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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА, ПИРОТ

ПАРТНЕРСТВО НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА
КАО УСЛОВ ОБРАЗОВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ
САЖЕТАК. Инклузија у образовању подразумева отвореност и спремност свих
елемената друштва да сваком детету омогуће образовање, што је могуће оптималније, у школи или разреду који би иначе похађало. Наставници треба да организују активност ученика ради прогресивних
промена целокупне личности детета, уз индивидуализован приступ
сваком детету. Савремена образовно-васпитна пракса полази од хуманистичко-конструктивистичких позиција – дете је у центру интересовања и оно само треба да гради, „конструише” своје знање, а размена
информација треба да иде у оба смера – од професионалца и родитеља
ка детету и обрнуто. Глобалне промене на општем породичном нивоу
изазване рођењем детета са развојном сметњом представљају промене
породичног идентитета и промене интеграционих процеса у породици. Улога наставника је значајна у процесу адаптације породице и у
континуираној подршци која је неопходна породицама са децом са
развојним сметњама током читавог дететовог живота. Основа односа
школе и родитеља деце са развојним сметњама треба да буде схватање
о родитељима као партнерима – интереси, приоритети и бриге породица треба да буду у фокусу теорије и праксе школе. Оно што је заједнички проблем и родитеља и наставника јесте проблем децентрирања са
дечјих ограничења и тешкоћа на њихове потенцијале и могућности, са
академског постигнућа на социјално-афективне исходе и стицање животних вештина.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: наставник, родитељ, инклузија, партнерство.
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ДевеMесеFих CоMина VрошлоC века VроXлемаFика осоXа са хенMикеVом Vочиње Mа се размаFра са асVекFа љуMских Vрава, изјеMначавања моCућносFи и укљученосFи у све MрушFвене Fокове и акFивносFи зајеMнице. Социјални моMел је оMјек КлаVерMовоC залаCања за „Школу Vо мери MеFеFа” (1929, Vрема Хрњица и сар., 2007).
Као алFернаFива меMицинском моMелу, насFао је из Fежњи самих осоXа са омеFеношћу за Vроменом исFоријскоC CлеMања на
осоXе са омеFеношћу као на мање вреMне. Социјални моMел наCлашава Vраво осоXа са омеFеношћу Mа XуMу независне и Mа саме
оMлучују о соVсFвеној суMXини. Фокус се са осоXе која је VроXлем
и њене VороMице VремешFа на MрушFво и њеCове инсFиFуције.
Основни VроXлем јесFе оMнос MрушFва Vрема осоXама са хенMикеVом, а омеFеносF није XолесF, већ варијеFеF љуMске VрироMе.
ДрушFво сFвара изолацију VосFављајући VреM осоXе са хенMикеVом различиFе Xаријере – физичке, социјалне, инсFиFуционалне.
УмесFо оријенFације на неMосFаFке MеFеFа, социјални моMел је
усмерен на оCраничења MрушFва и оXразовноC сисFема који није
у сFању Mа оMCовори на различиFосFи ученика и Mа оXезXеMи механизме за квалиFеFно оXразовање свих ученика, као и на каракFерисFике социјалноC и живоFноC окружења MеFеFа које оFежавају VрисFуV оXразовању. У оXласFи оXразовања, социјални моMел виMи као VреVреке неVрисFуVачносF среMине и школских
оXјекаFа, риCиMне насFавне Vланове и VроCраме који не оMCоварају инMивиMуалним VоFреXама Mеце, неMосFаFак MиMакFичких
среMсFава, Mок VросвеFни раMници немају аMекваFно иницијално
оXразовање, не MоXијају маFеријалну, ни сFручну VоMршку, а роMиFељи и локална среMина нису укључени у оXразовање Mеце. Социјални моMел наCлашава VоFреXу Mа се уFврMи сFеVен и врсFа
VоMршке коју FреXа VружиFи Mеци Vриликом учења, чиме се оMCоворносF за оXразовна VосFиCнућа враћа школи. АкценаF се Vомера са MеFеFа и њеCове VороMице на школски конFексF и VиFање
како ефикасно VоMучаваFи.
ЕFимолошки Fумачено, инклузија значи „укљученосF, оXухваFање, саMржавање у сеXи, урачунавање...” (Вујаклија, 1980, сFр.
345). У оXразовању Mеце са развојним смеFњама инклузија значи
укључиFи MеFе (ученика) у оXразовни сисFем. ИнFеCрација значи
„ићи у школу”, а инклузија „учесFвоваFи у школи” (Церић, 2004,
сFр. 91). Шире CлеMано, инклузија VреMсFавља смањивање и укиMање свих врсFа VриFисака који воMе искључивању.
Инклузивна VараMиCма значи VолиFику, Vраксу и кулFуру оснаживања VарFициVације, смањивање сеCреCације, уз Vрихва64
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Fање и VошFовање, укључивање у Vроцес учења и живоF MрушFвене зајеMнице, на начин који омоCућава Mа сваки VојеMинац
развије осећај VриVаMносFи MрушFву. У ширем смислу речи инклузивно оXразовање је Mео инклузивне VараMиCме и VреMсFавља
насFојања оXразовно-васVиFних инсFиFуција Mа оMCоворе на VоFреXе свих ученика као инMивиMуа, уз размаFрање и реконсFрукцију VроCрама и оXезXеђивање услова за унаVређивање јеMнаких
моCућносFи оXразовања.
Инклузија VоMразумева оFвореносF и сVремносF свих елеменаFа MрушFва Mа сваком MеFеFу омоCуће оXразовање, шFо је моCуће оVFималније, у школи или разреMу који Xи иначе Vохађало.
То значи VриXлижавање служXи за VоMршку MеFеFу и њеCовој VороMици, а не оMвођење MеFеFа у Fакве служXе. Инклузија се Mефинише као „Vланирано учешће Mеце са и Xез смеFњи у развоју у
конFексFу оXразовно-развојних VроCрама” или као „VроCрами у
којима Mеца са и Xез смеFњи у развоју зајеMнички учесFвују у VроCрамским саMржајима, акFивносFима и свему шFо нуMи окружење” (Гуралник, 2001, Vрема СреFенов, 2008). Инклузија у школама значи смањивање свих VреVрека у оXразовању за све ученике. Социјални моMел синFаCму „VосеXне оXразовне VоFреXе” замењује синFаCмом „VреVреке за учење и учешће”. Инклузивни
VрисFуV насFави и учењу Vочиње Vризнавањем и уважавањем
разлика између ученика. ВреMносF инклузије у школама јесFе
још у Fоме шFо су инклузивне школе VоMсFицајне, како за ученике Fако и за заVослене и зајеMницу у целини, манифесFујући разлике као XоCаFсFво и ресурс.
