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ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА (перспектива давалаца услуга) 

Маринела Н. Шћепановић,
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Сажетак. Корективни дефектолошки рад један је од значајних 

прступа у едукацији и рехабилитацији деце са сметњама и поремећајима у 

развоју, без обзира да ли се та деца васпитавају и образују у посебним или 

општим условима. Корективни рад, додатна подршка, обавезне ваннаставне 

индивидуалне активности или корективно стимулативне вежбе – 

индивидуалан су дефектолошки рад заснован на специфичним образовним 

потребама и способностима сваког појединог детета. Добици и користи од 

примене индивидуалног рада у специјалној едукацији и рехабилитацији су 

бројни; усмереност на једног ученика/корисника, каква је дата самом 

природом овог типа наставе или рада, није само проста просторна 

усмереност вишег степена већ је то и нова врста релације, комуникације и 

интеракције која ствара и нови квалитет и помак у развоју, откривању и 

доживљавању света око себе код ових ученика/корисника. Индивидуални 

рад, као приступ постоји у делу образовног система који је намењен 

образовању ученика са сметњама у развоју у издвојеним школама већ више 

од 15 година, а готово да је занемарена постојећа могућност његове примене 

у читавом образовном систему тј. у свим образовно-васпитним установама у 

којима има деце и ученика са сметњама и тешкоћама у развоју и учењу у 

инклузивном контексту. Инклузивно образовање у Србији, које се још 

суочава са бројним изазовима, треба да користи све расположиве ресурсе на 

адекватан начин. Корективни дефектолошки рад је недовољно искоришћен 

инклузивни ресурс у нашој средини и нашем образовном систему.  

Кључне речи: ученици са сметњама у развоју, додатна подршка, 

специјална едукација, корективни рад, инклузивни контекст. 
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Савремена научна достигнућа у области образовања и 

васпитања мењају традиционални приступ раду у овим областима. 

Између осталог, акценат се ставља на развој нових методологија и 

односа према потребама сваког појединог детета, ученика или 

корисника. Успешна а једновремена индивидуализација постала је 

онај квалитет образовања за који многи сматрају да ће донети 

остварење давног сна – образовање према потребама и 

способностима сваког детета. Као један од приступа заснованих на 

поребама и способностима сваког ученика, индивидуални 

превентивно-корективни дефектолошки рад има за циљ 

предупређивање, отклањање, ублажавање и превладавање или 

корекцију сметњи у развоју и проблема у учењу и савладавању 

вештина. Превентивно-корективни рад, од свог увођења до данас, у 

Србији постаје један од значајних прступа у едукацији и 

рехабилитацији деце са сметњама и поремећајима у развоју, без 

обзира да ли се та деца васпитавају и образују у посебним (тзв. 

„специјалним“) или општим (тзв.„редовним“) школама, као и децa 

опште популације.  

Претпоставка оваквог приступа је да се проблеми у учењу могу 

савладати или ублажити развојем постојећих способности ученика 

(на којима се може заснивати учење), а не простим понављањем 

градива или поступака у којима је ученик неуспешан - чиме се 

неспособност код ове деце и особа продубљује и учвршћује, а не 

превладава. У практичном смислу, то значи да је неопходно увођење 

корективних активности и поступака у све школе у којима се 

образују ученици са сметњама у развоју. Одговарајући 

рехабилитациони поступци, превентивно-корективне вежбе и 

активности, изводе се у оквиру редовне наставе и посебних часова 

корективног рада тј. третмана или наставе, у организацији чланова 

стручног тима школе који је задужен за инклузивно образовање, а 

реализује их дефектолог. Све корективне вежбе и активности треба 

да буду интегрални део школског програма и то његовог обавезног 

дела зато што су засноване на потребама сваког конкретног ученика.  

Добици и користи од примене индивидуалног рада у 

специјалној едукацији и рехабилитацији су: могућност прецизнијег 

планирања и праћења ефеката рада, стална усмереност на 

корисника/ученика што поспешује мотивацију, помаже 

превазилажењу тешкоћа у разумевању, подстиче на истрајност и даје 
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више података у опсервацији, могућност фокусираности и на 

микропромене у току реализације налога и задатака, повећану 

активност ученика/корисника, снажнији подстрек и подстицање на 

успешно извршење задатака, богатију комуникацију између учесника 

процеса, као и бољу могућност развоја неких социјалних вештина 

него што је то могуће у групи. Укупно, усмереност на једног 

ученика/корисника, каква је дата самом природом овог типа наставе 

или рада, није само проста просторна усмереност вишег степена већ 

је то и нова врста релације, комуникације и интеракције која ствара и 

нови квалитет и помак у развоју, откривању и доживљавању света 

око себе код ових ученика/корисника.  

Деценијско постојање и примена обавезних ваннаставних 

индивидуалних активности у систему специјалног школства у Србији 

одржава практичну примену дефектолошких принципа и доказује 

вредности третирања личности сваког ученика као био-психо-

социјални ентитет кроз едукативни део система интегралне 

рехабилитације (Шћепановић, 2005). О корисним аспектима 

индивидуалног тј. корективног рада говоре студије страних аутора 

Обрајен са сар., Адамс са сар. и других. Према Обрајану и 

сарадницима (O'Brien, O'Brien, & Mount, 1997), “индивидуално 

планирање са особом у центру (или Планирање усмерено на особу) 

сет је напредних принципа и стратегија које су настале средином 

1980-их као начин бољег разумевања искустава особа са развојним 

сметњама и ради побољшања тих искустава уз помоћ сарадника”. 

Адамс и сарадници (Adams, Beadle-Brown, & Mansell, 2006) 

истражују везу између планирања индивидуалног рада и квалитета 

живота; резултати њиховог истраживања говоре о повезаности тј. 

условљености посматраних варијабли.  

КОРЕКТИВНИ РАД 

Теоријска претпоставка за разматрање проблема истраживања 

је третирање сваке личности као био-психо-социјалног ентитета кроз 

едукативни део система интегралне рехабилитације, што је део 

доктринарног става специјалне едукације и рехабилитације (Ћордић 

и Бојанин 1997, Виготски, 1996, Стошљевић и сар. 1997). Овакав 

приступ опстаје и наново се актуелизује јер је заснован на 

поштовању и уважавању свачијег права да буде особено биће за себе 

у реалности као и поштовањем свачије особености у потребама за 
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специфичним приступом у едукацији, рехабилитацији, 

социјализацији, инклузији и интеграцији у друштво.  

