
ДЈЕЦАДЈЕЦА САСА ПОСЕБНИМПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМАПОТРЕБАМА УУ ОДЈЕЉЕЊИМАОДЈЕЉЕЊИМА

РАЗРЕДНЕРАЗРЕДНЕ НАСТАВЕНАСТАВЕ
((ДсППДсПП))

““ЉудиЉуди сусу оо свемусвему већвећ размишљалиразмишљали, , тешкоћатешкоћа јеје уу тометоме
дада сесе оо свемусвему размислиразмисли поновопоново..””

((ГЕТЕГЕТЕ))

--идентификацијаидентификација
--планирањепланирање ии програмирањепрограмирање

--индивидуалнииндивидуални прилагођениприлагођени програмипрограми



ИНКЛУЗИЈАИНКЛУЗИЈА ( ( lat. lat. InclusioInclusio ))

*  *  УкључењеУкључење,, укључивањеукључивање,, обухватањеобухватање,,
садржавањесадржавање уу себисеби,, урачунавањуурачунавању уу,,
подразумијевањеподразумијевање........

((ММ..ВујаклијаВујаклија:: ЛексиконЛексикон странихстраних ријечиријечи ии
изразаизраза, 1980., 1980.годинегодине,, стрстр.345).345)

*  *  ПраксаПракса интегрисањаинтегрисања свихсвих ученикаученика саса
потешкоћамапотешкоћама уу редовнередовне разредеразреде

(  (  ИнклузијаИнклузија уу школствушколству БиХБиХ,,ЗборникЗборник
радоварадова,2003.,2003.годинегодине))



ИНКЛУЗИВНОИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕОБРАЗОВАЊЕ

ПЕДАГОШКОПЕДАГОШКО--ХУМАНИСТИЧКИХУМАНИСТИЧКИ РЕФОРМСКИРЕФОРМСКИ
ПОКРЕТПОКРЕТ КОЈИКОЈИ ТЕЖИТЕЖИ КАКА ДОСТИЗАЊУДОСТИЗАЊУ ПУНЕПУНЕ
РАВНОПРАВНОСТИРАВНОПРАВНОСТИ СВАКОГСВАКОГ ДЈЕТЕТАДЈЕТЕТА, , ИИ

ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ТАКВИХТАКВИХ УСЛОВАУСЛОВА УУ ШКОЛИШКОЛИ
КОЈИКОЈИ ЋЕЋЕ ОМОГУЋАВАТИОМОГУЋАВАТИ ОПТИМАЛАНОПТИМАЛАН РАЗВОЈРАЗВОЈ

СВАКОГСВАКОГ УУ СКЛАДУСКЛАДУ САСА ЊЕГОВИМЊЕГОВИМ
МОГУЋНОСТИМАМОГУЋНОСТИМА ..

((ИнклузијаИнклузија уу школствушколству БиХБиХ,,ЗборникЗборник
радоварадова,,СарајевоСарајево,2003.,2003.годинегодине))



РеформаРеформа образовањаобразовања--образовањеобразовање заза свесве,,тото значизначи ::

1.1.УкључивањеУкључивање ии прихватањеприхватање ученикаученика
различитихразличитих физичкихфизичких, , социјалнихсоцијалних, , 
емоционалнихемоционалних,, интелектуалнихинтелектуалних способностиспособности, , 
културнихкултурних, , националнихнационалних ии другихдругих
особеностиособености ..

2.2.ПримјенуПримјену одговарајућиходговарајућих наставнихнаставних плановапланова
ии програмапрограма,, наставнихнаставних методаметода,, обликаоблика радарада ии
климеклиме уу разредуразреду, , којимкојим сесе подржаваподржава
различитостразличитост..



ПРЕПРЕКЕПРЕПРЕКЕ ЦИЉЕВИМАЦИЉЕВИМА ИНКЛУЗИЈЕИНКЛУЗИЈЕ
((којекоје сусу идентификовалиидентификовали((пријеприје парпар годинагодина):): наставницинаставници,, васпитачиваспитачи,,

педагозипедагози,, родитељиродитељи))

-постојање предрасуда и стереотипа
-велик број неедукованих наставника редовне наставе
за рад са ДсПП
-велик број дјеце у одјељењу
-СТРАХ наставног особља да ће бити укључена
и дјеца са тежим сметњама
-укључивање ДсПП без адекватне опсервације, 
припреме и стручне процјене
-незаинтересованост друштвене заједнице



-- непостојањенепостојање стручногстручног кадракадра ((дефектологадефектолога,,
логопедалогопеда, , психологапсихолога))

-- неинформисаностнеинформисаност родитељародитеља
-- неадекватностнеадекватност школскогшколског просторапростора ((неманема училаучила,,
очигледнихочигледних средставасредстава, , школскешколске салесале, , школскешколске
радионицерадионице...)...)