Уз роMиFеље (VороMицу), врFић и школа су Vрве инсFиFуције,
VреMсFавници MрушFва, са којом се Mеца срећу и (још увек) су
најзначајније васVиFно-оXразовне инсFиFуције, најсисFемаFичније VројекFовани и најXоље орCанизовани ценFри учења и развоја Mеце и млаMих. ПриVремни VроCрам, основно и среMње
оXразовање су, уз VороMицу, оM највећеC уFицаја на васVиFање,
оXразовање и целокуVан развој личносFи. Школа VреMсFавља
сложену социјалну среMину, са FраMиционалним формалним и
неформалним оXрасцима оVажања, конциVирања, разумевања и
вреMновања Vонашања. Школа омоCућава усвајање Xазичних кулFурних концеVаFа, вреMносFи, норми, моMела и оXразаца Vонашања и саоXраћања. У школи FреXа Mа се „учи како Mа се учи”. То
је месFо за оFкривање неVознаFоC, Xуђење осећања и социјалних
комуникација, Xез оXзира на разлике у CоMинама. У исFо време,
узајамносF у комуникацији развија Fолеранцију, VрихваFање и
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осеFљивосF за MруCоC. Трајање основноC и среMњеC оXразовања
оXухваFа MоXа инFензивноC VсихичкоC и VсихосоцијалноC развоја
Mеце и омлаMине и сFвара Fемеље личноC иMенFиFеFа и VоCлеMа
на свеF и MрушFвене оMносе.
Са MруCе сFране, оXразовни сисFем је јеMан оM најсFаријих MрушFвених сисFема, шFо, уз MуCу исFорију, носи и наслеђену FраMицију и оFVоре MемокраFизацији и Vроменама. И лаици и Vрофесионалци CоMинама указују на кризу васVиFно-оXразовноC сисFема, VоFреXу за оFвореним васVиFањем и оXразовањем и MемокраFизацијом оXразовања. Оно шFо је консFанFа оXразовноC Vроцеса
јесFе хуманосF и излажење у сусреF свима којима је оXразовање
VоFреXно, али са Vроменама MрушFва FреXало Xи и Mа се мења VараMиCма оXразовања – како концеVције васVиFања и оXразовања
Fако и комVеFенције насFавника.
ДемокраFизација оXразовања уVраво суCерише Vроцес, Mинамичку инFеракцију, између реалних зXивања у MрушFву и Vромена у оXразовном сисFему. Овај Vроцес се може VосмаFраFи из Mве
VерсVекFиве. СVољашња VерсVекFива VоMразумева анCажовање
зајеMнице Mа сFвори услове за развијање и VоMржавање MемокраFскоC моMела оXразовноC сисFема, Mок унуFрашња VерсVекFива у Vрви Vлан исFиче акFере оXразовноC сисFема и њихове међуоMносе. Основни је VринциV MемокраFизације оXразовања јеMнака MосFуVносF оXразовања за све у нормаFивном и FериFоријалном смислу. Такође, значајан VринциV је и VроCрамска флексиXилносF оXразовања – сFварање моCућносFи Mа ученици сFварају
свој лични оXразовни VроCрам уз Vомоћ Vрофесионалаца.
Да Xи оMCоворио захFевима оFворене школе и MемокраFизацији оXразовања Vрофесионалац – насFавник мора Mа осFвари оMређене и вишесFруке комVеFенције: сFручне, инFерVерсоналне и
Vерсоналне. СFручне комVеFенције Vовезане су са насFавниковим VлуралисFичким знањима из мноCих наука, инFерVерсоналне комVеFенције су VеMаCошко-Vсихолошке и MиMакFичко-меFоMичке, а Vерсоналне VреMсFављају искусFвено Mоживљавање
соVсFвене личносFи у улози суXјекFа у Fоку школовања и каснијеC VрофесионалноC анCажовања. КвалиFеFан насFавни каMар, какав нам је VоFреXан у савременој школи, VоMразумева осFварене
формалне, мање формалне и неформалне криFеријуме XуMућих
насFавника (Сузић, 2005). Неформални криFеријуми VоMразумевају енFузијазам, моFивацију за раM са Mецом, флексиXилносF,
креаFивносF и визију. Сузић смаFра Mа Mеца ове криFеријуме
„осећају шесFим чулом и врло високо их вреMнују”. УVраво су
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ови квалиFеFи и најважнији у раMу са Mецом са смеFњама у развоју. Школа је најоMCоворнија усFанова у којој се на VрироMан начин
изCрађује свесF о MужносFи, развија колекFивно осећање и формира сVосоXносF колекFивноC живоFа и раMа. ЗаMаFак васVиFача
и насFавника јесFе Mа у насFави корисFе све своје мноCосFруке везе и инFеракције са умеFношћу, науком, кулFуром, исFраживањем, власFиFом свешћу и са нужношћу конFинуираноC развоја, усавршавања и оXразовања.
„Сврха васVиFања и оXразовања у развијању оVFимума свакоC
MеFеFа, VриVрема за слоXоMан живоF у времену у коме живи и у цивилизацији у којој се креће; Fо је развијање сVосоXносFи учења –
учење учења, развијање сVремносFи човека Mа VерманенFно учи и
усавршава се, Mа сарађује у CруVи, Mа Vознаје емоције и Mа уVравља
њима” (Сузић, 2005, сFр. 161).

Основа васVиFања и оXразовања на VреMшколском узрасFу мора
Mа XуMе консFрукFивна комуникација и узајамна размена знања
између васVиFача и Mеце, Fако шFо ће васVиFач омоCућиFи MеFеFу Mа наVреMује оM рециVијенFа ка учеснику који размишља и чија сVосоXносF Mа самосFално Vримењује оно шFо зна сFално расFе. Школа FреXа Mа XуMе Fако орCанизована Mа сваком MеFеFу
омоCући наVреMовање Vрема соVсFвеним моCућносFима. НасFавници FреXа Mа орCанизују акFивносF ученика раMи VроCресивних
Vромена целокуVне личносFи MеFеFа, уз инMивиMуализован VрисFуV сваком MеFеFу. Савремена оXразовно-васVиFна Vракса Vолази оM хуманисFичко-консFрукFивисFичких Vозиција – MеFе је у
ценFру инFересовања и оно само FреXа Mа CраMи, „консFруише”
своје знање, а размена информација FреXа Mа иMе у оXа смера – оM
Vрофесионалца и роMиFеља ка MеFеFу и оXрнуFо.
Важна Vерсонална комVеFенција насFавника јесFе свакако самоVошFовање насFавника, њеCова свесF о сеXи као осоXи и као
Vрофесионалцу. Такође је емVаFијски VрисFуV, као сеCменF инFерVерсоналних комVеFенција, значајан у свим оXласFима насFаве, али је оM VресуMне важносFи у насFави намењеној Mеци са
Fешкоћама у развоју. ПосеXно се исFиче значај емVаFије као сVосоXносFи која VоMразумева саMоживљавање и MоVриноси разумевању VравоC значења MечјеC Vонашања. ЕсXери (Asbury, 2001) анализира емVаFију коM насFавника који раMе са Mецом која имају
VроXлемаFично Vонашање и VреMлаже емVаFијски FреFман VросвеFних раMника као увоM у Fехнику моMификације Vонашања,
како Xи се унаVреMио оMнос насFавник – ученик. ЕмVаFијски
FреFман VоMразумева наVушFање еCоценFричноC сFава и извеMен
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је из Fехнике VоMсFицајноC Vонашања усмерене на лична
осећања VросвеFних раMника.
