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Ко о пе ра тив но под у ча ва ње де це са аути змом је ино ва тив на прак са у ко-
јој ре дов ни на став ник и де фек то лог де ле од го вор ност за упра вља ње раз ре дом 
и под у ча ва ње. Оба на став ни ка тре ба да бу ду при пре мље на за ко о пе ра тив но 
под у ча ва ње све ве ћег бро ја уче ни ка са по ре ме ћа ји ма аути стич ког спек тра 
ко ји се еду ку ју у ин клу зив ном се тин гу. Циљ овог ра да је пре глед ли те ра ту ре и 
ак ту ел них са зна ња ко ја се од но се на ефи ка сност ко о пе ра тив ног под у ча ва ња 
уче ни ка са аути змом. Ре зул та ти по ка зу ју да се ис тра жи ва ња ви ше фо ку си-
ра ју на про фе си о нал не ком пе тен ци је и по ве за ност два на став ни ка, не го на 
про це ну ефи ка сно сти ко ти чин га. 

КљУЧ Не Ре ЧИ: по ре ме ћа ји аути стич ког спек тра, ин клу зив на еду ка ци ја, 
са рад ња

УВОД

Нај ди рект ни ји об лик са рад ње про фе со ра раз ред не или пред мет не 
на ста ве и де фек то ло га (спе ци јал ног еду ка то ра) у ин клу зив ном раз ре ду 
оства ру је се кроз за јед нич ко из во ђе ње на ста ве у фор ми тзв . ко о пе ра-
тив ног под у ча ва ња . Иако уло ге оба на став ни ка ва ри ра ју у за ви сно сти од 
ци ље ва од ре ђе не на став не је ди ни це и спе ци фич них обра зов них по тре-
ба са мих уче ни ка, у ве ћи ни мо де ла ко о пе ра тив ног под у ча ва ња ре дов ни 
на став ник и спе ци јал ни еду ка тор са ра ђу ју у свим ета па ма ре а ли за ци је 

*  Овај рад је проистекао из истраживања на пројекту “Социјална партиципација 
особа са интелектуалном ометеношћу“ (ев . бр . 179 017) који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије .
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ча са, од пла ни ра ња са ме на ста ве и мо гу ћих адап та ци ја, пре ко не по сред-
ног под у ча ва ња, до ева лу а ци је уче нич ких по стиг ну ћа (Tur nbull et al ., 
2004, пре ма Wil son & Mic ha els, 2006) .

По др шка де фек то ло га де ци с по ре ме ћа ји ма аути стич ког спек тра ко-
ја су укљу че на у ре дов не шко ле у на шој зе мљи углав ном се огра ни ча ва 
на кон сул та ти ван рад са на став ни ци ма и раз ли чи те об ли ке ин ди ви ду ал-
ног ра да са уче ни ком ван школ ског окру же ња . За раз ли ку од кон сул та-
тив ног мо де ла пру жа ња по др шке, ко о пе ра тив но под у ча ва ње омо гу ћа ва 
спе ци јал ном еду ка то ру не по сред ну са рад њу са ре дов ним на став ни ком, 
пла ни ра ње и за јед нич ко под у ча ва ње . На тај на чин се де фек то лог не по-
сред но упо зна је са раз ред ном кли мом, усво је ним обра сци ма по на ша ња 
и спе ци фич ним обра зов ним по тре ба ма по је ди них уче ни ка, што је ва-
жан пред у слов за ква ли те тан са ве то дав ни рад . Овај на чин под у ча ва ња 
не стиг ма ти зу је уче ни ке, из два ја њем у по себ на оде ље ња или чак уста но-
ве у ко ји ма се спро во де спе ци ја ли зо ва ни трет ма ни . 