Корективни рад подразумева индивидуалну примену метода 

специјалне едукације и рехабилитације које ученицима са сметњама 

у развоју у школи помажу да превазиђу развојне сметње и потешкоће 

у учењу или да умање њихов утицај на образовање ученика, у било 

ком смислу. Овакав рад је примењив у свим врстама школа, а 

дефектолози су искључиво компетентни да га спроводе 

(Шћепановић, Славковић, 2014).  

На концепт и улогу корективног рада малобројни домаћи 

аутори, који су се оваквим обликом дефектолошког рада до сада 

бавили, гледају на сличан начин, без фундаменталних разлика.  

У савременим теоријским концепцијама о практичним 

организационим облицима превентивно-корективног рада са 

ученицима ометеним у развоју, едукација и рехабилитација се 

међусобно не искључују, већ представљају јединствен систем 

активности усмерен ка проналажењу најефикаснијих путева 

реституције, реедукације и/или компензације оштећених структура 

(Недовић, Рапаић, 2012). 

Аутори неких антрополошких студија инвалидитета или 

ометености попут Касниц и Шитлворт, Бетлс, Фогиролас и Берегард, 

Клоц (Kasnitz & Shuttleworth, 2011; Battles, 2011; Fougeyrollas & 

Beregard, 2001; Klotz, 2003) показују да је шири или значајнији 

аспект социјалног модела инвалидности заправо онај његов аспект 

који уважава (раније често, од истог социјалног модела, занемарено) 

лично искуство инвалидности/оштећења. То је исти онај аспект који 

се базира на креирању поступака, мера и процедура заснованих на 

појединачној, конкретној особи (person-based procedures) и њеним 

потребама. Овакав приступ фаворизује и савремена специјална 

едукација и рехабилитација у свету, што потврђују бројне студије на 

појединцу базираних тј. заснованих приступа, процедура, модела, 

метода и техника у овој области. 

Индивидуални корективно дектолошки рад је формално уведен 

у образовање ученика са сметњама у развоју 1993. године (иако је у 

пракси постојао и ранијих година). Нешто на основу прописаних, а 

свакако и на основу искуствених показатеља, дефектолози који су га 

спроводили разрадили су за овакав индивидуални рад планове рада, 

што разумљиво није учинила ни једна друга професија. Дефектолози, 

ослањајући се на искуства корективног рада, могу да понуде већ 
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разрађене методе и приступе у индивидулном раду и тако дају 

значајан допринос у релизацији инклузивне настав и образовања. 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ 

Етички универзални став о људској једнакости, слободи и 

братству, као темељни принцип цивилизацијске садашњице, сам по 

себи дедукује један општи однос који ће бити утемељен на свачијој, 

једнако уваженој, личности, те њеним потребама, способностима и 

афинитетима. Па тако и у образовању.  

У већинском делу образовног система своје место током 

готово деценије примене инклузивног образовања пронашли су 

ученици само одређених способности. Фактори који су утицали на 

селективно укључивање и евентуални успех инклузивног образовања 

код неких ученика су бројни: од недовољне спремности установа, 

ученика, родитеља и наставника за увођење процеса инклузивног 

образовања, преко недовољно развијених компетеција наставника за 

рад, изостанка мотивисања и стимулисања наставника, изостанка 

потребне вишеструке подршке: наставницима, родитељима 

установама и ученицима. У таквим околностима, ученици са 

сметњмам у развоју су бивали прихваћени у појединим срединама, 

школама или учионицама, док је изостала пуна прихваћеност и 

одговарајући рад са свим ученицима – што инклузија заправо треба 

да значи и буде. Спремност на непуно прихватање различитости 

помињу и Ромштајн и Секулић-Мајурец (Romstein & Sekulić-Majurec, 

2015) када наводе како је инклузија постала друштвено пожељна 

идеологија, која се покушава помирити „избором“ кандидата који ће 

моћи да допринесу циљевима (подизање стандарда, постизање 

изврсности и побољашање ефикасности у смеру стицања 

компетенција деце/ученика потребних за ефикасну делатност и 

социјално функционисање), што значи да ће се у општи образовни 

систем моћи укључити деца „одговарајућих“ способности, односно 

„социјално прихватљивих тешкоћа“.  

Резултати истраживања у нашој земљи (Ilić-Stošović, Nikolić & 

Maksić, 2014; Scepanovic, 2018; Scepanovic, 2016) показују да опада 

позитиван став према инклузивном образовању због недостатне 

подршке наставницима, почињања процеса инклузивног образовања 

без довољно припреме, тешкоћа и немогућности идентификације 

проблема, тешкоћа у изради и реализацији индивидуалних 

образовних планова, изостанка сталне подршке дефектолога, 
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проблема у изради и примени индивидуалних образовних планова, 

недостатка одговарајућих компетенција и стручних усавршавања 

наставника, неопремљености установа за потребе учешћа свих 

ученика, обиља прописане документације, недостатка јасне 

процедуре за израду ИОП-а корак – по – корак која треба да буде 

регулисана законом, и других фактора. 

Шћепановић и Калинић (Scepanovic & Kalinic, 2018) спровеле 

су истраживање испитујући ставове запослених у образовно-

васпитним установама – учитеље, дефектологе, стручне сараднике и 

друге едукаторе који раде са децом са сметњама у развоју и 

ученицима са изузетним способностима – о инклузивном 

образовању. Већина испитаника (51,6%) верује да инклузивно 

образовање у Србији није успешно. 

ИНДИВИДУАЛНИ КОРЕКТИВНО ДЕФЕКТОЛОШКИ РАД У СРБИЈИ 

Предмет нашег истраживања је примена корективног рада као 

сталног облика неопходне индивидуалне дефектолошке подршке 

деци/ученицима различитог развоја у контексту инклузивног 

образовања у Србији.  

