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Јелена Шипка, инспектор-просвјетни савјетник 
 
 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

  ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА КОЈА СУ НАСТАВНИЦИ   ПОСТАВЉАЛИ ТОКОМ 
САВЈЕТОВАЊА У АВГУСТУ 2013. ГОДИНЕ  

(уколико буде нејасноћа, молим вас да се електронским путем обратите 
просвјетном савјетнику, Јелени Шипка) 
 
1. KOЈИ ЗАКОНИ РЕГУЛИШУ  ПИТАЊА ШКОЛОВАЊА ДЈЕЦЕ  СА ПП-а  
 
Школoвање  дјеце с  посебним образовним потребама1 (ПП)  у основним и 
средњим школама  у  Републици Српској регулишу сви законски и подзаконски 
акти који се односе на образовање, издвајамо: 
 
 Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ, од 1. 6. 2003. године. 
 Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 74/08, 71/09 и 104/11), 
 Закон  о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 74/08, 106/09 и 104/11), 
 Правилник о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама 

у основним и средњим школама („Службени гласник Републике Српске“, бр.85 
од  29. септембара 2004. године, 

 Правилник о процејни потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 
развоју2, „Службени Гласник Републике Српске број 117 од 18.12. 2012. године 
(Минситрство здравља и социјалне заштите) и 

  Као и други законски и подзаконски акти у образовном систему Републике 
Српске. 

 
У овим и другим документима садржани су одговори на питања која насатвници 
често постављају  када је у питању укључивање  ученика са  сметњама у развоју2 у 
редован в/о систем3 
 
Према  важећим законима, образовање дјеце с посеним образовним потребама 
саставни је дио јединственог образовног система Републике Српске тако да се  ова 
дјеца могу школовати у: 
 

 редовним одјељењима у  основним и средњим школама,  
 специјалним одјељењима у редовним школама, 
 специјалним (посебним) установама, ако је то у  интересу ученика 

 
 
________________________________________ 
Дјеца са посебним потребама1-према документима из Саламанке, 1994 
Дјеца са сметњама у развоју2  према Прваилннику о процјени потреба и усмјеравању ученика 
в/о3 –васпитно-образовни систем 
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2. ПРОЦЕДУРЕ РАЗВРСТАВАЊА-процјена потреба и усмјеравање дјеце и 
омладине са сметњама у развоју  (ПП-а)    

 
Уколико је при упису дјетета у први разред основне (и средње  школе) примјећено 
да дијете има сметње, школски стручни тим одмах накан укључивања започиње 
опсервацију тј. праћење напредовања  ученика који је уписан у први разред. 
 
Стручни тим кога чине педагог, психолог, логопед, дефектолог и наставник 
(разредни старјешина)  и родитељ по потреби у почетку се једном седмично  
састаје (касније по потреби) и разговара о дјетету и његовим проблемима, 
прикупља потребну докуменацију и води писмена запажања. У договору са 
родитељима  уз написано  мишљење и прикупљену документацију   дијете иде на 
првостепену стручну комисију за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине 
са сметњама у развоју при центру  за социјални рад. 
 
Првостепена стручна комисија након проведених и законом утврђених  процедура 
доноси документ  под називом «Налаз и мишљење» који садржи индивидуални  
план подршке лицу/ученику са сметњама у развоју.  
Наведени документ (налаз и мишљење) доставља се институцијама које су 
надлежне за реализацију предложеног плана подршке за лице са сметњама у 
развоју.  
Када је у  питању школовању ученика са сметњама у развоју овај индицвидуални 
план подршке најчешће се односи на право укључивања дјетета у редован в/о 
систем, избор НПП-а, право на асистента  у настави итд. 
Догађа се да препоруке комисије по питању даљег школовања понекад  изостају 
или су нејасно дефинисане што у в/о сиситему доводи до нејасноћа  у даљим 
процедурама посебно  око избора НПП-а.     
 
