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Апстракт — Образовна инклузија је тема која је одувек привлачила пажњу јавности, а последњих година постала 

је незаобилазан део савремених образовних реформи. Проучавање инклузивног образовања у раду обухватило је 

основне идеје и теоријске оквире, истакнута су терминолошка разграничења основних појмова, а надаље и 

историјски развој и правни оквир инклузивног образовања у целом свету са посебним освртом на законске акте 

у Републици Србији. У фокусу рада нашло се дефинисање категорија ученика са тешкоћама и одабир адекватних 

наставних стратегија у раду са њима, као и писање индивидуалног образовног плана у складу са индивидуалним 

карактеристикама ученика. Спроведено је истраживање применом методе анализе садржаја о заступљености тема 

из области инклузивног образовања у научним и стручним часописима у два дигитална репозиторијума: 

СЦИндекс и Hrčak. Издвојена су 52 рада публикована у часописима реферисаним у ова два репозиторијума у 

периоду од 2005. до 2020. године. Утврђено је да је продукција текстова у овој области у порасту последњих пар 

година, а тенденција за развијањем савремених приступа инклузивном образовању несумњиво ће допринети да 

се у будућности аутори овом темом баве интензивније. 
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1 УВОД  

Образовање и васпитање друштва не представљају последицу друштвених појава, већ узрок, и самим тим 

полазна тачка у отклањању нетолеранцијe према особама са хендикепом треба да будеу образовном систему. 

Инклузија је концепт који не подразумева једнакост, већ стварање новог односа према свему што је 

различито. Образовна инклузија је део ширег процеса друштвене инклузије која се базира на области образовања 

и васпитања. У раду су дата општа одређења и дефиниције инклузије и образовне инклузије као њеног дела. 

Суштина свих дефиниција инклузивног образовања јесте адекватно укључивање свих ученика у редован систем 

образовања и васпитања, што подразумева реформирање целокупног образовног система. 

Поред тога што се бави општим идејама и циљевима  инклузивног образовања, рад се бави и историјским 

развојем инклузивног образовања. Упоредо са историјским развојем, инклузивно образовање је захтевало своје 

упориште у конвенцијама, декларацијама и законским акатима. У оквиру рада дат је преглед најважнијих 

докумената који су утицали на развој инклузивног образовања од половине 20. века па све до данас. 

У раду су посебно разматране категорије ученика укључење у инклузивно образовање са којима се 

образовање реализује према индивидуалним образовним плановима. Рад се бави и применом адекватних 

наставних стратегија, за наведене категорије ученика, које доводе до постизања оптималних и васпитно-

образовних исхода.  

Део рада који се бави индивидуалним образовним планом (ИОП), ближе дефинише начин на који се доноси 

ИОП, потом садржај, писање и планирање истог, као и три основне врсте индивидуалног образовног плана које 

се примњују на територији наше државе. 

У оквиру мастер рада статус инклузивног образовања поред анализе докумената и праксе, проучаван је и 

кроз истраживачке радове реферисане у два дигитална репозиторијума часописа у Србији и Хрватској (СЦИндекс 

и Hrčak). Циљ истраживања јесте да будућим наставницима и истраживачима омогући лакше проналажење 

чланака из области инклузивног образовања. 

2 ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Инклузија је концепт који се примењује у циљу демократизације друштва и развоја друштва оријентисаног 

на потребе појединца. Мишковић (2012) ближе дефинише  инклузију као процес којим се обезбеђује да свака 

особа, без обзира на искуство и услове живота, може остварити своје потенцијале у животу. Инклузија у 

образовању представља концепт који је део ширег процеса друштвене инклузије. Не постоји тачна дефиниција 

инклузивног образовања; сва одређења овог појма воде ка једном – адекватно укључивање свих ученика, без 

обзира на њихове индивидуалне карактеристике, у редован систем образовања и васпитања. Појам инклузивног 

образовања углавном се везује само за ученике са инвалидитетом, али једнако право на инклузивно образовање 

остварују и надарени ученици и ученици из маргинализованих група.  
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У средњем веку, под утицајем хришћанства, почиње да се мења однос према деци са хендикепом који је до 

тог тренутка био потпуно сегрегацијски. Средином 18. века почињу да се оснивају образовне институције за 

школовање ученика са хендикепом – специјалне школе. У светским размерама значајан допринос развоју 

специјалних школа дале су Уједињене нације кроз неколико битних докумената: Декларација о правима човека 

и грађанина (1789), Женевска декларација о правима детета (1959), Декларација о правима ментално заосталих 

особа (1971) и Декларација о правима инвалида (1975). Крајем 19. века и у првој половини 20. века у Европи 

почињу да се развијају педагошки покрети који су истицали нове захтеве за рад са децом која су се до тад 

образовала у специјалним школама. Ови покрети истичу да је битно да се ученици са тешкоћама образују у 

хетерогеним групама са својим вршњацима. 