Корективни дефектолошки рад је у Србији уведен у праксу 

образовања деце и ученика са сметњама у развоју 1993. године. Тада 

су донети нови подзаконски акти - правилници (ранији су били на 

снази од 1986. године) о наставним плановима и програмима 

основног и средњег образовања за ученике са различитим врстама 

сметњи у развоју. Правилници су дефинисали начин уписа ученика, 

број ученика у одељењу или групи, начин оцењивања, предмета, 

броја часова, али и новину која је названа „обавезне ваннаставне 

индивидуалне активности“ (ОВИА). Ове активности, ОВИА, 

обухватале су више различитих облика индивидуалног 

дефектолошког рада по плановима који су били осмишљени за 

различите врсте ометености. За ученике са интелектуалном 

ометеношћу уведене су корективно-превентивне вежбе и игре, вежбе 

реедукације психомоторике и индивидуалне логопедске вежбе. 

Ученицима са моторичким поремећајима је омогућено похађање 

корективно-превентивних вежби и игара и индивидуалних 

логопедских вежби. За ученике са оштећењем слуха уведена је 

могућност похађања фонетске ритмике и слушних и говорних вежби. 

У рад са ученицима са оштећењем вида уведене су вежбе 

оријентације и кретања и вежбе реедукације психомоторике. За 
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ученике средњих школа (без обзира на врсту сметњи) новина је била 

увођење корективног рада.  

Сви наведени облици дефектолошког рада су се у оквиру 

ОВИА спроводили искључиво индивидуално, у различитој а 

прописаној динамици, док су им заједничке одлике биле: да су ове 

активности биле обавезне за ученике за које се на нивоу школе 

одреди да треба да их похађају, те да се ове активности не оцењују 

али се зато обавезно „прати и описно исказује развојни статус 

ученика“ (Правилник о наставном плану и програму основног 

образовања и васпитања за ученике лако ментално ометене у развоју, 

1993, члан 5). На основу термина који се за овакав рад примењивао у 

плановима рада са ученицима средње школе („корективни рад“), сви 

облици ОВИА заједно су у свакидашњој дефектолошкој пракси често 

називани „корективни рад“. Термин „корективни рад“ неправедно 

асоцира на много старије теоријске оријентације које су биле 

усмерене на „корекције“ сметње или недостатка, а заправо се заснива 

на јачању способности и капацитета деце/ученика.  

Као таква, индивидуална (а обавезна) подршка, која се 

појединим ученицима са сметњама у развоју пружа у оквиру 

ваннаставних обавезних индивидуалних активности, представља 

модел директне, личне подршке усмерене на сасвим специфичне 

потребе, тешкоће и способности сваког појединог ученика 

обухваћеног индивидуалним третманом. Овакав приступ у раду је 

постављен пре петнаестак година, када је и уврштен у Правилник о 

наставном плану и програму основног образовања и васпитања за 

ученике лако ментално ометене у развоју (1993). Садржаји 

Правилника се, практично и данас примењују. Принцип 

индивидуалног рада у школама код нас први пут уведен у рад 

специјалних школа поменутим правилницима из 1993. године преко 

ОВИА, а које су касније кроз праксу преименоване, све заједно, у 

Корективни дефектолошки рад. Корективни дефектолошки рад је 

поступак заснован на принципу индивидуалног рада.  

Планове и програме основног и средњег васпитања и 

образовања са ученицима са сметњама у развоју спроводиле су 

раније специјалне школе тј. данашње школе за образовање ученика 

са сметњама у развоју (и инвалидитетом), и то школе које су биле све 

специјализоване за једну од наведених врста ометености тј. сметњи у 

развоју. Највећи број оваквих школа је био намењен образовању 

ученика са интелектуалном ометеношћу. Из поменутих наставних 

планова и програма рада произашла је и наставила се пракса примене 
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корективног рада са ученицима који су и у тако специфичним 

условима имали додатне тешкоће у савладавању градива и 

напредовању у развоју одређених способности и функција. Тако су у 

школама за образовање ученика са сметњама у развоју до доношења 

Правилника који одређује врсту образовања стручних радника у 

школама за образовање ученика са сметњама у развоју (Правилник о 

степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, 2018), примењиване индивидуално: логопедске 

вежбе, корективно-превентивне вежбе и игре, вежбе реедукације 

психомоторике, слушне и говорне вежбе, фонетска ритмика, вежбе 

оријентације и кретања и сл. Избор врсте индивидуалних вежби и 

третмана зависио је од врсте сметњи присутних код деце/ученика. 

Као новитет, поменути нови Правилник наводи десет облика 

индивидуалних дефектолошких третмана које назива заједничким 

термином: Корективно стимулативне вежбе.  

„Остваривање образовно-васпитног рада као и пружање 

додатне подршке у образовању и васпитању, кроз програме 

корективно стимулативних вежби за ученика коме је због сметњи у 

развоју и инвалидититеа, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне 

ускраћености и других разлога потребна подршка у образовању и 

васпитању, школа може да реализује индивидуалну наставу кроз 

програме подршке деци и ученицима са сметњама у развоју као и 

поједначну односно групну додатну подршку у настави и учењу или 

у посебној васпитној групи или школи“. Из ове недовољно јасне 

реченице се ипак може закључити да се пружање додатне подршке у 

образовању може остваривати кроз индивидуалну наставу или 

групне облике рада. Описујући који стручњаци могу да „обављају 

програме корективно стимулативних вежби“ у Правилнику се навод 

десет врста вежби односно облика корективно стимулативног рада. 

Нажалост, међу овим облицима је погрешно именован ранији облик 

Корективно-превентивне вежбе и игре, који је сада назван 

Корективна гимнастика; овај рад нема никакве додирне вежбе са 

садашњим називом о чему сведочи и профил стручњака који треба да 

га реализује; надамо се да ће ова грешка бити уочена и благовремено 

превазиђена. Дакле, као корективно стимулативни програми вежби 

наведене су:  
 Логопедске вежбе 

 Слушне и говорне вежбе 

 Вежбе реедукације психомоторике 
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 Визуелни тренинг/тактилни тренинг/оријентација и 

кретање/Брајево писмо 

 Ортооптично плеоптичке вежбе 

 Корективна гимнастика (уместо раније Корективно превентивних 

вежби и игара) 

 Фонетска ритмика/Музичке стимулације/Стимулације покретом 

 Српски знаковни језик 

 Социјалне вештине 

 Сензорна интеграција. 