Према Правилнику о процјени потреба и усмјеравању ученика налаз и мишљење 
првостепене стручне комисије које се достави у школу треба да садржи: опис лица 
са сметњама и његово функционисање, подршку коју треба остварити, врсту 
привременог или трајног оштећења или обољења, постојање способности или 
неспособности за самосталан живот, потребу за сталном  или  дјелимичном помоћи 
и његом другог лица, индивидуални план подршке  лицу са сметњама као и друге 
потребне податке.  
Такође налаз и мишљење првостепене стручне комисије указаће нам и то да ли се 
ради о  
 
       а)  лицу са оштећењем вида, 
       б)  лицу са оштећењем слуха, 
       в)  лицу са отећењем у говорно- гласовној комуникацији, 
       г)  лицу са тјелесним оштећењем и хроничним обољењима, 
       д)  лицу са интелектуалним оштећењем, 
       ђ)  лицу са психичким поремећајима и обољењима, 
       е)  лицу са вишеструким сметњама 
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  У току првог разреда након запажања школског стручног тима о  напредовању и 
могућностима  ученика с ПП-а, преузетог  налаза и мишљења првостепене стручне 
комисије и/или мишљења одјељењског вијећа школски стручни  тим предлаже 
насатвничком вијећу  верификацију  насатвног плана и програма по којем ће  се 
ученик  даље школовати (прилог, образац-одлука настав ничког вијећа). 
              Све процедуре око усмјеравања ученика и његовог даљег школовања 
требају се завршити  у току првог разреда до краја првог  полугодишта односно  до 
краја школске године уз активно учешће и сарадњу родитеља како би у други 
разред ученик био уписан и наставу пратио по предложеном  и на наставничком 
вијећу (објављеном) верификованом  НПП-у. 
Са овом одлуком  родитељи требају бити упознати. Предложени тј. препоручени 
НПП треба одражавати најбољи интерес  дјетета/ученика са посебним потребама. 
 
3. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  
 
Често се у свакодневној терминилогији говори да  дијете наставу прати по 
прилагођеном програму  (комисија то често наводи и у налазу и мишљењу) што 
доводи до терминолошке али и суштинске збрке.  Шта је прилагођени програм?  
 
У републици Српској  за ученике с ПП-а у основним школама урађени су посебни 
НПП-и  („Службени гласник Републике Српске“, број: 38/04) и они се не зову 
прилагођени програми???) већ НПП за ученике са  посебним потребама и то: 

1. за слијепе и слабовиде ученике, 
2.  за ученике ошећеног слуха,. 
3.  за лако  ментално ретардиране ученике,  
4.  за умјерено ментално ретардиране ученике,  

 
Са ученицима оштећеног вида и слуха  у редовној школи (и специјалним 
одјељењима или  установама)  настава се реализује  по НПП-у  у складу са налазом 
и мишљењем  комисије за процјену потреба и усмјеравање ученика са сметњама у 
развоју  и одлуке насатвничког вијећа у школи. 
Са  ученицима који су (са лакшим оштећењем интелектуалног функционисања)3 
лако ментално ретардирани настава се  реализује по плану и програму за ЛМР-е 
што подразумијева редукован програм и другачији план тј. распоред наствних 
предемта  посебно у вишим разредиам у односу на остале  ученике редовног 
одјељења у које је ученик с ПП-а уписан.  
 
Поштујући право дјетета да се школује у редовној школи, а не у институцијама 
затвореног типа потребно је на нивоу  школе изнаћи најоптималнија рјешења   за 
реализацију  наведеног тј предложеног  НПП-а ако је за дјецу сПП-а. 
У том циљу  у школи треба ангажовати све расположиве ресурсе како би се 
задовољиле посебне потребе дјеце са лакшим оштећењем интелектуалног 
функционисања у социјалном моделу инклузије и прихваћању ученика. 

______________________________________  
Лакше оштећење интелектуалног функционисања3 , замјена за ЛМР –по новом Правилнику о 
процјени потреба и усмјераванздјеце и омладине са сметњама у развоју  
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1. Прије него што почне реализација НПП-а за лако ментално ретардираног 
ученика у редовном одјељењу потребно је да школски стручни тим и разредни, 
односно предметни наставници детаљно анализирају НПП-ам за ЛМР-е ученике 
(посебно у вишим разредима на састанцима одјељењских вијећа) како би  се 
изнашла најоптималнија рјешења током реализације садржаја. 

 
2. Већина насатвних предмета  у НПП-у код редовних ученика подудара се са 

НПП за ЛМР зато  неће бити проблема у организацији и реализацији наставе 
српског језика, математике,  физичког васпитања, музичке и ликовне културе. 