Инклузивно образовање је сложен педагошки процес који захтева јасно појмовно-терминолошко 

разграничење, а појмови попут инклузије, интеграције, социјалне инклузије само су неки од појмова који постају 

саставни део у међународним расправама и документима о образовању. У наставку текста биће укратко 

објашњени само основни појмови из ове области. 

Инклузија је термин који подразумева обухватање и укључивање, а Слатина (2003) дефинише инклузију 

као покрет против свих облика дискриминације и сегрегације, којим се жели пружити подршка особама са 

хендикепом у процесу укључивања и равноправног учествовања у животу људске заједнице. 

Инклузивно образовање темељи се на праву свих чинилаца друштва на квалитетно образовање, а посебно 

се фокусира на друштвено маргинализоване групе. 

Интеграција значи додавање нечега већ постојећој целини, а у погледу образовања интеграција представља 

интегрисање ученика у постојећи образовни систем.  

Интеграција и инклузија нису синоними, иако често постоји тенденција да се употребљавају као термини 

истог значења. Инклузија се јавља као шири појам који се односи на целокупан образовни систем; па се тако 

основна разлика огледа у томе што интеграција подразумева просто пребацивање ученика са хендикепом у 

редован образовни систем, док се инклузија односи на промене у оквиру свих чинилаца образовног система.  

Социјална инклузија је шири појам од инклузивног образовања, а односи се на процес којим се обезбеђује 

да свако, без обзира на индивидуалне разлике, има једнаке могућности да оствари своје потенцијале. Крајњи 

резултат социјалне инклузије треба да буде друштво у коме је смањена неједнакост и сегрегација одређених 

друштвених група, а истовремено и повећана социјална кохезијa. 

3 ПРАВНИ ОКВИР ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Инклузивно образовање је кроз историју захтевало своје упориште у оквиру законских докумената и 

конвенција у Европи и свету. Кључним документом на светском нивоу у области инклузивног образовања сматра 

се Изјава и оквир из Саламанке (1994); овај документ истиче право на једнако образовање све деце и дефинише 

популацију на коју се односи термин деца са посебним потребама. Другу половину 20. века и почетак 21. века 

обележило је доношење низа докумената који су у великој мери одредили даљи ток развоја и унапређивања 

инклузивног образовања. Промене су се дешавале постепено, али циљ инклузивног образовања увек је био исти 

– побољшање и развој образовног система кроз промене у друштву, али и промене у законским оквирима.  

Почеци развоја система образовања особа са хендикепом у нашој држави везују се за усвајање Санитетског 

закона (1882), а образовне институције за школовање ових ученика почињу са радом након завршетка Другог 

светског рата. Образовна политика према деци са хендикепом прошла је у Србији кроз три фазе (Арсић и 

Исаковић, 2019): 

 прва фаза је започела током Декаде инвалида коју су иницирале Уједињене нације, а у оквиру ње 

омогућено је обавезно образовање за све; 

 друга фаза настала је на темељима Декларације о образовању за све која је у оквиру наше државе 

промовисала нову образовну парадигму; 

 трећа фаза у оквиру које су покренуте реформе образовања које су се заснивале на принципима који 

промовишу инклузивни приступ, а у оквиру којег деца имају могућност избора у складу са својим 

потенцијалима и способностима. 

Развој законодавства којe се односи на образовање деце са (по)тешкоћама на нашим просторима почиње 

доношењем Устава СФРЈ (1963. г.) у оквиру којег се наводе права деце са хендикепом, али и обавезе друштва да 

им та права обезбеди. Након Устава, следећи важан корак било је доношење Закона о специјалним школама 

(1961-1965), а потом и доношење одлуке о критеријумима о категоријама деце ометене у развоју (1977). У 

периоду од 1989. до 2009. године више пута су доношени и мењани законски акти којима се уређивао положај 

деце са хендикепом у образовном систему. Коначно, инклузивно образовање је прописано као обавеза у 

Републици Србији 2009. године Законом о основама система образовања и васпитања. Доношењем измена и 

допуна у Закону уведене су новине које су односе на праведнију уписну политику, забрану дискриминације, као 

и повећање доступности образовања деци са сметњама у развоју и деци из других осетљивих група (Вујачић и 

сар., 2013). Данас, на територији наше државе прописани документи обезбеђују једнако и равноправно 

образовање и права деце са тешкоћама на свим нивоима образовања.  