Је дан од основ них про бле ма у спро во ђе њу би ло код об ли ка ин тер-
вен ци је код де це са аути змом је сте мо гућ ност ге не ра ли за ци је на у че них 
ве шти на и њи хо ве аде кват не при ме не у ре ал ним жи вот ним окол но сти-
ма . Ко о пе ра тив но под у ча ва ње је при влач но они ма ко ји до во де у пи та ње 
успе шност и изо ло ва ност про гра ма ко ји се из во де ван ре дов ног раз ре да 
– оно омо гу ћа ва да уче ник исто вре ме но до би је и струч ност ре дов ног на-
став ни ка ве за ну за са др жај пред ме та, и струч ност спе ци јал ног еду ка то-
ра ко ја се од но си на по зна ва ње ка рак те ри сти ка уче ни ка с оме те но шћу, 
као и про це ду ра, по сту па ка и ме то да у ра ду с њи ма (Sta in back & Sta in-
back, 1984; Will, 1986, све пре ма We iss, 2004) .

По зи тив ни ефек ти овог мо де ла ра да не огра ни ча ва ју се са мо на уче-
ни ке са аути змом, већ се на во ди да удру же ни рад об у че них ре дов них на-
став ни ка и спе ци јал них еду ка то ра у раз ре ди ма ко је по ха ђа ју и уче ни ци са 
аути змом има по зи тив не ефек те на све уче ни ке и пред ста вља об лик ра да 
ко ји се ра до пре по ру чу је у ин клу зив ном обра зо ва њу (Whit mer, 2013) . 

Ко о пе ра тив но под у ча ва ње у Ср би ји још увек пред ста вља ино ва тив ну 
на став ну прак су, ко ја се спро во ди вр ло рет ко . Чак и у зе мља ма са ду гом 
тра ди ци јом ин клу зив ног обра зо ва ња овај мо дел ра да са де цом ко ја има-
ју по ре ме ћај аути стич ког спек тра ве о ма је ре дак . Отва ра ње до дат них 
рад них ме ста и по сто је ћа фи нан сиј ска оп те ре ће ност шко ла мо гу пред-
ста вља ти је дан од раз ло га те по ја ве . Уко ли ко је за шко лу не е ко но мич но 
да ан га жу је спе ци јал не еду ка то ре у мо де лу ко о пе ра тив ног под у ча ва ња, 
Ваг нер (Wag ner, 2009) пре по ру чу је по вре ме но ан га жо ва ње ко ла бо ра-
тив них кон сул та на та ко ји су уско спе ци ја ли зо ва ни за област аути зма и 
ко ји би на став ни ка са ве то ва ли при пла ни ра њу и ре а ли за ци ји на ста ве .
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С об зи ром на оче ки ва ња да ће у бу дућ но сти све ве ћи број де фек то-
ло га и на став ни ка из ре дов них основ них шко ла са ра ђи ва ти у про це су 
ко о пе ра тив ног под у ча ва ња де це са аути змом, циљ овог ис тра жи ва ња је 
при каз не та ко број них сту ди ја ко је се ба ве на ве де ним мо де лом на став-
ног ра да .  

