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Пред школ ско ин клу зив но вас пи та ње и обра зо ва ње се су о ча ва са те шко-
ћа ма у при ме ни и ре а ли за ци ји ин ди ви ду ал них обра зов них пла но ва у пред-
школ ским уста но ва ма. Је дан од раз ло га је и не до вољ на струч на оспо со бље-
ност вас пи та ча.

Ово ис тра жи ва ње има ло је за циљ да иден ти фи ку је по тре бе вас пи та-
ча за по др шком у ре а ли за ци ји ин клу зив ног обра зо ва ња и утвр ди те шко ће у 
при ме ни и ре а ли за ци ји ин ди ви ду ал них обра зов них пла но ва у пред школ ским 
уста но ва ма. 

Иден ти фи ка ци ја по тре ба вас пи та ча за по др шком у ре а ли за ци ји ин клу-
зив ног вас пи та ња и обра зо ва ња, ука зу је на до ми ни ра ју ће те шко ће са ко ји ма 
се вас пи та чи сре ћу у ра ду са де цом са по себ ним по тре ба ма, по пут уоча ва ња 
обла сти нео п ход не по др шке де те ту са по себ ним по тре ба ма, ода би ра ак тив-
но сти и при ла го ђа ва ња ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма, из ра де 
и ре а ли за ци је ин ди ви ду ал них обра зов них про гра ма, итд., чи ме се на гла ша ва 
ва жност де фек то ло шког ра да у пред школ ским уста но ва ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де ца са по себ ним по тре ба ма, ин клу зи ја,  пред школ ско 
вас пи та ње и обра зо ва ње
 

1  Рад је реализован у оквиру пројекта “Креирање протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма” (број 179025), подржан од  Министарства просвете и науке 
Републике Србије.
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УВОД

Обра зов ни си стем ши ром све та у раз ви је ним зе мља ма про ла зи кроз 
ре фор му. Јед на од тих ре фор ма се од но си на укљу чи ва ње де це са те шко-
ћа ма у раз во ју у ре дов не шко ле и вр ти ће (Ain scow, Mi les, 2008; Mit tler, 
2002; Smith-Da vis, 2002). 

Ин клу зи ја је тер мин ко јим се из ра жа ва спрем ност да се сва ко де те 
обра зу је што је мо гу ће оп ти мал ни је у вр ти ћу или шко ли ко ју би ина че 
по ха ђа ло. Де те са оме те но шћу има пу на пра ва на сво је ме сто у њој по-
пут сва ког дру гог де те та (Tho ma zet, 2009). Ин клу зи ја под ра зу ме ва ува-
жа ва ње де чи јих, ин ди ви ду ал них по тре ба, мо гућ но сти, ин те ре со ва ња и 
об ли ко ва ње вас пит но-обра зов ног про це са у скла ду са тим по тре ба ма, 
мо гућ но сти ма и ин те ре со ва њи ма. Је дан од основ них ци ље ва ин клу зив-
не на ста ве је сте ства ра ње усло ва за за до во ља ва ње ин ди ви ду ал них по-
тре ба сва ког де те та. Упра во свест о раз ли ка ма ме ђу де цом је сте по чет ни 
ко рак за раз ми шља ње о то ме ка ко да се на ста ва при ла го ди њи хо вим ин-
ди ви ду ал ним осо бе но сти ма (Ву ја чић, 2009). 

Стан ко вић-Ђор ђе вић (2006), на во ди да си стем обра зо ва ња и вас-
пи та ња де це са раз вој ним смет ња ма у на шој зе мљи про мо ви ше јед на ка 
пра ва на шко ло ва ње све, па и де це са смет ња ма у раз во ју. То је хо ри зон-
та лан мо дел са три основ на па ра лел на си сте ма, а то су:

 – Ин клу зив ни мо дел, укљу чи ва ње де це у вр шњач ке гру пе, где се ра ди 
по ре дов ним про гра ми ма уз до дат ну по др шку и по моћ овој де ци;

 – Ин те гра тив ни си стем са по себ ним вас пит но-обра зов ним гру па-
ма у си сте му ре дов них гру па, где са де цом ра де де фек то ло зи по 
по себ ним про гра ми ма и сред стви ма при ла го ђе ним де ци, а ин те-
гра ци ја се оства ру је кроз не ке за јед нич ке ак тив но сти;

 – Си стем спе ци јал ног вас пи та ња и обра зо ва ња у спе ци јал ним 
шко ла ма, на ме ње но де ци са те жим оште ће њи ма. 