 
3.  Као „проблем“ у организовању  в/о процеса јавиће се већи број часова 

техничког образовања  који имају ЛМР-и у односу на часове техничког 
образовања у који имају ученици  редовних одјељења.  У рјешавању овог 
диспаритета помоћ пружа дефектолог, наравно ако га школа има. Уколико 
школа нема дефектолога треба наћи друга рјешења и утврдити протоколе 
реализације (могућа је реализација  на  другим часовима и уз помоћ  других 
актера  в/о процеса...) 

 
4. Што се тиче насатвних предмета познавање природе и познавање  друштава у 

вишим разредима основне школе за ученике са ЛМР-ом који наставу прате по 
посебном НПП-у неопходно је тимско планирање, програмирање и реализација  
наставних предмета и њихових садржаја , нпр.  

 
a) Наставници историје и географије заједнички (тимски) планирају, програмирају 

и реализују садржаје  предмета познавање друштва. Саваки наставник издваја  
дио садржаја су му блиски и који  се односе на његов предмет (историју или 
географију). 

      Глобално и оперативно планирање и програмирање и евиденција о томе води се 
      у договору са педагошко-психолошком службом. 
     То  може бити у посебној свесци. За оперативно планирање и програмирање  
     могу се користити и посебни образци (видјети обрасци) или у оперативним 
      плановима за остале ученике као додатак. 
b) Наставници биологије, хемије, физике у реализацији НПП-а за ЛМР тј 

поступају исто за предмет познавање природе. 
 
Дакле у реализацији наставних садржаја из познавање природе, односно познавање 
друшата настава се тимски планира, програмира и реализује на часовима 
биологије, хемије и  физике, односно историје и географије.  
  
Оцјена је интегрисана и уноси се у одјељењску књигу и другу документацију  у 
наставни предмет познавање природе, односно познавање друштава  пошто су ови 
предмети прописани НПП-ам за ЛМР-у, а садржаји  реализовани у  редовном  
одјељењу на начин како је напријед  наведено. 
Успјех ученика исказује се у посебним табелама на крају одјељењске књиге 
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 за ЛМР –е по њиховим предметима  Ови ученици не улазе у просјечну оцјену 
успјеха у одјељењу  нити просјечну оцјену појединих предмета. Не раде задатке за 
екстерну  провјеру знања.  
Провјера  занања и постигнућа врши се у складу са реализацијом њиховог НПП-а и 
законом и правилником о оцјењивању. 
Међутим, уколико ученик насатву прати по редовном НПП-у уз прилагођавање 
садржаја поступака и метода онда су процедуре исте као за све ученике.  
 
Без обзира на диспаритет  наведених насатвних предмета у НПП-а за  ЛМР  у 
односу на НПП редовних ученика, овај НПП омогућава континуитет и насатвак 
даљег школовања у трогодишњим струкама и занимањима у редовним средњим 
стручним школама, опет по посебним за њих урађеним насатвним плановима и 
програмима за поједине струке и занамиња, што је од великог значаја за будућност 
ЛМР-их ученика. 
 
Уколико занемаримо посебне потребе и постојеће и објављене НПП-е за ЛМР-е 
ученике и укључимо их и школујемо по редовном НПП-у (наводећи разлоге који се 
очитују у неподударности наставних предмета и броја сати итд.) ученике са 
сметњама у развоју стављамо у неравноправан положај. Технички рјешавамо 
проблем (исти предмети исти садржаји НПП-а), међутима ученике с ПП-а 
оптерећујемо непотребним информациајма и менталном напору занемарујућу  ниво 
њиховог коогнитивног развоја и њихове могућности. На овај начин  очекивани 
исходи знања ученика у одјељењу постају и њихови исходи (без обзира да ли им се 
раде индивидуално прилагођени програми?). 
У таквој ситацију не можемо говорити о једнаким правима јер дјеца нису једнаких 
могућности.  
Уколико ученици са ЛМР прате редован НПП-ам они стичу могућност уписа у 
гимназије и друге четворогодишње средње стручне школе и факултете  чиме 
формализујемо њихово образовање без наде за запослење.   
 