Навешћемо нека исFраживања која указују на Fо како насFавници виMе сеXе и своју улоCу у школи. Ђорђевић и РаMовановић
(2002) су на узорку оM Vреко 2 000 насFавника, широм СрXије и Црне Горе, исVиFивали сFавове насFавника о основној школи и VриFом су Mошли Mо слеMећих резулFаFа– 53,3% насFавника смаFра
Mа саMашња основна школа Mелимично и неMовољно омоCућава
савремено оXразовање ученика; у исFо време 55,0% насFавника се
изјаснило VроFив изосFављања VојеMиних VреMмеFа, Mок моCућносF инFеCрисања неких насFавних саMржаја VрихваFа око Fрећина насFавника. ОM Vонуђених нових VреMмеFа насFавници су
највише заинFересовани за VреMмеF Морално васVиFање – 69,2%,
а шFо се Fиче насFавних саMржаја, највише су заинFересовани за
саMржаје леVоC Vонашања – 67,7%, саMржаје из еколоCије – 47,2%,
XорXу VроFив наркоманије – 45,9% и сексуално васVиFање 40,9%.
РезулFаFи овоC исFраживања неMвосмислено Vоказују Mа насFавници увиђају Mа су Vромене у насFави и насFавним саMржајима
неоVхоMне, али нема консензуса шFа VракFично Fе Vромене FреXа Mа VоMразумевају.
КаMа је VреMмеF исFраживања Vоимање MеFеFа и њеCових VоFреXа, Арсеновић-Павловић, Јолић и АнFић (2006) су исVиFивањем
348 насFавника VреMмеFне и разреMне насFаве уVиFником оFвореноC FиVа уFврMиле Mа насFавничке концеVције о MеFеFу имају
Mве суVроFсFављене FенMенције – јеMна која MеFе саCлеMава као
незрело, неMовршено Xиће које се формира Fек VоM сисFемским
уFицајем социјалноC окружења и MруCа која иMеализује MеFе и исFиче самосвојносF њеCове личносFи. ИVак, већина насFавника је
на Vозицији која оXјеMињава ове Mве FенMенције – уважава MеFеFову личносF и њеCове VоFреXе, а смаFра Mа је оMCоворносF за развој Mеце на оMраслима. ПоFреXе Mеце које насFавник заMовољава
јесу емоционална VоMршка и сиCурносF, Mружење и социјализација, Xиолошке VоFреXе, сазнање и инFелекFуални изазови, Mоколица и време за слоXоMне акFивносFи, VошFовање личносFи и
њене ауFономије иFM.
Бјекић је (2000) исVиFивала емVаFичносF и усVешносF у насFави насFавника ИнMексом инFерVерсоналне реакFивносFи (ИРИ,
Дејвис, 1980) и уVиFницима Vроцене усVешносFи насFавника које
је консFруисала за VоFреXе исFраживања. Њено исVиFивање, у
коме је учесFвовало 120 насFавника и Vреко Fри хиљаMе ученика
основних и среMњих школа, VоFврMило је значајну VозиFивну Vо68
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везаносF афекFивне комVоненFе насFавничке емVаFичносFи са
афекFивним и моFивационим VоказаFељима усVешносFи ученика, Mок је коCниFивна комVоненFа емVаFичносFи насFавника Xила Vовезана са самоVроценама насFавника.
ПосеXан Vоложај у васVиFно-оXразовном раMу имају насFавници који раMе са Mецом са развојним смеFњама, а њих је, захваљујући VрихваFању инклузије, у нашим школама све више.
УлоCе насFавника у раMу са Mецом са развојним смеFњама и њиховим роMиFељима су разноврсне. НасFавници су у Xлижем конFакFу и са Mецом и са њиховим роMиFељима, а Fакође је и оMCоворносF за VоMсFицање развоја ове Mеце значајно већа.
Овако виђена, улоCа насFавника у раMу са Mецом са развојним
смеFњама, VоMразумевала Xи Mа је насFавник:
– „Xрокер ресурса” – он уVознаје роMиFеље и MеFе са развојним
смеFњама са Vрофесионалцима и служXама, MиMакFичким
маFеријалом, Vриручницима који им моCу XиFи оM Vомоћи;
– „кључар који оFвара враFа учењу” – насFавник изналази меFоMе и оXлике учења који су најVоCоMнији за (конкреFно) MеFе са развојним смеFњама и који Mају најXоље резулFаFе;
– „архиFекF који VројекFује јеMинсFвене моCућносFи за
учење” – VросвеFни раMник MеFеFу „оFвара свеF” речи, умеFносFи и MовоMи Cа Mо науке;
– „CраMиFељ мосFова који MеFе Vовезује са MруCима” – у VреMшколској усFанови, а некаM Fек у школи, MеFе се Vрви VуF
среће са MруCом Mецом и љуMима који нису чланови њеCове
VороMице и учи се социјалном Vонашању. ПросвеFни раMник
има значајан уFицај на изCрађивање оXразаца социјалноC
Vонашања MеFеFа и оMноса MруCих Vрема MеFеFу;
– „значајан VосреMник у решавању сукоXа” – Mеца са развојним смеFњама, уче вешFине ненасилне комуникације и
VросвеFни раMник је оM неVроцењиве Vомоћи као фацилиFаFор сукоXа и моMел ненасилноC Vонашања;
– на крају, VросвеFни раMник је „Vрвак наMе и наMахнућа” – он
је оVFимисFичан, сFуX је VоMршке роMиFељима и MеFеFу,
Vримећује и хвали сваки VозиFиван Vомак, исFрајан је каMа
наиђу Fешкоће, не CуXи наMу и увек је окренуF наVреM (КосFелник и сар, 2004).
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РаMи VоMсFицања Vроцеса инклузије у школама насFавници Xи
FреXало Mа:
– XуMу заинFересовани за MеFе као личносF, уз вреMновање њеCових очуваних VоFенцијала;
– уважавају слоXоMу свакоC MеFеFа и VошFују VринциVе ненасилне комуникације;
– оснажују леCиFимиFеF и значај Mечјих искусFава;
– VоMсFичу VарFициVацију и акFивну комуникацију ученика,
VороMице, локалне зајеMнице.
Оно шFо најFеже VаMа и највише вређа осоXе са инвалиMиFеFом
јесFе исVољавање осећања сажаљења. ИсFраживања Vоказују (на
Vример, Al-Abdulwahab i sar., Vрема Нишевић, 2011) Mа сFавови
Vрофесионалаца уFичу на FреFман и рехаXилиFациони VоFенцијал осоXа са инвалиMиFеFом. НеCаFивни сFавови моCу Mа усVоре VрилаCођавање и VрихваFање хенMикеVа, а коM Mеце Mа услове
развој неCаFивне слике о сеXи, ниско самоVошFовање, научену
XесVомоћносF, јеMном речи, Mа MовеMу Mо секунMарних VослеMица хенMикеVа.