4 КАТЕГОРИЈЕ УЧЕНИКА У ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Свака категорија ученика која остварује право на образовање према индивидуалном образовном плану има 

одређене специфичности и захтева различите приступе у образовном систему. Андриловић и Чудина (1988) 



издвајају категорије ученика које се посебно разматрају у контексту инклузивног образовања, а за сваку 

категорију биће дате опште особине и карактеристике у наставку текста. 

Ученици са сензорним оштећењима су ученици са оштећењем вида и оштећењем слуха. Ученике са 

оштећењем вида карактеришу страх од буке и гужве, несигуран ход, слабија концентрација, а наставу у редовној 

школи могу пратити уз изостављање или смањивање садржаја који се усвајају искључиво визуелно. Овој 

категорији припадају ученици са слабим видом, слабовиди, слепи и ученици са потпуним слепилом. Ученици са 

оштећењем слуха јесу ученици који имају оштећење спољашњег или средњег уха, а сходно степену оштећења 

разликују се глуви и наглуви. За ове ученике је потребно редуковање садржаја који се усвајају искључиво слухом 

како би адекватно пратили наставу у редовној школи, а карактерише их одсуство реакције на буку, не причају 

пуно и др.  

Код ученика са сметњама говора услед функционалних оштећења комуникација говором је отежана или 

у потпуности изостаје. Тешкоће у комуникацији карактерише чак и постојање способности изговарања речи, 

реченица и фраза напамет при чему су реченице често граматички исправне, али тешкоће се јављају при употреби 

језика у комуникацијске сврхе (Иванчић, 2010).  

Ученици са телесним инвалидитетом имају тежак ортопедски инвалидитет који може бити изазван 

урођеним аномалијама, оштећењима услед разних болести или оштећењима која су настала из других разлога 

(ампутација, фрактура и др.). Ови ученици могу имати недостатак контроле кретања, тремор, спазам мишића или 

лошу равнотежу, а у оквиру школе ученицима је потребно осигурати мобилност за приступ школи и кретање 

унутар саме школе.  

Ученици са неуролошким ограничењима имају проблема у усвајању апстрактних садржаја, као и отежано 

схватање, разумевање и просуђивање (Иванчић, 2010).  Такође, код ових ученика јављају се тешкоће приликом 

издвајања кључних садржаја, као и повезивања делова у логичку целину, мањак пажње и тешкоће у памћењу. 

Ограничења у интелектуалном погледу често се класификују као лака (IQ 50 до 69), умерена (IQ 35 до 49), 

тежа (IQ 20 до 34) и тешка (IQ испод 20). 

Још једна категорија јесу ученици са тешкоћама из спектра аутизма. Аутизам je поремећај који погађа 

различите аспекте социјалног и когнитивног развоја детета, производећи код детета бројне потешкоће у 

понашању, социјализацији, вербалној и невербалној комуникацији (Томић и Милић, 2014). 

Ученици са анксиозним поремећајима претежно су ученици старије доби, а анксиозност се јавља као 

последица стресног догађаја који на школском нивоу може бити лоше урађен тест и сл. ; анксиозност се може 

категорисати и као хронични поремећај који се прогресивно може погоршавати уколико се не лечи. 

Специфичне сметње у учењу (ССУ) јављају се код ученика нормалне интелигенције који показује тешкоће 

у савлађивању основних школских вештина, при чему такав ученик нема неуролошких, сензорних или других 

сметњи. У Србији је прихваћено да постоје следеће три специфичне сметње у учењу:  

 дислексија – поремећај у читању: ученици имају проблема са изостављањем слова у речи, заменом слова, 

додавањем слова, ученици углавном читају слово по слово, јавља се често застајкивање током читања, 

неретко погрешно разумеју прочитано и сл; 

 дисграфија – поремећај у писању: према ниову изражености дисграфија може бити лака, изражена и 

аграфија која представља потпуну неспособност писања; ученици изостављају или непотребно додају 

слова и слогове приликом писања, мешају два писма, погрешно повезују речи у реченицу и др; 

 дискалкулија – тешкоће у решавању математичко-аритметичких задатака и разумевању математичко-

аритметичких појмова:  математичка неспособност може бити потпуна (акалкулија) или делимична 

(дискалкулија); ова тешкоћа се може односити на различита подручја математичког мишљења или пак 

само на поједине сегменте. 

