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Сажетак: У овом раду припрема деце са сметњама у развоју за 

полазак у школу разматра се као вишедимензионални и комплексан процес 

који траје много дуже од формалне припреме која према законским 

прописима траје једну школу годину. Овај процес захтева персонализовани 

приступ детету са сметњама у развоју где се полази од тренутног нивоа 

развоја и постигнућа детета, а не развојне норме за одређени календарски 

узраст. Полази се од тренутних способности детета и проширивањем и 

надограђивањем његових знања, вештине и навика. Циљ овог рада је утврди 

специфичности припреме деце са сметњама у развоју за полазак у школу у 

редовном вртићу из угла опажања васпитача. За потребе истраживања 

конструисан је упитник којим се процењују опажања васпитача о припреми 

деце са сметњама у развоју за полазак у школу. Резултати истраживања 

показују да је из угла васпитача припрема деце са развојним сметњама за 

полазаку школу носи низ специфичности који захтевају темељани план и 

програм активности. Овај план се заснива на (а)персонализованом приступу 

детету, индивидуализацији или примени ИОП-а, (б) тимском раду у 

предшколској установи и(в)додатној подршци деци, родитељима и 

васпитачима, а коју у складу са законом реализују дефектолози и логопеди. 

Значајну улогу у идентификованим факторима за припрему деце са 

развојним сметњама за полазак у школу имају и вршњаци типичног развоја. 

Kључне речи: припрема деце за полазак у школу/ деца са 

сметњама у развоју/ ИОП/ додатна подршка/ тимски рад. 
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УВОД 

Транзиција је прелазак из једног стања или околности у другу. 

Човек током живота пролази кроз различите транзиционе процесе. 

Неки од њих су повезани са школовањем као што је на пример 

прелазак детета из предшколске установе у основну школу. Због 

комплексности транзиције у многим земљама се у области 

образовања израђују индивидулани транзициони планови за децу са 

сметњама у развоју (Odović i Milanović Dobrota, 2019). Транзиција 

деце из вртића у школу често представља стрес за дете типичног 

развоја и њихове родитеље. Самим тим је припрема деце са 

тешкоћама у развоју много захтевнија и за децу и за њихове 

породице (Rous, Teeters Myers & Buras Stricklin, 2007; McIntyre, 

Eckert, Fiese, DiGennaro Reed& Wildenger, 2010) где родитељи и 

стручњаци треба да остваре што бољу комуникацију у специфичном 

и комплексном процесу транзиције. Транзиција детета из вртића у 

школу у контексту еколошког ситемског приступа (Brofennbrener, 

1997) инклузивног предшколског васптања и образовања у процес 

припеме детета за полазак у школу укључује следеће факторе: 

породицу, васпитача, учитеља, дефектолога, радне терапеуте и др., а 

који ће код детета сузбити стрес због мењања окружења и ојачати 

његове социјалне и комуникативне способности и учинити га 

самосталнијим за учење у новој средини(Pravilnik o dodatnoj, 

obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, 

2018). Планирање транзиције за дете и породицу има за циљ 

обезбеђивање континуитета и кохерентност искуства подршке и 

оружења за учење детета (Rous, Hallam, Harbin, McCormick & Jung, 

2007). Транзиција у школу је успостављање партнерског односа 

између различитих микросистема - породице, вртића, школе јер могу 

олакшати прилагођавање детета на нову средину (Krstić i Zuković, 

2017:143). Припрема деце са сметњама у развоју и њихова транзиција 

у школу се разматра из еколошког приступа развоја и учења 

(Bronfronbrener, 1997). Овај приступ подразумева комплексан систем 

утицаја не дете који чине различити фактори из микро, мезо, егзо и 

макро система како би се осигурао континуитет из преласка из једне 

у другу средину. Успешне стратегије се заснивају на планирању 

транзиције које се заснивају на индивидуалним потребама деце и 

породице где се води рачуна о расположивом времену и ресурсима 

васпитача, наставникаи других професионалаца који учествују у 

овом процесу. (Rous & Hallam, 2011). Увођењем инклузивног 

васпитања и образовања долази до значајних промена у вези са 
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васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју, а које су 

регулисане законским прописима (Правилник о ближим упутствима 

за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање, 2018). Правилником о дадатној образовној, 

здравственој и социјалној подршци детету и ученикум (2018) такође 

се регулише, између осталог, васпитно-образовна подршка детету са 

сметњама у развоју. Да би припрема деце са сметњама за полазак у 

школу била задовољавајућа неопходно је обезбедити неке од 

следећих критеријума: обученост васпитача и стручних сарадника, 

израду педагошког профила детета, израда, примена и евалуација 

индивидуалног образовног плана (ИОП), сарадња и партнерство са 

породицом (Cvjetićanin and AnĊić, 2017; Markov i Jelić, 2017; Markov, 

Stepanov i Jelić, 2016; Majstorović, 2015; Klemenović, 2009), стручна 

подршка дефектолога и логопеда (Cvijetić, 2015) у оквиру установа 

специјализованих за ову делатност. ИОП је документ који се израђује 

за дете са сметњама у развоју и има за циљ оптимални развоj детета, 

и његово напредовање и осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Предшколско дете има права на додатну подршку због тешкоћа у 

