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Апстракт 
У овом раду представљени су програми превентивно-корективног рада, кроз 
анализу правних аката који регулишу њихову примену и кроз приказ елемена-
та превентивно-корективног рада (индивидуални дефектолошки третмани). 
Превентивно-корективни рад подразумева конкретан вид подршке ученицима у 
развоју и савладавању наставних садржаја. Подршка ученицима у развоју и учењу 
се остварује кроз опште и специфичне програме превентивно-корективног рада. 
Врста, ниво и интензитет програма превентивно-корективног рада одређује 
се на основу индивидуалне дефектолошке процене. За ученике са сметњама и 
поремећајима у развоју који се налазе у основној школи предвиђена је додатна 
подршка која подразумева активности усмерене на остваривање циљева и ис-
хода образовања и васпитања. Полазиште за креирање програма подршке нала-
зи се у чињеници да ученици са сметњама и поремећајима у развоју не могу да 
савладају наставне садржаје под истим околностима као и ученици типичног 
развоја, већ им је потребна органозована помоћ у учењу. 
Кључне речи: ученици са сметњама и поремећајима у развоју, додатна подршка, 
превентивно-корективни рад, индивидуални дефектолошки рад

УВОД

Дугогодишњи традиционални приступ 
рада у основној школи, промењен је акту-
елним научним и стручним достигнућима 
која су присутна у васпитно-образовном 
процесу. Годинама уназад, мењала су се, 
у већој или мањој мери, законска и подза-
конска акта која регулишу област васпи-
тања и образовања. 

Увођењем инклузивног образовања, 
измењена су и (под)законска акта која су 
регулисала спровођење (ван)наставних 

активности за децу са сметњама и поре-
мећајима у развоју. Како се ова деца, данас, 
школују и у основним школама и у шко-
лама за образовање ученика са сметња-
ма у развоју, за њих је прописано пру-
жање додатне подршке која је садржана у 
Правилнику о критеријумима и стандар-
дима пружања додатне подршке у образо-
вању деце, ученика и одраслих са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом у васпитној 
групи, односно другој школи и породици 
(2018), као и у Правилнику о додатној обра-
зовној, здравственој и социјалној подршци 
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детету, ученику и одраслом (2018). Овим 
Правилницима додатна подршка је дефи-
нисана као „активности које доприносе 
остваривању циљева и исхода образо-
вања и васпитања кроз укључивање, раз-
вој и учење деце, ученика и одраслих са 
сметњама у развоју и инвалидитетом" (чл. 
2), односно „додатна подршка обухвата 
права, услуге и ресурсе који детету, учени-
ку и одраслом обезбеђују превазилажење 
физичких, комуникацијских и социјалних 
препрека унутар образовних установа и 
заједнице" (чл. 2). 

Додатна подршка се остварује инди-
видуалним и групним радом, кроз про-
грамске активности подстицања сензор-
но-перцептивних, базичних и виших мо-
торичких функција, когнитивних способ-
ности, вербалне и невербалне комуника-
ције, социјалних, концептуалних и прак-
тичних адаптивних вештина (Правилник 
о критеријумима и стандардима пружања 
додатне подршке у образовању деце, уче-
ника и одраслих са сметњама у развоју и 
инвалидитетом у васпитној групи, однос-
но другој школи и породици, 2018, чл. 3), а 
пружају је стручњаци који су компетент-
ни за рада са децом са сметњама у развоју 
– дефектолози (Правилник о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом, 2018, чл. 3). 

Овако дефинисане активности се пре-
познају као елементи превентивно-ко-
рективног рада који је формално уведен 
у васпитно-образовни процес деце са 
сметњама и поремећајима у развоју пре 
више од 25 година (Правилник о настав-
ном плану и програму основног образо-
вања и васпитања за ученике лако ментал-
но ометене у развоју, 1993). 