 

Дефектолошки индивидуални (корективни) рад до сада није 

довољно препознат као форма дефектолошког рада коју је потребно 

опремити његовим комплетним инструментаријумом за којим у 

пракси постоји потреба и који овај облик рада свакако и заслужује. У 

досадашњем раду сваки дефектолог је користио сопствене и 

самостално одабране инструменте за рад, а до усаглашавања 

употребе дела инструментаријума дошло је у последњих 10 година 

на територији Војводине. Иницијатива за оваквим уједначавањем је 

потекла од Секције соматопеда Друштва дефектолога Војводине, 

чији многи чланови су радили као наставници индивидуалног тј. 

корективног рада у тадашњим специјалним школама. До сада није 

изграђен општи оквир са садржајима који треба у потпуности да 

дефинишу овакав облик рада: план и програм, циљеви, задаци, 

документација, методе, средства, технике, услови за извођење рада, 

реализатори, корисници итд. Овај задатак и даље стоји пред 

наставницима из области специјалне едукације и рехабилитације. 

Специфични оквири су постојали и били описани раније важећим 

Правилницима за неке видове корективног рада, попут индивидуалих 

вежби реедукације психомоторике или индивидуалних логопедских 

вежби. До овога није дошло вероватно и због недовољног 

ангажовања струковних удружења и ранијих „самоуправних 

интересних заједница“ које су се у свим секторима, па и у просвети 

тј. образовању, бавили развојем уопште. Зато је сада потребно 

израдити протоколе поступања и спровођења корективног рада који 

ће описати поступке процене способности, примене и евалуације 

ефеката корективног рада на децу и ученике са сметњама и 

тешкоћама у развоју и учењу и одрасле особе са инвалидитетом.  

Неопходно је развити оквире Плана и програма корективног 

дефектолошког рада, који ће одговорити на све захтеве савременог 

концепта специјалне едукације и рехабилитације, пре свега на 
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поштовање принципа планирања дефектолошког рада, у складу са 

потребама сваког појединог корисника (Недовић, Шћепановић, 2015). 

Неколицина домаћих аутора је истраживала различите аспекте 

корективног рада. (Недовић и сар, Шћепановић и Николић, Недовић 

и Рапаић и други). Недовић и сарадници (Недовић, Шћапановић и 

Јаблан, 2011) у својој студији представљају истраживање спроведено 

2010. године. Резултати истраживања индикација за примену 

превентивно корективних вежби и игaрa показали су да је соматски 

статус ученика са сметњама у развоју редуциран, што их сврстава у 

групу ученика са додатним потребама и јасним индикацијама за 

превентивно корективне вежбе и игре, вид корективног рада са 

ученицима са сметњама у развоју. Аутори закључују да се ради о 

веома хетерогеној групи ученика, што захтева посебан стручан 

приступ у планирању и реализацији превентивно корективног рада. 

Шћепановић и Николић (2015), представљају резултате истраживања 

примене основних, комплементарних и супортивних поступака у 

реализацији корективног дефектолошког рада. Истраживање је 

спроведено почетком 2015. године а резултати су, поред врста 

поступака који се примењују, показали да реализатори корективног 

рада код нас имају адекватно образовање и професионално искуство 

и да у школама за образовање ученика са сметњама у развоју 

спроводе више видова корективног рада са ученицима. 

Недовић и Рапаић, у свом Практикуму (2012) истичу да је у 

савременом образовању фокус на развијању нових методологија 

превентивно-корективног рада са циљем уклањања, ублажавања и 

исправљања развојних сметњи и проблема у учењу; тако превентивно-

корективни рад, по њима, постаје један од значајних принципа 

специјалне едукације и рехабилитације деце са сметњама у развоју. 

Ауторка овог рада је, такође, у ранијим радовима писала о 

детерминантама за увођење овог облика дефектолошког рада, 

означивши га као рад који је „искорак специјалног школства у 

Србији“ указујући на добро раније законодавно решење и добре 

резултате примене оваквог рада, о широј примењивости корективног 

рада на читав васпитно-образовни систем, о потребама уједначавања 

таквог облика дефектолошког рада, и другим темама које се на 

корективни рад као облик подршке деци и ученицима односе. 

Примена рада, који је усмерен и одређен личним потребама и 

способностима сваког ученика, императив је у развоју образовних 

система Европе. Индивидуална подршка у образовном процесу је део тог 

захтева. Раније називан „Обавезне ваннаставне индивидуалне 
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активности“, Корективни рад је искорак у односу на традиционалне 

приступе деци са сметњама у развоју који специјална едукација и 

рехабилитацију у Србији препоручује као практично и проверено решење 

за задовољење постављених циљева у погледу индивидуализаованог 

приступа корисницима у укупном образовном систему. 

МЕТОД  

Истраживачки циљеви и питања 

Циљ истраживања је да испита домете инклузивног образовања 

из угла корективног дефектолошког рада. Истраживање стога има 

два нивоа. На једном се испитују развој и резултати корективног рада 

у Србији, као посебног облика дефектолошког поступања који се 

заснива на примени принципа индивидуланог рада. Кључно питање 

на које овај сегмент истраживања треба да одговори јесте: Због чега 

корективно дефектолошки рад није био интегрисан у систем 

инклузивног образовања? 

На другом нивоу истраживање се фокусира на искуства 

учитеља, наставника и дефектолога у раду са децом различитог развоја 

након увођења инклузивног образовања у Србији. У овом сегменту 

истраживања занимаће нас следећа питања: С каквим проблемима се 

сусрећу у раду? Коју врсту подршке (не)добијају? Како виде своју 

улогу и компетенције? Како процењују услове у којима се одвија 

инклузивни образовно васпитни рад? Каква су им искуства у сарадњи 

са педагошко-психолошким службама у школи, са родитељима као и 

са комисијама за утврђивање потреба деце за додатном подршком 

односно интерресорним комисијама? Занимаће нас, такође, који вид 

дефектолошке подршке је доступан деци и ученицима са сметњама у 

развоју који похађају опште основне и средње школе и вртиће у 

инклузивним условима? На којим планским и програмским 

садржајима се заснивао индивидуални корективни рад некада и сада?  