Надарени ученици представљају још једну категорију ученика за које се израђује индивидуални образовни 

план; не постоји тест за откривање даровитости, већ је сваки ученик даровит на јединствен начин. Поповић, 

Лазовић и Милосављевић (2016) даровитост описују као квалитет личности који, осим јединственог стила учења 

и стварања, подразумева и постојање интеровања и одређени вид социоемоционалних способности. Даровитост 

се често изједначава са интелигенцијом или талентом, али она је заправо доста више од тога јер садржи одређене 

специфичности. Надарени ученици постижу боље и значајније резултате у оквиру образовног процеса у односу 

на своје вршњаке или брже остварују предвиђене образовне циљеве и исходе.  

5 ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

Индивидуални образовни план (у даљем тексту: ИОП) је основни документ и инструмент којим се регулише 

и обезбеђује прилагођавање наставног процеса и школе потребама деце који из неког разлога нису могли да се 

уклопе у постојећи васпитно-образовни процес. Компоненте ИОП-а су: лични подаци и педагошки профил 

ученика; процена потреба за подршком; план активности са дефинисаним циљевима и исходима, корацима и 

њиховим трајањем; сагласност родитеља/старатеља на ИОП. 

У образовној установи ИОП доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно 

образовање (СТИО), односно тима за пружање додатне подршке детету/ученику (ИОП тим). У изради ИОП-а 

такође учествује и родитељ/старатељ који даје сагласност за спровођење истог. ИОП се доноси само онда када 

почетне мере прилагођавања нису дале резултата, када се добије сагласност од родитеља/старатеља и школа 

покрене и успешно заврши поступак за утврђивања права на ИОП. Доношење ИОП-а не мора се нужно везати за 

све предмете, ИОП може бити донет за област неког наставног предмета, један или више наставних предмета. 



ИОП-ом се планирају и остварују услови који ће сваком ученику који не постиже прописане исходе образовања 

и васпитања омогућити да се успешно образује, а ученику који показује даровитост омогућити постизање исхода 

који превазилазе очекиване (Јеротијевић и Мрше, 2012).  

Закон о основама система образовања и васпитања у  члану 76. став 6 наводи основне врсте ИОП-а: 

1. ИОП1 – прилагођавање начина и услова рада у којима се изводи образовно-васпитни рад 

2. ИОП2 – прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма наставе и учења и исхода 

образовно-васпитног рада 

3. ИОП3 – проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за даровите ученнике 

Крајњи циљ ИОП-а јесте постизање образовно-васпитних постигнућа ученика и његова припрема и 

оспособљавање за виши ниво образовања, али и за квалитетан и самосталан живот у друштвеној заједници. 

6 НАСТАВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

Наставне стратегије обухватају скуп поступака којима се стиче способност усвајања одређеној начина учења 

за један или више наставних предмета. У складу са карактеристикама сваке категорије ученике биће издвојене 

само неке од наставних стратегија које се могу примењивати у постизању оптималних васпитно образовних 

исхода, а то су (Јеротијевић и Мрше, 2012): 

 код ученика са оштећењем вида: прилагођавање простора који треба бити сведен на минимализам, 

ученици треба да седе у првим редовима, коришћење Брајевог писма, наставниково писање по табли или 

презентацију треба да прати усмено излагање, штампани материјал треба бити већег формата; 

 код ученика са оштећењем слуха: наставник треба бити окренут лицем према ученику, коришћење 

визуелних средстава, у раду са наглувим ученицима наставник треба да говори концизно, јасно и гласно, 

обезбеђивање писаних материјала; 

 код ученика са сметњама говора: треба подстицати сталну комуникацију како са наставником тако и 

са вршњацима, приликом разговора треба говорити полако и разговетно, омогућити пријатну радну 

атмосферу на часу, допустити ученику да без прекидања заврши реченицу; 

 код ученика са телесним инвалидитетом: обезбедити справе за читање и писање уколико су потребне, 

прилагођавање целокупног простора (приступ школи и учионици), укључити ученике у све наставне и 