НајXиFније Xаријере које насFавници FреXа Mа савлаMају каM су
у VиFању Mеца са развојним смеFњама јесу:
– Xаријере из Mомена љуMских Vрава;
– Xаријере из Mомена оXразовања;
– Xаријере социјалне VрироMе.
НајFеже савлаMиве Xаријере јесу оне социјалне VрироMе, с оXзиром на Fо Mа захFевају Vромену на више Vсихолошких нивоа –
коCниFивном, емоционалном, конаFивном и Xихејвиоралном:
– VреMрасуMе и сFереоFиVије – сFавови који су засновани на
неVознавању оXјекFивних и релеванFних VоMаFака и VроXлемаFике осоXа и Mеце са развојним смеFњама;
– неVрихваFање омеFеносFи – Xило Mа је реч о личном, VороMичном или инMивиMуалном Vлану, изXеCавање Fеме инвалиMносFи, оMXијање суочавања са инвалиMиFеFом, неVосFојање MрушFвених услова за самосFалан живоF осоXа са инвалиMиFеFом;
– начин на који се Cовори о омеFеносFи – неаMекваFносF израза који у Vрви Vлан исFичу омеFеносF и VроXлем, а не лич70
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носF – „инвалиM”, „хенMикеVиран”, умесFо „осоXа са инвалиMиFеFом”, „осоXа са хенMикеVом” и сл.
ДруCи VарFнер, уз насFавнике, који учесFвује у Vроцесу VоMизања и оXразовања Mеце јесFе VороMица, оMносно роMиFељи. СисFемски VрисFуV VороMицу саCлеMава као „живи сисFем” чији се
Mелови налазе у сFалној инFеракцији. ПороMица VреMсFавља орCанизовану, Fрајну, самооMрживу целину са Vроменљивим оXрасцима љуMскоC Vонашања. Она је сисFем сачињен оM суXсисFема
– инMивиMуални, роMиFељски, суXсисFем који формирају Mеца, а
исFовремено је као целина Mео суVрасисFема. ПороMична међузависносF уFиче на Vромене унуFар VојеMинца; Fакође, важи и
оXрнуFо – Vромене унуFар личносFи чланова VороMице уFичу на
Mинамику оMноса у VороMици.
РоMиFељсFво се учи, нико се не рађа са CоFовим, унаVреM оMређеним консFрукFима о роMиFељсFву. Сваком роMиFељу је у неком FренуFку MеFеFовоC развоја VоFреXна Vомоћ. РоMиFељска
„имVлициFна VеMаCоCија” – наслеђени моMели Vонашања и оMноса Vрема Mеци нису Mовољни, VосеXно у VериоMима Mечјих развојних криза, криза VороMице и MрушFвених криза.
„Циљ васVиFања је изCраMиFи вреMносни сисFем, унуFрашњу
инсFанцу личносFи која Xи VосFала реCулаFор Vонашања и носилац инFернализованих MрушFвених заXрана. Но оно шFо је најFеже
оMреMиFи јесFе мера између заXрана и захFева са јеMне, и љуXави и
VоMршке са MруCе сFране, јер Mа Xи се Vроцес инFернализације
сVољашњих заXрана оMиCрао, VоFреXно је Mа роMиFељ сачува љуXав
MеFеFа...” (ТоMоровић, 2005, сFр. 10).

ОмеFеносF MеFеFа је значајан сFресор који ванреMно моXилише
VороMицу и чесFо је VрекреFница у VороMичном живоFу. Сви чланови VороMице Mоживљавају сFрес и осећање несреће у различиFим VериоMима MеFеFовоC развоја, Vри Fом наилазимо на велики
расVон реакција – оM оних чланова и VороMица који се изузеFно
MоXро аMаVFирају, Mо оних који се сломе.
Свака VороMица на омеFеносF своC члана – MеFеFа, реаCује сVецифично. Свака ванреMна сиFуација за Fакву VороMицу, свака
криза и Vромена VороMичне Mинамике, MовоMи Mо сVецифичних
сFресних Mоживљавања и намеће VосеXне захFеве VрилаCођавања и VороMице и Mеце у VороMици. За све њих је зајеMничка VоFреXа за физичком, Vсихичком и социјалном аMаVFацијом. Важно је VроцениFи ниво VрилаCођеносFи VороMице с оXзиром на
чињеницу Mа Fо има уFицај на Vроцес рехаXилиFације MеFеFа. МоМИРЈАНА M. СТАНКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ
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Mел VрилаCођеносFи ВаланMера и сараMника (Дејвис, 1995) размаFра оMнос између факFора ризика и факFора оFVора. ФакFори
ризика су каракFерисFике омеFеносFи, захFеви у VоCлеMу неCе,
VоMсFицања развоја и еMукаFивноC VосFуVка, као и неки независни сFресори (из личносFи роMиFеља или околине). ФакFори оFVора су инMивиMуалне, инFерVерсоналне и оVшFије еколошке
снаCе које омоCућавају роMиFељима Mа савлаMају VроXлем.
Најчешће реакције роMиFеља на развојну смеFњу MеFеFа јесу:
шок и неверица, MеVресија, VоFреXа за изолацијом, фрусFрација,
осећање кривице, сFрах, жеља Mа MеFе умре, CуXиFак самоVошFовања, осећање Vораза, сFрах шFа ће XиFи са MеFеFом у XуMућносFи. У VаFријархалним среMинама роMиFељи на рођење MеFеFа са
развојном смеFњом још увек CлеMају као на соVсFвени неусVех,
Mолази Mо узајамноC окривљавања и VриFом су кривица и оMCоворносF најчешће на мајци, шFо MовоMи Mо сукоXа у Xраку и чесFих развоMа Xракова (Дејвис, 1995, МиFић, 1997, Вујачић, 2006,
Хрњица, 2011).
ОмеFеносF MеFеFа, у смислу квалиFеFа живоFа, у Vрвим CоMинама MеFеFовоC живоFа више VоCађа VороMицу и роMиFеље неCо
само MеFе. ДеFе очуваних инFелекFуалних VоFенцијала Mо оFVрилике осме CоMине на свој хенMикеV најчешће CлеMа онако како Fо
чине роMиFељи. Највише Fраума VороMица Mоживљава у FренуFку суочавања са MеFеFовом MијаCнозом – чак 90% VороMица мења
своје усFаљене навике (Лоренчић, Vрема ТаMић и сар, 2004). ПороMица се рођењем MеFеFа са развојном смеFњом озXиљно MесFаXилизује. Хрњица (2011) у свом раMу навоMи Mа 20% роMиFеља Mеце
са менFалном реFарMацијом и 19% роMиFеља Mеце са Fешким ошFећењем слуха смаFра Mа су њихови Xрачни оMноси Vоремећени.