Методе и технике прикупљања података 

Истраживање има карактер акционог истраживања јер 

подразумева да се спроводи паралелно са посматраним процесом 

инклузивног образовања пратећи промене до којих је у процесу 

дошло. Овакво истраживање има учеснички карактер јер истраживач 

активно учествује у процесу који се истражује и даје своје 

субјективно виђење ситуације, и коначно, оно изискује промену 

васпитно-образовне ситуације.  
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За спровођење истраживања је коришћена архивска метода, 

индивидални интервјуи и фокус групни интервјуи са непосредним 

учесницима процеса који се истражује: дефектолозима који су 

ангажовани у реализацији корективног рада и додатне подршке, са 

учитељима у инклузивним општим школама као и са 

представницима Министарства просвете и члановима интерресорних 

комисија. Интервју и фокус групе су тако примарни извори података 

истраживања а при примени архивске методе секундарни извор 

података је била законска регулатива која се односила на васпитање 

и образовање ученика са сметњама у развоју у претходних 20 година, 

Дневници рада, Оперативни и глобални планови рада, Писане 

припреме за рад, Индивидуални планови и програми рада са 

децом/ученицима /корисницима, Листе праћења развоја и 

напредовања ученика, Ученичка досијеа, Извештаји о раду 

наставника корективног рада током школских година, Мишљења о 

ученицима/деци/корисницима, Налази процене способности деце/ 

ученика/ корисника, Белешке наставника корективног рада о 

ученицима, Стручна мишљења наставника корективног рада о 

посебним питањима од значаја за децу/ученике/кориснике: мерама 

рехабилитације, потребним асистивним технологијама, потребним 

средствима за подстицање развоја и унапређивање функција 

свакодневног живота, документа из домена инклузивног образовања: 

индивидуални образовни планови (ИОП-и), мишљења учитеља, 

наставника, васпитача, стручних сарадника, мишљења 

интерресорних комисија, планови рада свих укључених наставника, 

документација из домена рада наставника који раде на пружању 

додатне дефектолошке подршке – евиденциони листови, припреме за 

рад, извештаји о пруженој подршци, те документа и извештаји из 

области права и унапређивања квалитета живота деце и младих са 

сметњама и тешкоћама у развоју у свету и код нас, а нарочито 

инклузивног образовања и праксе, као и подзаконска акта од значаја 

за предмет истраживања: стратегије, акциони планови, конвенције, 

правила, правилници и одлуке. 

Секундарна грађа тј. извори података су били стручни и 

научни радови наставника, који за теме имају различите аспекте 

корективног рада и пружања додатне подршке и друго.  

У истраживању се полази од следећих претпоставки: 

1: Корективно дефектолошки рад је кроз свој историјски развој 

у Србији показао вишеструке позитивне ефекте у васпитно-

образовном раду са децом различитог развоја, 
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2: Инклузивни контекст образовања деце са сметњама у развоју 

показао је потребу за ангажовањем дефектолога у процесу 

образовања ове деце, 

3: Поступак пружања додатне дефектолошке подршке 

ученицима са сметњама у развоју није трајно и најквалитетније 

решење за укључивање дефектолога у инклузивно образовање, већ је 

то корективни дефектолошки рад, као вид трајног ангажовања 

дефектолога и у школама. 

Промена до које током истраживања није дошло а коју смо очекивали 

је да се уместо додатне подшке као привременог решења са бројним 

недостацима у систем инклузивног образовања уведе континуирани 

индивидуални дефектолошки рад у матичним, општим установама у којима 

се васпитавају и образују деца и ученици различитог развоја.  

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ  

Koрективни дефектолошки рад и додатна дефектолошка 

подршка у инклузивном образовању у Србији 

Корективни дефектолошки рад је био део Обавезних 

ваннаставних индивидуалних активности, које су примењивне у раду 

са ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју који су се 

образовали по посебном наставном плану и програму у посебним 

школама (за образовање ученика са сметњама у развоју), до 

доношења Закона о основама система образовања и васпитања 2013. 

године, који је поменуте планове ставио ван употребе, одређујући да 

се сви ученици образују по јединственим наставним плановима. 

У тематском издању извештаја Europian Agency for Special 

Needs and Inclusive Education, под називом Assesment in Inclusive 

Settings (Watkins (edit), 2007), помињу се мултидисциплинарне 

процедуре, потреба за спољним експертским услугама и препоручује 

се рад специјализованих тимова за процену потреба и способности 

ученика у инклузивним условима. 

Закон о основама система образовања и васпитања из 2009. 

године је у Србији званично увео инклузивно образовање. Формални 

смисао оваквог инклузивног образовања је у остваривању права 

сваког детета на квалитетно образовање и у остваривању права 

родитеља/старатеља детета са сметњама и тешкоћама у развоју и/или 

учењу на избор школе коју ће његово дете/штићеник похађати. 

Избор школе подразумева могућност избора између редовних 
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основних школа и школа за образовање ученика са сметњама у 

развоју (и инвалидитетом), тзв. специјалних школа.  

Инклузивно образовање, уведено 2009. године, није текло без 

тешкоћа; стога је 2011. године почела да се примењује услуга 

„додатне подршке“, теренски рад дефектолога (запослених у 

школама за образовање ученика са сметњама у развоју) по општим 

школама са ученицима са сметњама у развоју, уз додатну 

материјалну накнаду за преконормни рад. Инклузивно образовање у 

Србији је уведено законом, у недовољно припремљене школе, и то 

како школске колективе, тако и школску физичку средину. Припреме 

су обухватиле кратке семинаре за наставнике и припремање школа за 

образовање ученика са сметњама у развоју да постану сервисни 

центри општим школама, које се одвијало такође кратким 

семинарима. Припреме су биле површне, једнократне и неадекватне 

те стога нису допринеле ни адекватном увођењу ни реализацији 

инклузивне наставе. Није у пракси заживела ни, истим законом 

прописана, услуга педагошког асистента, која је такође важна за 

унапређивање процеса инклузивног образовања. Ова услуга се у 

мањој мери надокнађује постојањем услуге личних пратилаца 

деце/ученика, услуге из домена социјалне заштите, финансиране из 

буџета локалних самоуправа. Али лични пратиоци деце и ученика не 

учествују у образовно-васпитном процесу, већ деци и ученицима 

пружају подршку само „техничке“ природе – помоћ при кретању, 

коришћењу тоалета, коришћеењу помагала, руковању прибором и сл.  