приступању, укључивању и учествовању у образовању и васпитању, 

ако те тешкоће утичу на негову добробит ( Pravilnik o dodatnoj, 

obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, 

2018;Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на 

ИОП, његову примену и вредновање, 2018). Васпитно-образовни 

програм који је израђен у складу са јединственим потребама детета 

описује индивидуализоване циљеве, акомодације, модификације и 

услуге које ће детету са сметњама бити пружене, као и мере којима 

ће се пратити њихов напредак. Критеријуми и стандарди, све 

установе које су пружаоци додатне подршке ће радити на основу 

Стручног упутства о начину пружања додатне подршке у 

образовању (2012), користећи расположиве ресурсе запослених у 

установи. Додатна подршка у смислу овог упутства односи се на 

децу у припремном предшколском програму. Мере додатне подршке 

се, у складу са прописима, реализују на основу мишљења 

интерресорне комисије и односе се иземђу осталог на остваривање 

субвенција за похађање програма предшколског васпитања и 

образовања за децу са сметњама у развоју. Ово значи да припрему 

деце са тешкоћама у развоју и њихову транзицију у школу треба 

сагледавати као мултидимензионални и комплексан поступак из угла 

еколошког концептуалног нивоа (Rous et al., 2007) где уз све 

набројане факторе треба имати разрађене транзиционе стратегије 

(Rous& Hallam, 2011). Студије случаја засновене на искуствима три 
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породице из Канаде указују на значај партнерства породица и 

васпитача и других професионалца приликом укључивања деце са 

тешкоћама у развоју у другу средину. Налази показују да је процес 

транзиције пресудан за децу са тешкоћама у развоју, али тежак за 

њихове породице (Villeneuve, Chatenoud, Minnes, Perry, Hutchinson, 

Frankel, Loh, Dionne, Weiss, Versnel & Issacs 2013). Логопеди и 

дефектолози треба са родитељима, васпитачима и другом 

стручњацима да разрађују планове и програме који ће деци са 

сметњама у развоју омогућити квалитетну транзицију из вртића у 

школу са што мање нежељених ефеката који често прате овај процес. 

Добра координација свих фактора доприноси бољој транзицији, а 

чији значајан фактор је квалитетна припремљеност детета са 

сметњама у развоју за полазак у школу, а у складу саиндивидуалним 

способностима детета (Stručno uputstvo o načinu pružanja dodatne 

podrške u obrazovanju, 2012) 

Фактори који утичу на припему деце са сметњама у развоју за полазак у 

школу 

Припрема деце са сметњама у развоју у контексту инклузије 

поред детета са сметњама у развоју у овај процес укључује: 

васпитаче, родитеље, дефектологе, радне терапеуте, учитеље, 

породицу, вршњаке типичног развоја и др. Деловање ових 

идентификованих фактора се међусобно преплиће, а истакнуто место 

има њихова интердсциплинарна сарадња на којој се заснива и 

припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу. За 

припрему деце из осетљивих група није довољна једна школска 

година да би се она припемила за полазак у школу (Daley, Munk & 

Carlson, 2011;Кlemenović, 2009). Припрема деце са развојним 

сметњама за полазак у школу започиње још у периоду ране 

интевенције (Andrejević, 2005;Cvijetić, 2016) заправо још у породици 

где дете стиче прва искуства. Веома су важне и стручне 

компетенције васпитача за васпитно-образовни рад са децом са 

сметњама у развоју. Васпитачи изучавају дефектолошку групу 

предмета на високим школама и факултетима. Такође, и додадатним 

обукама које су регулисане законским прописима Правилник о 

сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017) 

могу да стекну компетенције за рад са децом са сметњама. 

Професионални развој васпитача је сложен процес који захтева 

http://www.svetisava.edu.rs/index.php/15-vesti/224-strucno-uputstvo-o-nacinu-pruzanja-dodatne-podrske-u-obrazovanju
http://www.svetisava.edu.rs/index.php/15-vesti/224-strucno-uputstvo-o-nacinu-pruzanja-dodatne-podrske-u-obrazovanju
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знања и искуства о васпитно-образовном раду предшколске деце и 

подршци њиховим породицама (Sheridan, Edwaeds Pope, Marvin 

&Кnoche, 2009). Поред тога непосредно искуство у раду са овом 

децом и учешће у изради ИОП-а доприноси да квалитет припреме 

деце са сметњама у развоју буде бољи (Цветићанин и Андрић, 2017; 

