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УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ У ФУНКЦИЈИ 
ПОЗИТИВНОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ 

 
Рајка Ђевић и Николета Гутвајн (ур.) (2018). Београд: Институт за 

педагошка истраживања, 218 стр. 

Тематски зборник Уважавање 
различитости у функцији пози-
тивног развоја деце и младих обја-
вљен је 2018. године, у издању Ин-
ститута за педагошка истражи-
вања из Београда. Овај зборник 
представља вредан допринос раз-
матрању феномена инклузивног 
образовања кроз призму уважа-
вања различитости и позитивног 
развоја деце и младих. Тематски 
зборник, обима 218 страна, садржи 
предговор и једанаест радова ауто-
ра из Србије и Хрватске. 

Инклузивно образовање пред-
ставља један од кључних трендо-
ва развоја и унапређивања обра-
зовног система наше земље. Оства-
ривање једнакости, доступности и 
квалитета образовања за сву децу 
кључни су циљеви који се желе 
постићи реализацијом инклузи-
вног образовања. Радови објавље-
ни у Зборнику усмерени су на про-
учавање важних питања која се 
тичу инклузивног образовања и 
његовог доприноса развоју пози-
тивних потенцијала деце и младих. 
Аутори радова на систематичан и 

оригиналан начин осветљавају ре-
левантне аспекте процеса инклу-
зивног образовања, што у значај-
ној мери даје допринос проуча-
вању ове актуелне теме. 

Радови у овом зборнику могу 
се сврстати у четири тематске це-
лине: (1) теоријски и правни оквир 
инклузивног образовања; (2) перс-
пективе наставника (иницијално 
образовање, компетенције и однос 
према инклузивном образовању; 
(3) социоемоционални аспекти ин-
клузивног образовања и (4) интер-
културалност у контексту инклу-
зивног образовања. 

У уводном раду Зборника под 
насловом Парадигма позитивног 
развоја: могућност иновирања 
пракси инклузивног образовања ау-
торка Нада Половина парадигму 
позитивног развоја младих анали-
зира са аспекта њеног доприноса 
иновирању школског система и ин-
клузивне праксе. Посебан допри-
нос ове парадигме развоју инклу-
зивног образовања ауторка види у 
афирмацији позитивних уверења 
о деци са сметњама у развоју, њи-

ховим могућностима и потенција-
лима за учење и партиципацију у 
наставном процесу. Допринос па-
радигме позитивног развоја је и 
у становишту да је учење парти-
ципативна активност, што пред-
ставља важну импликацију за ос-
мишљавање наставних активнос-
ти у којима би деца са тешкоћама у 
развоју имала прилику да равноп-
равно партиципирају у процесу 
учења са својим вршњацима. Ау-
торка скреће пажњу на комплекс-
ност споја теорије и праксе, ука-
зујући на питања, дилеме и проб-
леме који се могу појавити у про-
цесу имплементирања поменутих 
теоријских поставки у инклузивну 
наставну праксу. 

У раду аутора Данила Ронче-
вића и Александра Антића Прав-
но регулисање инклузивног образо-
вања у Србији и појединим земља-
ма у региону представљен је правни 
оквир за инклузивно образовање у 
нашој земљи. Урађена је компара-
тивна анализа правних оквира за 
регулисање инклузивног образо-
вања у Србији, Хрватској, Босни и 
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Херцеговини и Црној Гори. Компа-
ративна анализа указује на то да је 
инклузивно образовање инкорпо-
рирано у правни поредак свих по-
менутих земаља, као и да је оно у 
свим земљама уређено прописи-
ма на нивоу предшколског, осно-
вног и средњег образовања, док то 
није случај са високошколским об-
разовањем. Аутори дају препору-
ке за даље промене у овој области, 
чиме би се превазишли пробле-
ми који настају услед непримењи-
вања појединих правних одредби у 
пракси. 

Миља Вујачић, Николета Гут-
вајн и Јелена Станишић у раду Ин-
клузивно образовање у Србији из 
перспективе наставника основних 
школа представљају истраживање 
које је обављено како би се сагле-
дао однос наставника према ин-
клузивном образовању. Испитана 
су мишљења наставника о: (1) ин-
клузивном образовању као идеји; 
(2) реализацији инклузивног об-
разовања у пракси; (3) начинима 
представљања инклузивног об-
разовања у образовној полити-
ци наше земље; (4) обуци коју су 
прошли из ове области; (5) пробле-
мима на које наилазе у реализацији 
инклузивног образовања и (6) пре-
порукама за даљи развој инклузи-
вног образовања у нашој земљи. 
Резултати истраживања указују на 
раскорак између мишљења настав-
ника о инклузивном образовању 
као идеји и његовој реализацији у 
пракси. Иако наставници позитив-
но оцењују хумани аспект инклу-
зивног образовања као идеје, њего-
ву практичну реализацију виде као 
процес који је испуњен проблеми-
ма, дилемама и тешкоћама. Кључ-
ни проблеми односе се на недо-
вољну припремљеност наставника 

за овај процес као и на неадекват-
ну подршку коју добијају у окви-
ру школе и образовног система. У 
закључном делу рада ауторке дају 
препоруке за унапређивање праксе 
инклузивног образовања. 

