
                                           
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
 

Тема: Планирање, програмирање и припремање за рад у инклузивном одјељењу 

 

Циљ: Унаприједити компетенције наставника за организацију и реализацију васпитно–

образовног рада уз уважавање индивидуалних разлика, могућности и потреба ученика 

са сметњама у развоју. 

Бр 

 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ У  

ИНКЛУЗИВНОЈ РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 

Садржаји-теме Едукатори Циљеви и опис активности 
Распоред 

рада 

1. 
 Поздравна ријеч и 

упознавање учесника  

 

Дајана 

Глувић 

 

Дијана 

Пешић 

 

Циљ:  -упознавање и интеграција групе 

           -увод у тему семинара 

Активност: Кроз занимљиву радионицу 

учесници ће се кратко представити, а сама 

активност омогућује водитељу  да кроз 

закључак уведе учеснике у тему. 

1000-1015 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каректеристике 

ученика са 

оштећењем 

интелектуалног 

функционисања и 

ученика са развојним 

дисхармонијама 

 

 

 

Дијана 

Пешић 

 

 

Дајана 

Глувић 

 

 

Циљ: учесницима ће се указати на 

карактеристике, могућности и 

специфичности ученика са развојним 

дисхармонијама и ученика са оштећењем 

интелектуалног функционисања 

 

Активност: Кратка пленарна предавања 

праћена power point презентациама 

 

 

 

 

 

1015-1045 

 

 

 

 

3. 

 

Планирање и 

програмирање рада у 

инклузивној настави 

Дијана 

Пешић 

Циљ: Ојачати компетенције наставника за 

послове планирања и програмирања у 

инклузивној настави.  

 

Активност:Пленарно предавања праћено 

power point презентацијом уз костантну 

интеракцију између предавача и учесника. 

1045-1130 



 

 

 

 

Инспектори просвјетни савјетници: 

     
                                       Дијана Пешић  _________________________ 

 

    Дајана Глувић  _________________________ 

 

ПАУЗА 1130-1150 

4. 

Радионица: Израда 

индивидуално 

прилагођеног 

програма 

Дијана 

Пешић 

Дајана 

Глувић 

Циљ: Вјежбати вјештину креирања ИОП-а  

базираних на очекиваним исходима учења уз 

уважавање могућности ученика, руководећи 

се принципом  да су ученици са сметњама у 

развоју равноправни чланови одјељенског 

колектива.  

Активност: Учесници ће, радећи у групама, 

креирати један примјер ИОП-а 

1150-1235 

5. 

Припремање 

непосредног рада у 

инклузивној настави 

Дајана 

Глувић 

Циљ: Ојачати компетенције наставника за 

послове непосредног припремања за рад у 

инклузивној настави. 

 

Активност: Пленарно предавања праћено 

power point презентацијом уз костантну 

интеракцију између предавача и учесника. 

1235-1305 

6. 

Радионица: Израда 

писане припреме за 

рад у инклузивном 

одјељењу 

Дијана 

Пешић 

Дајана 

Глувић 

Циљ: Вјежбати писање писмене припреме 

за рад у инклузивном одјељењу,  руководећи 

се принципом  да су ученици са сметњама у 

развоју равноправни чланови одјељенског 

колектива.  

 

Активност: Учесници ће израдити један 

примјер писане припреме. 

1305-1345 

7. 

 

Закључци и 

евалуација 

Дијана 

Пешић 

Дајана 

Глувић 

Циљ: Подијелити импресије након завршене 

обуке. Разјаснити све евентуалне нејасноће и 

дилеме  

 

Активност: Пленарна дискусија  

1345-1400 