ПРО ЦЕ ЊЕ НИ ЕФЕК ТИ КО О ПЕ РА ТИВ НОГ ПОД У ЧА ВА ЊА

У ли те ра ту ри се при ме на ко о пе ра тив ног под у ча ва ња у ра ду са де-
цом са аути змом обич но ве зу је за усва ја ње школ ских зна ња из од ре ђе-
них на став них пред ме та, па та ко у јед ном ис тра жи ва њу гру па ауто ра да-
је при каз и опис овог мо де ла под у ча ва ња на ча со ви ма хе ми је у сред њим 
шко ла ма ко је по ха ђа ју и де ца са аути змом (Ma stro pi e ri, Scruggs, Gra etz, 
Nor land, Gar di zi, & Mcduf fie, 2005) . На став ник хе ми је и спе ци јал ни еду-
ка тор су за јед нич ки ре а ли зо ва ли ча со ве хе ми је у че ти ри сред ње шко ле, 
у ко ји ма се број уче ни ка по учи о ни ца ма кре тао од 22-27 . На став ни ци су 
у свом ра ду пре зен то ва ли ин фор ма ци је уче ни ци ма, ор га ни зо ва ли прак-
тич не ак тив но сти, при ме њи ва ли кви зо ве и те сто ве и из во ди ли ла бо ра то-
риј ске ве жбе . На став ник хе ми је се то ком пре да ва ња нај че шће обра ћао 
чи та вом раз ре ду, док је спе ци јал ни еду ка тор био усме рен на уче ни ке 
ко ји зах те ва ју до дат ну по др шку . У прак тич ном и ла бо ра то риј ском ра-
ду уче ни ци су нај че шће би ли по де ље ни у гру пе, а на став ни ци су за јед-
нич ки пру жа ли по др шку свим гру па ма, као и по је ди нач ним уче ни ци-
ма уну тар гру па . Ауто ри ова кав на чин ра да из два ја ју као при мер до бре 
прак се ко јим се оства ру ју по ста вље ни ци ље ви (Ma stro pi e ri et al ., 2005) .

По све му су де ћи, на став ни ци ко ји су ко ор ди ни са ли сво је ак тив но сти 
у ре а ли за ци ји сло же ног на став ног про це са пре ва зи шли су, не са мо по чет-
ни ста ди јум, већ и ста ди јум ком про ми са у оства ри ва њу ме ђу соб не са рад-
ње . Ов де је реч о пра вом ко ла бо ра тив ном про це су (Ge tely & Ge tely, 2001) . 

По сто је ис тра жи ва ња у ко ји ма jе коoперативно под у ча ва ње ко-
ри шће но и за усва ја ње со ци јал них ве шти на код уче ни ка са аути змом 
(Simp son, Lan go ne, & Ayres, 2004) . Симп сон и са рад ни ци (Simp son et 
al ., 2004) су ко ри сти ли ком пју тер ску тех но ло ги ју и ви део мо де ло ва ње 
за раз вој со ци јал них ве шти на код че ти ри уче ни ка са аути змом, а за тим 
су про це њи ва ли ефек те трет ма на уз кон стант но ак тив но уче шће два на-
став ни ка, ка ко у про це су трет ма на, та ко и у про це су ева лу а ци је ње го вих 
ефе ка та . Ре зул та ти по ка зу ју да су сви уче ни ци по ве ћа ли број же ље них 
по на ша ња . Упо тре ба ко ти чинг мо де ла у уна пре ђе њу со ци јал не ком пе-
тен ци је опи су је се као не за о би ла зни об лик ра да са уче ни ци ма са ви со-
ко функ ци о нал ним аути змом и Аспер ге ро вим син дро мом . Спе ци јал ни 
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еду ка то ри у тим си ту а ци ја ма до би ја ју, из ме ђу оста лог, и уло гу „со ци јал-
ног пре во ди о ца“, по ма жу ћи уче ни ци ма да раз у ме ју со ци јал не од но се и 
пра ви ла, као и да об ли ку ју сво је по на ша ње (Sa fran, & Sa fran, 2001) .

Уло гу ко о пе ра тив ног под у ча ва ња у раз во ју со ци јал не ком пе тен ци је 
уче ни ка пре по зна је и Ме де и рос (Me de i ros, 2007) ис ти чу ћи да ин клу зив-
ни мо дел обра зо ва ња мо же до при не ти по бољ ша њу со ци јал них ве шти на 
уче ни ка са аути змом са мо уко ли ко је ре дов ни на став ни про грам пра-
ћен ко ти чин гом, аде кват ном обу ком ре дов них на став ни ка и при ме ном 
прин ци па струк ту ри ра ног под у ча ва ња и при ме ње не ана ли зе по на ша ња . 