У раду Исидоре Кораћ, Марија-
не Косановић и Јасмине Клемено-
вић Иницијално образовање васпи-
тача и њихове професионалне ком-
петенције за рад у инклузивном ок-
ружењу представљени су резултати 
истраживања које је за циљ имало 
испитивање мишљења васпитача 
о доприносу које иницијално об-
разовање има у погледу њихових 
компетенција за рад у инклузив-
ним одељењима. Резултати истра-
живања указују на то да кључни 
проблем иницијалног образовања 
васпитачи виде у недовољној по-
везаности теоријских и практич-
них знања. Указано је на неопход-
ност увођења додатних садржаја из 
области инклузивног образовања у 
постојеће студијске програме, као 
и интензивирање стручне праксе, 
чиме би се повећао ниво практич-
них знања будућих васпитача, сте-
чених у самом процесу реализа-
ције инклузивног образовања. 

Испитивање перспектива на-
ставника у Хрватској о приступи-
ма у раду са ученицима који имају 
проблема у понашању је био циљ 
истраживања које је представље-
но у раду Наташе Влах и Сање Гр-
бић Како наставници у Хрватској 
процењују сопствену праксу у по-
учавању ученика са тешкоћама у 
понашању. Приказано је актуелно 
стање у образовном систему Хр-
ватске, када је у питању рад са уче-
ницима који имају проблеме у по-
нашању, и указано је на примере 
успешне праксе у раду са овим уче-
ницима. Резултати истраживања 

указују на потенцијал који општа 
наставна решења која се при-
мењују у раду са свом осталом де-
цом имају и на ученике са пробле-
мима у понашању. 

У раду Јелене Стевановић, Еми-
лије Лазаревић и Јадранке Мило-
шевић Писано изражавање: ком-
петенције ученика са сметњама у 
развоју у разредној настави при-
казани су резултати истраживања 
које је за циљ имало испитивање 
мишљења учитеља о компетент-
ности ученика са сметњама у раз-
воју, када је у питању писано изра-
жавање и настава српског језика. 
Према мишљењу учитеља, учени-
ци са сметњама у развоју би треба-
ло да овладају вештинама и знањи-
ма који се односе на основни ниво 
постигнућа у области писано из-
ражавање. Искуства учитеља из 
школске праксе указују на то да су 
компетенције ученика са сметња-
ма у развоју у овој области знатно 
оскудније. Допринос овог рада ог-
леда се у одабиру проблема истра-
живања који у нашој земљи до сада 
није истражен, као и у томе што 
скреће пажњу на конкретне пред-
логе и решења за унапређивање 
компетенција ових ученика у об-
ласти писано изражавање, уз раз-
матрање могућности њихове при-
мене у складу са специфичностима 
деце са сметњама у развоју. 

Разматрање социјалног стату-
са ученика са тешкоћама у развоју 
је ретко истраживана тема у нашој 
научној заједници. Стога рад Рај-
ке Ђевић Социјална прихваћеност 
ученика са сметњама у развоју у 
нижим разредима редовне школе 
представља допринос у овој обла-
сти и подстрек за даља истражи-
вања. Кључни налаз истраживања 
је да ученици са сметњама у раз-
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воју имају мањи степен социјал-
не прихваћености, нижи социјал-
ни статус и мањи број остваре-
них пријатељстава у поређењу са 
својим вршњацима. У раду су по-
нуђене препоруке за унапређивање 
социјалног статуса ученика са сме-
тњама у развоју које представљају 
саставни део процеса унапређи-
вања психосоцијалне климе у шко-
ли и одељењима. Указује се на зна-
чај интервентних програма, који 
би помогли ученицима да развију 
и унапређују социјалне вештине. 
Поменуте програме би требало 
прилагодити потребама конкретне 
школе, одељења и ученика и њиме 
обухватити све кључне актере који 
могу пружити помоћ у побољшању 
социјалног статуса ученика са сме-
тњама у развоју.

Питање емоционалне и со-
цијалне компетентности учени-
ка разматра се у оквиру рада Бра-
ниславе Поповић-Ћитић и Лидије 
Буквић Процена развојних пред-
ности ученика који имају тешкоће 
у емоционалном и социјалном раз-
воју. Истраживање које је предста-
вљено у овом раду за циљ је има-
ло процену развојне предности код 
ученика који имају тешкоће у емо-
ционалном и социјалном развоју 
и исказују потребу за додатном 
подршком у оквиру инклузивног 
образовног система. Главни налаз 
истраживања указује на то да ови 
ученици имају значајно мање раз-
војних предности него њихови вр-
шњаци. Допринос рада посебно се 
огледа у импликацијама за обра-
зовну праксу и указивању на важ-
ност увођења теоријске перспекти-
ве позитивног развоја у праксу ин-
клузивног образовања. 