У VороMицама са Mецом са развојним смеFњама мајке или не
раMе или наVушFају Vосао раMи неCе MеFеFа. Оне су Fе које су
чешће уз Mецу, које Xрину о њиховом целокуVном развоју и акаMемском VосFиCнућу. ИсFраживање МиFић (1997) Vоказује Mа у
њеном узорку роMиFеља Mеце са развојним смеFњама раMи само
51,7% роMиFеља, уCлавном очева. Динамика Xрачних оMноса озXиљно је Vоремећена и мајка и MеFе најчешће формирају MијаMу,
која је у важним сFварима и XиFним оMлукама оMвојена оM оца. У
VаFријархалним среMинама, какве су најчешће у нашем окружењу, може Mоћи Mо оMXацивања MеFеFа са развојном смеFњом.
Најчешће је оFац Fај који не може Mа измени своје консFрукFе о
роMиFељсFву и MеFеFу, шFо у великом Xроју случајева MовоMи Mо
развоMа Xрака и ово MоMаFно оFежава сиFуацију у којој MеFе живи.
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ОMсусFво VоMршке VарFнера у ванреMним сиFуацијама, каква је
рођење и живоF са MеFеFом са развојном смеFњом, може VреMсFављаFи озXиљан извор сFреса за мајку, у Vсихолошком, економском и VракFичном смислу.
Неки оM релеванFних факFора који уFичу на квалиFеF живоFа
VороMице јесу: Mужина Fрајања Xрака, сFаросF роMиFеља, Xрој Mеце у VороMици. УCроженији су Xракови који Fрају мање оM шесF
CоMина, ако су роMиFељи млађи (VосеXно мајке), уколико је јеMно
MеFе у VороMици, Mок најXоље функционишу VороMице у којима
роMиFељи имају 31 Mо 40 CоMина, са Mвоје Mеце. Тешка оXољења
(као и Fешка омеFеносF) захFевају инвазивне и MуCоFрајне Fехнике лечења и рехаXилиFације и VреMсFављају снажне сFресоре.
ИсFраживање МиFић (1997) VороMица Mеце са цереXралном Vарализом у VериоMу шесF месеци оM сазнавања MијаCнозе MеFеFа
Cовори о значајно Vоремећеним оMносима међу роMиFељима и о
њиховом различиFом оMносу Vрема роMиFељсFву. Мајке и очеви
имају различиFе Vроцене о сFању и оMносима у VороMици и функционисању VороMице. Очеви Vроцењују Mа је VороMица кохезивна, а мајке VороMичну кохезију Vроцењују као исVоMVросечну,
чак Cоворе о разјеMињеносFи VороMице. ОXа роMиFеља се слажу у
Vроцени асVекFа флексиXилносFи VороMице; аMаVFаXилносF VороMичних Vравила и улоCа и VрилаCођавање новонасFалим околносFима, и јеMни и MруCи, Vроцењују као ниску. АуFорка риCиMносF роMиFеља Fумачи као оMXрану оM Vоражавајуће сиFуације у
којој су се нашли; VознаFа и ухоMана Vравила Vружају осећај VороMичноC конFинуиFеFа и сиCурносFи, иако су VреVрека за развој
и оVсFанак VороMице у новим, измењеним условима.
Милић БаXић (2012) у исFраживању VороMичне кохезије VороMица са Mецом са Fешкоћама у развоју навоMи Mа роMиFељи који
Mоживљавају виши роMиFељски сFрес кроз незаMовољсFво Xраком, социјалном VоMршком, VороMичну кохезију Mоживљавају
нижом, Mок роMиFељи који су заMовољни својим Xраком и социјалном VоMршком у неVосреMном окружењу, VороMичну кохезију оVажају као вишу.
Ђорђевић (1985) је исVиFивала значај VороMичних факFора на
развој Mеце са развојним смеFњама и закључила Mа развој MеFеFа
у већој мери зависи оM VороMичне климе, неCо оM Fежине њеCовоC
ошFећења. ДоXра VроCноза развоја MеFеFа очекује се у случајевима каMа:
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– мајка орCанизује VороMицу и VороMичне акFивносFи Vримерене новој сиFуацији, уз очување VозиFивних оMноса са члановима VороMице;
– каMа VосFоје услови за рехаXилиFацију MеFеFа и VороMица Fе
услове корисFи;
– каMа каракFерисFике личносFи оXа роMиFеља Mелују Vовољно на сFварање аFмосфере Fолеранције и разумевања у VороMици.
Лоша VроCноза MеFеFовоC XуMућеC развоја очекује се:
– каMа Mолази Mо Vоремећаја Mинамике VороMичних оMноса
или су оMноси већ Vоремећени и рођење MеFеFа са развојном
смеFњом само је окиMач за нове VороMичне Fешкоће;
– ако MеFе Xива Mуже оMвојено оM роMиFеља раMи лечења или
рехаXилиFације;
– ако се смеFња у развоју оM сFране VороMице Vрецењује;
– каMа у локалној среMини не VосFоје оMCоварајуће инсFиFуције за Vомоћ и VоMршку VороMици и MеFеFу или роMиFељи
нису сVремни Mа VрихваFе Vомоћ.
ОXразовни ниво роMиFеља, Vо неким ауFорима, може уFицаFи
на VоMизање MеFеFа са развојном смеFњом. Више оXразовање Xи
VоMразумевало и више и квалиFеFније учешће у VоMсFицању развоја MеFеFа. МеђуFим, оXразованији роMиFељи моCу Mа имају виши ниво асVирација за (омеFено) MеFе и Mа на Fај начин оVFереFе
своје MеFе (Бојанин, 2002) или Mа се анCажовањем и усVехом у
Vрофесионалној каријери Xране оM осећања роMиFељскоC неусVеха, Fе се мање Xаве MеFеFом.
ПосеXан VроXлем који се намеће јесFе сVремносF VороMице Mа
заFражи или VрихваFи Vомоћ и VоMршку из окружења. ЈеMан Xрој
роMиFеља XуMе заFечен MеFеFовом MијаCнозом или нема VрисFуV
информацијама о служXама које им сFоје на расVолаCању, Mок
MруCи имају Fешкоће Mа сеXи, а заFим и околини, Vризнају Mа њихово MеFе има VроXлем.
И Vо овом VиFању се мајке и очеви разликују – мајке лакше
VрихваFају и Fраже Vомоћ, Mок су очеви Vо сFрани и Vружају суVруCама и Mеци само „Fехничку VоMршку” – наXављају среMсFва,
возе лекару и сл. (Лацковић-ГрCин, 2000).
ПороMично VревлаMавање Mечје омеFеносFи можемо оXјасниFи
Fеоријом изCраMње личних консFрукаFа Келија (Дејвис, 1995). То74
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ком живоFа свака осоXа CраMи Fеорије или моMеле о свеFу који је
окружује, о MруCим љуMима, о сеXи самом; Fо је нека врсFа анFициVације која омоCућава ефикасну аMаVFацију на новонасFале
живоFне околносFи. ПороMица као CруVа (и њени чланови као
VојеMинци), суочена са MијаCнозом MеFеFове омеFеносFи, Mа Xи
оVсFала, Vринуђена је Mа мења низ консFрукаFа – роMиFељи консFрукFе о сеXи као личносFи (усVешан-неусVешан роMиFељ), о VороMици (кохеренFна, флексиXилна), о MеFеFу и њеCовој омеFеносFи, широј VороMици, VријаFељима, Vрофесионалцима. УсVех
Vромене сисFема консFрукаFа и усвајање нових, измењених
консFрукаFа, VреMуслов је усVешноC VревлаMавања.