У појединачним случајевима, у складу са посебним потребама,  комисија може 
предложити  реализацију редовног НПП-а. Уколико наставничко вијеће на 
приједлог стручног тима донесе такву одлуку (да ученик са лаком менталном  
ретардацијом и сензорним оштећењима прати наставу по редовном НПП-у) 
неопходна је  стална процјена напредовања и евентуално предлагање промјена у 
реализацији НПП-а у договору и сарадњи са родитељима. 
 
Ученици са умјереном и тежом менталном  ретардацијом и вишеструким 
(тежим)  сметњама  у складу са НПП-ом школују се кроз три нивоа. Сваки ниво 
има три године што је еквивалент деветогодишњем школовању (обавезно видјети 
НПП за УМР-е ученике). Они умјесто наставних предмета имају васпитно-
образовна подручја. 
Васпитно-образовна подручја (насатвни предмети)  у свим нивоима и годинама су 
сљедећа:  

1. Развој психомоторике и физичко васпитање 
2. Развој говора и језика 
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3. Познавање околине 
4. Брига о себи и социјални развој 
5. Радно васпитање и обука 
6. Ликовно васпитање 
7. Музичко васпитање 
 

НПП четвртог нивоа реализује  се у специјалним установама, у посљедње вријеме и 
дневним боравцима при удружењима.  Четврти ниво нема статус средње (стручне) 
школе мада се у њему, у складу са НПП-ом, проводе активности које подразумијева 
ју  обуку у ткалачкој, кројачкој, керамичкој  радионици и радионици за обуку 
узгоја цвијећа и поврћа... 
Ученици са умјереном, тежом менталном  ретардацијом, и вишеструким (тежим)  
сметњама  у редовним школама увијек имају предмете тј. васпитно-образовна  
подручја  по НПП-у за  умјерену менталну  ретардацију и оцјењују се описно   
 
4. УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 
Девети разред  основне школе је за ученике с ПП-а вријеме професионалног 
усмјеравања и вријеме за нову процјену потреба од стране   првостепене стручне 
комисије  ради избора занимања.  
Због даљег школовања у редовном в/о систему, континуитета и лакшег праћења  
наставе  у средњим стручним школама за ученике са посебним потребама 
урађени су посебни  насатвни планови и програми за неке струке и занимања и то  
за: 
а)  лако ментално ретрдиране учнике, 
б) ученике  оштећеног слуха, 
в) ученике оштећеног вида. 

 
5. ПОСЕБНО УРАЂЕНИ НПП-И ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ             

 
НПП-и за лица са интелектуалном ометеношћу (ЛМР-е ученике) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛМР ученици могу се школовати у редовним средњим стручним  школама у 
наведеним, али и  другим  трогодишњим  струкама и   занимањима ако је то  у  
складу са препорукама комисије за процјену потреба и усмјеравање   дјеце и 
омладине са смењама  уразвоју и ако је наставничко вијеће о томе  донијело одлуку 

Струка Занимање 
Геодезија и грађевинарство         зидар- молер 
Текстилство и кожарство  кројач- конфекцијски  шивач  
Угоститељство и туризам кувар 
Пољопривреда и прерада хране пекар 
Остале дјелатности  фризер 
Машинство и обрада метала  бравар 

Пољопривреда и прерада хране цвјећар-вртлар 
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након праћења  и приједлога школског стручног тима у току првог полугодишта 
односно прве године школовања у наведеној струци и занимању. 
У избору занимања  треба водити рачуна о најбољем интересу ученика, али и 
његовим могућностима. 
Наставни садржаји из појединих насатвних предмета горе наведених струка и 
занимања  за ЛМР-е ученике не могу се преузимати и преносити у редовне  НПП-е 
или друа занимања и струке. Нпр. садржаји НПП-а за браваре не могу се 
преносеити   у програм инсталатера или аутомеханичара. 
             
