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Ду хов на сли ка све та и жи во та, фор ми ра се кроз ути цај на сле ђа, по ро-
ди це со ци јал не сре ди не, шко ле, дру штве не за јед ни це. Са зре ва ње чо ве ка пред-
ста вља исто ри ју ње го вих на по ра да по ста не го спо дар сво је не са вр ше но сти. 
Тај це ло куп ни на пор од ви ја се у ета па ма. Раз вој ре ха би ли та ци је, спе ци јал-
не еду ка ци је и со ци јал не за шти те осо ба са ин ва ли ди те том увек је усло вљен 
дру штве но еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним раз во јем дру штва. Да кле, 
по ла зе ћи од но вих дру штве них окол но сти ко је у пр ви план ис ти чу по тре бу 
при ла го ђа ва ња си стем ских ре ше ња и за ко но дав ства по сто је ћим европ ским 
ре ше њи ма и ре а фир ма ци је по ве ља, де кла ра ци ја и кон вен ци ја Ује ди ње них на-
ци ја, вас пи та ње и обра зо ва ње де це и омла ди не са ин ва лид но шћу тре ба да 
бу де пред мет по себ не бри ге дру штва. 

Цр на Го ра је при хва ти ла оба ве зу да кроз си стем ин клу зив ног обра зо-
ва ња ство ри та кве усло ве ко ји ће омо гу ћи ти ин ва лид ној де ци и омла ди ни 
рав но прав но шко ло ва ње са сво јим вр шња ци ма, а у исто ври је ме ути ца ти да 
се ни је дан уче ник не осе ћа дру га чи јим од би ло ко јег дру гог . Ин клу зи ја об је ди-
њу је раз ли чи те и број не стра те ги је, ме то де и тех ни ке раз во ја ква ли тет ног 
обра зо ва ња. 

Уче ни ци са те ле сним ин ва ли ди те том у Цр ној Го ри до не дав но ни су 
има ли мо гућ но сти обра зо ва ња сем у јед ној уста но ви на ми је ње ној тим осо-
ба ма(За вод за ре ха би ли та ци ју и про фе си о нал но оспо со бља ва ње дје це и омла-
ди не Под го ри ца). Уво ђе њем ин клу зи је у обра зов ни си стем у Цр ној Го ри су се 
ство ри ли усло ви да уче ни ци са те ле сним ин ва ли ди те том мо гу да по ха ђа ју 
те ри то ри јал но нај бли же шко ле у ме сту свог жи вље ња

Кроз ис тра жи ва ње же ли мо да утвр ди мо у ко јој ме ри про свет ни рад ни-
ци при хва та ју или не де цу са по себ ним по тре ба ма и у ко јој мје ри су сте кли 
струч не ком пе тен ци је да мо гу ва ља но из во ди ти на ста ву. 

Кључ не ри је чи: уче ни ци, те ле сна ин ва лид ност, ин клу зив но обра зо ва ње. 
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„Све осо бе на сви је ту су по пут ра зно бој них 
цвје то ва у не ком вр ту. Сва ки од њих има сво-
ју је дин стве ну ље по ту и свој ми рис. То су дје ца 
при ро де и они јед ни дру ге мо ра ју ци је ни ти и 
оста вља ти про стор да ра сту по себ но, да цвје-
та ју на сун цу и да се њи хо ви ми ри си ми је ша ју.“

(Ми лер, 2001)

Ако де ца са смет ња ма у раз во ју иду у ре дов ну шко лу, та да го во ри мо 
о ин те гри са ном обра зо ва њу ста вља ју ћи ак це нат на про цен ту по ха ђа ња 
шко ле. Али ка да ста вља мо на гла сак на ква ли тет обра зо ва ња ми го во ри-
мо о ин клу зив ном обра зо ва њу. Оно под ра зу ме ва да су сва де ца раз ли-
чи та и да шко ла и обра зов ни си стем тре ба да се ме ња ју та ко да мо гу да 
од го во ре по тре ба ма све де це. Уво ђе њем ин клу зив ног обра зо ва ња у обра-
зов ни си стем Цр не Го ре, ство ре не су прет по став ке да се ис по шту ју нор-
ме Уста ва по ко ме су сви јед на ки у оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње, 
без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност, ра су, пол, је зик, ве ру, со ци јал но 
по ре кло или не ко дру го лич но свој ство (нпр. те ле сна ин ва лид ност). С 
об зи ром да се је дан број де це са фи зич ким ин ва ли ди те том на ла зи у ре-
дов ним основ ним и сред њим шко ла ма мо же мо го во ри ти о про це су ин-
клу зи је и за ову де цу. 