 Однос васпитача и деце 
са сметњама у развоју је једно од 

важних питања у контексту инклу-
зивног васпитнообразовног про-
цеса. У раду Милане Рајић и Ива-
не Михић Квалитет односа вас-
питача и деце са сметњама у раз-
воју однос између васпитача и деце 
са сметњама у развоју посматра се 
са аспекта емотивне размене која 
је описана кроз димензије блиско-
сти и антагонизма. Овај однос до-
датно је испитан узимајући у обзир 
чиниоце који могу утицати на њега 
као што су самопроцена васпита-
ча о мотивацији и компетентности 
за рад са овом децом, уверења вас-
питача о детету и карактеристике 
окружења кроз процену услова за 
рад. Кључни налази истраживања 
указују на релативно изражену 
блискост, али и на подједнако изра-
жен антагонизам између васпитача 
и детета са сметњама у развоју. О 
добијеном налазу, да одабране ва-
ријабле (уверења васпитача, само-
перцепције мотивације и компе-
тентности и карактеристике окру-
жења) значајно утичу на квалитет 
овог односа, продискутовано је уз 
указивање на важне импликације 
за васпитнообразовну праксу и об-
разовање будућих васпитача, што 
представља кључни допринос овог 
рада.

У последња два рада у Зборни-
ку разматра се проблем интеркул-
туралности у контексту инклузи-
вног образовања. У раду Тијане Јо-
кић Зоркић Етнокултурална ем-
патија средњошколаца у културо-
лошки разноврсној средини као ме-
ханизам јачања позитивних ста-
вова према различитим етничким 
групама приказано је истражи-
вање које је било усмерено на ис-
питивање улога које етнокултур-
на емпатија има у процесу јачања 
позитивних међуетничких односа 

између средњошколаца. Тестиран 
је медијаторски утицај етнокул-
туралне емпатије на везу школске 
подршке интеркултуралности и 
социјалне дистанце ученика према 
другој најбројнијој етничкој групи 
у школи. Резултати истраживања 
указују на то да, у просеку, учени-
ци имају умерено развијену етно-
културалну емпатију, али и да је и 
висок проценат ученика код којих 
је ова диспозиција веома развије-
на. Утврђен је значајан индиректан 
утицај школске подршке интеркул-
туралности на социјалну дистан-
цу/блискост, односно значајан ме-
дијаторски утицај етнокултуралне 
емпатије. Дате су конкретне пре-
поруке за јачање интеркултуралне 
емпатије ученика у оквиру школе и 
наставног процеса.

У раду Унапређивање програма 
неформалног образовања младих 
Рома из нехигијенских насеља: ува-
жавање социокултурних и образов-
них специфичности аутори Сања 
Грбић, Сара Ристић и Марко То-
машевић представили су резулта-
те истраживања чији је циљ био да 
се путем мултиметодског приступа 
испитају социокултурне одлике и 
односи према образовању младих 
Рома који живе у заједницама из-
олованим од већинског друштва. 
Посебан допринос овог рада огле-
да се у томе што су из добијених 
налаза изведене корисне импли-
кације за осмишљавање нефор-
малних програма образовања на-
мењених младим Ромима из нехи-
гијенских насеља. Дате препоруке 
сврстане су у три групе имајући у 
виду три важна предуслова квали-
тета програма: пракса наставника, 
структура групе и однос наставни-
ка и учесника у програму. 
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Зборник Уважавање различи-
тости у функцији позитивног 
развоја деце и младих представља 
допринос већ постојећим радови-
ма у области инклузивног образо-
вања, будући да на један нов и ори-
гиналан начин разматра питање 
његовог доприноса позитивном 
развоју младих. Посебан допринос 
радова објављених у овом Збор-
нику представља повезивање те-

оријских поставки и истраживач-
ких налаза са праксом инклузи-
вног образовања, уз указивање на 
конкретна решења и препоруке за 
унапређивање инклузивне васпит-
нообразовне праксе у предшкол-
ским установама и основним шко-
лама. Стога је овај Зборник корис-
тан не само креаторима образов-
них политика и теоретичарима и 
истраживачима у области инклу-

зивног образовања већ и практи-
чарима. Радови у овом Зборни-
ку могу бити корисно штиво и бу-
дућим учитељима, наставницима 
и стручним сарадницима у окви-
ру припреме за рад у инклузивном 
образовању. 

Миља Б. Вујачић
Институт за педагошка 

истраживања, Београд