Чла ном 34., За ко на о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу (2010), 
ре гу ли сан је пред школ ски вас пит но-обра зов ни рад са де цом са смет ња-
ма у раз во ју.

„Де ца са смет ња ма у раз во ју оства ру ју пра во на пред школ ско вас пи-
та ње и обра зо ва ње у вас пит ној гру пи, у вас пит ној гру пи уз до дат ну по-
др шку и ин ди ви ду ал ни вас пит но-обра зов ни план и у раз вој ној гру пи, на 
осно ву ин ди ви ду ал ног вас пит но-обра зов ног пла на, у скла ду са За ко ном.“

„Пред школ ска уста но ва ко ја је упи са ла де те са смет ња ма у раз во ју 
мо же да утвр ди по тре бу за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не 
или со ци јал не по др шке и у том слу ча ју упу ћу је зах тев иза бра ном ле ка ру 
над ле жног до ма здра вља, од но сно ин тер ре сор ној ко ми си ји за про це ну 
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тих по тре ба и за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не или со ци јал-
не по др шке, ко ју утвр ђу је ин тер ре сор на ко ми си ја.“

Вас пит но-обра зов ни рад у пред школ ској уста но ви оства ру је се на 
осно ву пред школ ског про гра ма. Пред школ ским про гра мом раз ра ђу-
ју се и на чи ни раз ви ја ња ин ди ви ду а ли зо ва ног при сту па у оства ри ва њу 
вас пит но-обра зов ног ра да, ра ди пру жа ња до дат не по др шке де ци, по себ-
но де ци са смет ња ма у раз во ју, де ци на бол нич ком ле че њу, де ци из со-
цио-еко ном ских или из дру гих раз ло га угро же них сре ди на у вас пит ној 
гру пи, уз ува жа ва ње раз вој них, обра зов них, здрав стве них и со цио-кул-
тур них по тре ба де це (Члан 16, 2010).

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да де ца  ти пич не по пу ла ци је,  а ко ја  су обра-
зо ва на у ин клу зив ним вр ти ћи ма, има ју по зи тив ни ји став пре ма љу ди ма 
ко ји се раз ли ку ју од њих. Ве ћа  је ве ро ват но ћа да ће де ца пре у зе ти ве ћу 
дру штве ну од го вор ност и по ка за ти ви ше со ци јал ног са мо по у зда ња уко-
ли ко су обра зо ва на у ин клу зив ним вр ти ћи ма (Sta ub, Peck, 1995). Де ца са 
по себ ним по тре ба ма и вр шња ци из оп ште по пу ла ци је у ин клу зив ним  вр-
ти ћи ма,  уз  по ја ча ну  со ци јал ну  ин тер ак ци ју,  раз ви ја ју  при ја тељ ство и 
по зи тив не со ци јал не од но се. Ин клу зив на обра зов на прак са об у хва та низ 
пред но сти ко је се од но се на по ви ше ну мо ти ва ци ју и на пре до ва ња у уче њу 
(Snell, Vog tle, 1996).

Као основ не пре пре ке оства ри ва ња иклу зи је на во ди се не до вољ на 
струч на оспо со бље ност за ову вр сту ра да, не по сто ја ње ком плет них стуч-
них ти мо ва у ве ћи ни уста но ва, не рас по ла га ње до вољ ном ко ли чи ном 
по треб ног ди дак тич ког ма те ри ја ла, као и не по сто ја ње ин ди ви ду ал них 
вас пит но-обра зов них пла но ва за рад са де цом са по себ ним по тре ба ма 
(Ста ни са вље вић-Пе тр о вић, 2010). Та ко ђе, при сут на је и не га тив на ко-
но та ци ја ста во ва вас пи та ча. Пре ма ис тра жи ва њу Стан ко вић-Ђор ђе вић 
(2006), вас пи та чи у нај ве ћем бро ју (50,25%), сма тра ју да де ца са раз вој-
ним смет ња ма тре ба ју да бу ду сме ште на у раз вој не гру пе при ре дов ним 
вр ти ћи ма, док са мо 8,46% сма тра да ова де ца тре ба да по ха ђа ју ре дов не 
вр ти ће. Пре о ста ли број сма тра да де ца са раз вој ним смет ња ма тре ба се 
вас пи та ва ју и обра зу ју у спе ци јал ним вр ти ћи ма.

Be geny и Mar tens (2007) спро ве ли су ме та-ана ли зу це ло куп не, до 
та да до ступ не,  ли те ра ту ре на те му ин клу зи је са под руч ја Ита ли је (зе-
мља са нај ду жом тра ди ци јом у при ме ни ин клу зи је на све ту) и про на ла зе 
да нај ве ћи про це нат ис тра жи ва ња об у хва та ис пи ти ва ње ста во ва (сур веј 
ме тод), те да је све га не ко ли ко сту ди ја под ра зу ме ва ло екс пе ри мен тал ни 
при ступ. Та ко ђе, на во де да сур веј ис тра жи ва ња углав ном да ју ре зул та те 
ко ји иду у при лог ин клу зи ји, док ре зул та ти екс пе ри мен тал них ис тра-
жи ва ња до во де бе не фи ци је ин клу зи је у пи та ње. При то ме, под вла че да 
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ве ћи на сур веј ис тра жи ва ња, у Ита ли ји и из ван ње, за пра во не тре ти ра 
су штин ска пи та ња ин клу зи је, по што (стр. 90) „...ви ше ис тра жи ва ња из-
у ча ва ста во ве ин ди ви дуа пре ма ин клу зи ји и уче ни ци ма са оме те но шћу, 
не го што ис пи ту је ди рект ни је ака дем ске и со ци јал не ис хо де ко ји про-
из и ла зе из ин клу зи је“. „Сто га, иако је ита ли јан ски мо дел ин клу зи је на 
гла су као гло бал на де мон стра ци ја да је ин клу зи ја го то во свих уче ни ка 
са оме те но шћу мо гу ћа, чи ни се да за пра во по сто ји вр ло ма ло до ка за у 
по гле ду ди рект них ис хо да и ко ри сти од та квих на по ра“ (стр. 89). Ауто ри 
за кљу чу ју да је им пе ра тив спро во ђе ње ви ше екс пе ри мен тал них (и ди-
рект ни јих не ек спе ри мен тал них) ис тра жи ва ња, ко ја би об у хва ти ла ка ко 
пи та ња ши рих ис хо да и им пли ка ци ја ин клу зи је, та ко и да ла од го во ре на 
ра фи ни ра ни ја пи та ња, по пут утвр ђи ва ња кон крет них фак то ра под ко ји-
ма је ин клу зи ја нај оп ти мал ни ја. 

Scruggs и Ma stro pi e ri (1996) у свом пре гле ду ука зу ју да на став ни-
ци мо гу да до жи вља ва ју ин клу зи ју као из вор по те шко ћа и фру стра ци ја. 
На став ни ци углав ном ис по ља ва ју не га тив не ста во ве пре ма укљу чи ва њу 
уче ни ка са сен зор ним по ре ме ћа ји ма,  де це са ла ком ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу, а от пор је на ро чи то из ра жен пре ма уче ни ци ма са зна ци ма 
агре сив ног и хи пе рак тив ног по на ша ња (Avra mi dis et al., 2000; Хр њи ца, 
Сре те нов, 2003;  Ga maz, 2004; Lifshitz, 2004;  Ćuk, 2006). Спрем ни ји су 
да при хва те уче ни ке са те ле сним ин ва ли ди те том и хро нич ним обо ље-
њи ма ( So o dak et al., 1998; Ga maz, 2004; Alg ha zo, Gaad, 2004).  

Са свим је ја сно да ефек ти ин клу зи је пре вас ход но за ви се од то га у 
ко ли кој ме ри су сви уче сни ци вас пит но-обра зов ног про це са аде кват но 
и сход но њи хо вој уло зи у том про це су, при пре мље ни за ње ну ре а ли за-
ци ју. У том сми слу, ово ис тра жи ва ње пред ста вља по ку шај да се, ис пи-
ту ју ћи те шко ће на ко је вас пи та чи на и ла зе то ком из ра де и ре а ли за ци је 
ин ди ви ду ал них обра зов них пла но ва, као и иден ти фи ко ва њем обла сти 
нео п ход не по др шке вас пи та чи ма, још јед ном ука же на зна чај обез бе ђи-
ва ња аде кват не по др шке вас пи та чи ма у про це су ре ла и за ци је ин клу зив-
ног вас пи та ња и обра зо ва ња.

  

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По ла зе ћи са хи по те тич ког ста но ви шта да вас пи та чи из пред школ-
ских уста но ва ни су до вољ но еду ко ва ни за при ме ну и ре а ли за ци ју ин ди-
ви ду ал них обра зов них пла но ва, те да им је нео п ход на по моћ де фек то-
ло га, циљ ис тра жи ва ња је иден ти фи ка ци ја по тре бе вас пи та ча за по др-
шком у ре а ли за ци ји ин клу зив ног вас пи та ња и обра зо ва ња и утвр ђи ва ње 
те шко ћа у при ме ни и ре а ли за ци ји ин ди ви ду ал них обра зов них пла но ва 
у пред школ ским уста но ва ма. 
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МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА У ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ

Ис тра жи ва ње је оба вље но у Ужи цу, у пред школ ској уста но ви „Ужи-
це“, и у Бе о гра ду, у пред школ ској уста но ви „Све ти Са ва“, у пе ри о ду од 
де цем бра 2011. до фе бру а ра 2012. го ди не.

Узо рак је фор ми ран од 32 вас пи та ча, за по сле на у овим пред школ-
ским уста но ва ма, рав но мер но ди стри бу и ран. Нај ве ћи број ис пи та ни ка 
(22 или 68,75 %) по се ду је VI сте пен струч не спре ме (Пе да го шка ака де-
ми ја за вас пи та че), а оста ли ви со ку школ ску спре му. Нај ве ћи број ис пи-
та ни ка (15 или 46,87 %) има из ме ђу 21 и 30 го ди на рад ног ста жа, оста ли 
део узо р ка ис под 20 го ди на.

За при ку пља ње по треб них по да та ка ко ри шћен је Упит ник ко ји је по-
де љен у две це ли не. Пр ву це ли ну чи ни пет пи та ња, ко ја се од но се на 
оп ште по дат ке о вас пи та чу (пол; на зив уста но ве у ко јој ра де; обра зо ва-
ње; сте пен струч не спре ме; го ди не рад ног ста жа). Дру гу це ли ну чи ни 8 
пи та ња – тврд њи Ли кер то вог ти па, ко ји ма се ис пи ту је сте пен сла га ња 
вас пи та ча са тврд њом у по гле ду основ них чи ни о ца ко ји мо гу ути ца ти на 
по сти за ње успе ха у ре а ли за ци ји ин клу зив ног пред школ ског вас пи та ња 
и обра зо ва ња, по пут:

 – уоча ва ње обла сти нео п ход не по др шке де те ту са по себ ним по-
тре ба ма,

 – ода бир ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма,
 – при ла го ђа ва ње ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма,
 – ре а ли за ци ја ак тив но сти у гру пи у ко јој се на ла зи и де те са по себ-

ним по тре ба ма,
 – из ра да и ре а ли за ци ја ин ди ви ду ал них обра зов них про гра ма, итд.

Ан ке ти ра ње вас пи та ча је би ло ано ним но.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ РА ДА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Нај ве ћи број ис пи та ни ка, 17 или 53,12%, углав ном ни је са гла сан 
са тврд њом „ла ко уоча вам обла сти нео п ход не по др шке де те ту са по себ-
ним по тре ба ма“, као јед ног од чи ни о ца ко ји мо же ути ца ти на по сти за-
ње успе ха у ре а ли за ци ји ин клу зив ног обра зо ва ња. Исти број ис пи та ни ка 
ни је са гла сан и углав ном ни је са гла сан са тврд њом „не мам про бле ма 
у ода би ру ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма“. Сте пен сла га ња 
вас пи та ча са оста лим на ве де ним тврд ња ма углав ном је не га ти ван, из у-
зев код тврд ње  „мно ге ак тив но сти у гру пи би се лак ше спро во ди ле да 
имам по моћ де фек то ло га“, где се чак 59.37% ис пи та ни ка из ја сни ло да 
су у пот пу но сти са гла сни, а 21.87% као углав ном са гла сни. 
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Та бе ла 1. Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма сте пе ну сла га ња  
са тврд ња ма у по гле ду чи ни ла ца зна чај них за ре а ли за ци ју  

ин клу зив ног пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња
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N % N % N % N % N % N % N %

Лако уочавам 
области неопходне 
подршке детету са 

пос.потребама

3 9,37 1 3,12 17 53,12 9 28,12 2 6,25 0 0 32 100

Немам проблема у 
одабиру активности 
за дете са посебним 

потребама

4 12,5 6 18,75 11 34,37 7 21,87 3 9,37 1 3,12 32 100

Немам проблема 
у прилагођавању 

активности за 
дете са посебним 

потребама

3 9,37 8 25 13 40,62 5 15,62 3 9,37 0 0 32 100

Немам проблема 
у реализацији 

активности у групи 
у којој се налази и 
дете са посебним 

потребама

2 6,25 8 25 12 37,5 8 25 1 3,12 1 3,12 32 100

ИОП значајно 
помаже васпитач. у 
дефин. активности 
за дете са посебним 

потребама

3 9,37 2 6,25 3 9,37 10 31,25 10 31,25 4 12,5 32 100

У потпуности сам 
обучен/а за израду 

ИОП-а
5 15,62 10 31,25 5 15,62 7 21,87 2 6,25 3 9,37 32 100

У потпуности 
сам обучен/а за 

реализацију ИОП-а
4 12,5 11 34,37 5 15,62 7 21,87 2 6,25 3 9,37 32 100

Многе активности 
у групи би се 

лакше спроводиле 
да имам помоћ 

дефектолога

1 3,12  0 0 5 15,62 7 21,87 19 59,37 0 0 32 100
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ЗА КЉУ ЧАК

   До ми ни ра ју ће те шко ће са ко ји ма се вас пи та чи сре ћу у ра ду са де-
цом са по себ ним по тре ба ма су: 

 – уоча ва ње обла сти нео п ход не по др шке де те та са по себ ним по-
тре ба ма (са мо 6,25% ис пи та ни ка сма тра да ла ко уоча ва обла сти 
нео п ход не по др шке де те ту са по себ ним по тре ба ма),

 – ода бир ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма (са мо 9,37% 
ис пи та ни ка сма тра да не ма про бле ма у ода би ру ак тив но сти за 
де те са по себ ним по тре ба ма),

 – при ла го ђа ва ње ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма ( 
9,37% ис пи та ни ка сма тра да не ма про бле ма у при ла го ђа ва њу 
ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма), 

 – ре а ли за ци ја ак тив но сти у гру пи у ко јој се на ла зи де те са по себ-
ним по тре ба ма (са мо 1 од 32 ис пи та ни ка, од но сно  3,12% ис-
пи та ни ка сма тра да не ма про бле ма у ре а ли за ци ји ак тив но сти у 
гру пи у ко јој се на ла зи и де те са по себ ним по тре ба ма),

 – ИОП зна чај но по ма же вас пи та чи ма у де фи ни са њу ак тив но сти 
за де те са по себ ним по тре ба ма (31,25% ис пи та ни ка у пот пу но-
сти се сла же са овом тврд њом),

 – вас пи тач је об у чен за из ра ду ИОП-а ( са мо 6,25% ис пи та ни ка 
сма тра да је об у чен за из ра ду ИОП-а),

 – вас пи тач је об у чен за ре а ли за ци ју ИОП-а (од укуп ног бро ја ис пи-
та ни ка, са мо 6,25% сма тра да је об у чен за ре а ли за ци ју ИОП-а),

 – мно ге ак тив но сти у гру пи би се лак ше спро во ди ле да вас пи та чи 
има ју по моћ де фек то ло га (59,37%  ис пи та ни ка  у пот пу но сти се 
сла же са овом тврд њом).

  До са да шња ис ку ства у ре а ли за ци ји ин клу зив ног пред школ ског вас-
пи та ња и обра зо ва ња ипак оба ве зу ју на на уч но уте ме љен, пот по мог нут 
ем пи риј ским са зна њи ма, при ступ у на ред ном пе ри о ду, за рад те жње за 
бо љим учин ци ма. Пре све га:  

 –  Де фи ни са ње кри те ри ју ма из бо ра де це са смет ња ма у раз во ју, 
ко ју ће об у хва та ти ре дов не пред школ ске уста но ве и  про гра ма 
ко је ће ре а ли зо ва ти, не из у зи ма ју ћи из ви да да овај ни во под ра-
зу ме ва еду ка ци ју, ре ха би ли та ци ју и за шти ту,;

 – Де фи ни са ње пред у сло ва ко је мо ра ју ис пу ња ва ти ре дов не пред-
школ ске ин сту ту ци је, ка ко би иза шле у су срет ди фе рен ци ра ним 
по тре ба ма де це са смет ња ма у раз во ју, по пи та њу ка дров ске, 
про стор не и  ма те ри јал не обез бе ђе но сти, те све у куп не ор га ни-
за ци је;
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 –  Из ра да и им пле мен та ци ја ин ди ви ду ал них раз вој но еду ка тив них 
про гра ма  (Ни ко лић, Илић, 2007).

Ин ди ви ду ал ни еду ка тив ни про гра ми омо гу ћа ва ју по др шку де ци са 
смет ња ма у раз во ју укљу че ним у ре дов не пред школ ске уста но ве. Са-
др жа ји и ме то де ових про гра ма од ре дју ју се де таљ ним ди јаг но стич ким 
по ступ ци ма. Про гра ми су ди зај ни ра ни на осно ву утвр дје них ди фе рен-
ци јал но-ди јаг но стич ких спе ци фич но сти. Си сте мат ски ор га ни зо ва но и 
бри жљи во спро ве де но објек тив но про це њи ва ње мо ра да ти од го во ре на 
пи та ња из сле де ћих под руч ја: мо гућ ност сен зор них при је ма и пер цеп-
тив них ин тер пре та ци ја, про стор на и вре мен ска ор јен та ци ја, па жња и 
пам ће ње (да кле, оних функ ци ја по ве за них са при је мом, раз у ме ва њем 
и пам ће њем по да та ка), али и њи хо ву екс пре си ју кроз кроз два или ви ше 
мо да ли те та: гру би мо тор ни аут пут, фи ну мо то ри ку и го вор. Са укљу чи-
ва њем у основ ну шко лу, ин те вен ци је за по др шку овим ма ње раз ви је ним 
под руч ји ма усту па ју ме сто ве ћем на гла ску на спе ци фич ној по др шци 
ака дем ским пред ме ти ма (Ни ко лић, Илић-Сто шо вић, Илан ко вић, 2003).

      На ве де ни за кључ ци не дво сми сле но ука зу ју на нео п ход ност пру-
жа ња по др шке вас пи та чи ма у ре а ли за ци ји ин клу зив ног обра зо ва ња. 
Обла сти ко је су у овом ра ду иден ти фи ко ва не као оне ко је зах те ва ју од-
ре ђе ни вид по др шке су: ана ли за си ту а ци је и при ку пља ње по да та ка о де-
те ту, из ра да пе да го шког про фи ла де те та, од ре ђи ва ње при о ри те та у пру-
жа њу по др шке, раз ви ја ње стра те ги је по др шке, крај њих ци ље ва пру жа ња 
по др шке и де таљ ног пла на ак тив но сти. У свим на ве де ним обла сти ма де-
фек то лог се ја вља као струч њак ко ји би сво јим ком пе тен ци ја ма мо гао 
да од го во ри на све про бле ме и по те шко ће на ко је се на и ла зи при ли ком 
из ра де и ре а ли за ци је ИОП-а. Та ко ђе, овај ка дар би да вао струч ну по др-
шку оним струч ња ци ма ко ји се ба ве вас пи та њем и обра зо ва њем пред-
школ ске де це, а ко ји то ком свог про фе си о нал ног уса вр ша ва ња ни су сте-
кли од го ва ра ју ће ком пе тен ци је за рад са де цом са смет ња ма у раз во ју. 
Овај рад је по твр дио ап со лут ну нео п ход ност укљу чи ва ња де фек то ло га у 
струч ни тим пред школ ских уста но ва, ко је вас пит но-обра зов ни про це-
сом об у хва та ју и де цу са раз вој ним смет ња ма.
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DO KINDERGARTEN TEACHER NEED SUPPORT  
IN REALIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION?

DANIJELA ILIĆ-STOŠOVIĆ, SNEŽANA NIKOLIĆ,  
SNEŽANA ILIĆ, MARICA DRČELIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Beograd

SUMMARY

The preschool education is coping with many difficulties  during the 
process of implementation and realization of  Individual Education Plans. 
One of the many reasons for such situation may be low professional training 
of teacher for creating and implementing Individual Education Plans.

The aim of this research was to establish do kindergarten teachers need 
support in realization of inclusive education. Also, the aim was to establish 
kind of difficulties during the implementation and realization of Individual 
Education Plans in preschool institution. 

The results show that teacher in kindergarten have many problems 
in identification of child`s need, selection and adaptation of activities for 
children with special need, creating and implementing Individual Education 
Plans for such a children etc.  The results strongly implies the importance 
of support that special education teacher can give to kindergarten teachers.

KEY WORDS: children with special needs, inclusion, preschool 
education.