Цр на Го ра је ју на 2009. г. до но ше њем За ко на о ра ти фи ка ци ји Кон-
вен ци је и ње ног оп ци о ног про то ко ла по ста ла оба ве зна да оси гу ра и про-
мо ви ше пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, а са мим тим и уче ни ка са те ле-
сним ин ва ли ди те том. У том сми слу др жа ва је ду жна да про мо ви ше и 
по бољ ша со ци јал но укљу че ње и обез бе ђе ње при сту па обра зо ва њу, за по-
шља ва њу, ин фор ма ци ја ма и си сте ми ма со ци јал не и деч је за шти те. Сма-
тра мо да школ ска, со ци јал на и дру ге по ли ти ке мо ра ју да по све те ви ше 
па жње дру штве ним и дру гим пре пре ка ма ко је спре ча ва ју осо бе са ин ва-
ли ди те том да се у пот пу но сти укљу че и уче ству ју у свим аспек ти ма дру-
штве ног жи во та, јер ће се у су прот ном вра ти ти да жи ве у ин сти ту ци ја ма, 
одво је но се шко ло ва ти, а то би зна чи ло дис кри ми на ци ју и не мо гућ ност 
ак тив ног уче шћа у дру штву. Ре фор ма обра зов ног си сте ма у Цр ној Го ри 
по че ла је ус по ста вља њем прин ци па де фи ни са них до ку мен том (Књи га 
про мје на)из 2001г. ко ја је по слу жи ла као основ за кре и ра ње ду го роч не 
ви зи је бу ду ћег обра зов ног си сте ма. 

Ми ни стар ство про свје те и на у ке од 2001. г. про јек то ва но је за по-
че ло раз ви ја ње ин клу зив ног при сту па у про це су обра зо ва ња и вас пи-
та ња, а од 2004. г. је до нет За кон о вас пи та њу и обра зо ва њу дје це са 
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по себ ним по тре ба ма. За кон о обра зо ва њу и вас пи та њу дје це са по себ-
ним по тре ба ма у Цр ној Го ри у чл. 16. ка же: „Вас пи та ње и обра зо ва ње 
дје це са по себ ним по тре ба ма у пред школ ској уста но ви и шко ли, оства-
ру је се пот пу ним укљу чи ва њем у вас пит не гру пе, од но сно одје ље ња са 
оста лом дје цом, од но сно уче ни ци ма, уз мо гућ ност пру жа ња до дат не 
струч не по мо ћи, као и уз обез бје ђи ва ње до дат них усло ва и по ма га ла, 
у скла ду са обра зов ним си сте мом. „ На осно ву овог за ко на Ми ни стар-
ство про свје те и на у ке до не ло је 2006. г. пра вил ник о кри те ри ју ми ма за 
од ре ђи ва ње об ли ка и сте пе на не до ста та ка, смет њи и по ре ме ћа ја де це 
и мла дих са смет ња ма у раз во ју и на чи ну њи хо вог укљу чи ва ња у обра-
зов не про гра ме. 

 Ако пре ма про цје на ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО), 
има око 10% укуп ног бро ја де це ко ја има ју не ку вр сту смет њи, то би зна-
чи ло да у Цр ној Го ри од 180. 000 де це до осам на ест го ди на, њих 18. 000 
има не ку вр сту ин ва ли ди те та, од но сно смет ње у раз во ју. Број де це са те-
ле сном ин ва лид но шћу у Цр ној Го ри ни је по знат. Има ју ћи у ви ду објек-
тив ну по тре бу др жа ве да овим ли ци ма при ђе са ува жа ва њем, по шту ју ћи 
њи хо ве спе ци фи чно сти, кроз обра зов ни ин клу зив ни мо дел при шло се 
њи хо вој пот пу ној укљу че но сти у школ ски си стем. 