ваннаставне активности, обезбедити сигурно окружење, подстицати интеракцију са вршњацима; 

 код ученика са неуролошким ограничењима: повезивати наставно градиво са примерима из 

свакоднедног живота, упутства за рад треба да буду сажета и јасно дата, у настави користити методе 

цртања и методе демонстрације, градиво и задаци треба да буду рашчлањени на мање делове; 

 код ученика са тешкоћама из спектра аутизма: поставити јасна очекивања, предвидети дневну рутину, 

распоред дневних обавеза треба да буде постављен тако да ученик у сваком тренутку може да га види, 

смањити елементе који одвлаче пажњу, атмосфера на часу треба да буде пријатна без прегласних и 

оштрих звукова; 

 код ученика са специфичним сметњама у учењу мора се водити рачуна о индивидуалним разликама 

сваког ученика. У раду са ученицима са дислексијом треба подстицати и вежбати појмовно одређење 

појединих речи, користити откуцан текст већег и подебљаног формата са већим размацима између речи 

и редова. Ученици са дисграфијом имају тешкоће у писању па у раду треба чешће користити усмене 

облике учења, а већи нагласак у настави стваити на коришћење графова, слика, мапа итд. Код ученика са 

дискалкулијом приликом састављања математичких задатака треба водити рачуна о постављању истих 

рачунских операција у један задатак, сваки успешно решен задатак наставник треба да награди 

похвалама како би ученик био мотивисан за даљи рад. 

 код надарених ученика: наводе се три основна начина у раду са овим ученицима: сегрегација или 

издвајање, акцелерација или убрзавање и обогаћивање наставног програма (Мусић и Муратовић, 2017). 

Поред наведених образовних облика, даровитост се може подстицати и кроз додатну наставу, менторску 

наставу, пројектну наставу или кроз индивидуални приступ надареном ученику. 

7 МЕТОДОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет рада: заступљеност одређених тема из области инклузивног образовања у научним периодичним 

публикацијама (референтним часописима) на територији Балкана. 

Циљ истраживања: представљање радова из области инклузивног образовања доступних у оквиру 

изабраних дигиталних репозиторијума и њихово селектовање и упоређивање на основу утврђених критеријума; 

истраживање треба да омогући лакше проналажење података из области инклузивног образовања будућим 

наставницима и истраживачима. 

Одређивање критеријума: приликом претраге радова, а у складу са темом рада, коришћене су следеће кључне 

речи: „инклузивно образовање“, „индивидуални образовни план“, „наставне стратегије“, „категорије ученика“, 

„inclusive/special education“, „individual education plan“, „teaching  strategies“, „categories of students“.  

Да би рад могао да се разматра у оквиру анализе потребно је да испуни одређене критеријуме: 

 рад мора бити објављен у претходних 15 година (2005. – 2020.), 

 рад мора са интернета да се преузме као пун текст. 



7.1 Прикупљање и одабир података 

Претрагом према наведеним кључним речима пронађено је 1549 радова у пет репозиторијума, a њихова бројчана 

и процентуална расподела дата је у табели испод (табела I).  
 

ТАБЕЛА I РАСПОДЕЛА РАДОВА ПРЕМА РЕПОЗИТОРИЈУМИМА 

Назив репозиторијума Број радова Процентуална расподела 

СЦИндекс (https://scindeks.ceon.rs/) 

Hrcak (https://hrcak.srce.hr/) 

ERIHPLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/) 

SCIMAGO (https://scimagojr.com/) 

DOAJ (https://doaj.org/) 

49 

29 

753 

23 

695 

3,16 % 

1,87 % 

48,61 % 

1,48 % 

44,88 % 

Укупно: 1549 100% 

Рад се фокусира на заступљеност тема из области инклузивног образовања у научној и стручној јавности 

у земљама западног Балкана, а што је испитивано заступљеношћу ових тема у националним дигиталним 

репозиторијумима у Србији и Хрватској (СЦИндекс и Hrčak). На основу табеле (табела I) може се уочити да је 

укупан број радова у ова два дигитална репозиторијума 78, а након примене раније одређених критеријума број 

радова се смањио на 52. Расподела радова је следећа: 

 Српски цитатни индекс – 25 радова, 

 Портал хрватских знанствених и стручних часописа – 27 радова. 

8 РЕЗУЛТАТИ 

У овом поглављу приказану су резултати истраживања који су добијени анализом издвојених радова са два 

дигитална репозиторијума. Радови су анализирани и упоређивани према години публиковања, области којој рад 

припада и врсти рада. 