-- недостатакнедостатак стручнестручне литературелитературе
-- недостатакнедостатак законскезаконске регулативерегулативе ии подзаконскихподзаконских
акатааката оо начинуначину радарада ии укључивањуукључивању ДСППДСПП уу
уу образовниобразовни системсистем

-- недостатакнедостатак финансијскихфинансијских средставасредстава ((заза стручнестручне тимоветимове, , 
заза радрад самихсамих наставниканаставника, , заза праћењепраћење ии евалуацијуевалуацију
индивидуалнихиндивидуалних прилагођенихприлагођених програмапрограма, , укључивањеукључивање
асистенатаасистената каокао помоћпомоћ наставникунаставнику...)...)
НЕКЕНЕКЕ ОДОД ПРЕПРЕКАПРЕПРЕКА СУСУ ВЕЋВЕЋ ДЈЕЛИМИЧНОДЈЕЛИМИЧНО ИЛИИЛИ

ПОТПУНОПОТПУНО ОТКЛОЊЕНЕОТКЛОЊЕНЕ



ДЈЕЦАДЈЕЦА САСА ПОСЕБНИМПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМАПОТРЕБАМА

 ЗаконскаЗаконска регулативарегулатива

 ОквирниОквирни законзакон оо основномосновном ии средњемсредњем образовањуобразовању уу БиХБиХ
члчл. 3. . 3. ии 1919.. одод 1. 6. 2003. 1. 6. 2003. годинегодине;;

 ЗаконЗакон оо основномосновном образовањуобразовању ии васпитањуваспитању РСРС одод 3030..
јулајула 2008.2008. годинегодине;;

 ПравилникПравилник оо васпитањуваспитању ии образовањуобразовању дјецедјеце сс посебнимпосебним
образовнимобразовним потребамапотребама уу основнимосновним ии средњимсредњим школамашколама, , 
СГСГ РепубликеРепублике СрпскеСрпске, , брбр.. 85 85 одод 29. 29. септембарасептембара 2004. 2004. 
годинегодине;;

 ПравилникПравилник оо разврставањуразврставању лицалица саса сметњамасметњама уу
физичкомфизичком ии психичкомпсихичком развојуразвоју СГСГ РепубликеРепублике СрпскеСрпске““
бројброј 58/02.58/02.



ПравилникПравилник оо разврставањуразврставању лицалица саса сметњамасметњама уу
физичкомфизичком ии психичкомпсихичком развојуразвоју

ПремаПрема важећемважећем правилникуправилнику лицималицима сс физичкимфизичким ии
психичкимпсихичким сметњамасметњама сматрајусматрају сесе особеособе::

1. 1. саса оштећењемоштећењем видавида,,
2. 2. саса оштећењемоштећењем слухаслуха
3. 3. саса сметњамасметњама уу гласугласу, , говоруговору ии језикујезику,,
4. 4. саса тјелеснимтјелесним оштећењимаоштећењима,,
5. 5. саса психичкомпсихичком заосталошћузаосталошћу,,
6. 6. саса вишеструкимвишеструким сметњамасметњама,,
7. 7. саса аутизмомаутизмом..



 УченициУченици сс посебнимпосебним образовнимобразовним потребамапотребама
школујушколују сесе уу редовнимредовним школамашколама, , уу
специјалнимспецијалним одјељењимаодјељењима припри редовнимредовним
школамашколама ии уу посебнимпосебним специјалнимспецијалним
установамаустановама..
 УУ свимсвим докуменатадокумената којикоји сесе односеодносе нана
школовањешколовање ДсППДсПП захтјевизахтјеви сесе сводесводе нана
сљедећесљедеће::
 РјешењаРјешења морајуморају представљатипредстављати побољшањепобољшање
школовањашколовања дјецедјеце саса сметњамасметњама уу развојуразвоју,,
 РијечРијеч јеје оо процесупроцесу којикоји морамора укључитиукључити
цијелицијели образовниобразовни системсистем ии заједницузаједницу,,



 ТоТо јеје процеспроцес којикоји подразумијеваподразумијева поступностпоступност ии
флексибилностфлексибилност,,
 УченицимаУченицима сс посебнимпосебним потребамапотребама, , односноодносно
њиховимњиховим родитељимародитељима морамора сесе обезбиједитиобезбиједити
могућностмогућност избораизбора, , 
 НеНе постојипостоји генералногенерално, , општеважећеопштеважеће рјешењерјешење. . 
СвакиСваки случајслучај морамора битибити рјешаванрјешаван уу складускладу сс
карактеристикамакарактеристикама личностиличности, , условимаусловима, , 
социјалнимсоцијалним стањемстањем ии потребамапотребама свакогсваког
појединогпојединог дјететадјетета, , узуз максималнумаксималну друштвенудруштвену
одговорностодговорност..



УлогаУлога наставниканаставника

 НаставникНаставник имаима кључнукључну улогуулогу уу тимутиму
 ОнОн проводипроводи уу дјелодјело програмскепрограмске захтјевезахтјеве

((правиправи индивидуалнеиндивидуалне програмепрограме ),),
 НепрестаноНепрестано преиспитујепреиспитује ии мијењамијења приступприступ уу
складускладу саса способностимаспособностима, , знањемзнањем, , 
интересимаинтересима ии потребамапотребама ученикаученика саса
сметњамасметњама уу развојуразвоју ((посебнимпосебним потребамапотребама))



 ПомажеПомаже прилагођавањеприлагођавање дјецедјеце, , охрабрујохрабрујее ихих
нана сарадњусарадњу саса вршњацимавршњацима,,
 ПомажеПомаже родитељимародитељима уу подучавањуподучавању кодкод кућекуће, , 
укључујуукључују родитељеродитеље уу наставунаставу, , 
 КонсултујеКонсултује стручњакестручњаке кадкад годгод јеје могућемогуће--уу
планирањупланирању, , праћењупраћењу, , постављањупостављању циљевациљева......



ДјецаДјеца саса посебнимпосебним потребамапотребама својесвоје правоправо нана
образовањеобразовање, , уу складускладу саса својимсвојим психофизичкимпсихофизичким

способностимаспособностима, , реализујуреализују крозкроз::
-- НППНПП редовнередовне наставенаставе
-- УмањенеУмањене наставненаставне садржајесадржаје НППНПП редовнередовне наставенаставе
-- ИндивидуалноИндивидуално прилагођенеприлагођене програмепрограме ((ИППИПП) ) 
редовногредовног НППНПП--аа

-- НППНПП заза лаколако менталноментално ретардиранеретардиране ((ЛМРЛМР) ) ученикеученике
-- ИндивидуалноИндивидуално прилагођениприлагођени програмпрограм НППНПП--аа заза ЛМРЛМР
-- НППНПП заза умјереноумјерено менталноментално ретардиранеретардиране ((УМРУМР) ) 
ученикеученике



ПосебанПосебан НППНПП заза ЛМРЛМР ии УМРУМР
**НППНПП заза дјецудјецу саса посебнимпосебним потребамапотребама ((саса дијагнозомдијагнозом
ЛМРЛМР), ), аа којакоја похађајупохађају наставунаставу уу одјељењимаодјељењима
4.4.разредаразреда, , предвиђапредвиђа наставненаставне предметепредмете::
српскисрпски језикјезик, , математикуматематику, , природуприроду ии друштводруштво, , 
музичкумузичку културукултуру, , ликовнуликовну културукултуру, , физичкофизичко ии
техничкотехничко васпитањеваспитање. . 

**НППНПП заза дјецудјецу саса посебнимпосебним потребамапотребама ((саса дијагнозомдијагнозом
УМРУМР) ) предвиђапредвиђа измеђуизмеђу осталогосталог наставннаставнаа подручјаподручја: : 
развојразвој психомоторикепсихомоторике ии физичкогфизичког васпитањаваспитања, , развојразвој
говораговора ии језикајезика, , познавањепознавање околинеоколине, , бригабрига оо себисеби ии
социјалнисоцијални развојразвој, , раднорадно васпитањеваспитање ии обукаобука, , ликовноликовно
ии музичкомузичко васпитањеваспитање..



Оцјењивање ученика са посебним
потребама

 Оцјењивање ученика, са дијагнозом ЛМР, је
БРОЈЧАНО и ОПИСНО, што је у складу са
законским прописима.

 Оцјењивање ученика, са дијагнозом УМР, је
ОПИСНО, што је у складу са законским
прописима.



ЗНАЦИЗНАЦИ КОЈИКОЈИ УПУЋУЈУУПУЋУЈУ НАНА ПОСТОЈАЊЕПОСТОЈАЊЕ
ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

-- НемогућностНемогућност праћењапраћења редовногредовног НППНПП--аа
-- НемогућностНемогућност праћењапраћења темпатемпа извођењаизвођења
наставенаставе

-- УочавањеУочавање анатомскоанатомско--физиолошкихфизиолошких
оштећењаоштећења кодкод ученикаученика

-- НачинНачин понашањапонашања нана часучасу
-- НеадекватнаНеадекватна ии непримјеренанепримјерена
комуникацијакомуникација



ФАЗЕФАЗЕ УУ ИЗРАДИИЗРАДИ ИППИПП

1.1. ОТКРИВАЊЕОТКРИВАЊЕ--ПРЕПОЗНАВАЊЕПРЕПОЗНАВАЊЕ
2.2. ПРИКУПЉАЊЕПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКАПОДАТАКА
3.3. ИДЕНТИФИКАЦИЈАИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

ОТКРИВАЊЕОТКРИВАЊЕ ДЈЕТЕТАДЈЕТЕТА КОЈЕКОЈЕ НИЈЕНИЈЕ УУ
СТАЊУСТАЊУ ДАДА ПРАТИПРАТИ НАСТАВУНАСТАВУ НАНА
НАЧИННАЧИН КАКОКАКО ПРАТИПРАТИ ВЕЋИНАВЕЋИНА
УЧЕНИКАУЧЕНИКА УУ ОДЈЕЉЕЊУОДЈЕЉЕЊУ



ЦИЉЕВИЦИЉЕВИ ИНДИВИДУАЛНОИНДИВИДУАЛНО ПРИЛАГОЂЕНИХПРИЛАГОЂЕНИХ
ПРОГРАМАПРОГРАМА ((ИППИПП))

-- УСПЈЕШНОУСПЈЕШНО УСВАЈАЊЕУСВАЈАЊЕ ОСНОВНИХОСНОВНИХ
ЗНАЊАЗНАЊА БАЗИРАНОБАЗИРАНО НАНА ПРИНЦИПИМАПРИНЦИПИМА
ИНКЛУЗИЈЕИНКЛУЗИЈЕ

-- УСПЈЕШНАУСПЈЕШНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈАСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИИ
КОМУНИКАЦИЈАКОМУНИКАЦИЈА



ИЗРАДАИЗРАДА ИППИПП

НАПОМЕНАНАПОМЕНА: : 

ПРИЛИКОМПРИЛИКОМ ИЗРАДЕИЗРАДЕ ИППИПП ТРЕБАТРЕБА
СТАЛНОСТАЛНО ВОДИТИВОДИТИ РАЧУНАРАЧУНА ОО ТОМЕТОМЕ
ДАДА СУСУ УЧЕНИЦИУЧЕНИЦИ САСА ПОСЕБНИМПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМАПОТРЕБАМА СПОРИСПОРИ ИЛИИЛИ
ХИПЕРАКТИВНИХИПЕРАКТИВНИ, , КОНКРЕТНИКОНКРЕТНИ
МИСЛИОЦИМИСЛИОЦИ ИИ ДАДА ЈЕЈЕ ПОТРЕБНАПОТРЕБНА
НЕПРЕКИДНАНЕПРЕКИДНА СТИМУЛАЦИЈАСТИМУЛАЦИЈА ИИ
МНОГОМНОГО, , МНОГОМНОГО ПОНАВЉАЊАПОНАВЉАЊА..



ПЛАНИРАЊЕПЛАНИРАЊЕ НАСТАВНИХНАСТАВНИХ САДРЖАЈАСАДРЖАЈА
ОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО ЈЕЈЕ ОСНОВНИМОСНОВНИМ

КАРАКТЕРИСТИКАМАКАРАКТЕРИСТИКАМА УЧЕНИКАУЧЕНИКА

--КАЛЕНДАРСКИКАЛЕНДАРСКИ УЗРАСТУЗРАСТ УЧЕНИКАУЧЕНИКА

--МЕНТАЛНМЕНТАЛНИИ УЗРАСТУЗРАСТ УЧЕНИКАУЧЕНИКА

--ОБРАЗОВНИОБРАЗОВНИ СТАТУССТАТУС

--ГОВОРНИГОВОРНИ СТАТУССТАТУС

--СОЦИЈАЛНОСОЦИЈАЛНО--ЕМОЦИОНАЛНИЕМОЦИОНАЛНИ СТАТУССТАТУС

--СТАЊЕСТАЊЕ ЗДРАВЉАЗДРАВЉА ((ПОСЕБНОПОСЕБНО СЛУХАСЛУХА ИИ ВИДАВИДА))



КРИТЕРИЈИКРИТЕРИЈИ ЗАЗА ИЗБОРИЗБОР НАСТАВНИХНАСТАВНИХ САДРЖАЈАСАДРЖАЈА

-- ДАДА ПРЕДСТАВЉАЈУПРЕДСТАВЉАЈУ ПРИРОДНУПРИРОДНУ ДОГРАДЊУДОГРАДЊУ
ПОСТОЈЕЋИХПОСТОЈЕЋИХ ЗНАЊАЗНАЊА, , ВЈЕШТИНАВЈЕШТИНА ИИ НАВИКАНАВИКА

-- ДАДА СТИЧУСТИЧУ ПРАКТИЧНЕПРАКТИЧНЕ ВЈЕШТИНЕВЈЕШТИНЕ ПОТРЕБНЕПОТРЕБНЕ
ЗАЗА ЖИВОТЖИВОТ

-- ДАДА СЕСЕ МОГУМОГУ ПОДРЖАТИПОДРЖАТИ ОДГОВАРАЈУЋИМОДГОВАРАЈУЋИМ
ДИДАКТИЧКИМДИДАКТИЧКИМ МАТЕРИЈАЛИМАМАТЕРИЈАЛИМА ИИ
ОПРЕМОМОПРЕМОМ



-- ДАДА СУСУ ЗАСНОВАНИЗАСНОВАНИ НАНА ИНТЕРЕСИМАИНТЕРЕСИМА ИИ
ПОТРЕБАМАПОТРЕБАМА УЧЕНИКАУЧЕНИКА

-- ДАДА СУСУ КОМПЛЕМЕНТАРНИКОМПЛЕМЕНТАРНИ ТИПИЧНИМТИПИЧНИМ
АКТИВНОСТИМААКТИВНОСТИМА ВРШЊАКАВРШЊАКА

-- ДАДА ПОСТОЈИПОСТОЈИ МОГУЋНОСТМОГУЋНОСТ ИНТЕРАКЦИЈЕИНТЕРАКЦИЈЕ САСА
ДРУГИМДРУГИМ УЧЕНИЦИМАУЧЕНИЦИМА ИИ САРАДНИЦИМАСАРАДНИЦИМА



УСЛОВИУСЛОВИ ЗАЗА РЕАЛИЗАЦИЈУРЕАЛИЗАЦИЈУ ИППИПП

-- КАДРОВСКАКАДРОВСКА РЈЕШЕЊАРЈЕШЕЊА--СТРУЧНИСТРУЧНИ ТИМТИМ
-- МАТЕРИЈАЛНАМАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕШКОЛЕ
-- ОДРЕЂЕНОДРЕЂЕН ПРОСТОРПРОСТОР ЗАЗА ИНДИВИДУАЛАНИНДИВИДУАЛАН РАДРАД
-- СТРУЧНОСТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕУСАВРШАВАЊЕ РЕАЛИЗАТОРАРЕАЛИЗАТОРА
ПРОГРАМАПРОГРАМА

-- ЕДУКАЦИЈАЕДУКАЦИЈА РОДИТЕЉАРОДИТЕЉА
-- РИЈЕШЕНЕРИЈЕШЕНЕ АРХИТЕКТОНСКЕАРХИТЕКТОНСКЕ БАРИЈЕРЕБАРИЈЕРЕ

-- ФИНАНСИЈСКАФИНАНСИЈСКА СТИМУЛАЦИЈАСТИМУЛАЦИЈА НАСТАВНОГНАСТАВНОГ
КАДРАКАДРА



ПРЕПОРУКЕПРЕПОРУКЕ ЗАЗА РЕАЛИЗАЦИЈУРЕАЛИЗАЦИЈУ ИППИПП

-- РАДИТИРАДИТИ ПРЕМАПРЕМА САЧИЊЕНОМСАЧИЊЕНОМ
ПРОГРАМУПРОГРАМУ УЗУЗ СТАЛНОСТАЛНО ПРАЋЕЊЕПРАЋЕЊЕ
СТРУЧНОГСТРУЧНОГ ТИМАТИМА

-- УУ РАДУРАДУ ПРИМЈЕЊИВАТИПРИМЈЕЊИВАТИ ПРИНЦИПЕПРИНЦИПЕ: : 
--ОДОД ЈЕДНОСТАВНИЈЕГЈЕДНОСТАВНИЈЕГ КАКА ТЕЖЕМТЕЖЕМ
--ПРИНЦИППРИНЦИП ОЧИГЛЕДНОСТИОЧИГЛЕДНОСТИ

-- ПОСЕБНУПОСЕБНУ ПАЖЊУПАЖЊУ ПОСВЕТИТИПОСВЕТИТИ ИЗБОРУИЗБОРУ
ОБЛИКАОБЛИКА ИИ МЕТОДАМЕТОДА РАДАРАДА КАОКАО ИИ
СРЕДСТАВАСРЕДСТАВА ИИ ПОМАГАЛАПОМАГАЛА



-- ИНСИСТИРАТИИНСИСТИРАТИ НАНА ОЧИГЛЕДНОСТИОЧИГЛЕДНОСТИ, , 
НЕПОСРЕДНОМНЕПОСРЕДНОМ ДОЖИВЉАЈУДОЖИВЉАЈУ ИИ ИСКУСТВУИСКУСТВУ

-- ПОВРЕМЕНОПОВРЕМЕНО УКЉУЧИВАТИУКЉУЧИВАТИ РОДИТЕЉЕРОДИТЕЉЕ УУ
РАДРАД ИИ УКАЗИВАТИУКАЗИВАТИ НАНА ЗНАЧАЈЗНАЧАЈ САРАДЊЕСАРАДЊЕ
САСА СТРУЧНИМСТРУЧНИМ ТИМОМТИМОМ

-- РАДИТИРАДИТИ НАНА СТВАРАЊУСТВАРАЊУ ПОЗИТИВНЕПОЗИТИВНЕ
КЛИМЕКЛИМЕ УУ РАЗРЕДУРАЗРЕДУ

-- ПОДСТИЦАТИПОДСТИЦАТИ НАНА РЕДОВНЕРЕДОВНЕ КОНТРОЛЕКОНТРОЛЕ
СТРУЧЊАКАСТРУЧЊАКА ((ПСИХОЛОГАПСИХОЛОГА, , ПСИХИЈАТРАПСИХИЈАТРА, , 
ЛОГОПЕДАЛОГОПЕДА))



-- ВРШИТИВРШИТИ СТАЛНУСТАЛНУ ЕВАУЛАЦИЈУЕВАУЛАЦИЈУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕРЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМАПРОГРАМА

-- КРОЗКРОЗ ЦИЈЕЛИЦИЈЕЛИ ПРОЦЕСПРОЦЕС РЕАЛИЗАЦИЈЕРЕАЛИЗАЦИЈЕ
ИНДИВИДУАЛНОИНДИВИДУАЛНО ПРИЛАГОЂЕНИХПРИЛАГОЂЕНИХ
ПРОГРАМАПРОГРАМА, , УУ ПРВОМПРВОМ ПЛАНУПЛАНУ ЈЕЈЕ УВИЈЕКУВИЈЕК
ДИЈЕТЕДИЈЕТЕ



НЕНЕ ЗАБОРАВИМОЗАБОРАВИМО

--инклузивноинклузивно образовањеобразовање имаима својусвоју садашњостсадашњост ии
будућностбудућност, , самосамо требатреба слиједитислиједити законскузаконску

регулативурегулативу, , знатизнати ии иматиимати мјерумјеру ––

кадакада, , гдјегдје ии какокако
--суштинасуштина јеје уу флексибилностифлексибилности начинаначина радарада ии

програмскихпрограмских садржајасадржаја

ЗНАЊЕЗНАЊЕ, , СТРПЉЕЊЕСТРПЉЕЊЕ, , ЉУБАВЉУБАВ,,
УСЛОВИУСЛОВИ, , ВОЉАВОЉА ии ОПТИМИЗАМОПТИМИЗАМ
морајуморају увијекувијек битибити туту, , саса ии уу наманама..