Ана ли зи ра ју ћи ак ту ел но ста ње у Цр ној Го ри, при ме ћу је мо да је број 
де це са смет ња ма у раз во ју ко ја су укљу че на у ре дов ни обра зов ни си-
стем још увек не до во љан. Је дан од раз ло га ова квог ста ња мо гу да бу ду 
ста во ви со ци јал не сре ди не и ста во ви учи те ља у од но су на де цу са смет-
ња ма у раз во ју. 

Не га тив ни ста во ви се мо гу про ме ни ти, ако се упо зна мо са по тре-
ба ма те де це и укљу чи мо их у ре дов не вр ти ће и шко ле, и пру жи мо им 
мо гућ ност да раз ви ју сво је очу ва не по тен ци ја ле. Ре дов не шко ле су се 
ве о ма те шко при ла го ђа ва ле зах те ви ма ових уче ни ка. От пор про свет-
них рад ни ка, пре ма овим уче ни ци ма, њи хов не сти му ла ти ван и не а-
де ква тан од нос по гор ша ва ли су њи хов ста тус. На ме ња ње не га тив них 
ста во ва је мо гу ће ути ца ти ор га ни зо ва ним ак тив но сти ма у окви ру про-
це са ин клу зив ног обра зо ва ња, што се у Цр ној Го ри по ку ша ва по след-
њих го ди на. 

Шко ло ва ње и про фе си о нал на ори јен та ци ја те ле сно ин ва лид не де-
це у Цр ној Го ри има ви ше де це ниј ску тра ди ци ју. Ко ре ни те тра ди ци је 
до се жу до фор ми ра ња пр вих уста но ва за шти те и трет ма на ових ли ца 
1946. г., ка да је дру штво схва ти ло по тре бу да по ред оних ко ји су би ли 
жр тве ра та, тре ба по мо ћи и де ци ко ја има ју смет ње у раз во ју. Ху ма ност 
и мо рал цр но гор ског дру штва опет је до шао до из ра жа ја. (Ве љић, 2005). 
Иако је био им пе ра тив по мо ћи осо ба ма са ин ва ли ди те том у очу ва њу 
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њи хо вог лич ног до сто јан ства, про бле ми су се ја вља ли у ма те ри јал ним 
оску ди ца ма, не до стат ку ка дро ва, ра зним ба ри је ра ма уну тар и ван шко-
ле, тран спор ту од ку ће до шко ле итд., што је успо ра ва ло оства ри ва ње 
ових иде ја. Да нас, у Цр ној Го ри, мо же мо ре ћи, не ма ни јед не вр сте ни 
ка те го ри је ин ва лид но сти за ко ју ни је ор га ни зо ван обра зов ни про цес, со-
ци јал на и ме ди цин ска за шти та. 

Ин клу зив но обра зо ва ње у Цр ној Го ри спо рим, али си гур ним пу тем 
по ста је ствар ност у вр ти ћи ма и шко ла ма. Зна чај ко ји ова кав вид шко ло-
ва ња има за ову де цу је не сум њи во ве ли ки. 

МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПРИ СТУП

Мо тив овог ис тра жи ва ња је су за па жа ња од стра не и струч не и ла-
ич ке јав но сти да ис ку ства у ра ду са овом де цом и ста во ви учи те ља ни су 
до вољ но ис тра же ни, те ће мо ову про бле ма ти ку по ку ша ти да илу стру је-
мо кроз од го во ре на ова пи та ња. По сто је број ни стра хо ви, па пре ма то ме 
и от по ри, ка да је у пи та њу уво ђе ње те ле сно ин ва лид не де це у ре дов не 
раз ре де основ них шко ла. Ови от по ри су нај и зра же ни ји код учи те ља са 
ду жим рад ним ста жом, ко ји ни су по ха ђа ли се ми на ре, за оспо со бља ва ње 
у ра ду са овом де цом, или је ма ли број њих имао не ко ис ку ство у ра ду са 
њи ма. За то нам се чи ни да су њи хо ви стра хо ви од не у спе ха у ра ду мо жда 
и оправ да ни. 

