увек се могу 

приметити недостаци када је у питању не само спровођење индивидуално образовног плана 

за ученика са тешкоћама, већ и сви текући проблеми са којима се сусрећу учитељи и 

наставници у инклузивној школи.   

ИОП је уведен како би се остварио принцип равноправности и праведности у 

образовању и да би се обезбедило квалитетно образовање за све. ИОП је ослонац за 

развијање курикулума за сваког ученика којем је потребна додатна подршка у образовању, 

и очекује се да свако дете које се образује у специјалном образовању има ИОП. ИОП је 

јединствен за одређеног ученика, али је истовремено део школског курикулума и ослонац 

за планирање и извођење наставе у целини а и сваког поједниначног часа. ИОП обезбеђује 

и укљученост ученика у све школске активности и интеракцију са вршњацима и одраслима 

у школи. Отуд, квалитет ИОПа има важне последице не само по дете, већ и по квалитет 

наставе и рада школе. 

Ова рад је имао за циљ да сагледа ИOП као комплексан феномен са својим 

теоријским и практичним доменима, заједно са факторима идентификованим од стране 

наставника који имају значајну улогу у имплементацији ИОП-а за ученике са 

интелектуалном ометеношћу. 

Да би се успешно спроводио процес инклузије, потребно је радити на побољшању 

услова за рад, обезбеђивању неопходних средстава за рад, унапређивању компетенција 

наставника и учитеља за рад са децом са посебним потребама, унапређивању компетенција 

и другог школског особља, унапређивању сарадње међу школским особљем, спремности 

вршњака за прихватање деце са посебним потребама, успостављању успешне сарадње са 

родитељима све деце, отворености школе као институције и др. Инклузија неће бити 

успешно спроведена уколико у школи не влада позитивна атмосфера, уколико наставници 

нису стекли потребне компетенције за рад са децом са посебним потребама, уколико 

вршњаци имају негативан став према деци са посебним потребама и уколико између самих 

стручних сарадника не постоји адекватна сарадња и подршка. 
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Наставници истичу отежане услове рада као што су  тешкоће у идентификацији и 

дијагностици проблема, тешкоће у реализацији индивидуалних планова, обиље 

докуменатције. Сматрају да дефектолог мора бити стални члан тима школе који може 

значајно допринети лакшем функционисању и наставника и, пре свега, ученика са сметњама 

у развоју. Резултати овог рада  јасно указују на, још увек, присутне проблеме у разумевању 

и тумачењу израде и сврхе индивидуалног образовног плана.  

Резултати овог рада указују на потребу за стручним усавршавањем из области 

инклузивног образовања. Организовањем едукација везане искључиво за инклузивно 

образовање и рад са децом са сметњама у развоју и уз помоћ Школског тима за инклузивно 

образовање, интензивнијим промовисањем примера добре праксе кроз огледне часове на 

којима би присуствоватили наставници разредне наставе као посматрачи и помоћници у 

настави., на овај начин наставници разредне наставе се могу упознати са специфичности 

рада са децом којој је потребна додатна подршка и на тај начин утичу оснаживање личних 

компетенција за рад са дцом са сметњама у развоју. 

Поред тога, резултати указују и на потребу за појачањем сарадње са локалним 

институцијама, односно са домовима здравља, интерресорном комисијом, центром за 

социјални рад, као и са специјалним школама. Континуираном сарадњом са стручњацима 

из области менталног здравља могуће је отклонити или ублажти ризик од појаве 

психопатологије у популацији ученика са интелектуалном ометеношћу. Побољшање 

сарадње и чешћа посета Интерресорне комисије значајно би унапредило рад тимова за 

инклузивно образовање и рад самих школа. Оно што се до тада може урадити јесте рад на 

повезивању и усклађивању активности свих чинилаца који непосредно и посредно утичу на 

опште функционисање ученика у школи и на њихов успех, кроз интерресорну сарадњу 

просвете, здравства и социјалне заштите. Та сарадња може бити обогаћена правовременим 

знањима у вези са начином рада сваке од ових актера сарадње, што утиче на квалитет 

сарадње и јасно разграничавање улога, али и очекивања. Можемо да закључимо да су 

сараднички односи међу институцијама, али и њиховим професионалцима кључни за 

унапређење вођења сваког појединачног случаја, а интердисциплинарни приступ овој теми 

неизоставан фактор успех. 
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