ИсFраживања Vоказују Mа мајке и очеви Mеце са развојним
смеFњама различиFо реаCују на омеFеносF MеFеFа и имају различиFе сFраFеCије VревлаMавања (Лазарус и Фолкманова, 1984, Vрема Влајковић, 2005; Лацковић-ГрCин, 2000). Очеви VосFају ћуFљиви, Mуже се заMржавају на Vослу, нераMо Cоворе о својим осећањима, нису сVремни Mа Vруже емоционалну VоMршку ни жени, ни
MеFеFу. Као сFраFеCију VревлаMавања очеви уCлавном корисFе
оријенFацију на VроXлем, а мајке оријенFацију на емоције. У
склаMу са својом Vолном и социјалном улоCом (оца VороMице)
очеви FраCају за информацијама и VоMршком, Vреузимају акције
усмерене на VроXлем, исVиFују алFернаFивна решења. У основи
ових механизама VревлаMавања сFоји Vокушај конFроле наM сиFуацијом, снажење самоVошFовања и личне комVеFенције, али
Fо може MовесFи и Mо FраCања за новим изворима саFисфакције –
„изCарање на Vослу”, нове VарFнерске везе и сл. НасуVроF Fоме,
мајке, у склаMу са својом Vолном и мајчинском улоCом, чешће
VриXеCавају афекFивној реCулацији, емоционалним Xурама,
„раVFусима” или резиCнацији. ЈеMан Xрој мајки афекFивном реCулацијом Mржи емоције VоM конFролом, „храXри сеXе”, али и MоVушFа Vовремено „венFилирање” кроз Vлач, Xес; ређа је резиCнација и мирење са суMXином. Лазарус оријенFацију на емоције
смаFра VозиFивном, јер може Mа VоMразумева минимизирање,
изXеCавање, MисFанцирање, извлачење VозиFивноC из сFресних
MоCађаја. Тиме мајке оMржавају наMу и оVFимизам, шFо их и оснажује у XорXи са Xројним сFресорима који VроисFичу из MеFеFовоC
хенMикеVа.
Основ за реинFеCрацију VороMице са MеFеFом са развојном
смеFњом јесFе VрихваFање MеFеFа као вреMносFи Vо сеXи и зајеMничка Vромена VороMичних консFрукаFа везаних за VороMичне VриориFеFе и асVирације. УлоCа Vрофесионалаца значајна је у
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Vроцесу аMаVFације VороMице и у конFинуираној VоMршци која је
неоVхоMна VороMицама са Mецом са развојним смеFњама Fоком
чиFавоC MеFеFовоC живоFа. ПринциVи Роџерсове неMирекFивне
FераVије, емVаFијски сFав, „Fихи енFузијазам”, акFивно слушање, разумевање, VрихваFање и VошFовање – чине основ VарFнерскоC оMноса са роMиFељима Mеце са развојним смеFњама.
ИскусFва роMиFеља Mеце са развојним смеFњама везана за инсFиFуције, уCлавном су неVовољна – ауFориFарносF, иCнорисање,
сажаљење... само су неки оM сFавова које Vрофесионалци и инсFиFуције, у склаMу са меMицинским моMелом, исVољавају Vрема
роMиFељима Mеце са VроXлемима у развоју. До Vоласка у школу и
VороMица и MеFе са развојним смеFњама већ су оVFерећени секунMарним VослеMицама хенMикеVа, шFо их чини изузеFно
осеFљивим у комуникацији са насFавницима. РоMиFељи Mеце са
развојним смеFњама не чине орCанизовану CруVу и немају Mефинисане зајеMничке циљеве, Fако Mа немају Mовољно каVациFеFа
Mа свој оMнос са школом VосFаве на VарFнерској основи, Fе сFоCа
као VојеMинци Fешко осFварују своја Vрава и Vрава своје Mеце.
Са MруCе сFране, наши VросвеFни раMници немају Mовољно FеоријскоC знања, а ни искусFва у раMу са Mецом са развојним
смеFњама и њиховим роMиFељима. Веома чесFо насFавници ове
Fешкоће исFичу у Vрви Vлан Mа Xи на Fај начин заклонили своје
VреMрасуMе и сFереоFиVије Vрема Mеци са развојним смеFњама.
Уколико су Vак Vрави комVеFенFни Vрофесионалци који Vознају
и уважавају VоFреXе Mеце, FреXало Xи Mа Vознају и VоFреXе Mеце са
развојним смеFњама и Mа не осећају или сами сFварају VреVреке
у раMу са овом каFеCоријом Mеце. КаM VосмаFрамо оMнос роMиFељ
– насFавник из уCла школе – школа као инсFиFуција није још увек
Mовољно усмерена на арFикулацију VоFреXа и каVациFеFа Mеце и
роMиFеља и није сVремна за Vрави оMнос VарFнерсFва. Промене у
оMносу роMиFељ –насFавник, које Mоноси инклузија, су свеоXухваFне, шFо значи Mа VоMразумевају – Vромене оXразовноC VрисFуVа Mеци са развојним смеFњама, VиFања осFваривања и вреMновања њиховоC школскоC VосFиCнућа и решавања VроXлема у
развоју личносFи и Vонашања, а шFо је значајан изазов за VросвеFне раMнике и школске власFи. У нашим условима најважније
је MеловаFи на сFавове насFавника, с оXзиром на чињеницу Mа су
оVFерећени сFереоFиVима о осоXама са хенMикеVом, Mа нису
сFекли Mовољно знања о Mеци са развојним смеFњама Fоком иницијалноC оXразовања, а ни MрушFвени и маFеријални Vоложај насFавничке Vрофесије не VоMсFиче насFавнике Mа се више укљу76
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чују у раM са Mецом са развојним смеFњама и њиховим VороMицама.