Циљ ис тра жи ва ња је да се ис пи та ју ста во ви и ми шље ња учи те ља ко-
ји ра де у основ ним шко ла ма, а ко ји у раз ре ду има ју де цу са те ле сним 
ин ва ли ди те том, или се оче ку је да ће их има ти. Та ко ђе же ли мо да ис-
пи та мо њи хо ву струч ну ком пе тент ност. Про цје њи ва ће мо на пре до ва ње 
уче ни ка у шко ли, кроз од го во ре учи те ља. Дру ги циљ је да утвр ди мо од-
нос у ста во ви ма учи те ља из при мор ја, цен трал не ре ги је и са се ве ра Цр не 
Го ре. Та ко ђе, циљ овог ра да је да по кре не не ка пи та ња при ла го ђе но сти 
ове де це ти пич ним шко ла ма, а ти ме и отво ри пут за но ва ис тра жи ва ња 
на овим про сто ри ма. 



ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА ФИЗИЧКИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЦРНОЈ ГОРИ 97

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но пет на ест град ских шко ла и то по пет 
шко ла из сва ке ре ги је, а узо рак је на мер но ода бран и чи ни га се дам учи-
те ља из сва ке шко ле, што укуп но из но си 105 учи те ља. 

Та бе ла број 1 

Град
Број учи те ља 

об у хва ће них ис тра жи ва њем
Све га

 

Под го ри ца  35  35

Бе ра не  15  
 35Би је ло По ље  20

Ти ват  15  
  35Бар  20

Укуп но    105

Та бе ла број 1 нам озна ча ва број учи те ља ко ји су об у хва ће ни овим 
ис тра жи ва њем. Број је на мер но ујед на чен и ода бран, те су за то из се вер-
не и при мор ске ре ги је ис тра жи ва њем об у хва ће на по два гра да, док је из 
цен трал не ре ги је ис тра жи ва ње спро ве де но са мо у Под го ри ци. 

Та бе ла број 2 – Струк ту ра учи те ља у од но су на пол

Стук ту ра у од но су на 
пол

Број учит. об у хва ћен 
ис тра жи ва њем

Му шки Жен ски

Под го ри ца 35 9 26

Бе ра не 15 3 12

Би је ло По ље 20 7 23

Ти ват 15 4 11

Бар 20 6 14

укуп но 1о5 29 или 27,6 % 86или 81,9%

Та бе ла нам по ка зу је да је у струк ту ри нај ви ше учи те љи ца и то њих 
86, док је му шка по пу ла ци ја у знат но ма њем оби му, њих све га 29. Ово 
ука зу је на чи ње ни цу да учи те љи це има ју мно го ви ше скло но сти за рад 
са де цом од учи те ља му шка ра ца, што се по твр ђу је и чи ње ни цом да се 
сва ке го ди не на сту диј ском про гра му за обра зо ва ње учи те ља упи су је 
мно го ви ше де во ја ка не го му шка ра ца. 
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Та бе ла број 3  – Рад ни стаж учи те ља

Го ди не ста жа 
учи те ља

Од 0 до 10 Од 10 до20 Од 20 до 30 Од 30 до 40

Под го ри ца 11 13 7 4

Бе ра не 4 5 4 2

Би је ло По ље 7 6 3 4

Ти ват 6 3 5 1

Бар 12 7 1 -

укуп но 40 или 38,1 % 34 или 32,4 % 20 или 19 % 11 или 10,5 %

По ду жи ни рад ног ста жа нај ви ше је учи те ља са рад ним ста жом до 
де сет го ди на, за тим оних са рад ним ста жом од де сет до два де сет, док је 
нај ма ње оних са пре ко три де сет го ди на рад ног ис ку ства. Ово сва ка ко 
да је оп ти ми зам да про ме не ко је се де ша ва ју у шко ли мо гу да за жи ве. 

Та бе ла број 4 – Ста ро сна доб учи те ља

Ста ро сна доб 
учи те ља

30 до 40г. 40 до 50г. 50 до 60г. Пре ко 60г. 