Milivojević i Sretenović, 2014;Tzvetkova-Arsova, 2011, Daniels 

&Stafford, 2001). Сарадња унутар инклузивног тима на примеру 

припреме деце са сметњама у развоју за полазак у школу значајна је 

у инклузивном дискурсу на релацији васпитача и дефектолога. Сваки 

од ових стручњака ће у складу са својим компетенцијама дати 

допринос у припреми деце за полазак у школу. Дефектолози у 

оквиру индивидуалног и индивидуализованог планирања, планирања 

и подучавања деце са сметњама у развоју, а васпитачи у примени 

предшколског курикулума којим је предвиђено да васпитач стил 

подучавања прилагођава могућностима учења сваког детета (Cvijetić, 

2015; Кrnjaja i Miškeljin, 2006; Daniels & Stafford, 2001). Сарадња и 

партнерство васпитача и родитеља представљају априори један од 

важних фактора инклузије, па у том контексту и поступка припреме 

деце са сметњама у развоју за полазак у школу. Породица има важну 

улогу, јер пружа информације о способностима, потребама и 

интересовањима деце(Jelić, Stojković i Markov, 2018; Markov i Jelić, 

2017; Stojković, Markov i Jelić, 2017; Кlemenović, 2009; Daniels & 

Stafford, 2001; Bernheimer, Gallimore & Weisner, 1990). Позитивна 

интеракција између деце доприноси квалитету вршњачких односа 

(Hundert, Mahoney &Hopkins, 1993), а што се добро одражава на 

развој деце са сметњама у развоју и њихове социјалне вештине које 

су један од услова да квалитетнију припрему за полазак у школу 

(Kemp & Carter, 2005; Daniels & Stafford 2001). На ефикасно 

социјално функционисање деце утичу и емоционални процеси и 

боље разумевање емоционалних стања других (Eisenberg, Fabes & 

Spinrad, 2006). Учешће деце са сметњама у развоју доприноси 

унапређењу интеракција између све деце током усмерених и других 

активности (Hunt et al., 2004) које побољшавају њихове 

комуникативне способности, а што доприноси бољој транзицији у 

школу. Резултати исраживања (Markov i Jelić, 2017; Jelić i Ĉolić, 

2016; Majstorović i Markov, 2016) показују да васпитачи сматрају да 

су деца типичног развоја подршка васпитачима у инклузивној 

пракси, јер код деце са сметњама у развоју подстичу развој 

социјалних компетенције на шта утичу појачане социјалне 

интеракције у инклузивном вртићу (Sretenov, 2008; Kemp & Carter, 

2005). Истраживања показују да већина васпитача и учитеља имају 
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искуства у изради и реализацији ИОП-а (Markov i Jelić, 2017; Vujaĉić, 

Lazarević i Đević, 2015; Milivojević i Sretenović, 2014; Stanĉić i 

Stanisavljević Petrović, 2013; Tzvetkova-Arsova, 2011), а што је 

значајно за успешну транзицију деце са сметњама у развоју. Уз 

сагласност родитеља или старатеља између осталих и за 

предшколску децу са сметњама у развоју могуће је израдити ИОП. 

Пре израде ИОП-а приступа се формирању педагошког профила 

детета, што је регулисано Правилником о ближим упутствима за 

утврђивање права на индивидуално образовни план, његову примену и 

вредновање („Службени гласник РС“, број 27/18). Према неким 

ауторима ИОП-и се могу сврстати у три категорије у зависности од 

узраста деце односно ученика и врсте подршке којом су корисници 

планова обухваћени (Lewis & Allman, 2000, prema, Tzvetkova-Arsova, 

2011). Циљ овог рада је утврдити специфичности припреме деце са 

сметњама у развоју у редовном вртићу из угла опажања васпитача.  

Метод рада 

Узорак 

Узорком је обухваћено 127 васпитача запослених у 

предшколским установама из неколико места у Србији. Сви 

испитаници су женског пола. Од укупног броја испитаника њих 117 

(92,10%) живи у граду, а 10 васпитача, а што у процентима износи 

7,90% су као место пребивалишта навели село. У табели 1. 

Приказана је структура узорка у односу на године живота 

испитаника. У истраживању су учествовали васпитачи који имају 

искуства у припреми деце са сметњама у развоју за полазак у школу. 

Табела 1. Године живота испитаника 
Године Фрек. Проц. % 

24 – 35 43 33,90% 

36 – 45  45 35,40% 

46 – 56 39 30,70% 

Укупно 127 100,00% 

Нису утврђене статистички значајне разлике у односу на 

године живота испитаника (χ
2
=0,441, p=0,802, df2). 
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Методе и инструменти 

За потребе овог истраживања конструисан је упитник који се 

састоји из два дела. Први део инструмента обухвата релевантне 

демографске карактеристике васпитача: пол, старост, ниво 

образовања, дужина радног искуства, и постојање професионалног 

искуства у припреми деце са сметњама у развоју за полазак у школу. 

Упитник чини укупно 15 тврдњи и састоји се од две Супскале: 

(1) Општа припрема за полазак у школу – 6 тврдњи (2) Релизација 

васпитно-образовног процеса у припреми деце са сметњама у развоју 

за полазак у школу – 9 тврдњи  

Васпитачи су на основу својих опажања и искустава 

одговорили на тврдње које су формулисане у складу са циљем 

истраживања. Анкетирање је било анонимно и затвореног типа. 

Испитаници су бележили степен слагања или неслагања са 

наведеном тврдњом – „увек“; „понекад“; „не“, уносећи знак x у 

одговарајућу колону уз могућност кратког коментара за сваку 

тврдњу. Метријске карактеристике инструмента одређене су 

применом Cronbach-Alpha методом као коефицијентом поузданости. 

Добијени коефицијент за инструмент износи α=0,772. Ако се узме у 

обзир да је упитник пилотиран за потребе овог истраживања, 

статистичка значајност је релативно добра, па се можемо ослонити 

на добијене резултате.  

Статистичке методе 

За утврђивање значајности односа између посматраних 

непараметријских варијабли коришћен је Хи – квадрат тест.  