Интерресорне комисије, које дају мишљења о потреби 

детета/ученика за мерама подршке у областима образовања, 

здравствене и социјалне заштите, надлежне су да препоручују упис 

ученика са сметњама у развоју у основну или у школу за образовање 

ученика са сметњама у развоју, да препоручују мере додатне 

подршке у воду индивидуалног рада дефектолога са 

дететом/учеником, као и све друге потребне мере. Нажалост, апсурд 

је у томе што стални чланиви комисија (до ове године: лекар, 

психолог и социјални радник) у свом иницијалном високом 

образовању не добијају достатна знања о деци са сметњама у 

развојум док стручњаци који та знања поседују нису све до ове 

године били стачни чланови ових комисија.  

Нејасно је зашто законодавац није предвидео да и дефектолози 

буду укључени у рад интерресорних комисија и зашто од самог 

почетка нису били укључени у успостављање система инклузивног 

образовања. Један од могућих разлога за то је и постојање стереотипа 
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у делу стручне јавности о дефектолозима и дефектолошкој пракси; 

ипак, сигурно је да је и сама дефектолошка струка донекле томе 

допринела, што је сасвим очигледно из наведених примера са 

променама имена факултета и професије који показује да се 

специјална едукација и рехабилитација (раније: дефектологија) као 

струка није до краја одрекла неких традиционалнијих теоријских 

приступа. Искуства и резултати у примени индивидуалног 

корективног дефектолошког рада показују управо супротно. Ово 

неразумевање и сукоб су свакако један од разлога што су 

дефектолози очигледно скрајнути у поступку увођења, а сада и 

спровођења, инклузивног образовања у Србији. 

У општим школама, ученици са сметњама у развоју 

индивидуални корективни рад не добијају од матичне школе, већ се 

неки вид оваквог ангажмана реализује кроз тзв. „додатну подршку“, 

која подразумева долазак дефектолога из школа за образовање 

ученика са сметњама у развоју и индивидуални рад са учеником у 

његовој матичној школи (изузетно, могуће је да ученик долази и у 

школу за образовање ученика са сметњама у развоју). Ову подршку 

је такође као могућност увео Закон о основама система образовања и 

васпитања из 2013. године. „Додатна подршка“ се финансира од 

надлежног министартсва као услуга која је директна помоћ 

инклузивном образовању у Србији. Услуга је накнадно уведена, јер 

се показало да наставници нису довољно припремљени за рад са 

ученицима са сметњама у развоју, и да без помоћи дефектолога 

инклузије неће ни бити.  

Реализација додатне подршке, међутим, има бројне 

мањкавости које су, између осталог, резултат начина на који је овај 

вид наставе организован. Дефектолози који су запослени у школама 

за образовање ученика са сметњама у развоју, поред свог 

свакидашљег рада, раде индивидуално и са по једним, два или три 

ученика са сметњама у развоју у некој од општих школа или вртића 

који се налазе у истој локалној заједници. Потребе за оваквом 

„подршком“ су велике и школе за образовање ученика са сметњама у 

развоју на њих не могу да одговоре у довољној мери – не добијају 

сви којима је потребна додатну подршку. Зато би једноставније било 

да се упосле дефектолози као стални даваоци овакве услуге за једну 

или више општих школа, код тих самих школа. Оваква „додатна 

подршка“ је заправо вид индивидуалног корективног рада, јер 

помаже деци и ученицима да превазиђу тешкоће које им њихове 

развојне и друге сметње доносе у процесу учења и савладавања 
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вештина. Разлика између индивидуалног корективног рада и додатне 

подршке је и у техничким условима: у месту одвијања (додатна 

подршка се, по правилу, пружа деци и ученицима у матичним 

васпитно-образовним установама), у условима за рад, који су бољи за 

извођење корективног рада јер се сва средства за рад и амбијент не 

могу понети са собом у додатну подршку, у континуитету 

обезбеђивања услуге - додатну подршку не добијају сви којима је 

потребна зато што наставници који је пружају већ имају своју пуну 

основну норму рада, и могу бити ангажовани до додатних 30% норме 

тј. радити са по додатна три детета/ученика, док би наставници 

корективног рада били ангажовани са пуном нормом на остваривању 

корективног рада. Осим тога, додатна подршка је привремена услуга 

која захтева додатна средства и доводи у неравноправан положај у 

финансирању рада са децом са сметњама у развоју (где накнаду за 

овај рад примају дефектолози али не и учитељи који свакодневно 

раде са овом децом) док би дефектолози ангажовани као стални 

извршиоци корективног рада били део сталног колектива једне 

васпитно-образовне установе, финансирани у односу на број 

одељења или група деце/ученика, као и остали наставници и стручни 

сарадници. Разлика постоји и у могућности континуираног рада и 

праћења напредовања и развоја ученика што свакако може боље 

обављати стално запослени дефектолог у матичним образовним 

установама у односу на привремено ангажованог дефектолога у 

додатној подршци. Нови Закон о основама система образовања и 

васпитања (2018) уводи могућност формирања заједничке стручне 

службе за више школа, што може бити добра могућност за 

ангажовање дефектолога као стручног сарадника за више од једне 

школе. Дефектолози, дакле, нису на адекватан, систематичан начин 

укључени у систем инклузивног образовања, већ само спорадично. 

Ово је, између осталог, и нерационално јер поскупљује пружање 

услуге снижавајући јој при том квалитет, како је горе описано. 