Под го ри ца 15 5 5 10

Бе ра не 5 4 4 2

Би је ло По ље 7 8 3 2

Ти ват 7 5 1 2

Бар 11 4 3 2

Укуп но
45 или  
42,8 %

26 или  
24,8 %

16 или  
15,2 %

18 или  
17,1%

Ре зул та ти су по ка за ли и по твр ди ли на шу прет по став ку да је нај ви ше 
учи те ља мла ђих од 40 г, док је оних са пре ко 60г. ста ро сти све га 18. 

Та бе ла број 5 – Уче шће на се ми на ри ма

Број по ха ђа-
них се ми на ра

Под го ри ца Бе ра не Би је ло По ље Ти ват Бар

Од 1 до 3 пу та 19 11 11 9 11

Од 3 до 5пу та 7 3 6 3 5

Од 6 до 10 пу та 7 1 1 2 3

Ни је су по ха ђа-
ли се ми на ре

2 1 2 1 1

укуп но 35 или 33,3%15или 14, 3% 20 или 19% 15 или33, 3% 20 или 19%
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Нај ви ше учи те ља је по ха ђа ло се ми на ре из Под го ри це и то не ки ви-
ше пу та, док је тај број за се вер ну ре ги ју знат но ни жи. 

Та бе ла број 6 – Број уче ни ка са те ле сним ин ва ли ди те том ко ји  
су укљу че ни у ре дов не шко ле, а об у хва ће ни ис тра жи ва њем

Број уче ни ка Те ле сна ин ва лид ност Не ко дру го оште ће ње

Под го ри ца 18 35

Бе ра не 6 28

Би је ло По ље 7 26

Ти ват 11 18

Бар 17 29

Укуп но 59 136

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да се у ти пич ним шко ла ма у ис пи ти ва ном 
узор ку на ла зи 59 де це са те ле сним ин ва ли ди те том, док је 136 де це са 
ра зним раз вој ним смет ња ма. И ов де се мо же ви де ти да је нај ве ћи број 
уче ни ка са ин ва лид но шћу укљу чен у шко лу са под руч ја цен трал не ре ги-
је и при мор ја, док је тај број на се ве ру знат но ма њи. Ово нам по твр ђу је 
прет по став ку да Цр на Го ра ко ра ча спо рим али си гур ним пу тем ка пот-
пу ној ин клу зи ји ове де це. 

Та бе ла број 7 – Про фе си о нал но ис ку ство у ра ду са уче ни ци ма  
са те ле сним ин ва ли ди те том

Ис ку ство у ра ду са уче ни ци ма  
са тје ле сном ин ва лид но шћу

Да Не

Под го ри ца 24 11

Бе ра не 8 7

Би је ло По ље 11 9

Ти ват 10 5

Бар 16 4

Укуп но 69 или 65, 7 % 36 или 34, 3 %

Око 30% учи те ља је од го во ри ло да до са да ни су има ли ис ку ства у 
ра ду са те ле сно ин ва лид ном де цом, док је њих 69 или 7о, 2% од го во ри ло 
да су има ли про фе си о нал ни кон такт са овом де цом. 
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Та бе ла број 8 – Да ли у ра ду са овим уче ни ци ма укљу чу је те струч не 
са рад ни ке(де фек то ло га, пси хо ло га, пе да го га, со ци јал ног рад ни ка)

 Број учи те ља да Не

Под го ри ца 35 30 5

Бе ра не 15 7 8

Би је ло По ље 20 11 9

Ти ват 15 10 5

Бар 2о 16 4

Укуп но 1о5 74 или 70, 5% 31 или 29, 5%

Та бе ла нам по ка зу је да у нај ве ћем бро ју учи те љи у ра ду са овом де-
цом оче ку ју по моћ од стра не струч них са рад ни ка и то њих 74 или 70, 
5 %, док њих 31 или 29, 5 % не ко ри сте та кве услу ге јер у шко ли не ма 
струч них са рад ни ка. 