Резултати истраживања и дискусија 

Анализа добијених резултата усмерена је на две области: 

а)општа питања о припеми деце са сметњама у развоју за полазак у 

школу и б) реализација васпитно-образовног рада са децом са 

сметњама у развоју током припреме за полазак у школу. 
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Табела 2. Опажања васпитача о општим питањима везаним за 

припрему деце са сметњама у развоју за полазак у школу 
 
Тврдње 

f1
 (

у
в
ек

) 

п
р
о

ц
ен

ат
 

f2
 (

п
о

н
ек

ад
) 

п
р
о

ц
ен

ат
 

f3
 н

и
к
ад

 

п
р
о

ц
ен

а 

 
χ2 

 
 

p 

Уз додатне обуке васпитачи стичу 

компетенције за припему деце за 

полазак у школу 

22 18% 64 50% 41 32% 20,898 .000 

Припрема деце са сметњама у 

развоју даје најбоље резултате 

уколико је у њу директно укључен 
и дефектолог 

62 49% 47 37% 18 14% 23,638 .000 

Припрема деце са сметњама у 

развоју за полазак у школу је 

квалитетнија уколико је дете 
обухваћено раном интервенцијом 

и у којима се примењују 

специфичне активности везане за 
транзицију 

45 35% 58 46% 24 19% 13,906 .000 

Припрема деце са сметњама у 

развоју за полазак у школу је 
квалитетнија уколико се дете на 

што ранијем узрасту крене у вртић 

44 35% 49 38,5% 34 26,5% 2,756 .252 

Родитељи деце са сметњама у 

развоју се укључују у активности у 
вртићу током припреме за полазак 

у школу 

35 28% 38 30% 54 42% 4,929 .085 

Родитељи се опредељују и за 
додатну подршку ван вртића у 

припреми деце за полазак у школу 

и размењују искуства са 
васпитачима 

 
32 

 
25% 

 
44 

 
35% 

 
51 

 
40% 

 
4,362 

 
.112 

 

Увидом у Табелу 1. констатујемо да највећи број испитаника 

сматра, укупно њих 64 (50%) да уз додатне обуке васпитачи понекад 

стичу стичу компетенције за припему деце за полазак у школу. 

Укупно 22(18%) испитаника сматра да се уз семинаре „увек“ могу 

стећи компетенције за припрему деце са сметњама у развоју за 

полазак у школу. Укупно 41 (32%) испитаника сматра да додатне 

обуке не могу васпитачу да пруже компетенције како би припремали 

децу са сметњама у развоју за полазак у школу. Постоји статистички 

значајна разлика у одговорима васпитача (χ2=20,898, p=0.000, df 2). 

Укупно 62 (49%) испитаника сматра да припрема деце са сметњама у 

развоју даје најбоље резултате уколико је у њу директно укључен и 

дефектолог, а док је 47 (37%) васпитача одговорило „понекад“. 

Остали испитаници, њих укупно 18 (14%) је дало негативан одговор 
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на ову тврдњу. Постоји статистички значајна разлика у одговорима 

васпитача (χ2= 23,898, p=0.000, df 2). Највећи проценат васпитача 

опажа да је припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу 

је квалитетнија уколико је дете обухваћено раном интервенцијом уз 

примену активности које су у вези са транзицијом. Укупно 45 (35%) 

испитаника је одговорио са „увек“, а док је 27 (46%) васпитача 

одговорило „понекад“. Остали испитаници, њих укупно 24 (19%) је 

дало негативан одговор на ову тврдњу. Постоји статистички значајна 

разлика у одговорима васпитача (χ2=13,906, p=0.000, df 2). Укупно 44 

(35%) испитаника је одговорило са „увек“ да припрема деце са 

сметњама у развоју за полазак у школу квалитетнија уколико дете на 

што ранијем узрасту крене у вртић. Укупно 49 (38,50%) васпитача је 

одговорило „понакад“. Остали васпитачи 34 (23,5%) нису ранији 

полазак у вртић повезали са квалитетнијом припрему детета са 

сметњама у развоју за полазак у школу. Укупно 35 (28%) испитаника 

је одговорили “увек” да родитељи деце са сметњама у развоју се 

укључују у активности у вртићу током припреме за полазак у школу 

треба, док је 38 (30%) васпитача одговорило са „понекад“. Укупно 54 

(42%) васпитача сматра да родитеље не треба укључитавити у 

активности. Укупно 32 (25%) васпитача опажа да се родитељи 

опредељују и за додатну подршку ван вртића у припреми деце за 

полазак у школу и размењују искуства са васпитачима. Укупно 44 

(35%) испитаника је одговорило са „понекад“, док је 51(40%) њих 

опажа да родитељи не укључују своју децу у додатну подршку у 

специјализованим установама.  