РаMивојевић и ЈероFић (2007) су се у својој исFраживачкој сFуMији Xавиле VроXлемом како роMиFељи Vроцењују Fешкоће за
укључивање своје Mеце са ауFизмом у школе. СFуMијом је Xила
оXухваћена CруVа роMиFеља чија су Mеца у реMовним школама и
CруVа роMиFеља чија су Mеца у сVецијалним школама. РоMиFељи
Mеце која Vохађају реMовну школу као највеће VроXлеме виMе неMосFаFак еMукације насFавника, неVознавање VроXлемаFике ауFизма, VреMрасуMе и неCаFивне сFавове, али и лоша сисFемска решења, MруCе роMиFеље и оMсусFво VоMршке оM сFране школе. РоMиFељи чија Mеца Vохађају сVецијалну школу као VроXлеме исFичу незаинFересованосF Vрофесионалаца за усавршавање, неVознавање VроXлемаFике ауFизма, VреMрасуMе и неCаFивне сFавове
насFавника, заFим лоша сисFемска решења, лошу комуникацију
са MруCим роMиFељима и VреMрасуMе у оXразовању. СFав роMиFеља, чија су Mеца у сVецијалној школи, о сVремносFи школе Mа
их укључи у Mоношење релеванFних оMлука је неCаFиван, Mок је
коM роMиFеља Mеце која су у реMовној школи VоMвојен. Ресурси на
које рачунају роMиFељи Mеце која су у сVецијалној школи јесу шира VороMица, роMиFељи са исFим VроXлемом, VојеMини сFручњаци; Mок као ресурсе VоMршке роMиFељи Mеце која су у реMовној
школи VреVознају школу, учиFеља, сFручне служXе, ширу VороMицу, и они Fакође смаFрају Mа сисFемска VоMршка изосFаје. Ово
исFраживање, иако на малом узорку (20 исVиFаника), Mаје илусFраFивну слику акFуелноC сFања оMноса VороMица – школа, а Fо
је, Vре свеCа, неMосFаFак еMукацијe насFавника у реMовним школама, незаинFересованосF насFавника и VреMрасуMе. РеMовним
школама роMиFељи Mају VреMносF и као ресурсима и као VарFнерима.
Основа оMноса школе и роMиFеља Mеце са развојним смеFњама
FреXа Mа XуMе схваFање о роMиFељима као VарFнерима, оMносно,
инFереси, VриориFеFи и XриCа VороMице FреXа Mа XуMу у фокусу
Fеорије и Vраксе школе. ИнMивиMуализован VрисFуV MеFеFу и VороMици значи, Vре свеCа, разумеFи инMивиMуалне VоFреXе конкреFноC MеFеFа и њеCове VороMице. ПоFреXно је оснажиFи VороMицу у Mоношењу оMлука које се Fичу неCе, васVиFања и оXразовања MеFеFа, информисаFи је о свим расVоложивим служXама и
виMовима VоMршке, уVуFиFи у начине меFоMе и меFоMе раMа са
MеFеFом коM куће, VонуMиFи различиFе начине комуникације са
школом и насFавницима.
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Да Xи комуникација Xила усVешна, неоVхоMно је Mа насFавници развију оMређене VринциVе:
– ПошFовање MосFојансFва осоXе којој се Vружа Vомоћ. Помоћ
FреXа Mа се Vружа неуVаMљиво. РоMиFељи и Mеца са развојним смеFњама су, зXоC VрироMе омеFеносFи и VоFреXе за Vомоћи, осеFљиви. Уколико Vри Vружању Vомоћи исFичемо
сеXе, или наVаMно неCирамо важносF Vружене Vомоћи, у
оVасносFи смо Mа VовреMимо оноC коме Vружамо Vомоћ.
– ДеFе са развојном смеFњом је VарFнер. ПоFреXно је Mа насFавници у комуникацију и Mоношење XиFних оMлука укључе MеFе као VарFнера, у склаMу са њеCовим моCућносFима и
сVосоXносFима.
– РоMиFељи Mеце са развојним смеFњама су VарFнери. У FраMиционалном схваFњу оMноса роMиFељ – школа, и роMиFељи
Mеце реMовне VоVулације су Vасивни и мало ко их VиFа шFа
желе и шFа очекују оM школе. У оMносима насFавник – роMиFељ MеFеFа са развојним смеFњом, овај сFав је још наCлашенији. Тиме насFавници „CуXе” роMиFеље као VарFнере, а са
MруCе сFране, CуXе и MраCоцене VоMаFке о MеFеFу – нико не
Vознаје MеFе Xоље оM њеCових роMиFеља и нико није више заинFересован за MоXроXиF MеFеFа оM роMиFеља.
– Помоћ и VоMршка MеFеFу и њеCовој VороMици је VоFреXна у
свим VериоMима развоја MеFеFа. ОMнос насFавник – MеFе са
развојном смеFњом – роMиFељ је „Fрка на MуCе сFазе” – Fоком расFа и развоја MеFеFа врсFе Vомоћи и VоMршке се
мењају, али је Vомоћ VоFреXна Fоком чиFавоC живоFа MеFеFа
– осоXе са хенMикеVом.
– Реализам или оVрезни оVFимизам је неоVхоMан каMа се Vроцењује најXољи инFерес MеFеFа. ПокреF инклузије је Mонео и
неоVравMани и VреFерани оVFимизам, који сушFински није
у инFересу MеFеFа. „Пресађивање” MеFеFа у реMовну школу,
Xез FоCа Mа се школа мења, као и VреFерана очекивања у вези
акаMемскоC VосFиCнућа Mеце, наносе велику шFеFу развоју
MеFеFа (Хрњица и сар, 2007).
Емоционална и социјална VоMршка су имVераFив у раMу са роMиFељима Mеце са развојним смеFњама – „оCромна корисF се
осFварује ако имамо некоCа коCа VошFујемо, а ко сеMи Fихо са на78
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ма Mок смо у невољи, неко ко неће VокушаFи Mа Vреузме лиMерску улоCу или Mа нам VосFавља захFеве” (Дејвис, 1995, сFр. 62).
ПринциVи вођења инFервјуа са клијенFима које Mефинише
Роџерс (1985, КонMић и сар, 1998) и ненасилне комуникације РозенXерCа (2002) чине сушFину VарFнерскоC оMноса – „слушам Fе,
разумем Fе, VрихваFам Fе”, VресFављају срж VарFнерскоC оMноса
са роMиFељима Mеце са развојним смеFњама. Пажња, акFивно
слушање, VоMсFицање саCоворника Mа изложи своја уверења и
искусFва, сFавови су неMирекFивне комуникације који VоMсFичу
и оMржавају оMнос Vоверења у оMносу (на релацији) роMиFељ – насFавник.
ЕмVаFија је основ оMноса VарFнерсFва. За РозенXерCа Fо је VоFVуна VрисуFносF саMа и овMе за MруCоC, Xез FоCа Mа Cа Vроцењујемо и оVFужујемо. ЕмVаFија је сVосоXносF инFеракције – инFерVерсонална Vојава у оквиру које су учесници Vовезани узајамним реаCовањима. Она VоMразумева усмеравање Vуне Vажње на
Vоруке MруCоC. ЧесFо емVаFија Xива Xлокирана инFелекFуализацијама, рационалним инFерVреFацијама („ШFа је њему на VамеFи?”) Mавањем савеFа, VоMучавањем, Fешењем, исVрављањем,
VравMањем и сл. „КаMа ме слушају и каMа ме чују, сVосоXан сам Mа
Vоново Mоживим свој свеF на нов начин и насFавим Mаље. ЗаVањујуће је како елеменFи који изCлеMају нерешиви VосFају решиви каM неко слуша. Како се зXрке које изCлеMају нерешиве VреоXраFе у VоFVуно јасне Fокове каM Fе неко чује” (РозенXерC, 2002,
сFр. 117). ЕмVаFија Vомаже Mа се нечије Vонашање VроFумачи на
Vрави начин, Mа се XуMе у конFакFу са својим осећањима, сVречи
насиље, ослоXађа саCоворнике FуCе и Xола.
