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ПроKлеми којима се ауNори Kаве у овом уџKенику @ри@а9ају
@иNањима квалиNеNа оKразовања 9еце са смеNњама и @оNешкоћа-
ма у развоју како Kи се Kоље @ри@ремили за живоN у коме ће њи-
хове с@осоKносNи 9оћи 9о изражаја и KиNи о9 корисNи. Реч је, 9а-
кле, о је9ној вре9ној и занимљивој књизи са @осеKним сазнајним
и оKразовним са9ржајима који се о9носе на свеоKухваNни @е9а-
:ошки ра9 с је9ним с@ецифичним 9елом 9ечје @о@улације. Ова
9еца, @о9је9нако као и сва 9ру:а, заслужују велику @ажњу у оKра-
зовању и развоју о9 свих @оје9инаца и инсNиNуција из њихово:
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окружења, али и о9 свих осNалих 9елова 9рушNва чији су Nо за9а-
Nак и оKавеза.

Иако универзиNеNска насNава @о9разумева и уважава виши
ниво учења уз коришћење и @римену изворне лиNераNуре и са-
времене оKразовне Nехноло:ије, овај уџKеник има своје месNо и
на универзиNеNу, @о:оNово у оKласNи инклузивне насNаве. Писци
уџKеника за 9и9акNичко-меNо9ичку ор:анизацију насNавно:
ра9а са 9ецом која имају разне @оNешкоће у развоју и учењу има-
ју за за9аNак 9а разреше мно:а @иNања и @роKлеме који @роизи-
лазе из с@ецифичносNи ове маNерије у о9носу на 9ру:е @ре9меNе
који се изучавају на сNу9ијама учиNељских (@е9а:ошких) факул-
NеNа. РазличиNи ауNори ових уџKеника на мно:е начине и са ра-
зличиNим ус@ехом @окушавају решиNи акNуелносNи инклузив-
но: оKразовања Nражећи најKоље начине за осмишљавање оKра-
зовно: сисNема и мо9ела који ће @ре@ознаNи, @омоћи и уважиNи
различиNосNи @оNреKа 9еце и оKезKе9иNи шNо је мо:уће више @о-
9ршке у њиховом учењу и развоју у скла9у са нашим мо:ућно-
сNима и условима. Је9ан Nакав, рекли Kисмо ус@ешан @окушај на-
чинили су Јасмина Ковачевић и Ра9омир Арсић, као ауNори ово:
веома вре9но:, значајно: и корисно: универзиNеNско: уџKеника,
@уNем сисNемаNизовања са9ржаја из оKласNи инклузивне насNа-
ве. Овај уџKеник намењен је 9а служи и @омаже сNу9енNима учи-
Nељских факулNеNа, учиNељима и вас@иNачима, како Kи акNив-
ним учењем Nрајно усвојили и са разумевањем уважили значај
@ошNовања и уважавања различиNосNи и ин9иви9уалносNи сва-
ко: 9еNеNа које се оKразује у ре9овној школи, али и за ро9иNеље,
социјалне ра9нике, @а и за осNале чиNаоце ове лиNераNуре.