У Табели 2 представљени су резултати који се односе на 

област Реализације васпитно-образовног процеса у припреми деце са 

сметњама у развоју за полазак у школу. 
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Табела 2 Релизација васпитно-образовног процеса у припреми деце 

са сметњама у развоју за полазак у школу 
 
Тврдње 

f1
 (

у
в
ек

) 

п
р
о

ц
ен

ат
 

f2
 (

п
о

н
ек

ад
) 

п
р
о

ц
ен

ат
 

f3
 (

н
и

к
ад

 

п
р
о

ц
ен

ат
 

 
 

χ2 

 
 

p 

Полазна основа за рад је тренутни 

ниво развоја и постигнућа детета 

45 35% 49 39% 33 26% 3.276 .194 

Полазим од онога што дете може уз 

проширивање и надограђивање знања, 

вештина и навика 

42 33% 48 38% 37 29% 1.433 .488 

У оквиру приоритених области развоја 
дајем предност самосталности и 

социјализацији у односу на 

преакадемске У оквиру приоритених 
области развоја дајем предност 

самосталности и социјализацији у 

односу на преакадемске вештине 

 
54 

 
43% 

 
51 

 
48% 

 
22 

 
9% 

 
14.45

6 

 

.000 

Структурирано подстичем 
интеракцију са вршњацима и учење по 

модел 

 
52 

 
41% 

 
44 

 
35% 

 
31 

 
24% 

 
5.307 

 
.007 

Kориститим принципе 
подучавања(очигледност, 

поступност,секвенцирање, интензитет, 

учење кроз чињење активност детета) 

 
67 

 
53% 

 
31 

 
24% 

 
29 

 
23% 

 
21.60

6 

 

.000 

Kористим принципе подучавања: 

похваљивање и награђивање, 
постављање јасних правила, 

уважавање интересовања детата, 

временска и просторна организација, 
усаглашен рад са знањима и 

вештинама и навикама у више 

окружења и др. 

 

65 

 

51% 

 

32 

 

25% 

 

30 

 

24% 

 

18.25
2 

 

.000 

Искуство у раду доприноси да увидим 

варијације у стиловима учења све 

деце, које ми помажу у подучавању 
детета са сметњама у развоју 

 

54 

 

42% 

 

39 

 

31% 

 

34 

 

27% 

 

5.118 

 

.077 

Пратим и документујем развој и 

напредовање деце са сметњама у 

развоју 

 

61 

 

48% 

 

34 

 

27% 

 

32 

 

25% 

 

12.39

4 

 

.002 

Евалуација развоја детета се не врши 

упоређивањем постигнућа детета са 

развојним стандардима већ на основу 

индивидуалног развоја детета као 

резултат припреме за полазак у школу 

 

53 

 

42% 

 

38 

 

30% 

 

36 

 

28% 

 

4.079 

 

.130 
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Увидом у Табелу 3 констатујемо да већина васпитача као 

полазну основу за рад узима тренутни ниво развоја и постигнућа 

детета. Од укупног броја испитаника њих 45 (35%) је одговорило са 

„увек“, са „понекад“ је одговорило 49 (39%) док 33 (26%) васпитача 

као полазну основу за васпитно-образовни рад и припрему деце са 

сметњама у развоју не узима у обзир тренутни ниво развоја и 

постигнућа детета. Већина васпитача у припреми деце са развојним 

сметњама полази од онога што дете може уз проширивање и 

надограђивање знања, вештина и навика. Од укупног броја 

испитаника њих 42 (33%) је одговорило „увек, са „понекад“ 48 

(38%). Укупно 37 (29%) испитаника сматра да васпитачи не полазе 

од наведене тврдње. Највећи проценат васпитача у оквиру 

приоритених области развоја даје предност самосталности и 

социјализацији у односу на преакадемске вештине. Од укупног броја 

испитаника њих 54 (43%) је одговорило „увек“, са „понекад“ 51 

(38%). Укупно 22 (9%) испитаника сматра да васпитачи треба у циљу 

квалитетније припреме за полазак у школу треба да дају предност 

преакадемским вештинама у односу на социјализацију, јер су сва 

деце до припремног програма за полазак у школу већ стекла 

социјалне вештине. Kод ове тврдње постоји статистички значајна 

разлика у одговорима васпитача (χ2=14.456, p=0,000, df 2). Највећи 

број испитаника структурирано подстиче интеракцију са вршњацима 

и учење по моделу. Од укупног броја испитаника њих 52 (41%) је 

одговорило „увек, са „понекад“ 44 (35%). Укупно 31 (24%) 

испитаника сматра да у редовним васпитно-образовним групама не 

може да се структутитано подстиче интеракција, а такође деца не 

могу да уче по моделу током припреме за полазак у школу. Већина 

васпитача користити принципе подучавања (очигледност, 

поступност, секвенцирање, интензитет, учење кроз чињење 

активност детета). Укупно 67 (53 %) испитаника је одговорило 

„увек“, док је њих 31 (24%) одговорило „понекад“. Остали 

испитаници 29 (23%) не користе ове принципе у припреми деце са 

сметњама у развоју за полазак у школу. Kод ове тврдње постоји 

статистички значајна разлика у одговорима васпитача (χ2=21.606, 

p=0.000, df 2). Највећи проценат испитаника користи принципе 

подучавања: похваљивање и награђивање, постављање јасних 

правила, уважавање интересовања детата, временска и просторна 

организација, усаглашен рад са знањима и вештинама и навикама у 

више окружења и др. Укупно 65 (51 %) испитаника је одговорило 

„увек“, док је њих 32 (25%) одговорило „понекад“. Остали 

испитаници 30 (24%) не користе ове принципе у припреми деце са 
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сметњама у развоју за полазак у школу. Kод ове тврдње постоји 