 
              НПП-и  за ученике  оштећеног слуха 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Дјеца оштећеног слуха  могу се школовати у редовним средњим школама у 
наведеним, и  другим  трогодишњим и четворогодишњим  струкама и   
занимањима ако је то  у  складу са њиховим могућностима, препорукама комисије 
за процјену потреба   и усмјеравање дјеце и омладине са смењама  у развоју након 
професионалног усмјеравања и ако је наставничко вијеће о томе  донијело одлуку 
након праћења  и приједлога школског стручног тима у току првог полугодишта 
односно прве године школовања у наведеној струци и занимању. У избору 
занимања  глувих и наглувих учеика  треба водити рачуна о најбољем интересу 
ученика, али и његовим слушним и говорним могућностима 
           
             
                                 НПП-и  за ученике  оштећеног вида 
 
     
 
 
 
 
 
Дјеца са оштећењем  вида могу се школовати редовним средњим школама у  
наведеним, и  другим  трогодишњим и четворогодишњим  струкама и   
занимањима ако је то  у  складу са  препорукама комисије за процјену потреба   и 
усмјеравање дјеце и омладине са смењама  у развоју и ако је наставничко вијеће о 
томе  донијело одлуку након праћења  и приједлога школског стручног тима у току 

Струка Занимање 
Геодезија и грађевинарство          зидар- молер 
Текстилство и кожарство  кројач, 

 обућар  
 галантериста  

Хемија, неметали и графичарство хемијски оператер 
Пољопривреда и прерада хране пекар 
Остале дјелатности  фризер 

Струка Занимање 
Текстилство и кожарство кројач 
Пољопривреда и прерада хране цвјећар-вртлар 
 Економија, право трговина пословно правни техничар 
 Здравство физиотерапеутски техничар 
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првог полугодишта односно прве године школовања у наведеној струци и 
занимању 
У избору занимања  слијепих и слабовидих ученика треба водити рачуна о 
најбољем интересу ученика, али и њиховим могућностима и начинима учења и 
стицања знања. 
 
6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ШКОЛИ  
 
Стручни тим и одјељењско вијеће у школи за сваког ученика који наставу 
прати по посебном наставном плану и програму треба изнаћи најбоље 
рјешење како да усклади распоред часова и активности ученика  с посебаним 
потребама  и осталих ученика (овдје је од пресудног значаја помоћ и улога 
школског  дефектолога).  
Родитељ је максимално  укључен у све активности које се односе на школовање 
њиховог дјетета у средњим школама посебно око  избора  занимања.  
 
 
7. ИНДИВИДУАЛНО ПРИЛАГОЂЕНИ  ПРОГРАМИ?  

 
У непосредном раду  са ученицима с посебним образовним потребама, како  у 
основним тако  и у средњим школама, неопходно је урадити и реализовати  
индивидуално  прилагођене  програме (глобалне и оперативне)  који требају остати 
у евиденцији. 
 
Индивидуално прилагођене програме  не треба поистовјетити  са  НПП-ом за  
ментално ретардиране ученике или ученике оштећеног слуха или вида. Oни се раде   
за сваког ученика с посебним образовним потребама у оквиру НПП-а који се 
реализује  са  учеником са посебним потребама. 
 
Израда индивидуално-прилагођеног програма заснива се на процјени  
способности, интереса и потреба ученика  тј.његових  »јаких« страна, а тек потом 
на   процјени подручја која треба развијати. 
 
Прилагођене програме    раде наставници уз помоћ стручних сaрадника. 
 Родитељи/старатељи ученика с посебним образовним потребама  требају о  
томе  бити упознати и по потреби  узети учешће  у његовој изради и реализацији.  
 
Посебну пажњу треба обратити на активности и предмете који се  односе  на  
стицање радних вјештина у вишим разредима основних школа и ученика  у 
средњим школама  (средње стручне школе). 
 
Индивидуално прилагођени програми морају имати јасно исказане циљеве, 
назначене садржаје, методе, облике, средства и помагала у раду,  рокове и особе 
задужене за њеихово провођење и праћење. 
 
Етапе приликом израде индивидуално прилагођеног програма: 
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- иницијална процјена-утврђивање нивоа знања које ученик посједује, 
- утврђивање обима и садржаја наствних  предмета  које би ученик требао 

савладати у складу са НПП-ом који прати. 
- утврђивање временског рока  (краткорочни и дугорочни циљеви и 

задаци), 
- избор метода, индивидуализованих поступака, средстава и помагала,  
- праћење и начини вредновања постигнућа ученика.  