Та бе ла број 9 – Учи те љу у ра ду са те ле сно ин ва лид ним  
уче ни ци ма нај по треб ни ја је по моћ

 
Број  

учи те ља
пе да гог пси хо лог

соц.  
рад ник

де фек то- 
 лог

Не ко ри сти 
по моћ

Под го ри ца 35 10 10 7 14 --

Бе ра не 15 13 -- -- 2 --

Би је ло  
По ље

20 17 17 3 -- --

Ти ват 15 15 15 -- 15 --

Бар 20 20 20 -- 20 --

Укупнo 105
70 или 66, 

6%
52 или  
49, 5$

10 или 
 9, 5%

51 или  
48, 6%

0

Нај ве ћи про це нат укљу чи ва ња струч них са рад ни ка у ра ду учи те ља 
са те ле сно ин ва лид ном де цом је уче шће пе да го га због то га што пе да-
го га има нај ви ше у шко ла ма. За тим сле де пси хо лог и де фек то лог и тај 
про це нат је ујед на чен, док услу ге со ци јал ног рад ни ка ни су до са да ко-
ри шће не, а осе ћа се по тре ба за њи хо вим ра дом у шко ли. И ов де се ви ди 
раз ли ка из ме ђу цен трал не ре ги је, се ве ра и при мор ја. На се ве ру ре пу-
бли ке не до ста је струч них са рад ни ка, те њи хо ве услу ге ни су мо гле би ти 
ко ри шће не у до вољ ној мје ри. 
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Та бе ла број 10 – Да ли уче ни ци са те ле сним ин ва ли ди те том  
има ју јед на ке мо гућ но сти за лич ни раз вој и обра зо ва ње  

као и дру ги уче ни ци без смет њи у раз во ју 

Јед на ке мо гућ но сти Да Не

Под го ри ца 20 15

Бе ра не 6 9

Би је ло По ље 12 8

Ти ват 7 8

Бар 13 7

Укуп но 58 или 55, 2 % 47 или 44, 8%

Ова та бе ла нам по ка зу је да је број оних ко ји ми сле да уче ни ци са 
те ле сним ин ва ли ди те том има ју исте мо гућ но сти као и њи хо ви вр шња ци 
уред ног раз во ја, и тај је број ујед на чен. Мо же уочи ти по раст бро ја оних 
ко ји се из ја шња ва ју да ни су има ли про фе си о нал ни кон такт са уче ни ци-
ма са те ле сном ин ва лид но шћу, али ми сле да има ју исте мо гућ но сти у 
ти пич ној шко ли као њи хо ви вр шња ци уред ног раз во ја. 

Та бе ла број 11 – Ко ји об лик обра зо ва ња нај ви ше од го ва ра  
овим уче ни ци ма ?

 Обра зов не ин сти ту ци је Ти пич не шко ле
Ин сти ту ци је за ли ца са 

смет ња ма у раз во ју

Под го ри ца 20 15

Бе ра не 6 9

Би је ло По ље 12 8

Ти ват 7 8 

Бар 13 7

Укуп но 58 или 55, 2 % 47 или44, 8 %

На пи та ње ко ји об лик обра зо ва ња нај ви ше од го ва ра овим уче ни ци-
ма до би ја мо исте од го во ре као и на пред ход ном пи та њу, што зна чи да се 
свест о по тре би укљу чи ва ња ових уче ни ка у ти пич не шко ле ме ња и да 
стра хо ви учи те ља о евен ту ал ном не у спе ху у ра ду са овом де цом не ма ју 
оправ да ње. 
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Та бе ла број 12 – Усло ви у шко ли ко ју по ха ђа ју  
уче ни ци са те ле сним ин ва ли ди те том

 
Број  

учи те ља
ло ши

Углав ном  
ло ши

Углав ном  
до бри

До бри

Под го ри ца 35 7 8 15 5

Бе ра не 15 11 2 -- 2

Би је ло По ље 20 5 11 3 1

Ти ват 15 4 1 8 2

Бар 20 7 3 9 1

Укуп но 105
34 или 
32, 4%

25 или 
23, 8%

37 или 
34, 8%

11 или 
10, 5%

Та бе ла број 13 – У ко јој ме ри сте за до вољ ни ре зул та ти ма  
ко је по сти же те у ра ду са овом уче ни ци ма?

 
Број  

учи те ља
Ни сам  

зaдо во љан
Дје ли мич но  
за до во љан

За до во љан
У пот пу но-
сти за до во-

љан

Под го ри ца 35 11 7 17 --

Бе ра не 15 6 8 1 --

Би је ло По ље 20 2 4 13 1

Ти ват 15 -- 1 11 3

Бар 20 2 1 16 1

Укуп но 105
21 или 

20%
21или 
20%

58 или 
55, 2%

5 или 
4, 8%

Ова та бе ла нам го во ри да су учи те љи за до вољ ни сво јим ра дом са 
овим уче ни ци ма и то 83 или, док је не за до вољ но сво јим ра дом њих 5 
или, што по твр ђу је на шу прет по став ку да се од нос пре ма ин клу зи ји 
ових уче ни ка ме ња и да про цес ин клу зив ног обра зо ва ња у Цр ној Го ри 
те че не за у ста вљи вим то ком. 

Ми шље ње учи те ља по ка зу је њи хов до жи вљај ко јег су фор ми ра ли на 
осно ву соп стве них за па жа ња и по на ша ња уче ни ка пре ма вр шња ци ма са 
те ле сном ин ва лид но шћу. Пре ко 85% учи те ља ми сли да су ови уче ни ци 
увек би ли при хва ће ни у пот пу но сти од стра не уче ни ка ти пич не по пу ла-
ци је, док њх 16 или 15,2 % сма тра да ни су при хва ће ни на нај бо љи на чин. 
Ка да по сма тра мо ис пи ти ва ни узо рак по ре ги ја ма, он да ви ди мо да је тај 
про це нат при лич но ујед на чен. 
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Та бе ла број 14 – Да ли су уче ни ци са те ле сном ин ва лид но шћу  
при хва ће ни у шко ли од стра не сво јих вр шња ка  

са уред ним раз во јем ?

  Да  Не

Под го ри ца 29 6

Бе ра не 18 2

Би је ло По ље 12 3

Ти ват 14 1

Бар 16 4

Укуп но 89 или 84, 8% % 16 или 15, 2% %

ЗА КЉУ ЧАК

По шту ју ћи де кла ра ци ју о пра ви ма де те та и за ко не ко ји се од но се 
на осо бе са ин ва ли ди те том, има ју ћи у ви ду, с јед не стра не, спе ци фич-
но сти тих ли ца и објек тив ну по тре бу др жа ве да овом ди је лу по пу ла ци је 
при ђе са ува жа ва њем њи хо вих по себ но сти, а са дру ге, зна чај ко ји обра-
зо ва ње има, оправ да но се мо же оче ки ва ти да ће се усло ви за њи хо во 
шко ло ва ње по пра вља ти из да на у дан. На то не дво сми сле но ука зу ју уве-
ра ва ња школ ских вла сти, јер се у по след њих не ко ли ко го ди на у обла сти 
вас пи та ња и обра зо ва ња уво де но ве ме ре ко је има ју за циљ да шко лу 
овим уче ни ци ма учи не та квом, да сва ко од њих мо же да на ђе у њој сво је 
ме сто. Од би ја ју ћи ста во ви на став но - вас пит ног ка дра, као и не га тив ни 
ста во ви со ци јал не сре ди не са по чет ка ин клу зив ног про це са се ме ња ју, 
та ко да је сва ким да ном ви ше оних ко ји оправ да ва ју уво ђе ње ин клу зи је 
у основ но школ ски си стем. 

На ша ис тра жи ва ња су по ка за ла да су стра хо ви од не у спе ха у ра ду са 
овом де цом, ко је су учи те љи на по чет ку про це са ин клу зи је има ли, би ли 
нео прав да ни. Ве ћи на учи те ља ис ка зу је сво је уве ре ње да по сти жу успех 
у ра ду са овом де цом. Њих 5 или 4, 8%, у пот пу но сти је за до вољ но успе-
хом ко ји по сти же у ра ду са овом де цом, 58 или 55, 20 %, за до вољ но, а 21 
или 2о%, ни је за до во љан по стиг ну тим успе хом. 

Је дан број учи те ља та ко ђе сма тра да су усло ви у шко ли ло ши и да 
њи хов успех у ра ду за ви си од те чи ње ни це. 

Њих 59 или % се из ја сни ло да су усло ви ко је ова де ца има ју у шко ли 
ло ши или углав ном ло ши, њх 49 или се из ја сни ло да су усло ви до бри или 
углав ном до бри. 

На пи та ње ко ји об лик обра зо ва ња је нај по год ни ји за ове уче ни ке 58 
или 55,2%, од го во ра је да су то ти пич не шко ле, док њих 47 или 44,8%, 
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ми сли да је за ове уче ни ке нај бо ље мје сто за обра зо ва ње у ин сти ту ци ја-
ма за обра зо ва ње ли ца са смет ња мау раз во ју. И ов де се по твр ђу је на ша 
прет по став ка да се од нос пре ма овој де ци ме ња . Раз ли ке у ста во ви ма 
су при сут не због то га што је дан број учи те ља ни је по ха ђао се ми на ре за 
до е ду ка ци ју, те ни су у до вољ ној ме ри ин фор ми са ни за при хва та ње и рад 
са овом де цом, што се по њи хо вом соп стве ном при зна њу не га тив но од-
ра жа ва на рад са овим уче ни ци ма. 

И ка да је у пи та њу при хва та ње уче ни ка са те ле сним ин ва ли ди те том 
од стра не вр шња ка уред ног раз во ја и ту ви ди мо на пре дак у од но су на 
не ка ра ни ја ис тра жи ва ња у ко ји ма је до ми ни рао од би ја ју ћи став. За по-
зи ти ван од го вор опре де ли ло се 89 учи те ља или 84,8 %, док је не га ти ван 
од го вор да ло њих 16 или15,2 %. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

1. Ву ја чић, М. (2006) Про бле ми и пер спек ти ве дје це са по себ ним по тре ба ма, 

Бе о град, Збор ник Ин сти ту та за пе да го шка ис тра жи ва ња, бр. 1, 190-204. 

2. Ве љић, Ч. (2005) За шти та и трет ман осо ба са ин ва ли ди те том у Цр ној Го ри, 

Под го ри ца, ДДСЦГ, 

3. Зов ко, Г. (1972) Спе ци јал на пе да го ги ја, За греб

4. Ми лић, С. (2002) Ин ди ви ду а ли зо ва ни при ступ у вас пит но-обра зов ном про-

це су, Под го ри ца, Пе да го шки цен тар Цр не Го ре

5. Ми лер, Б. (2001) Про бле ми и пер спек ти ве дје це са по себ ним по тре ба ма, 

Са ра је во, При ру чник за на став ни ке



ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА ФИЗИЧКИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЦРНОЈ ГОРИ 105

THE EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES  
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SUMMARY

The spiritual view of the world and life is formed through the influence 
of heritage, family, social environment, school, social community. The 
maturation of a person represents the history of his/her efforts to 
become a master of his/her imperfection. This overall effort takes place 
in several stages. The evolution of rehabilitation, special education and 
social protection of persons with disabilities is always conditioned by the 
socio-economic, social and cultural development of the society. Therefore, 
starting from the new social circumstances that emphasise the need of 
adaptation of the system solutions and legislation to the existing European 
legislation and reaffirmation of the charters, declarations and conventions 
of the United Nations, the education of children and young people with 
disabilities should be subject of the special concern of the society. 

Montenegro, through its inclusive education system, has accepted 
the obligation to create the conditions that will enable equal education 
to disabled children and young people as to their peers, and, at the same 
time, lead to a state in which no student will feel different than any other. 
Inclusion brings together a number of different strategies, methods and 
techniques of the development of quality education. 

Students with physical disabilities in Montenegro until recently did 
not have educational opportunities other than in an institution intended 
for those persons (Institute for rehabilitation and professional training 
of children and youth in Podgorica). The introduction of inclusion in the 
educational system in Montenegro has created conditions for students 
with physical disabilities to attend the territorially closest school in their 
residence place. 

Through the research, we want to determine the extent to which 
teachers accept or do not accept children with special needs and the extent 
to which they have acquired professional competencies so they can properly 
teach. 

KEY WORDS: students, physical disability, inclusive education. 