У ис тра жи ва њу ко је је за циљ има ло  ана ли зу ре зул та та две сту ди је 
на те му ис ку ста ва на став ни ка сред њих шко ла у ко о пе ра тив ном под у ча-
ва њу ука зу је се да на став ни ци из ве шта ва ју о по зи тив ним ефек ти ма њи-
хо вог ра да са спе ци јал ним еду ка то ри ма ко ји има ју ком пе тен ци је за рад 
са де цом са аути змом (Cra mer, Li ston, Ne vin, & Tho u sand, 2010) . На и ме, 
на став ни ци су ис та кли да су при ме ти ли по бољ ша ња у по на ша њу уче ни ка 
са аути змом, про ме ну ста во ва код уче ни ка ти пич ног раз во ја, као и да су 
са ми про ши ри ли сво ја зна ња и усво ји ли но ве ве шти не . Дру ги ауто ри ука-
зу ју на то да се на став ни ци осе ћа ју мно го си гур ни је и ла год ни је уко ли ко 
се са њи ма у на став ном про це су на ла зи не ко ко по зна је спе ци фич но сти 
функ ци о ни са ња де те та са аути змом и ко има ре ше ње за пре ва зи ла же ње 
про бле ма тич них си ту а ци ја (Ham mel, 2012; McCol low, Da vis, & Co pland, 
2013) . У скла ду са овим на ла зи ма су и ре зул та ти ис тра жи ва ња у ко ме су 
ис пи ти ва не по тре бе ре дов них на став ни ка ко ји ра де са уче ни ци ма са аути-
змом (Busby, In gram, Bow ron, Oli ver, & Lyons, 2012) . На став ни ци у основ-
ним шко ла ма су ис ка за ли по тре бу за при су ством спе ци јал ног еду ка то ра 
и по тре бу за спро во ђе њем ко о пе ра тив них ак тив но сти са њим у раз ре ди ма 
ко је по ха ђа ју уче ни ци са аути змом (Busby et al ., 2012) . 

Кра мер и Не вин (Cra mer & Ne vin, 2006) спро во де ис тра жи ва ње чи-
јим узор ком је об у хва ће но 46 на став ни ка ко ји има ју ис ку ство у ко о пе ра-
тив ном под у ча ва њу у раз ре ди ма ко је по ха ђа ју де ца са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу, сен зор ним смет ња ма и аути змом . Циљ ис тра жи ва ња је био 
усме рен на ис пи ти ва ње од но са ме ђу на став ни ци ма ко ји су за јед но ан га-
жо ва ни у ко ти чин гу, као и опи си ва ње ка рак те ри сти ка са мог мо де ла ра да . 
Ре зул та ти по ка зу ју да су ови на став ни ци нај че шће у ра ду при ме њи ва ли 
стра те ги је ко о пе ра тив ног уче ња, вр шњач ког под у ча ва ња и ви зу ел не по-
др шке . Сви ис пи та ни ци су из ве шта ва ли о по зи тив ним од но си ма и до број 
са рад њи са дру гим на став ни ком са ко јим су ан га жо ва ни у  ко ти чин гу . 

И по ред по ја ве да се по след њих го ди на у школ ском ра ду са де цом 
са аути змом ин тен зив но ко ри сти ко ти чинг, ре зул та ти по је ди них ис тра-
жи ва ња по ка зу ју да на став ни ци ко ји уче ству ју у ње го вој ре а ли за ци ји не 
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зна ју до вољ но о ефи ка сним стра те ги ја ма ко је се пре по ру чу ју у под у ча-
ва њу де це из аути стич ког спек тра (Lo i a co no & Va len ti, 2010) . У јед ном 
ан ке ти ра њу од 135 на став ни ка из ре дов них шко ла ко ји су у сво јим раз-
ре ди ма има ли уче ни ке са аути змом и уче ство ва ли у ко ти чин гу, са мо 
њих пе то ро је од го во ри ло да су про шли обу ке на те му ем пи риј ски за сно-
ва них при сту па у ра ду са де цом са аути змом (Lo i a co no & Va len ti, 2010) . 
У ис тра жи ва њу Кра мер и Не вин (Cra mer & Ne vin, 2006) од 46 на став ни-
ка са ис ку ством у при ме ни ко ти чинг ме то да че ти ри ис пи та ни ка ни ка да 
ни су по ха ђа ла обу ке за мо дел ра да у ко ји су укљу че ни . 