 
Планирање, програмирање и праћење реализације индивидуално прилагођеног 
програма требало би анализирати  мјесечно (састанак стручног тима и евалуација). 
 
На крају сваке школске године стручни тим и разредни старјешина требају урадити 
(заједнички) писани извјештај  о постигнутим резултатима за сваког ученика са 
ПП-а и препорукама које ће се односити  на будући рад и  активности. 
 
Средње стручне школе у трогодишњем занимању за које постоје посебни НПП и за 
дјецу с посебним потребама и друге трогодишње и четворогодишње средње школе  
које уписују   ученике са ПП-а  у први разред (уколико то није урађено у деветом 
разреду основне школе) требају провести исте процедуре верификације НПП-а тј. 
избора занимања на сједници наставничког вијећа што се записнички  констатује. 
 
У току насатвног  процеса напредовање ученика с ПП-а  у основној и средњој 
школи интензивно се прати како би се одговорило  потребама ученика са сметњама 
у развоју.  
У случају  промјена, на захтјев образовне установе или других лица у складу са 
правилником  о процјени потреба, надлежни центар за социјални рад или служба 
социјалне зажштите дужни су покренути нови поступак  процјене и утврђивања 
потреба. 
 
8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Ученици с посебним потребама  ЛМР уписују се у исту одјељењску књигу у коју се 
уписују и остали ученици. 
У именик се уносе тражени подаци и распоред предметау складу са НПП-ом који 
се реализује. 
Ученици који прате насатвни план и програм за умјерено и теже  ментално 
ретардиране и ученике са вишеструким сметњама  такође се уписују у исту 
(редовну) одјељењску књигу у дио који је штампан као додатак  по подручјима  и 
нивоима. 
 
Успјех ученика  који су уписани редовну школу и имају уредну документацију, 
налаз и мишљење првостепене стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању 
дјеце и омладине са сметњама у развоју и одлуку насатвничког вијећа о реализаци 
ји  предложеног НПП-а уноси се у посебну табелу о успјеху ученика са ПП-а на 
крају одјељењске књиге . 
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9. ОЦЈЕЊИВАЊЕ  
 
Ученици с посебним потребама оцјењују  се у складу са законским и подзаконским 
актима. 
Само ученици са умјереном и тежом менталном  ретардацијом, аутистична дјеца 
(без високо функционалног аутизма) и дјеца са вишеструким (тежим)  сметњама 
оцјењују се описно.  
 
10. ДОСЈЕ 
 
Досје представља документ који систематски и објективно обједињује све важне 
информације неопходне за васпитно-образовни процес који се одвија у школи. 
 
У досјеу  је сва документација ученика са посебним потребама  скупљена на једном 
мјесту. Кроз документацију се  прати учениково напредовање током читавог 
школовања 
 
Садржаји досјеа: 
 
Општи  подаци о ученику, налаз и мишљење комисије за процјену потреба и 
усмјеравање ученика, љекарски налаз, анамнеза, дефектолошка и/или логопедска 
опсервација,  педагошки статус, налаз психолога, запажања и мишљења 
насатвника, одлука-образац наставничког вијећа  о реализацији НПП-а и све оно 
што је од значаја за школовање и живот  ученика с ПП-а 
 
11. ШТА  ЈОШ МОЖЕ ПОМОЋИ? 
 
 Присуство родитеља  у раду и активностима стручног тима 
 Узајмно повјерење 
  Добар амбијент у учионици 
 Позитиван однос према  различитостима, што значи озбиљно узети у обзир 

њихове  посебне потребе без издвајања и дискриминације 
 Инклузивну свијест развијати у свим одјељењским активностима и у свим 

приликама 
 Пратити напредовање ученика у свим бластима, предлагати мјере 
 Водити  свеске индивидуалних компетенција (биљежити запажања на којим 

се потенцијалима заснивају могућности ученика) 
 Укључити ученике помагаче 
 У школи развијати и афирмисати тимски рад и колективну одговорност.. 
 Важно је знати да нема општих рјешења, сваки ученик са посебним потребама 

тражи другачији приступ. 
  Наставницима треба омогућити   прилагођавање и стручно  усавршавање 

како би стекли довољан  ниво знања за рад с ученицима с посебним  
потребама.  

 
Септембар, 2013. године 


