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САМОПРОЦЕНА КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРИПРЕМЉЕНОСТИ НАСТАВНИКА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА РАД У ИНКЛУЗИВНОМ ОДЕЉЕЊУ 

Бранка Јаблан*****, Ксенија Станимиров, Драгана Станимировић, Јелена Мијић 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд 

Самопроцена наставника је поступак којим се вреднујe сопствена наставна 
пракса и добија одговор на питање да ли су активности које наставници реализују 
адекватне, довољно ефикасне и ефективне за рад са децом. Постоји много аспеката 
самопроцене наставника, а циљ овог рада је самопроцена компетенција и 
припремљености наставника средњих школа за рад са ученицима са сметњама у 
развоју у инклузивном одељењу. 

Узорак су чинила 44 наставника средњих школа. У истраживању је 
коришћена скала Моје мишљење о инклузији (My Thinking About Inclusion Scale – 
MTAI, Stoiber, Gettinger & Goetz, 1998). 

Резултати добијени на субскали Самопроцена компетенција сврставају 
наставнике из нашег истраживања у категорију са умерено или средње негативном 
самопроценом компетенција за рад са ученицима са сметњама у развоју. 
Наставници сматрају да су припремљени за рад са ученицима са лакшим облицима 
сметњи, али да ученицима који имају теже облике ометености не могу да пруже 
адекватно образовање. На субскали Самопроцена припремљености резултати указују на 
умерено негативну самопроцену припремљености за рад са ученицима са сметњама 
у развоју. Наставници сматрају да су најбоље припремљени за прилагођавање 
наставног плана и програма, охрабривање учешћа у малим групама и охрабривање 
социјалне интеракције, а најмање припремљени за примену техника за 
контролисање проблема у понашању и техника за процену. 

Кључне речи: самопроцена наставника, инклузивно одељење, ученици са 
сметњама у развоју. 

  

                                                           
***** 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 РС, 2011-2018. 