По ред уоби ча је не уче нич ке уло ге у ко ти чин гу, осо бе са аути змом 
мо гу има ти и уло гу парт не ра у на ста ви . На и ме, у ли те ра ту ри по сто-
је при ка зи ан га жо ва ња осо ба са Аспер ге ро вим син дро мом у ви со ком 
обра зо ва њу као ак те ра у ко ти чинг мо де лу (Jor gen sen, Ba tes, Frec het te, 
Son nen me i er, & Cur tin, 2011) . Пре ма Јор ген се ну и са рад ни ци ма (Jor-
gen sen et al ., 2011) oрганизовање пре да ва ња на фа кул те ти ма у ко ји ма 
уз про фе со ре ак тив ну уло гу има ју и осо бе са Аспер ге ро вим син дро мом 
мо же по зи тив но ути ца ти на све уче сни ке, од но сно на сту ден те ко ји на 
је дан ква ли та тив но дру га чи ји на чин уче о ка рак те ри сти ка ма и по тре ба-
ма осо ба са аути стич ким спек тром, као и на са ме пре да ва че и њи хо ве 
на став не парт не ре са Аспер ге ро вим син дро мом .

ЗА КЉУ ЧАК

Пре гле дом и ана ли зом до ступ них ра до ва мо же се за кљу чи ти да и по-
ред то га што је ко ти чинг био пред мет мно го број них те о риј ских ела бо ра-
ци ја и ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ли те ра ту ра ипак не оби лу је сту ди ја ма 
ко је су у свом фо ку су има ле пра ће ње ефе ка та ко ти чинг мо де ла у ра ду са 
уче ни ци ма са аути змом . У ма ло број ним ра до ви ма у ко ји ма је об ра ђи ва-
на про бле ма ти ка при ме не ко ти чин га у ра ду са уче ни ци ма са аути змом 
при мет но је да из о ста ју де таљ ни опи си ка рак те ри сти ка са мих уче ни ка 
са аути змом као и ни воа на ко јим они функ ци о ни шу, та ко ђе тех ни ке и 
стра те ги је ко је на став ни ци ко ри сте су не до вољ но описанe (Ma stro pi e ri 
et al ., 2005; Me de i ros, 2007; Simp son et al ., 2004) . Ана ли зом при ка за них 
ра до ва по ка за ло се да су ис тра жи вач ки ци ље ви би ли ви ше усме ре ни на 
ис пи ти ва ње и про це ну ком пе тен ци ја са мих на став ни ка за при ме ну ко-
ти чин га, њи хо вих ста во ва пре ма овом на чи ну ра да, као и са рад нич ких 
од но са из ме ђу на став ни ка и спе ци јал них еду ка то ра, а ма ње на ефек те 
ко ји се по сти жу при ме ном ко ти чин га код уче ни ка са аути змом (Busby 
et al ., 2012; Cra mer et al ., 2010; Cra mer & Ne vin, 2006; Ham mel, 2012; Lo-
i a co no & Va len ti, 2010; McCol low et al ., 2013) .
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SUMMARy

Co-teaching of students with autism is an innovative practise in which 
general education teacher and special educator share their responsibilities 
for classroom management and instructions . Both of them should be 
prepared to co-teach increasing number of students with autism spectrum 
disorder in inclusive settings . The objective of this paper was to review the 
literature and current knowledge regarding effectiveness of collaborative 
teaching of students with autism . It was revealed that most studies dealing 
with this topic have focused on professional competences and relationships 
between two teachers, rather than on effectiveness of co-teaching itself .
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