Захтеви за укључивањем деце, и то нарочито деце са 

вишеструком ометеношћу, у третмане превентивно-корективног 

карактера у пракси не јењавају већ се умножавају, и то како захтеви 

упућени од колега дефектолога који са ученицима раде у одељењима 

школа за образовање ученика са сметњама у развоју, тако и захтеви 

који долазе од интерресорних комисија које дају предлоге мера 

конкретне индивидуалне подршке деци/ученицима са сметњама и 

тешкоћама у развоју и учењу у областима здравствене и социјалне 

заштите и образовања. 
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Од доношења првог Закона о основама система образовања и 

васпитања 2003. године најављено је, а 2004. године и уведено, 

креирање Школских програма, нове садржинске категорије у раду 

образовно-васпитних установа у Србији. Наставни планови и 

програми (које прописује ресорни министар) су основ за израду 

Школских програма који својим садржајима и активностима треба да 

буду прилагођени потребама конкретних ученика, родитеља и 

локалних заједница у којима школе и вртићи раде. Практично, 

вртићи и школе имају у изради својих програма одређени степен 

аутономије како би одговориле на испитане и утврђене потребе деце 

и ученика који их похађају. Школски програми по дефиницији имају 

три дела: обавезни, изборни и факултативни. Тако се догодило да су 

раније ОВИА - обавезне ваннаставне индивидуалне активности, 

будући дефинисане као обавезне за ону децу и кориснике за које се 

утврди да су потребне, нашле своје место у Школским програмима 

школа за образовање ученика са сметњама у развоју, најчешће у 

Обавезном делу школских програма. Засновано на истом принципу 

потреба ученика, родитеља и локалне средине, додатна подршка је 

нашла своје место у школским програмима оних школа у којима се 

образују и ученици са сметњама у развоју, у инклузивном окружењу.  

Законску основу за увођење додатне подршке као услуге 

представљао је члан 27 Закона о основама система образовања и 

васпитања из 2011. године који говори о врсти школа и њиховој 

делатности и који у ставу три наводи: „Школа за ученике са сметњама у 

развоју, као и школа која има ученике са сметњама у развоју, може да 

пружа додатну подршку у образовању деце, ученика и одраслих са 

сметњама у развоју у васпитној групи, односно другој школи и породици, 

у складу с критеријумима и стандардима које прописује министар.“ 

Индивидуални корективни рад у Србији има свој 

ексклузивитет и знатну традицију који су засновани на позитивним 

искуствима његове досадашње примене и позитивној законској 

регулативи која је прописала његову примену. Овакав облик рада је 

пожељно примењивати у свим установама где се васпитавају и 

образују деца, ученици, млади и одрасли са сметњама и тешкоћама у 

развоју и инвалидитетом, од домова, болница, школа за образовање 

ученика са сметњама у развоју, општих/масовних основних и 

средњих школа, школа за образовање одраслих, до дневних боравака 

и центара за привремени или трајни смештај и боравак.  

Са друге стране, дефектолог као стручни сарадник није у 

пракси довољно препознат као могући стални реализатор 
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корективног рада у општој школи. Закон омогућава његово 

запошљавање у школи, али пошто је број стручних сарадника 

ограничен, школе дају предност запошљавању других профила 

стручних сарадника. Због свега наведеног су недовољно 

искоришћени, а знатни, потенцијали корективног дефектолошког 

рада у општој школи: константност и континуитет у раду, квалитет 

рада, познавање прилика, свакодневна могућност сарадње са свим 

учесницима процеса и боље праћење ефеката рада. 

ЗАКЉУЧАК  

Допринос нашег истраживања је у увиду у домете инклузивног 

образовања у Србији на основу анализе организације и реализације 

додатне подршке као једног вида дефектолошког рада. 

Индивидуални рад, као приступ постоји у делу образовног система 

који је намењен образовању ученика са сметњама у развоју у 

издвојеним школама већ више од 15 година, а готово да је 

занемарена постојећа могућност његове примене у читавом 

образовном систему тј. у свим образовно-васпитним установама у 

којима има деце и ученика са сметњама и тешкоћама у развоју и 

учењу у инклузивном контексту.  

Инклузивно образовање у Србији, које се још суочава са 

бројним изазовима, треба да користи све расположиве ресурсе на 

адекватан начин. Корективни дефектолошки рад је недовољно 

искоришћен инклузивни ресурс у нашој средини и нашем 

образовном систему.  

ЛИТЕРАТУРА 

Виготски, Л. (1996). Основи дефектологије. Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства. 

Закон о основама система образовања и васпитања. Службени 

гласник Републике Србије, Просветни гласник, (2018). 27, 

Закон о основама система образовања и васпитања. Службени 

гласник Републике Србије, Просветни гласник, (2013). 55, 

Закон о основама система образовања и васпитања. Службени 

гласник Републике Србије, Просветни гласник, (2011). 52, 

Закон о основама система образовања и васпитања. Службени 

гласник Републике Србије, (2009). 72/2009, 



35 

Закон о основама система образовања и васпитања. Службени 

гласник Републике Србије, Просветни гласник, (2003). 62/2003 и 

64/2003, 

Недовић, Г., & Рапаић, Д. (2012). Практикум превентивно-

корективног рада у основној школи. Београд: Друштво дефектолога 

Србије. 

Недовић, Г., & Шћепановић, М. (2015). Међународни 

симпозијум "Корективни дефектолошки рад". Нови Сад: Друштво 

дефектолога Војводине.11-18. 

Недовић, Г., Шћепановић, М., & Јаблан, Б. (2011). Индикација 

за примену превентивно корективне вежбе и игара у основној школи 

за образовање ученика са сметњама у развоју. Београдска 

дефектолошка школа, 17(50), 323-333. 

Правилник о наставном плану и програму основног образовања 

и васпитања за ученике лако ментално ометене у развоју. Службени 

гласник Републике Србије, Просветни гласни, (1993). 19/1993. 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 

развоју и инвалидитетом. Службени гласник Републике Србије, 

Просветни гласник, (2018). 17/2018, 

Стошљевић, Л., Рапаић, Д., Стошљевић, М., & Николић, С. 

(1997). Соматопедија. Београд: Научна књига. 

Ћордић, А., & Бојанин, С. (1997). Општа дефектолошка 

дијагностика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 

Шћепановић, М. (2005). Обавезне ваннаставне индивидуалне 

активности - искорак специјалног школства у Србији. У: Зборник 

сажетака међународне конференције "Специјална едукација и 

рехабилитација- кораци и искораци". Београд: Универзитет у 

Београду - Дефектолошки факултет. 