ОKим ово: уџKеника је 256 сNраница формаNа B-5. Након Пре9-
:овора, уџKеник је сNрукNуиран у 13 @о:лавља у којима се свеоKу-
хваNно и меNо9ичко-меNо9олошки 9осле9но излажу акNуелне
Nеме инклузивно: оKразовања, као и 9ру:а @иNања и @роKлеми из
9омена ра9а са 9ецом која имају о9ређене смеNње и Nешкоће у
развоју и ос@осоKљавању за ра9 и живоN у 9рушNву. ЗаNим, на
крају уџKеника 9аN је с@исак релеванNне и савремене лиNераNуре
о9 115 KиKлио:рафских је9иница и изво9 из Закона о основама
сисNема оKразовања и вас@иNања у 9еловима који се о9носе на
инклузивно оKразовање. Након Пре9:овора, на самом @очеNку
ово: шNива, ауNори @осеKну @ажњу @освећују инклузивном о$разо-
вању – о9 @ојма и 9ефиниције, увођења инклузије у оKразовни си-
сNем у Ре@уKлици СрKији, осNваривања о9ређених @рава и врсNа-
ма 9о9аNне @о9ршке, @рила:ођавања окружења 9о о9ређења и
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исNицања ових са9ржаја у међунаро9ним 9окуменNима. Нарочи-
Nу @ажњу @освећују @оNреKи и значају Ин�иви�уалноF о$разовноF
Gлана (ИОП) са свим својим сасNавним елеменNима и @роце9ура-
ма и ње:овом 9осле9ном @ри9ржавању и с@ровођењу. Тако, @о-
ре9 осNало:, ауNори ов9е исNичу, вероваNно и Nри основне хи@о-
Nезе које се о9носе на @ре9меN разумевања ове @роKлемаNике
(као и њихово @ерманенNно @оNврђивање) и Nо: (1) 9а @о9 Nерми-
ном „инклузија (који је насNао о9 лаNинске речи inclisio, шNо значи:
уKрзање, оKухваNање, укључивање), се @о9разумева @оN@уно
учешће у 9рушNвеном живоNу свих осоKа, Kез оKзира на @ол, на-
ционално, верско и социо-економско @орекло, с@осоKносNи и
з9равсNвено сNање“; (2) 9а је „инклузија филозофија заснована на
уверењу 9а сваки човек има Gраво и моFућнос�, Kез оKзира на ин9и-
ви9уалне разлике“; и (3) 9а „инклузија означава сNварање оKра-
зовно: сисNема Gо мери �е�е�а, уз @оN@уно уважавање свих ин9и-
ви9уалносNи на чијој основи се и заснивају начела и GринциGи ра-
�а. Усмерена је на и9енNификацију и оNклањање Nешкоћа и
@ре@река у реализацији @роцеса оKразовања, али и на шNо већу
Gар�ициGацију свих учесника који @осре9но или не@осре9но уNичу
на реализацију @роцеса оKразовања“.

У Nом смислу, ауNори 9ају и со@сNвену 9ефиницију ово: @ојма
и @роцеса, исNичући 9а је „инклузија не само оKразовање (фор-
мално и неформално) већ начин живоNа, :рађење заје9нице која
мења сNавове, @рихваNа и цени различиNосNи, виши ниво о9 ин-
Nе:рације, @роцес који Nраје у времену, мо9ел у коме 9еца уче за-
је9но у исNим условима, :9е @осNоји социјална @о9ршка која се
@ружа сваком 9еNеNу коме је @оNреKна, :9е сви уче о с@осоKносNи-
ма и мо:ућносNима осоKа са смеNњама и Nешкоћама у развоју и
:9е 9еца нису ника9а @ринуђена 9а живе о9војено о9 својих вр-
шњака, @оро9ице и своје сре9ине“. ШNо се Nиче @ојма и @роцеса
инклузије у оKразовању, ауNори је, Nакође, 9ефинишу као „укљу-
чивање све 9еце у сисNем ре9овно: оKразовања“. То је @роцес
сNално: учења и квалиNеNно: учешћа свих ученика, али и оних
који их кроз Nај @роцес во9е. Учешће @о9разумева „заје9ничко
учење и сара9њу у којој се сваки ученик је9нако @римећује, @ри-
хваNа и уважава, Kез оKзира на Kило коју личну о9лику“.

У 9ру:ом @о:лављу ове књи:е размаNра се ком@лекс @иNања и
@роKлема који се о9носе на оме�енос�, сме�ње и �ешкоће, као и на
Gосе$не Gо�ре$е у развоју, како у свако9невном живоNу Nако и у
школи и у свакој 9ру:ој оKразовној и 9рушNвеној инсNиNуцији са
којима су у 9о9иру (сNварно и @оNенцијално) @ри@а9ници ове @о-
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@улације (9еца, ђаци и о9расли). Ов9е се, @оре9 осNало:, 9ају и ја-
сна оKјашњења @ојмова којима се означавају осоKе са о9:оварају-
ћим смеNњама, Nешкоћама или @осеKним @оNреKама као шNо су:
9ефекN, ошNећења, @оремећаји у развоју, с@ецифичне смеNње ра-
звоја, 9исхармонија у развоју, инвали9носN, хен9ике@. То умно-
:оме омо:ућава свим акNерима ових @ојава и @роцеса 9а их, @рво,
@равилно са:ле9ају и разумеју, а он9а 9а се у њима а9екваNно @о-
сNављају и разрешавају @роKлеме. ЦенNрални 9елови, о9носно
више @о:лавља, @освећени су :оNово свим @ознаNим смеNњама,
@оремећајима и Nешкоћама у развоју 9еце са овим својсNвима и
каракNерисNикама као шNо су: ошNећења сензорних функција,
инNелекNуална омеNеносN, @оремећаји :овора и језика, Nелесна
инвали9носN, @оремећаји у @онашању и 9ру:о. ПриNом, сваком
о9 ових @роKлема @освећена је и а9екваNна @ажња у Nеоријском,
меNо9ичко-меNо9олошком и @ракNичном смислу, Nако 9а @ре9-
сNавља 9оKру основу за са:ле9авање и разрешавање (колико је Nо
мо:уће) мно:их о9 @роKлема из 9омена @осNојеће @роKлемаNике.

АуNори су, с @равом, @о9роKно оKјаснили она @иNања која су о9
@осеKно: значаја за сNу9енNе учиNељских факулNеNа, који ће се
касније као Kу9ући @росвеNни ра9ници и @е9а:ози свако9невно
сусреNаNи и са овим назначеним @роKлемима у @о:лављу: „Те-
шкоће у учењу“. ОKразложени су о9ређени @роKлеми и Nешкоће
у 9исфункцији ценNрално: нервно: сисNема, неује9наченосN рас-
Nа и развоја, неусклађеносN између мо:ућносNи (@оNенцијала) и
@осNи:нућа у чиNању, Nешкоће у @исању и @амћењу, визуелне Nе-
шкоће, неује9наченосN с@осоKносNи и 9ру:о.

Такође, занимљиви су и 9елови ове књи:е који у @осеKним @о-
:лављима :оворе о феноменима @сеу9ореNар9ације (лажне инNе-
лекNуалне омеNеносNи), ла�ерализације (која @о9разумева 9о-
минацију је9не мож9ане хемисфере која у@равља највишим
љу9ским функцијама, н@р. леворукосN и 9ру:о), @ерце@Nив-
но-моNоричке Nешкоће (које се, @ре све:а, о9носе на оNежану о@-
шNу коор9инацију и ор:анизацију @окреNа), шNо у знаNној мери
има уNицаје и @осле9ице на вас@иNно-оKразовни ра9, @а и цело-
ку@ан живоN осоKа са овим својсNвима и каракNерисNикама.

ТексN уџKеника вишеслојно је ор:анизован. Поре9 :лавне ли-
није NексNа, @рисуNна је и 9ру:а линија, која са9ржи 9о9аNна
оKјашњења и 9о@уне које су у функцији олакшавања, разумевања
и9еја изнеNих у :лавној линији NексNа. Таква сNрукNура NексNа, Nј.
осмишљене и @ре:ле9но 9аNе маNерије, омо:ућава чиNаоцу 9а
уџKеник корисNи на различиNе начине и у различиNим фазама
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савла9авања са9ржаја, а њена @рава вре9носN је у чињеници 9а
@резенNовани NексN ис@ољава 9оKар @оре9ак, @ре:ле9 изла:ања и
јасну инNер@реNацију. То чиNаоцу @ружа мо:ућносN 9а конNину-
ирано @роверава колико је ус@ешно усвојио са9ржај :ра9ива, јер
се на крају свако: @о:лавља налазе резиме и исNраживачки за9а-
ци, шNо је о9лика најKољих савремених уџKеника у свеNу. Књи:а
је @исана јасним језиком и @ре@ознаNљивим сNилом, шNо је @о-
сеKно важно за уџKеничку лиNераNуру.

Поре9 ових и Kројних 9ру:их вре9носNи ове књи:е, смаNрамо
9а Kи још неки са9ржаји мо:ли 9а Kу9у о9 корисNи, а нису оKухва-
ћени, а Nо су @ре све:а маNеријали који се о9носе на оKавезе 9ру-
шNвене сре9ине (заје9нице) @рема целоку@ној сNварносNи и @ро-
KлемаNици која је у вези сNално: и квалиNеNно: ра9а са 9ецом (и
свим 9ру:им осоKама) са смеNњама и Nешкоћама у развоју и жи-
воNу. Пракса је, Nакође, у из9авашNву, 9а се значајни 9елови ре-
цензија нађу у књизи, као и основне Kелешке о ауNорима.

На крају ово: @риказа, на основу свих наве9ених и @ојашњених
вре9носNи књи:е Ме�о�ика ра�а са �ецом са сме�њама и �ешкоћама
у развоју у инклузији, ауNора Јасмине Ковачевић и Ра9омира Арси-
ћа, 9оKија своје о@рав9ање и уважавање заNо шNо се у @ракси већ
9уже време ис@ољава @оNреKа за ком@леNирањем са9ржаја из
инклузивне @роKлемаNике – ово је је9ан о9 @рвих искорака у Nом
@равцу.
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