На основу анализе радова према години публиковања долази се до закључка да стручњаци овом области 

крећу интензивније да се баве од 2010. године. На слици (слика 1) може се видети број објављених радова на два 

наведена репозиторијума хронолошки поређаних од 2005. године до 2020. 

 

 

Слика 1.  Хронолошки распоређен број радова одабраних за анализу 

 

Највише радова у збиру је објављено 2018. године (9 радова), а потом 2016. и 2019. када је објављено по 8 

радова. Појединачно гледано на Српском цитатном индексу највише радова је објављено 2018. године (6 радова), 

док је на Порталу хрватских знанствених и стручних часописа 2016. година била година са највише објављених 

радова (5 радова). 

Сви радови који се анализирају у овом раду могу бити категорисани и на основу области којој припадају, па 

је тако у оквиру табеле (табела II) дата расподела радова према областима за сваки репозиторијум посебно. Важно 

је напоменути да један рад може бити сврстан у више од једне области. 

 
ТАБЕЛА II РАСПОДЕЛА АНАЛИЗИРАНИХ РАДОВА ПРЕМА ОБЛАСТИМА 

Област Српски цитатни индекс Портал хрватских знанствених и стручних часописа 

Образовање 

Психологија 

Друштвене 

Хуманистичке 

Здравствена заштита 

21 

8 

7 

4 

/ 

23 

11 

12 

18 

6 

Из изведених резултата за радове који су узети у разматрање може се закључити да се највише радова бави 

образовном инклузијом са аспекта образовања. 

https://scindeks.ceon.rs/
https://hrcak.srce.hr/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://scimagojr.com/
https://doaj.org/


Даљом анализом издвојени радови груписани су према врсти рада: изворни научни рад (N=27), прегледни 

рад (N=11), стручни рад (N=6), претходно саопштење (N=3), есеј (N=1), оригинални чланак (N=3) и истраживачки 

рад (N=1).  Преглед радова према врсти рада тад је у табели испод (табела III). Највећи проценат анализираних 

радова (52%) јесу изворни научни радови, затим прегледни радови (21%) и стручни радови (11%), остали радови 

имају у збиру 16% удела у анализи. 

 
ТАБЕЛА III РАСПОДЕЛА АНАЛИЗИРАНИХ РАДОВА НА ОСНОВУ ВРСТЕ РАДА 

Врста рада Број радова Процентуална расподела 

Изворни научни рад 

Прегледни рад 

Есеј 

Стручни рад 

Претходно саопштење 

Оригинални чланак 

Истраживачки рад 

27 

11 

1 

6 

3 

3 

1 

52% 

21% 

2% 

11% 

6% 

6% 

2% 

Укупно: 52 100% 

Закључак који се може извести на основу приложених података јесте да се стручњаци у овом делу Европе 

овом области активно баве у последњих пар година. Тендеција за развијањем савремених приступа у образовању 

ученика са тешкоћама несумњиво ће у будућности допринети да се аутори овом темом баве интензивније. Такође, 

више од 50% анализираних радова из области инклузивног образовања јесу изворни научни радови који се 

инклузивним образовањем највише баве са аспекта образовања. 

9 ЗАКЉУЧАК 

Један од основних циљева образовне инклузије јесте стварање образовног система који ће уважавати 

индивидуалне разлике ученика и подстицати обезбеђивање услова за њихово напредовање – како у образовном 

систему тако и у каснијем животу. Инклузија као покрет не заговара изједначавање, већ у први план поставља 

уважавање индивидуалних карактеристика сваког појединца.  

Образовна институција треба да буде место спајања деце; у оквиру ње заједно треба се играју, уче и воле 

подједнако деца са тешкоћама, деца која раде, деца из националне мањине, деца са многобројним талентима, деца 

која одлично решавају математичке задатке и она која пак то не могу. 

Анализа чланака у оквиру овог рада треба будућим наставницима и истраживачима да олакша претрагу 

радова из области инклузивног образовања. Такође, овај рад свим читаоцима указује на опште идеје и одређења 

инклузивног образовања у Републици Србији, али представља и развој инклузивног образовања кроз читав један 

период.  

Инклузивно образовање на простору западног Балкана егзитира тек више од деценије, тако да се очекује да 

ће број радова који се баве овом облашћу у будућности ићи узлазном путањом.  
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