Развој нових методологија превентив-
но-корективног рада је у циљу уклањања, 
ублажавања и кориговања развојних 
сметњи и проблема у учењу, јер је основна 
претпоставка да се проблеми у учењу могу 
савладати или ублажити развојем спо-
собности на којима се заснива учење, а не 
простим понављањем градива (Nedović, 
2005; Недовић и Рапаић, 2012; Nedović, 
Sretenović i Potić, 2014). 

ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИ РАД У 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Превентивно-корективни рад у спе-
цијалној едукацији и рехабилитацији, 
представља низ специфичних поступака у 
третману деце са сметњама и поремећаји-
ма у развоју у циљу отклањања или убла-
жавања сметњи у развоју и подстицања 
развоја одређених психичких и физичких 
функција. Другим речима, превентив-
но-корективни рад има два задатка. Први 
је откривање природе и узрока проблема 
у учењу (процена/дијагностика), а други 
задатак је подршка развоју детета и по-
моћ у савладавању наставних садржаја 
(третман/рехабилитација). Одговарајући 
рехабилитациони поступци, превентивно 
корективне вежбе и активности изводе се 
у оквиру редовне наставе и посебних ча-
сова корективне наставе у организацији 
дефектолога (Недовић, 2009; Недовић и 
Рапаић, 2012). Дакле, на основу индивиду-
алне дефектолошке процене одређује се 
врста, ниво и интензитет програма пре-
вентивно-корективног рада.

У специјалној едукацији и рехабилита-
цији постоје истраживања која су показа-
ла да деца са сметњама и поремећајима у 
развоју немају развијене способности да 
би самостално могла да учествују у вас-
питно-образовном процесу, што уједно 
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и представља индикацију за пружање 
подршке, односно креирање програма 
превентивно-корективног рада (Недовић, 
Шћепановић и Јаблан, 2011; Rapaić, 
Nedović, Šćepanović i Vujović, 1997). 

Ученици са сметњама и поремећајима 
у развоју не могу да савладају наставне 
садржаје под истим околностима као и 
ученици типичног развоја (Nedović, 2007), 
те им је потребна организована и систем-
ска помоћ и подршка у учењу.

ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ

Помоћ у учењу и развоју остварује се 
кроз програме превентивно-корективног 
рада. Програми превентивно-корективног 
рада у основној школи се реализују кроз 
наставне и кроз ваннаставне активности. 

До доношења и ступања на снагу 
Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(2018), заједничка подручја превентив-
но-корективног рада су била: развој (ре-
едукација) психомоторне организова-
ности, развој говора и језика, специјално 
(индивидуално) писање, примена асис-
тивне технологије, превентивно коре-
ктивне вежбе и игре, а специфична под-
ручја превентивно-корективног рада 
(врста активности, дужина трајања се-
ансе и број недељних понављања) су се 
одређивала посебно за сваког ученика у 
зависности од врсте и тежине проблема у 
учењу који треба отклонити или ублажи-
ти (Недовић и Рапаић, 2012). 

Данас, поменути Правилник пропи-
сује десет облика индивидуалних де-
фектолошких третмана које се означа-
вају заједничким термином Корективно 

стимулативне вежбе (Логопедске вежбе, 
Слушне и говорне вежбе, Вежбе рееду-
кације психомоторике, Визуелни тре-
нинг/тактилни тренинг/оријентација 
и кретање/Брајево писмо, Ортооптично 
плеоптичке вежбе, Корективна гимнас-
тика (уместо раније Корективно превен-
тивних вежби и игара), Фонетска ритми-
ка/Музичке стимулације/Стимулације 
покретом, Српски знаковни језик, 
Социјалне вештине, Сензорна интегра-
ција). Остваривање образовно-васпитног 
рада као и пружања додатне подршке у 
образовању и васпитању, кроз програме 
корективно стимулативних вежби за уче-
ника коме је због сметњи у развоју и инва-
лидитета, специфичних тешкоћа у учењу, 
социјалне ускраћености и других разлога 
потребна додатна подршка у образовању 
и васпитању, школа може да реализује 
индивидуалну наставу кроз програме 
подршке деци и ученицима са сметњама 
у развоју као и појединачну односно гру-
пну додатну подршку у настави и учењу 
или у посебној васпитној групи или шко-
ли (чл. 7). 

На основу претходно наведеног (пре 
и после доношења новог Правилника), 
најпре се уочава терминолошка разли-
ка између раније дефинисаних програма 
подршке и ових који су данас актуелни. 
Међутим, суштинске и садржинске разли-
ке нема. Програми се и даље могу спрово-
дити индивидуално, реализују их настав-
ници који су стекли образовање на неком 
од Факултета који образује кадар за рад са 
особама са сметњама у развоју, намењени 
су деци/ученицима са сметњама и поре-
мећајима у развоју и иако се поједини не 
зову истим именом као пре, имају исти 
циљ и садржај. 

Избор сваког од програма подрш-
ке зависи од општих карактеристика, 
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преосталих способности и узраста уче-
ника. Превентивно-корективни програм 
мора бити развојног карактера, хијерар-
хијски структуриран, са тачно дефиниса-
ним циљевима које је потребно достићи 
(Недовић, 2009). 

Поштовање општих карактеристика и 
законистости дечјег развоја у превентив-
но-корективном раду, а посебно када су у 
питању корективно-превентивне вежбе 
и игре (данас, корективна гимнастика) 
заначајно је из неколико разлога: прво, да 
би поступак са дететом био прилагођен 
његовим могућностима и потребама, а за-
хтеви који се постављају оптимални; дру-
го, да би се пружила подршка дечјем раз-
воју у оптималним периодима (услов да 
ефекти утицаја буду позитивни) неопход-
но је добро познавати време појаве и редо-
след развоја функција; и треће, познавање 
нормалног тока развоја омогућава свима 
који се баве децом да благовремено при-
преме дете за промене до којих ће доћи у 
његовом организму, интересовањима и 
понашању, чиме се могу ублажити теш-
коће у прилагођавању (Недовић и сар., 
2011). 

Примера ради, код ученика са инте-
лектуалном ометеношћу примењују се 
корективно-превентивне вежбе и игре, 
вежбе реедукације психомоторике и ин-
дивидуалне логопедске вежбе. Ученици 
са моторичким поремећајима се укључују 
у програм корективно-превентивних веж-
би и игара и индивидуалних логопедских 
вежби. За уенике са оштећењем слуха 
креирају се програми фонетске ритми-
ке и слушних и говорних вежби, а за уче-
нике са оштећењем вида вежбе оријен-
тације и кретања и вежбе реедукације 
психомоторике. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Превентивно-корективни рад у спе-
цијалној едукацији и рехабилитацији, 
представља конкретан вид помоћи и 
подршке ученицима у савладавању на-
ставних садржаја. У суштини, то је систем 
методичких поступака и вежби којима 
се утиче на развијање неке непостојеће 
или недовољно развијене психичке или 
физичке функције код ученика, а која је 
потребна за учење и функционисање у 
школи, односно увођењем те креирањем 
одређених активности и поступака, ост-
варује се подршка у развоју ученика и по-
моћ у савладавању школског градива. 
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SUPPORT PROGRAMS IN LEARNING 
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Abstract

This paper presents programs of preventive 
and corrective work, through the analysis of 
legal acts that regulate their implementation 
and through the presentation of elements of 
preventive and corrective work (individual 
defectological treatments). Preventive and 
corrective work involves a concrete form 
of support for students in the development 
and mastering of teaching content. Support 
for students in development and learning 
is achieved through general and specific 
programs of preventive and corrective work. 
The type, level and intensity of the program of 
preventive and corrective work is determined 
on the basis of individual defectological 
(special education) assessment. Additional 
support is provided for students with 
disabilities who are in elementary school, 
including activities aimed at achieving 
the goals and outcomes of education and 
upbringing. The starting point for creating 
a support program is the fact that students 
with disabilities cannot master the teaching 
content under the same circumstances as 
students of typical development, but they 
need organized learning assistance. 

Key words: students with disabilities, 
additional support, preventive and corrective 
work, individual defectological work
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