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ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

Основни циљ овог програма је подстицање развоја и интегрисаност деце са 
сметњама у развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа. Потребе детета су 
основни оријентир за адаптацију програма намењених деци са сметњама у развоју, а 
васпитачи и родитељи су активни партнери у том процесу. 
Очекиване предности инклузије су следеће: 

 За децу са сметњама у развоју: боља социјална интеграција и 
социјализација; 

откривање и подстицање развоја дечјих очуваних потенцијала; подстицање развоја и 
стабилизација дечјег осећања сигурности; развој комуникацијских способности 
детета (изражавање потреба, жеља и намера вербалним и невербалним путем); 
разумевање и кад је то могуће задовољавање, потреба других (деце и одраслих у 
границама дечјих могућности), подстицање телесног развоја и мера за очување 
здравља детета; развој хигјенских и радних навика (уз вођење рачуна о врсти и 
тежини развојне тешкоће, као и особеностима узраста и пола коме дете припада). 

 За децу без развојних сметњи: развијање осетљивости за потребе детета 
које 

теже напредује; развијање толеранције за различитости; развијање мотивације за 
помагање детету које има развојне тешкоће (на начин примерен узрасту). Крајњи 
циљ је развијање вредносног система хуманистичког типа и заснованог на 
непосредном и позитивном личном искуству са децом која имају развојне сметње; 

 За родитеље деце са сметњама у развоју: стицање позитивног искуства 
о могућностима њиховог детета за развој и заједнички живот са вршњацима без 
развојних сметњи; овладавање вештинама и знањима о могућности утицаја на развој 
способности и личности детета; боља припремљеност детета (и породице у целини) 
за полазак детета у школу (редовну или специјалну); развијање реалистичког става 
према могућностима детета за развој и ублажавање развојних тешкоћа; 

 За родитеље деце без развојних сметњи: формирање, развој и 
одржавање позитивних ставова према интеграцији деце (и одраслих особа) у 
социјалну средину; позитиван утицај и подржавање властитог детета за формирање 
позитивних ставова и емпатијских осећања према вршњацима са тешкоћама у 
развоју; 

 За васпитаче у предшколским установама: развијање и одржавање 
компетенције и мотивације за рад са децом која имају сметње у развоју; развијање 
емпатијских ставова према деци са посебним потребама и њиховим родитељима; 
подстицање деце без развојних тешкоћа да развију позитивне емоције, спремност за 
помагање и сарадњу са вршњацима који имају развојне тешкоће;  

На нивоу Установе формирају се следећи тимови: 
1. Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) чији је задатак: 

 Сагледавање броја деце којој је потребна додатна подршка 
 Прикупљање писмене сагласности родитеља за израду ИОП-а 



 Предлагање чланова Тима за пружање додатне подршке за свако дете 
(ИОП 

тимови) директору Установе 
 Координација радом Тимова за израду ИОП-а 
 Достављање ИОП-а на усвајање Педагошком колегијуму 
 Достављање Интерресорној комисији Захтева за обезбеђивање додатне 

подршке детету на предлог Тимова за ИОП. 
2. Тимови за пружање додатне подршке детету - ИОП тимови састављени од 
васпитача детета са сметњама у развоју, родитеља и стручног сарадника. По потреби 
се укључују и други стручњаци који додатно раде са дететом индивидуално. 
Задаци тимова су: 

 Израда ИОП за дете са сметњама у развоју 
 Реализација састанака тима 
 Ревидирање ИОП и давање на увид Стручном тиму за ИО. 

Индивидуални образовни план (ИОП) је писани документ, којим се утврђује 
прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и подразумева 
индивидуализовање приступа и метода. 

ИОП доноси Педагошки колегијум, на предлог Стручног тима за инклузивно 
образовање. Родитељ даје сагласност за спровођење ИОП-а. 

ИОП се доноси и вреднује тромесечно у првој години уписа детета, а у свакој 
наредној години два пута годишње. 
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