статистички значајна разлика у одговорима васпитача (χ2=18.252, 

p=0.000, df 2). Већина испитаника захваљујући сопстеном искуству у 

раду увиђа варијације у стиловима учења код све деце, а што им 

момаже у подучавању детета са сметњама у развоју током припреме 

за полазак у школу. Највећи проценат испитаника користи принципе 

подучавања: похваљивање и награђивање, постављање јасних 

правила, уважавање интересовања детата, временска и просторна 

организација, усаглашен рад са знањима и вештинама и навикама у 

више окружења и др. Укупно 54 (42 %) испитаника је одговорило 

„увек“, док је њих 39 (31%) одговорило „понекад“. Остали 

испитаници 34 (27%) сматрају да им искуство у раду не помаже у 

проналажену стила учењења који највише одговара деци са 

сметњама у развоју током припреме за полазак у школу). Већина 

испитаника прати и документује развој и напредовање деце са 

сметњама у развоју, а што је прописано Правилником о стандардима 

квалитета рада установе (2012). Највећи проценат испитаника 

користи принципе подучавања: похваљивање и награђивање, 

постављање јасних правила, уважавање интересовања детата, 

временска и просторна организација, усаглашен рад са знањима и 

вештинама и навикама у више окружења и др. Ово је у складу са 

циљевима подршке добробити који се пре свега односе на развијање 

диспозиција за учење као што су истрајност, радозналост, 

иницијатива и креативност, отвореност за сарадњу и одговорност 

(Правилик о основама програма предшколског васитања и 

образовања, 2018). Укупно 61 (48 %) испитаника је одговорило 

„увек“, док је њих 34 (27%) одговорило „понекад“. Остали 

испитаници 32 (25%) не прате и не документују развој и 

напредовање деце са сметњама у развоју током припреме за полазак 

у школу. На ову тврдњу постоје статистички значајне разлике у 

одговорима васпитача (χ2=12.394, p=0.002, df 2). Највећи проценат 

испитанику евалуацију развоја детета са сметњама у развоју током 

припреме за полазак у школу не врши упоређивањем постигнућа 

детета са развојним стандардима, већ на основу индивидуалног 

развоја детета као резултат припреме за полазак у школу. Укупно 53 

(42 %) испитаника је одговорило „увек“, док је њих 38 (30%) 

одговорило „понекад“. Остали испитаници 36 (28%) су негативно 

одговорили на ову тврдњу. 
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Дискусија 

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и 

напредовању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

(„Сл. гласник РС“, бр. 81/2017) предвиђене су обуке за васпитаче 

које се односе на инклузију деце са сметњама у развоју. Такође, у 

контексту целоживотног учења предвиђени су различити облици 

едукација ради стицања између осталог и компетенција за рад са 

децом са сметњама у развоју. Резултати сличних истраживања 

показују потребу за додатним обукама васпитача и осталих 

просветних радника за рад са децом са сметњама у развоју (Rajić i 

Mihić, 2017; Marić i Sakaĉ, 2016; Spasenović i Matović, 2016; Stanĉić i 

Stanisavljević Petrović, 2013; Borić, 2012). У исто време како то 

показују студије и поред широког спектра акредитованих семинара 

који се последњих година реализују у Србији, а чије доминантне 

теме су подршка индивидуализацији рада са децом са развојним 

сметњама, планирањем и начинима стимулације развоја ове деце 

(Кlemenović, 2014, prema, Mihić i Rajić, 2017) релативно мали број 

васпитача су заинтересовани за ове обуке. Међутим, успешна 

транзиција се деце са тешкоћама у развоју може се остварити 

активности пре поласка у школу и оне уствари јесу усмерене обуке 

усмерене на све актере који учествују у овом процесу. Ове 

активности се односе на кућне посете породицама и развијање 

интервентних програма у којима ће учествовати васпитачи и 

учитељи, а ради ублажавања дисконтинуитета између предшколског 

и школског окружења (Pianta, Kraft-Sayre, 2003, према Quintero, 

McIntyre, 2011; Margetts, 1999), а што не ретко промена средине 

представља проблеми и деци типичног развоја. Дакле, могуће је у 

оквиру предшколске установе планирати транзицију и реализовати 

обуке на интерном ниву које би се конкретно бавиле проблематиком 

одређеног детета са сметњама у развоју које би се односиле на 

транзиционе активности за дете које треба из вртића да пређе у 

школу. Ово је важно, јер код нас системски још нису регулисани 

индивидуални транзициони планови као што је то случај у већини 

европских земања и у Америци (Odović i Dobrota Milanović, 2019). 

Већина васпитача сматра да квалитетна припрема деце са сметњама у 

развоју за полазак у школу у редовном вртићу подразумева и 

директно учешће дефектолага у њој (Hunt, et al, 2004) или подршку 

ових стучњака (Cvijetić, 2015; Borić i Tomić, 2012; Stanisavljević-

Petrović i Stanĉić, 2010). Васпитачи и дефектолози с обзиром на 

комплексност инклузије и суочавањем са дилемама везаним за 
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делокруг рада треба уско да сарађују на плану на пример раног 

препознавања и ране интервенције (Cvijetić, 2015; Villeneuve et al., 

2013;) која је важна за припрему деце са развојним сметњама за 

полазак у школу. Ово би утицало на проширивање компетенција 

ових стручњака. Пружање подршке васпитачима од стране 

дефектолога остварује се при избору и прилагођавању метода, 

специјализованих материјала, учила, асистивних технологија, изради 

ИОП-а, кроз различите форме хоризонталног учења, а што је у 

складу са Стручним упутством (2012), а што је компатибилно са 

припремом деце са развојним сметњама за полазак у школу. 

Развијање транзициционих програма и укључивање дефектолога и 

других стручњака омогућило би конкретизацију индивидуалних 

образованих програма, њихову реализацију и евалуацију (Cvijetić, 

2016; Carlson et al., 2009). Рана интервенција као системски приступ 

раном третману који подразумева низ активности усмерених на 

подстицање развоја детета у првим годинама живота и превенирање 

или ублажавање тешкоћа у развоју коју реалијује тим стручњака 

(Cvijetić, 2016; Glumbić, Brojĉin i ĐorĊević, 2013; LoCasale-Crouch et 

al., 2008 Andrejević, 2005; Ramey & Ramey, 1998), а што чини и 

квалитетну базу за васпитно-образовни рад са овом децом. С 

обзиром да припрема за полазак као што смо констатовали не траје 

само једну школску годину већ почиње готово од рођења детета онда 

рана интервенција може да се посматра и у контексту припреме деце 

са тешкоћама у развоју за полазак у школу. Истраживања показују да 

једна школска година није довољна да би се дете из осетљивих група 

припремило за полазак у школу (Кlemenović, 2009) такође да децу са 

сметњама у развоју када је то могуће треба што раније укључити у 

институционалне облике васпитања и образовања (Majstorović, 2015). 

Ранко Рајовић сматра да се код деце највећи број синапсичких веза и 

неуронских мрежа развија до дететове пете године живота, те 

активности усмерене на подстицању развоја предшколаца иду у 

правцу да их што пре треба укључити у вртиће које делују по 

програмима који директно утичу на неурофизиолошки развој детата 

(Rajović, 2010). Рано укључивање деце са сметњама у развоју у 

инклузивни вртић доводи до појачане социјалне интеракције која 

утиче на њихов интелектуални развој, мотивацију и др. (Snell, and 

Vogtle, 1996, prema, Daniels & Stafford, 2001; Snell &Vogtle, 1996, 

prema, Daniels &Stafford, 2001). Васпитач – професионалац на основу 

знања и искуства може да запази и препозна одређене проблеме у 

развоју детета, а самим тим је примена ране интервенције извеснија. 

А, како смо констатовали да је рана интервенција предикторски 
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фактор за добру припрему деце са сметњама у развоју за полазак у 

школу. Студије показују да укључивање и сарадња са родитељима у 

транзиционом периоду пружа боља школска постигнућа и адаптацију 

деце са сметњама у развоју (Shulting et al., 2005).Сарадња са 

породицама деце из осетљивих група је коплексан процес, који 

захтева системску подршку, а васпитно-образовна интервенција која 

траје само годину дана пре поласка детета у школу недовољна је за 

припрему за плазак у школу (Кlemenović, 2009). Студије показују да 

се квалитени предшколски програми рефлектују и на школска 

постигнућа деце (Takanishi & Bogard 2007, prema, Кlemenović, 2009), 

а јачање педагошког образовања родитеља, поред учвршћивања 

сарадње породице и предшколске установе утиче позитивно и на 

припрему деце за полазак у школу (Powell 2007, prema, Кlemenović, 

2009). Поред родитеља деце са сметњама у развоју постоји потреба за 

укључивањем родитеља типичне деце у укључивање активности која 

имају, а циљу повећања групне ефикасности и прилике за успех 

детета (Daniels & Stafford, 2001). Такође, да родитељи своју децу 

типичног развоја подстичу на прихватање различитости од 

најранијег узраста (Markov, Stepanov i Jelić, 2016). Увођењем 

инклузије унапређује се и систем додатне подршке деци са сметњама 

у развоју коју реализују стручњаци различитих профила. Холистичка 

процена дететових капацитета уз рану интервенцију и подршку 

породицама доприноси да се капацитети детета развију до његових 

биолошких могућности (Hrnjica i sar., 2010; Andrejević, 2005). 

Законским прописима је регулисано да дете са сметњама у развоју 

које похађа припремни програм за полазак у школу има права и на 

додатну подршку коју реализују дефектолози у оквиру школа за 

образовње ученика са развојним сметњама (вежбе за реедукацију 

психомоторике, логопедски третман, сензорна соба и др. (Stručno 

uputstvo o načinu pružanja dodatne podrške u obrazovanju, 2012). У 

редовној предшколској установи родитељи представљају извор 

информација о детету, већ и о условима у којима дете живе, о 

васпитним стиловима и сл. карактеристикама самих родитеља. На 

основу информација од стране родитеља васпитач може планирати и 

програмирати васпитно-образовни рад. А, такође, антиципирати 

одговарајуће облике и садржаје сарадње са родитељима (Churchill, 

2003; Larocque et al., 2011). Један од најбољих начина за подстицање 

породица на учешће у активностима вртића је да се позову да 

учествују у њима. Васпитач треба да изабере активност која се лако 

демонстрира (Кrnjaja i Miškeljin, 2006; Daniels & Stafford, 2001) уз 

охрабривање родитеља и нагласак да је фокус на учењу, а не на 

http://www.svetisava.edu.rs/index.php/15-vesti/224-strucno-uputstvo-o-nacinu-pruzanja-dodatne-podrske-u-obrazovanju
http://www.svetisava.edu.rs/index.php/15-vesti/224-strucno-uputstvo-o-nacinu-pruzanja-dodatne-podrske-u-obrazovanju
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исходима. Од родитеља треба затражити мишљење и сугестије у вези 