Шћепановић, М., & Славковић, С. (2014). Корективни рад и 

његов потенцијал у инклузивном образовању. У: Зборник резимеа 

Међународне Конференције "Савремени дефектолошки рад - 

рехабилитација, превенција искључености и инклузија. Нови Сад: 

Друштво дефектолога Војводине.62-63. 

Adams, L., Beadle-Brown, J., & Mansell, J. (2006). Individual 

planning: an exploration of the link between quality of plan and quality of 

life. British Journal of Learning Disabilities, 34(2), 68-76. 

doi:10.1111/j.1468-3156.2005.00356.x 



36 

Battles, H. (2011). Towards Engagement: Exploring the Prospects 

for an Integrated Anthropology of Disability. Vis-à-vis: Explorations in 

Anthropology, 11(1), 107-124. 

Fougeyrollas, P., & Beauregard, L. (2001). Disability: An 

Interactive Person-Environment Social Creation. U G. L. AlbrechtK. 

Seelman & M. Bury (Ur.), Handbook of Disability Studies. (str. 171-194). 

Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. doi:10.4135/9781412976251.n7 

Ilić-Stošović, D., Nikolić, S., & Maksić, J. (2014). Izrada 

individualnih obrazovnih planova: da li nam je zakon razumljiv. U J. 

Kovačević & D. Maćešić-Petrović (Ur.), Zbornik radova 8. 

Međunarodnog naučnog skupa Specijalna edukacija i rehabilitacija 

danas. (str. 277-282). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za 

specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 

Kasnitz, D., & Shuttleworth, R. (2001). Introduction: Anthropology 

in Disability Studies. Disability Studies Quarterly, 21(3), 

doi:10.18061/dsq.v21i3.289 

Klotz, J. (2003). The Culture Concept: Anthropology, Disability 

Studies and Intellectual Disability. U Paper presented to Disability 

Studies and Research Institute Symposium, "Disability at the Cutting 

Edge: A Colloquium to Examine the Impact on Theory, Research and 

Professional Practice. Sydney, Australia: University of Technology. 

Preuzeto sa 

http://www.transforming.cultures.uts.edu.au/pdfs/new_paths_klotz.pdf 

2008 Jul 20. 

Lyle, O.C., O'Brien, J., & Mount, B. (1997). Person-Centered 

Planning Has Arrived … or Has It. Mental Retardation, 35(6), 480-484. 

doi:10.1352/0047-6765(1997)035<0480:pphaoh>2.0.co;2 

Romstein, K., & Sekulić-Majurec, A. (2015). Obrnuta inkluzija - 

pedagoške vrijednosti i potencijali. Pedagogijska istraživanja, 12(1-2), 

41-52. Preuzeto sa https://hrcak.srce.hr/178845 

Scepanovic, M. (2016). Minimizing Barriers to Participation and 

Learning of All Students in School. U: S. Potić, Š. Golubović, & M. 

Šćepanović (Ur.), Inclusive theory and practice : International thematic 

collection of papers. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine.118-125. 

Scepanovic, M. (2018). What Do Practitioners Say About Inclusive 

Education?. U: Book of Papers from the 5th International conference 

Transformation Towards Sustainable and Resilient Society for Persons 

With Disabilities. Skopje: Faculty of Philosophy, Institute of Special 

Education and Rehabilitation. 



37 

Scepanovic, M., & Kalinic, T. (2018). Legislative Conditions and 

Teachers' Competencies For Work With Gifted Students In Serbia. U: L. 

Marinković & M. Šćepanović (Ur.), Giftedness, Education and 

Development : International thematic collection of papers. Novi Sad: 

Mensa Srbije.35-47. 

Šćepanović, M., & Nikolić, S. (2015). Postupci u korektivnom 

defektološkom radu. U: S. Kaljača & M. Nikolić (Ur.), Tematski zbornik 

radova VI međunarodne naučno-stručne konferencije “Unapređenje 

kvalitete života djece i mladih”, 2015-06-19, Ohrid. Tuzla: Udruženje za 

podršku i kreativni razvoj djece i mladih.484-493. 

Watkins, A., & & European Agency for Development in Special 

Needs Education, (2007). Assesment in Inclusive Settings: Key Issues for 

Policy and Practice. Odense, Denmark: European Agency for 

Development inn Special Needs Education. Preuzeto sa 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/assessment-in-

inclusive-settings-key-issues-for-policy-and-practice_Assessment-EN.pdf 

CORRECTIVE DEFECTOLOGICAL WORK IN THE CONTEXT OF 

INCLUSIVE EDUCATION (the perspective of service providers) 

Marinela N Šćepanović
1
 

Abstract. Corrective defectological or special educational work is one of 

the important approaches in the education and rehabilitation of children with 

disabilities and developmental disorders, regardless of whether these children are 

educated in special or general conditions. Corrective work, additional support, 

compulsory extracurricular individual activities or corrective stimulating 

exercises - are all kinds of individual special educational work based on the 

specific educational needs and abilities of each individual child. The benefits and 

values of applying individual special educational work in special education and 

rehabilitation are numerous; the focus on one student/user, as given by the very 

nature of this type of teaching or work, is not only a simple spatial orientation of 

a higher degree but also a new type of relationship, communication and 

interaction that creates a new quality and development in the discovery and 

perception of the world around these students/users. Individual special 

educational work, as an approach, exists in the part of the education system that is 

intended for the education of students with disabilities, in the so-called special 

schools for more than 15 years, and it is almost neglected the existing possibility 

                                                      
1 mscepanovic@gmail.com Society of Vojvodina’s Special Educators 



38 
of its application in the entire educational system, in all educational institutions 

where children and students with disabilities and developmental difficulties learn 

in an inclusive context. Inclusive education in Serbia, which still faces numerous 

challenges, should use all available resources in an adequate way. Corrective 

defectological or special educational work is an insufficiently used inclusive 

resource in our environment and our educational system. 

Key words: corrective work, additional support, students with 

disabilities, special education, inclusive context. 
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