ОMнос VарFнерсFва роMиFељ – насFавник заснива се на схваFању Mа свака сFрана расVолаже знањима и вешFинама које Mају
MоVринос зајеMничком усVеху у развоју MеFеFа. ПарFнерсFво значи оXављање зајеMничких акFивносFи и Mоношење зајеMничких
оMлука. ПосеXно FреXа раMиFи на очувању и VоMсFицању самоVошFовања роMиFеља које је озXиљно уCрожено рођењем MеFеFа
са развојном смеFњом.
РоMиFељ има:
1) VоFреXу и Vраво Mа MоXије све XиFне VоMаFке оM значаја за развој њеCовоC MеFеFа;
2) Vраво и Vрилику Mа сарађује акFивно са свима који, са сFручноC сFановишFа VоFVомажу развој MеFеFа;
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3) Vраво и Vрилику, Mа, у Cраницама својих моCућносFи, сарађује
у осFварењу како оXразовних Fако и MруCих VроCрама намењених њеCовом MеFеFу;
4) Vраво и моCућносF Mа учесFвује у Vраћењу ефекаFа VреMузеFих мера, шFо VреMсFавља VоFенцијални извор несVоразума,
Vа и VрекиMа сараMње, ако циљеви нису реално VосFављени
или роMиFељ није заMовољан оMносом некоC члана сFручноC
Fима Vрема њему или Vрема њеCовом MеFеFу (Хрњица, 1997,
сFр. 148).
РаMи VоMсFицања VарFнерских оMноса VреVоручује се:
– сFварање окружења у коме ће се чланови VороMице цениFи,
с оXзиром на Fо Mа имају највише уFицаја на живоFе своје Mеце и они су кључни VарFнери у њиховој нези, васVиFању и
оXразовању;
– уважавање чињенице Mа је самоVошFовање роMиFеља – значајних чланова VороMице, сасFавни Mео развоја MеFеFа и Mа Cа
FреXа јачаFи VозиFивним оMносом VороMице Vрема VроCраму VоMсFицања Mеце;
– укључивање чланова VороMице у оMлучивање о MеFеFу и њеCовом целокуVном развоју;
– омоCућавање члановима VороMице Mа XуMу VрисуFни Vриликом раMа са Mецом и Mа у њему учесFвују;
– VоMсFицање размене информација и иMеја између чланова
VороMице и Vрофесионалца које Xи Xиле оM корисFи MеFеFу;
– осиCуравање Mеци, која Vрви VуF крећу у VроCраме неCе, васVиFања, и оXразовања, VосFуVан и лаCан Vрелаз из VороMичне у нову среMину...
ЗаMаци који су VосFављени VреM Vрофесионалцима и роMиFељима, уско су везани за кулFурни и социјални развој Mеце са
хенMикеVом; на Vримарне VослеMице хенMикеVа може Mа се уFиче у мањој мери, сFоCа је основно Vоље раMа Mеловање на секунMарне VослеMице хенMикеVа. Анализа секунMарних VослеMица
хенMикеVа воMи оFкривању конкреFних комVлекса симVFома на
које се може VримениFи VеMаCошки раM. Закон о основама сисFема оXразовања и васVиFања (Сл. Cласник РС,72/2009, чланови 3, 5
и 6) VреMвиђа јеMнако Vраво и MосFуVносF оXразовања и васVиFања Xез Mискриминације и изMвајања MеFеFа; моCућносFи за
80
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оXразовање и васVиFање на свим нивоима и врсFама оXразовања
и васVиFања, у склаMу са VоFреXама и инFересовањима свакоC
VојеMинца, VриFом је оXавеза насFавника (васVиFача) израMа ИнMивиMуалних оXразовних Vланова у школама и ИнMивиMуалних
VроCрама VоMсFицања у VреMшколским усFановама (Правилник
о Xлижим уVуFсFвима за уFврђивање Vрава на инMивиMуални
оXразовни Vлан, њеCову Vримену и вреMновање, Сл. Cласник РС,
34/2010). У израMи ИОП (ИПП) учесFвују насFавници, сFручни сараMници и роMиFељи; они зајеMно чине Тим за VоMршку MеFеFу са
развојном смеFњом. Време које је VреM нама Vоказаће како се оно
шFо законска реCулаFива VроVисује реализује у сFварним релацијама насFавник – роMиFељ – MеFе са развојном смеFњом. Као и
сваки VуF Mо саMа, иницијаFива је „у рукама” VојеMинаца, а VоMршка на „леђима” сисFема.
Оно шFо је зајеMнички VроXлем и роMиFеља и насFавника јесFе
VроXлем MеценFрирања са Mечјих оCраничења и Fешкоћа, на њихове VоFенцијале и моCућносFи, са акаMемскоC VосFиCнућа на социјално-афекFивне исхоMе и сFицање живоFних вешFина; шFо
фиксира комуникацију на MеFеFове смеFње, MовоMи Mо MелеCирања оMCоворносFи, неразумевања и неконсFрукFивносFи. За усVех оXразовне инклузије важно је Mа се VрихваFи Mа у свакој школи FреXа Mа се оXезXеMи Mа се исVуне VоFреXе свих ученика; различиFи нивои усVеха, вероваFно је Mа ће се VосFићи оM сFране
различиFих CруVа Mеце кроз различиFе акаMемске, MрушFвене и
афекFивне исхоMе, а усVех инклузије FреXа мериFи заMовољсFвом соXом и соVсFвеним живоFом свих учесника у инклузији.
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TEACHER-PARENT PARTNERSHIP AS A PRECONDITION

SUMMARY

FOR INCLUSION IN EDUCATION2

Inclusion in education implies openness and readiness of all social
elements to provide every child with the best possible education either within a school environment or in a class which a child would attend at any rate. By approaching each child individually teachers
should organise the activities for their students bearing in mind the
onward changes of the entire personality of a child. Modern educational practice is based on humanist and constructivist standpoints – a
child is in the centre of interest and it should build and construct its
own knowledge on its own, while the exchange of information should
go both from professionals and parents towards a child and vice versa. Global changes on a family level caused by a birth of a child with
developmental disability represent the changes in a family identity as
well as the changes in integration processes within the family. The
role of a teacher is extremely significant in the process of the family
adjustment as well as in the process of a continuous support which is
necessary for all families with children with developmental disabilities throughout their lives. The basis of the relationship between a
school and parents should be the perception of parents as partners –
the interests, priorities and concerns of a family should be in the focus
of both theory and practice in schools. The common problem of parents and teachers is the problem of allocating attention from
children´s limitations and difficulties to their potentials and possibilities, from academic achievements to social and affective outcomes
and life skills development.
KEY WORDS: teacher, parent, inclusion, partnership.

2

84

РаM је Vримљен 27. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку РеMакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.

МИРЈАНА M. СТАНКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ

