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Циљ ра да је пре по зна ва ње ба ри је ра у ин клу зив ном обра зо ва њу и де фи ни-
са ње фак то ра ко ји мо гу уна пре ди ти ин клу зив но обра зо ва ње де це са те шко-
ћа ма у раз во ју на осно ву ми шље ња и про це не про фе со ра раз ред не на ста ве, 
ро ди те ља и уче ни ка ре дов них основ них шко ла. У ис тра жи ва њу је уче ство-
ва ло 300 ис пи та ни ка: 100 про фе со ра раз ред не на ста ве, 100 ро ди те ља и 100 
уче ни ка ре дов них основ них шко ла. За по тре бе ис тра жи ва ња ко ри шћен је Ин-
декс ин клу зив но сти.

Ре зул та ти по ка зу ју да су ис пи та ни ци на ве ли сле де ће пре пре ке у ин клу-
зив ном обра зо ва њу: не при сту пач ност шко ла осо ба ма са оште ће њем ви да, 
слу ха и осо ба ма са мо то рич ким по ре ме ћа ји ма; нео р га ни зо ван школ ски пре-
воз за уче ни ке ко ји ста ну ју да ле ко од шко ла, не мо гућ ност ко ри шће ња зна ков-
ног је зи ка, ауди о за пи са и уџ бе ни ка на Бра је вом пи сму. Пре ма ми шље њу ис пи-
та ни ка, уна пре ђе ње ин клу зив ног про це са мо же се пла ни ра ти за по шља ва њем 
де фек то ло га и сма ње њем бро ја уче ни ка у раз ре ду. Још увек по сто ји ми шље-
ње да би де цу са те шко ћа ма у раз во ју тре ба ло из дво ји ти у по себ на оде ље ња.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ин декс ин клу зив но сти, ин клу зив но обра зо ва ње, де ца са 
те шко ћа ма у раз во ју.

1 Рад је реализован у оквиру пројеката “Креирање Протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма” (бр. 179025) и “Социјална партиципација особа са интелектуалном 
ометеношћу“ (бр. 179017), чију реализацију финансира Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2014.
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УВОД

Ин клу зи ја се исто вре ме но од но си на дру штве не и обра зов не вред но-
сти, и на ин ди ви ду ал не вред но сти по је дин ца. О ин клу зив ном обра зо ва њу 
се пи ше и го во ри као о кон цеп ту, по кре ту, те о ри ји, фи ло зо фи ји, про це су, 
обра зов ној прак си, обра зов ној по ли ти ци. Нај че шће се де фи ни ше као про-
грам у ко ме де ца са те шко ћа ма у раз во ју и њи хо ви вр шња ци без те шко ћа 
за јед нич ки уче ству ју у про грам ским са др жа ји ма и ак тив но сти ма (Ву ја чић 
и Ђе вић, 2013), али и пру жа ње по треб не по др шке свим ак те ри ма у обра зов-
ном си сте му, као и при ла го ђа ва ње школ ских са др жа ја и ор га ни за ци је ра да 
шко ле, ко ји ће би ти под сти цај ни за уче ни ке и на став ни ке (Bo oth & Ain scow, 
2010). Да би ин клу зив но обра зо ва ње би ло успе шно, по треб но је ис пу ни-
ти од ре ђе не усло ве. Уко ли ко се де ца са те шко ћа ма у раз во ју не шко лу ју у 
аде кват ним усло ви ма, ин клу зи ја за ове уче ни ке мо гла би по при ми ти дру ге 
раз ме ре. По да ци ука зу ју на то да ин клу зив но обра зо ва ње у не ким си ту а ци-
ја ма мо же би ти штет но за де те (Fuchs & Fuchs, 1994). Ства ра ње ефек тив них 
ин клу зив них шко ла, иако је те шко, мо же би ти по стиг ну то чак и у си ро ма-
шним ур ба ним за јед ни ца ма. Ипак, овај по сао зах те ва до ста вре ме на, и ни-
кад не ће за и ста би ти и за вр шен. Увек ће по сто ја ти но ви иза зо ви и обла сти, 
ко је зах те ва ју уна пре ђе ње (He hir & Kat zman, 2012).

Пре ма За ко ну о осно ва ма си сте ма вас пи та ња и обра зо ва ња, га ран-
ту је се јед на ко правo и до ступ ност обра зо ва ња и вас пи та ња без дис кри-
ми на ци је и из два ја ња по осно ву по ла, со ци јал не, кул тур не, ет нич ке, ре-
ли гиј ске или дру ге при пад но сти, ме сту бо рав ка, од но сно пре би ва ли шта, 
ма те ри јал ног или здрав стве ног ста ња, те шко ћа и смет њи у раз во ју и ин-
ва ли ди те та, као и по дру гим осно ва ма (За кон о осно ва ма си сте ма вспи-
ат ња и обра зо ва ња РС, 2013). За кон о за бра ни дис кри ма на ци је, члан 19, 
на во ди да сва ко има пра во на пред школ ско, основ но, сред ње и ви со ко 
обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма, у скла ду 
са за ко ном (За кон о за бра ни дис кри ми на ци је, 2009). Ме ђу тим, за ко не 
ни је до вољ но са мо до не ти, већ спро ве сти и у прак си. Да би ин клу зив-
но обра зо ва ње у пот пу но сти би ло при ме ње но, по треб но је от кло ни ти 
мно ге ба ри је ре. Пре све га, ну жно је оси гу ра ти објек тив не прет по став-
ке ко је се од но се на при клад ност и функ ци о нал ност про сто ра уста но ве 
(мо гућ ност без бед ног кре та ња и за до во ља ва ња фи зи о ло шких по тре ба) и 
опре мље ност рад ног про сто ра. Та ко ђе, нео п ход но је ства ра ње по вољ них 
ор га ни за ци о них усло ва: из ра да и спро во ђе ње про гра ма ра да при ла го-
ђе них ин ди ви ду ал ним спе ци фич но сти ма де це, ода бир ак тив но сти ко је 
омо гу ћа ва ју уче шће и уче ње, оси гу ра ва ње до дат не по мо ћи и по др шке у 
ра ду итд. (Сре те нов, 2008).
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Ка да го во ри мо о су бјек тив ним прет по став ка ма, пре све га го во ри-
мо о при пре мље но сти уче сни ка вас пит но-обра зов ног про це са за рад са 
де цом са те шко ћа ма у раз во ју. До са да шња ис тра жи ва ња вр ше на на на-
шим про сто ри ма по ка за ла су да на став ни ци углав ном има ју по др жа ва-
ју ћи став пре ма ини ци ја ти ви да се де ца са те шко ћа ма у раз во ју укљу че 
у ре дов ну шко лу, али сма тра ју да је у том про це су нео п хо дан се лек тив-
ни при ступ пре ма вр сти и сте пе ну оме те но сти. Ве ли ки број на став ни ка 
осе ћа не си гур ност, не спрем ност да од го во ре иза зо ви ма ко ји се пред њих 
по ста вља ју ка да је ин клу зив но обра зо ва ње у пи та њу, али и не до вољ но 
ком пе тен ци ја за рад са де цом са те шко ћа ма у раз во ју (Jer man, 2006; 
Ра јо вић и Јо ва но вић, 2010; Ста ни са вље вић-Пе тро вић и Стан чић, 2010; 
Стан ко вић-Ђор ђе вић, 2006, 2007; Ве љић, 2010; Ву ја чић, 2006).

На осно ву ана ли зе по сто је ћег ста ња и ак ту ел них по тре ба у под руч ју 
обра зо ва ња до би ја мо увид ко је је усло ве нео п ход но де фи ни са ти и ре а-
ли зо ва ти, ка ко би се оства ри ла успе шна школ ска и со ци јал на ин клу зи ја 
де це са те шко ћа ма у раз во ју. Че сто се под тим усло ви ма под ра зу ме ва 
обез бе ђи ва ње на став ног ма те ри ја ла и опре ме, при сту пач ност окру же-
њу, вр шњач ка при хва ће ност, до дат на на став на по др шка. 

ЦИљ РА ДА

Циљ ра да је пре по зна ва ње ба ри је ра у ин клу зив ном обра зо ва њу и де-
фи ни са ње фак то ра ко ји мо гу уна пре ди ти ин клу зив ни про цес на осно-
ву ре зул та та про це не про фе со ра раз ред не на ста ве, уче ни ка ре дов них 
основ них шко ла и ро ди те ља са те ри то ри је гра да Но вог Са да и Бе о гра да 
(оп шти на Зе мун). 

МЕТОД РАДА

Узорак

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 300 ис пи та ни ка: 100 уче ни ка ре дов-
них основ них шко ла (33.3% де ча ка и 66.7% де вој чи ца; 100 ро ди те ља 
(33.3% оче ва и 66.7% мај ки) и 100 про фе со ра раз ред не на ста ве (6.7% 
му шког и 93.3% жен ског по ла). 

Ин стру мен ти и  про це ду ра

За по тре бе ис тра жи ва ња ко ри шћен је Ин декс ин клу зив но сти (Bo-
oth, Ain scow, Black-Haw kings, Wa ughn & Shaw, 2000), ин стру мент ко ји 
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је ви ше усме рен пре ма школ ском окру же њу, али пре пре ке (ко је иден-
ти фи ку је) мо гу се пре не ти на гло бал ни ни во. Ин декс ин клу зив но сти је 
си но ним за про це ну по др шке и раз во ја ин клу зив ног обра зо ва ња. На ме-
њен је пла ни ра њу, ре а ли зо ва њу и пра ће њу ак тив но сти у окви ру ин клу-
зив ног при сту па кроз три ди мен зи је: ин клу зив ну кул ту ру, ин клу зив ну 
по ли ти ку и ин клу зив ну прак су. Осми шљен је та ко да се, осла ња њем на 
по сто је ћа зна ња, ис ку ства и ре сур се у шко ли, успе шно мо же ко ри сти ти 
као ин стру мент за ис тра жи ва ње ста ња у шко ли, али и за под сти ца ње и 
по др жа ва ње пред у зе тих ме ра. Ана ли зом ре зул та та до би је них пу тем Ин-
дек са ин клу зив но сти, уче сни ци ма вас пит но-обра зов ног про це са да ју се 
смер ни це за уна пре ђи ва ње ин клу зив не те о ри је и прак се.  

Ис пи та ни ци ма су по ста вље на пи та ња по де ље на у три ка те го ри је-ди-
мен зи је: ди мен зи ја А: Ства ра ње ин клу зив не кул ту ре, ди мен зи ја Б: Кре-
и ра ње ин клу зив не по ли ти ке и ди мен зи ја Ц: Раз вој ин клу зив не прак се. 
Сва ка ди мен зи ја по де ље на је на две обла сти, и то: А.1 Из град ња за јед-
ни це, А.2 Ус по ста вља ње ин клу зив них вред но сти, Б.1 Ство ри ти шко лу 
за све, Б.2 Ор га ни зо ва ње по др шке раз ли чи то сти ма, Ц.1 Ор га ни зо ва ње 
уче ња и Ц.2 Мо би ли за ци ја ре сур са. Сва ка област са др жи из ме ђу 5 и 11 
тврд њи (по ка за те ља ин клу зи је). Ис пи та ни ци за о кру жу ју у ко јој се ме-
ри сла жу са да том тврд њом. Ска ла је че тво ро сте пе на, Ли кер то вог ти-
па, уоби ча је ног си сте ма бо до ва ња (оце на 1 - уоп ште се не сла жем, 2 
- углав ном се не сла жем, 3 -углав ном се сла жем, 4 - у пот пу но сти се сла-
жем). Упит ник за ро ди те ље и про фе со ре раз ред не на ста ве са др жи исте 
тврд ње, а мо же се, из ме ђу оста лог, при ме ни ти и на не на став но осо бље и 
школ ску упра ву.  Од ис пи та ни ка је тра же но да про чи та ју сва ку тврд њу, а 
за тим за о кру же у ко јој се ме ри сла жу или не сла жу са да тим тврд ња ма. 
Упит ник за де цу са сто ји се из два де ла: Мо ја основ на шко ла и По ка за те-
љи ин клу зив но сти. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

За по тре бе ра да из дво ји ли смо тврд ње ко је пре ма ми шље њу про фе-
со ра раз ред не на ста ве пред ста вља ју пре пре ку ин клу зив ном обра зов ном 
про це су.

На осно ву при ка за них ре зул та та у Та бе ли 1, уоча ва мо да про фе-
со ри раз ред не на ста ве сма тра ју да у до вољ ној ме ри ни је обез бе ђен 
школ ски пре воз за уче ни ке са огра ни че ном по кре тљи во шћу (АС=1.20), 
про стор и згра да ни су уре ђе ни та ко да бу ду при сту пач ни осо ба ма ко је 
има ју те шко ће са ви дом, слу хом и/или кре та њем (АС=1.50), да уче ни-
ци то ком ча са не мо гу да во де бе ле шке на се би свој ствен/мо гућ на чин, 
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да не ма ју ауди о за пи се и Бра је ве ма ши не (АС=1.53). Про фе со ри раз-
ред не на ста ве су ми шље ња да уче ни ци са те шко ћа ма у раз во ју ни су 
јед на ко при хва ће ни у шко ли (1.93), да на ча со ви ма ни су у мо гућ но сти 
да ко ри сте аудио и ви део опре му као по моћ у са вла да ва њу на став ног 
гра ди ва (1.96) и да се уче ни ци ма не обез бе ђу је до дат на по моћ при уче-
њу и уче шћу у на ста ви (2.06).

Тебела 1 – Препреке у инклузивном образовању - мишљење  
професора разредне наставе

Тврдње Н Мин Маx АС СД

Ц1.8 Обез бе ђен је по се бан школ ски пре воз за уче-
ни ке са огра ни че ном по кре тљи во шћу

100 1 3 1.20 .484

Б1.3 Школ ска згра да и про стор при сту пач ни су за 
све, по себ но за осо бе ко је има ју те шко ће са ви дом, 
слу хом или кре та њем

100 1 4 1.50 .776

Ц1.2 То ком ча со ва уче ни ци мо гу да пра ве бе ле-
шке на се би свој ствен на чин (цр те жи, ауди о за пи-
си, Бра је во пи смо ...) 

100 1 4 1.53 .819

A2.3 Уче ни ци са те шко ћа ма у раз во ју јед на ко су 
при хва ће ни у шко ли

100 1 4 1.93 .944

C2.2 На ча со ви ма уче ни ци мо гу да ко ри сте ра чу-
на ре, те ле ви зи ју и ви део у са вла да ва њу на став ног 
гра ди ва 

100 1 3 1.96 .718

B2.3 Уче ни ци ма се обез бе ђу је до дат на по моћ при 
уче њу и уче шћу у на ста ви

100 1 4 2.06 .827

Графикон 1. Препоруке професора разредне наставе 
за унапређење инклузивног образовања

 
Препоруке професора разредне наставе

Помоћ дефектолога
22,2%

Без одговора
44,4%

Остало
15,6%%

Мањи разреди
8,9%

Посебна одељења
8,9%
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Од ис пи та ни ка је тра же но да на ве ду пре по ру ке за по бољ ша ње ква-
ли те та обра зо ва ња де це са те шко ћа ма у раз во ју. Ре зул та ти при ка за ни на 
гра фи ко ну 1 по ка зу ју да нај ве ћи про це нат про фе со ра раз ред не на ста ве 
ни је од го во рио на ово пи та ње  (44.40%). Оста ли (22.20%) сма тра ју да је за 
рад са де цом са те шко ћа ма у раз во ју нео п ход но за по сли ти де фек то ло ге 
док 8.90% сма тра да је у шко ла ма у ко ји ма се шко лу ју де ца са те шко ћа ма 
у раз во ју по треб но сма њи ти број уче ни ка у раз ре ду или из дво ји ти де цу са 
те шко ћа ма у раз во ју у по себ на оде ље ња (кон цепт ин те гра ци је).

Табела 2 – Препреке у  инклузивном образовању 
 - мишљење родитеља

Тврдње Н Мин Маx АС СД

Ц1.8 Обезбеђен је посебан школски превоз за 
ученике са ограниченом покретљивошћу

100 1 4 1.40 .855

Б1.3 Школска зграда и простор приступачни су 
за све, посебно за особе које имају тешкоће са 
видом, слухом или кретањем

100 1 4 1.56 .971

А2.3 Ученици са тешкоћама у развоју једнако су 
прихваћени у школи

100 1 4 1.63 .850

C1.4 Ученици су укључени у међусобно оцењивање 100 1 3 1.83 .698
B2.3 Ученицима се обезбеђује додатна помоћ при 
учењу и учешћу у настави

100 1 4 1.90 .994

B1.1 При запошљавању у школи нема 
дискриминације према полу, националности, 
вери језику...

100 1 4 1.96 .964

Из Та бе ле 2 ви ди мо да ро ди те љи на во де да уче ни ци ма са огра-
ни че ном по кре тљи во шћу ни је обез бе ђен школ ски пре воз (АС=1.40); 
да школ ска згра да и про стор око ње ни су при сту пач ни за све осо бе, 
а по себ но за оне ко је има ју про бле ме са ви дом, слу хом и/или кре та-
њем (АС=1.56); да уче ни ци са те шко ћа ма у раз во ју ни су под јед на ко 
при хва ће ни у шко ли као оста ла де ца (АС=1.63). Ро ди те љи сма тра ју 
да уче ни ци ни су укљу че ни у ме ђу соб но оце њи ва ње (АС=1.83), да им 
ни је обез бе ђе на до дат на по моћ при уче њу (АС=1.90) и да у шко ли 
при ли ком за по шља ва ња по сто ји дис кри ми на ци ја пре ма по лу, на ци о-
нал но сти, ве ри и је зи ку (АС=1.96).

Као и про фе со ри ма раз ред не на ста ве и ро ди те љи ма је да та мо гућ-
ност да ва ња пре по ру ке за по бољ ша ње ква ли те та обра зо ва ња де це са те-
шко ћа ма у раз во ју. 
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Графикон 2 – Препоруке родитеља за побољшање квалитета  
образовања деце са тешкоћама у развоју

На Гра фи ко ну 2 уоча ва мо да 20% сма тра да је по треб но за по сли ти 
де фек то ло ге, 15.5% за ла же се за ма њи број уче ни ка у раз ре ду, 11.1% је 
ми шље ња да је де цу са те шко ћа ма у раз во ју по треб но из дво ји ти у по себ-
на оде ље ња, док 23.3% ро ди те ља ни је од го во ри ло на ово пи та ње

Табела 3 – Препреке у  инклузивном образовању – мишљење деце

Тврдње Н Мин Маx АС СД

Ц1.8 Обезбеђен је посебан школски превоз за 
ученике са ограниченом покретљивошћу

100 1 4 1.26 .691

Б1.3 Школска зграда и простор приступачни су за 
све, посебно за особе које имају тешкоће са видом, 
слухом или кретањем

100 1 4 1.46 .899

Ц1.2 Током часова ученици могу да праве белешке 
на себи својствен начин 

100 1 4 1.53 .973

A2.5 Ученици помажу другим ученицима који 
имају тешкоће у учењу 

100 1 4 1.73 .980

B2.1 Школа помаже ученицима са тешкоћама у 
учењу у настави

100 1 4 1.96 .889

C1.4 Ученици су укључени у међусобно оцењивање 100 1 4 1.96 .808

Уче ни ци, као и ро ди те љи и про фе со ри раз ред не на ста ве сма тра ју да 
у до вољ ној ме ри ни је обез бе ђен по се бан школ ски пре воз за уче ни ке са 
огра ни че ном по кре тљи во шћу (АС=1.26); да школ ска згра да и про стор 
ни су при сту пач ни за сву де цу (АС=1.46) и да уче ни ци то ком ча са не 

 
Препоруке родитеља

Дефектолози
20%

Остало
30,1%

Без одговора
22,3%

Мањи разреди
15,5%

Посебна одељења
11, 10%
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мо гу да пра ве бе ле шке на се би свој ствен на чин (АС=1.53). Та ко ђе де ца 
су ми шље ња да не по ма жу до вољ но уче ни ци ма са те шко ћа ма у уче њу 
(АС=1.73), да шко ла ге не рал но не до вољ но по ма же уче ни ци ма са те шко-
ћа ма у уче њу (АС=1.96) и да уче ни ци ни су до вољ но укљу че ни у ме ђу-
соб но оце њи ва ње (1.96).

Графикон 3 – Предлози ученика за промене  
и побољшања у школи

Ка да су у пи та њу пред ло зи уче ни ка за про ме не и по бољ ша ње у шко-
ли 15.5% сма тра да би тре ба ло по бољ ша ти обез бе ђе ње у шко ли; 14.4%  
да су хи ги јен ски усло ви у шко ли ло ши; 10.2% уче ни ка сма тра да је по-
треб но на ба ви ти но ве ком пју те ре, док 37.7% уче ни ка ни је да ло од го вор 
на ово пи та ње.

ДИ СКУ СИ ЈА

Про фе со ри раз ред не на ста ве сма тра ју да школ ска згра да и про стор 
око ње ни су при сту пач ни за уче ни ке са те шко ћа ма у раз во ју и да за њих 
ни је ор га ни зо ван по тре бан пре воз (по себ но за оне ко је има ју те шко ће 
са ви дом, слу хом или кре та њем). До са да шња ис тра жи ва ња на по љу ин-
клу зив ног обра зо ва ња у на шој сре ди ни ин ди ко ва ла су не га тив не ста во-
ве, не ви дљи вост у за јед ни ци, не ви дљи вост у шко ли, број ност оде ље ња и 
си ро ма штво као основ не пре пре ке на пу ту ка ин клу зив ном обра зо ва њу 
(Стан ко вић-Ђор ђе вић, 2007., Ста ни са вље вић-Пе тро вић и Стан чић, 2010., 
Ђе вић, 2009). Ис тра жи ва ње ко је су спро ве ли Је ре мић и Ћук (2007) по-
твр ди ло је не до ста так уџ бе ни ка на Бра је вом пи сму, звуч не сиг на ли за ци је, 
не до ступ них то а ле та и лиф то ва у шко ла ма у ко ји ма се уче ни ци оме те ни 

 
Предлози ученика

Остало
22,2%

Обезбеђење
15,5%

Хигијена
14,4%

Без одговора
37,3%

Компјутери
10,2%



БАРИЈЕРЕ У ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 375

у раз во ју већ шко лу ју. Sas sa ki (2011) пре пре ке у ин клу зив ном обра зо ва њу 
свр ста ва у две гру пе: ква ли та тив не и кван ти та тив не. Под кван ти та тив ним 
ба ри је ра ма под ра зу ме ва огра ни чен скуп по ку ша ја да се ин клу зив но обра-
зо ва ње им пле мен ти ра у ре дов не шко ле. Ква ли та тив не ба ри је ре под ра зу-
ме ва ју не а де кват ну на став ну и ад ми ни стра тив ну прак су ко ја се спро во-
ди у ре дов ним шко ла ма ко је се де кла ри шу као ин клу зив не. Law (1993)., 
Hem mingsson & Bo rell (2000) на во де и сле де ће пре пре ке ко је про стор чи-
не не при сту пач ним и оте жа ва ју фи зич ки при ступ објек ти ма: ве о ма стр ме 
рам пе, пре те шка вра та и пре ви со ки пра го ви. Пре ма ми шље њу про фе со ра 
раз ред не на ста ве, уче ни ци са те шко ћа ма у раз во ју ни су јед на ко при хва-
ће ни и ни је им обез бе ђе на до дат на по моћ у на ста ви. Уче ни ци са те шко-
ћа ма у раз во ју ни су у мо гућ но сти да на ча со ви ма ко ри сте аудио и ви део 
уре ђа је као по моћ у са вла да ва њу на став них са др жа ја. Про фе со ри из но се 
и бо ја зан да ће де ца са те шко ћа ма у раз во ју од у зе ти ве ћи део вре ме на и 
па жње на став ни ка на ра чун дру гих уче ни ка. 

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Стан чић и Ста ни са вље вић-Пе тро-
вић (2013) бит ни фак то ри за уна пре ђе ње ин клу зив ног обра зо ва ња су 
ма њи број де це у гру пи, по моћ струч ног ти ма уста но ве (пси хо лог, пе-
да гог, де фек то лог), по моћ у из ра ди ИОП-а, бо ља са рад ња са ро ди те љи-
ма и до дат но уса вр ша ва ње. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да на ста во ве и ми-
шље ње на став ни ка по пи та њу ин клу зив ног обра зо ва ња углав ном ути чу: 
при пре мље ност на став ни ка за рад у ин клу зив ним оде ље њи ма, го ди не 
рад ног ис ку ства, ис ку ство у ра ду са де цом са те шко ћа ма у раз во ју (Nor-
wich & Avra mi dis, 2002., Scruggs & Ma stro pi e ri, 1996) и вр ста и сте пен 
при сут не оме те но сти  (Cen ter & Ward, 1987.,  For lin, 1995., Ra in forth, 
2000., Avra mi dis et al., 2000). 

Ро ди те љи сма тра ју да је у ре дов не шко ле по треб но за по сли ти де-
фек то ло ге и на тај на чин обез бе ди ти до дат ну по моћ де ци са те шко ћа ма 
у раз во ју, али и сма њи ти број ност оде ље ња. И ро ди те љи на во де да уче-
ни ци ма са огра ни че ном по кре тљи во шћу ни је обез бе ђен школ ски пре воз 
у до вољ ној ме ри; да школ ска згра да и про стор око ње ни су при сту пач ни 
по себ но за де цу са сен зор ним оште ће њи ма и да уче ни ци са те шко ћа ма у 
раз во ју ни су под јед на ко при хва ће ни у шко ли као оста ла де ца. Ми ће вић 
(2005) на ла зи да је код ро ди те ља по зи ти ван сте ре о тип пре ма ин ва ли ди-
ма опи сан кроз ка рак те ри сти ке: бор бе ност, упор ност, во ља за жи во том, 
хра брост, дру штве ност и до бро ду шност, док је не га ти ван сте ре о тип опи-
сан кроз изо ло ва ност, ту гу, рав но ду шност, за вид ност.

Уче ни ци де ле ми шље ње про фе со ра и ро ди те ља и као пре пре ке ин-
клу зив ном про це су на во де ло ше ор га ни зо ван пре воз уче ни ка; не при сту-
пач ност школ ске згра де и про сто ра. Де ца сма тра ју да не по ма жу до вољ но 
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вр шња ци ма са те шко ћа ма у уче њу и да шко ла уоп ште не по ма же до вољ но 
уче ни ци ма са те шко ћа ма у уче њу. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Хр-
њи це и Сре те нов (2003), је дан део вр шња ка из ре дов не шко ле им по ма же, 
дру жи се са њи ма. По себ но де вој чи це по ка зу ју же љу да по мог ну де ци са 
те шко ћа ма у раз во ју. Де ца-ис пи та ни ци без раз вој них те шко ћа, не са мо да 
су спрем на да по мог ну и пру же по др шку вр шња ци ма са раз вој ним те шко-
ћа ма на су ге сти ју учи те љи це, већ то чи не и са мо и ни ци ја тив но. Ин тер вју-
и са на де ца са те шко ћа ма у раз во ју ве ћи ном има ју по зи ти ван став пре ма 
шко ли ко ју по ха ђа ју. Ка да је реч о од но су са вр шња ци ма њи хо ва ис ку ства 
су дво ја ка, и по зи тив на и не га тив на. Јед на гру па (углав ном де вој чи це) се 
дру жи са њи ма и пру жа им по др шку у ра ду, док дру га (углав ном  де ча ци) 
пре ма њи ма га је под це њи вач ки став, ко ји под сти че по ја ву агре сив ног по-
на ша ња и оте жа ва со ци јал ну ин те гра ци ју де це са те шко ћа ма у раз во ју. 
Уче ни ци сред њих шко ла, пре ма Ја блан и сар. (2009) по ка зу ју да су нај-
спрем ни ји за дру же ње са вр шња ци ма са оште ће њем ви да (оце на 3.6 на 
ска ли од 1-5). Спрем ност за дру же ње по ка зу је ја сну тен ден ци ју опа да ња 
ка да је реч о оста лим ти по ви ма оме те но сти. Та ко, ис пи та ни уче ни ци по-
ка зу ју сли чан сте пен спрем но сти (сред њег ран га) за дру же ње са вр шња-
ци ма ко ји има ју оште ће ње слу ха и не ки об лик те ле сног оште ће ња, док су 
нај ма ње спрем ни за дру же ње са вр шња ци ма са те шко ћа ма у смет ња ма у 
ин те лек ту ал ном ра зо ју (оце на 2.1). 

ЗА КљУ ЧАК

Раз вој ефек тив них ин клу зив них шко ла је кон ти ну и ран про цес про-
ме на у прав цу ја ча ња и под сти ца ња раз ли чи тих об ли ка пар ти ци па ци је 
уче ни ка, на став ни ка, ро ди те ља и чла но ва ло кал не за јед ни це. Оче ку је се 
да про ме не во де ка раз во ју по ли ти ке, кул ту ре и прак се ко је из ла зе у 
су срет раз ли ка ма ме ђу уче ни ци ма, ства ра ју усло ве за иден ти фи ко ва-
ње и от кла ња ње пре пре ка уче њу и пар ти ци па ци ји, раз ви ја ње про гра ма 
и обу ку на став ни ка. Ин клу зив ни про цес је са ста вљен од мно го број них, 
ма лих и ве ли ких ко ра ка и зах те ва вре ме, по ступ ност и из над све га до бру 
про ми шље ност, а ба зи ран је на ве ро ва њи ма, ста во ви ма и вред но сти ма, 
пе да го шким зна њи ма и спо соб но сти ма. 
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SUMMARY

Based on the selfassesstment results of the elementary schools 
students, teachers and parents, the aim of this study is to idebtify barriers 
to inclusive education and to define the factors that can promote inclusive 
process. 300 participants (n=300) were included in this examination: 100 
elementary school students, 100 parents and 100 teachers.

The results indicate that the participants identfied following barriers 
to inclusive process: inacessibility of schools to persons with sight, hearing 
and locomotion disabilities; unorganized transport for students who live far 
from school or students with disabilities and inability to use own language, 
audiomaterials or Braille machines. Participants believe that inclusive 
process can be improved by employing special education teachers and 
reducing the number of students in classrooms. Unfortunatelly, participants 
still think that students with disabilities should be segregated.

KEY WORDS: Index For Inclusion, inclusive education, children with 
disabilities 