са активностима у вртићу које ће се приликом планирања и 

програмирања других активности узимати у обзир.У оквиру 

приоритених области развоја многи аутори дају предност 

самосталности и социјализацији у односу на преакадемске вештине 

(Kemp & Carter, 2005; Janus et al., 2007). Истраживања показују да 

учеће вршњака типичног развоја даје позитивне ефекте у васпитно-

образовном раду деце са сметњама у развоју (Markov i Jelić, 2017; Ilić 

i Ćetković, 2016;Stanisavljević Petrović i Stanĉić, 2010; Daniels & 

Stafford, 2001). У припреми детета са сметњама у развоју што се тиче 

општих препорука у индивидуализовном приступу треба тежиште 

ставити на следећим елементима: тежини задатка, дужини задатка, 

материјалу, временском распореду рада, месту за рад, начина давања 

одговора, додатна помоћ при раду и др. (Hrnjica i sar., 2010). А, што 

значи бити прихваћен у својој јединствености (Правилик о основама 

програма предшколског васитања и образовања, 2018). Резултати 

истраживања показују да су искуства васпитача различита, али да 

васпитачи увиђају помаке у подучавању деце са сметњама у развоју 

који настају као исходи њиховог непосредног рада са овом децом 

(Stanisavljević Petrović i Stanĉić, 2010; Sretenov, 2008; Daniels & 

Stafford, 2001). Ово је у складу са Правиликом о основама програма 

предшколског васитања и образовања (2018), јер се заснива на 

повезаном искуству онога што дете чини и доживљава у ситуацијама 

које су му смислене и које повезује смисао, а не кроз издвојене 

садржаје и појединачне активноси. Интегрисани приступ у учењу у 

средиште поставља дете. 

ЗАКЉУЧАК 

Ово истраживање и поред недостатака доводи до одређених 

закључака који се могу употребити у пракси. Малобројна су 

истаживања у Србији која се баве припремом деце са сметњама у 

развоју за полазак у школу и транзицијом деце из вртића у школску 

средину. Ово истраживање нам је пружило увид у опажања 

васпитача како ови стручњаци у редовним вртићима врше припрему 

деце са сметњама у развоју за полазак у школу са другим 

стручњацима и породицом. У исто време указују да треба мењати 

неке ствари по питању обука васпитача у вези са припремом деце са 

сметњама у развоју за полазак у школу. Запажамо да је недостатак 

истраживања што смо за извор података користили само опажања 
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једног фактора овог процеса, а то је васпитача. Потпунију и реалнију 

слику бисмо добили да су у истраживању учествовали родитељи, 

дефектолози, психолози и други учесници. Уколико сви актери буду 

пружили максималне напоре у припреми детета за транзицију онда 

ће полазак у школу бити пријатан догађај за све актере, а посебно за 

дете и његову породицу (Dockett & Perry, 2004) и гдетреба имати на 

уму ниво развоја и постигнућа детета, а не развојне норме за 

календарски узраст. На основу добијених резултата овог 

истраживања закључујемо да су најважнији фактори у припреми 

деце са тешкоћама у развоју за полазак у школу: васпитачи, 

породица, додатна подршка логопеда и дефектолога регулисана 

законским прописима. Транзиција деце са тешкоћама у развоју из 

једне у другу средину организационо је сложен процес који захтева 

ангажпвање прогесионалаца који би ублажили проблем са којима се 

сусрећу породице и њихова деца (Rous, Hallam, Harbin, McCormick & 

Jung, 2007). Транзиција из предшколске установе у школу може бити 

стресна за ову децу. Због тога у оквиру припреме деце за полазак у 

школу треба укључити све ресурсе како би се дете што пре 

адаптирало на нову средину. Због комплексности припреме деце са 

сметњама у развоју постоји потреба за системским решењем које се 

односи на могућност изреде индивидуалног транзиционог плана. 
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Apstrakt: In this paper, preparing children with disabilities for school 

starts from a multidimensional and complex process that lasts much longer than 

formal preparation, which, according to legal regulations, lasts one year. This 

process requires a personalized approach to a child with a developmental 

disability, which is based on the child's current level of development and 

achievement, not developmental norms for a specific calendar age. It starts with 

the child's current abilities and by expanding and upgrading it`s knowledge, skills 
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and habits. The aim of this paper is to determine the specifics of preparing 

children with disabilities to attend school in mainstream kindergarten from the 

perspective of the pre-school teacher. For the purpose of the research, a 

questionnaire was designed to assess the pre-school teachers` observations about 

preparing children with disabilities for school. The results of the research show 

that, from the teachers` perspective, preparing children with developmental 

disabilities to attend school carries a number of specifics that require a thorough 

plan and program of activities. This plan is based on (a) personalized approach to 

the child, individualization or implementation of IEP, (b) teamwork in pre-school 

and (v) additional support for children, parents and educators, implemented by 

law specialists in speech and speech therapists. A significant role in the identified 

factors for preparing children with developmental disabilities for school is played 

by peers of typical development. 

Keywords: teamwork, additional support, IEP, preparation for school, 

children with disabilities. 
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