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ТЕМАТСКА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
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Након престанка важења Правилника о наставном плану и програму 
основног образовања и васпитања за ученике са сметњама у развоју по коме 
су прописани посебни програми у складу са сметњама у развоју, ступа на 
снагу нови закон по коме се примењује национални програм уз 
индивидуални план и програм за ученике са сметњама у развоју. Овакав 
начин реализације плана и програма рада у школама за ученике са 
сметњама у развоју представља изазов који је до сада наилазио на велике 
проблеме у самој примени. 

Пракаса указује на потребе: усавршавање знања наставног особља о 
хоризонталној и вертикалној повезаности предмета у нижим и вишим 
разредима основне школе, развоју вештина за идентификацију 
повезаности тематских области програмских садржаја различитих 
предмета.  

Циљ овог рада је предлог примене тематске наставе у образовању 
ученика са сметњама у развоју. 

Оваквим начином планирања Школског програма наставницима ће 
бити омогућено да ефикасније приступе: избору пожељних облика 
подршке ученицима са сметњама у развоју; реализацији наставних 
садржаја, како према ИОПу – 1, тако и према ИОПу – 2; развоју и унапређењу 
реализације наставе са ученицима са сметњама у развоју. 

Очекује се да ће примена програма у пракси унапредити начине 
реализације циљева наставних програма различитих предмета, као и 
унапредити ефикасност и економичност наставе са ученицима са сметњама 
у развоју  

 

Кључне речи: тематска настава, планирање, школски програм, 
међупредметно повезивање. 

 

  


