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Министарство просвете

Предмет:  Захтев Министру
сметњама

и наставно

Поштовани министре, 

Друштво дефектолога Србије сматра

изнетим ставом Поверенице за

уџбеницима, који отварају могућност

Сматрамо да није неопходно

деца/ученици са сметњама у
уџбенике и радне свеске. Чињеница
ученика са сметњама у разво
указује на грубу дискриминацију
свеске. Повереница, на жалост
коју не постоје једнообразни
издвајају ученике различити уџбеници

проста идеолошка форма инклузивног
се ускраћује право на квалитетно
остваре ни основни ниво стандарда
обавезног образовања, МП и
2009). 

Упориште за неопходност увођења
приручнике за рад са ученицима
након скоро шест година од
документима као и у међународној
уџбеника.  

Неколико кључних показатеља
равноправности:  

 
Београд Косовска 8/I 

факс: 011-2635989 моб:0638743340 
defektolozisrbije.org 

drustvodef.info@gmail.com  
16791-58; МБ:07050496:ПИБ:102225475 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26, Београд 

Министар др Срђан Вербић 

Захтев Министру за заштиту равноправности
сметњама у развоју и инвалидитетом – право
и наставно средство 

дефектолога Србије сматра неопходним да Вам се лично обрати
Поверенице за заштиту равноправности о члановима

отварају могућност објављивања посебних (помоћних
није неопходно да Вас посебно информишемо о чињеници

сметњама у развоју и инвалидитетом не могу да користе

свеске. Чињеница да преко 90% ученика у школама

сметњама у развоју ради по ИОП2 (ИОП са измењеним
дискриминацију тих ученика, пошто немају адекватне

Повереница на жалост и за чуђење, погрешно тумачи право на

једнообразни одговори, па самим тим, ни једнообразни
различити уџбеници већ их издваја то што се код нас

форма инклузивног образовања, која једнакост тумачи
на квалитетно образовање за „20% наших ученика

основни ниво стандарда знања и вештина…“' (Образовни

МП и Завод за вредновање квалитета образовања

неопходност увођења посебних (помоћних) уџбеника и радног
са ученицима са сметњама у развоју, могуће је пронаћи
година од увођења инклузије, затим у домаћим
у међународној пракси која обилује понудом посебних

показатеља који демантују лаконски приступ Повереница

технолошког развоја 

равноправности ученика са 
право на уџбеник 

лично обрати у вези са јавно 
члановима Нацрта Закона о 

посебних (помоћних) уџбеника. 
информишемо о чињеници да сва 

не могу да користе ''редовне'' 
ученика у школама за образовање 

измењеним садржајима) јасно 
немају адекватне уџбенике и радне 
тумачи право на различитост, за 

једнообразни уџбеници. Не 
што се код нас јавно испољава 

једнакост тумачи аналогно, чиме 
наших ученика који не могу да 

Образовни стандарди за крај 
образовања и васпитања, 

уџбеника и радног материјала уз 
могуће је пронаћи у нашој пракси 

у домаћим и међународним 
понудом посебних или помоћних 

овереница за заштиту 



1.Чињеница да у понуди не постоје посебни уџбеници указује да нису испуњене мере које 
је наложио Комитет за права детета (УН,48 седница, 27.5.2008; Остваривање права деце са 
инвалидитетом, приручник за посланике, 2011:35). Наводимо меру бр.2 која је у вези са 
посебним уџбеницима: 

Мера 2.: 

''Увођење принципа пуне партиципације и једнакости у едукативне политике и школске 
образовне програме….где је неопходно, држава ће успоставити и специјалне едукативне 
програме како би изашла у сусрет посебним потребама деце са инвалидитетом''. 

2. Став Поверенице је у директној супротности са Правилником о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету и ученику, члан 4. став 3. и 5. („Службени 
гласник РС“ 63/2010);  

3. Став Поверенице је у директној супротности са чланом 77. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), којим се 
предвиђа припремање индивидуалног образовног плана (ИОП 2) са измењеним 
садржајима, а у Приручнику за планирање и писање ИОП-а дословно стоји: ''ИОП са 
измењеним програмом поред мера прилагођавања обухвата и измену прописаних исхода 
или стандарда постигнућа, која се ради за све оне активности, односно 
области/предмете у којима ученик без такве подршке не би постигао напредак и не би 
могао да опстане у образовном систему. Код неких ученика измена прописаних исхода или 
стандарда може да обухвати све или већину активности, односно предмета…''(страна 
16.) Сигурни смо да министарство не очекује од наставника и дефектолога да сами 
припремају уџбенике и радне листове по измењеним програмима;  

4. Референтни међународни часописи обилују истраживањима која потврђују важност 
понуде широког дијапазона уџбеника који одговарају на потребе ученика са тешкоћама у 
учењу без обзира на сметњу у развоју. Навешћемо саме неке закључке из савремене 
литературе:  

- „Обавезујуће укључивање ученика и са сложеним сметњама у развоју у опште 
курикулуме, наставнике додатно излаже напору у проналажењу модела и поступака за 
укључивање ученика у заједничке образовне активности. Оно што олакшава позицију 
учитеља/наставника су посебни уџбеници за те ученике и приручници за наставнике…“  
(Clayton, Burdge, Denham, Klienert, & Kearns, 2006:155);  

- „ За ученике са сложеним сметњама у развоју је неопходна стална подршка и 
укључивање у алтернативне образовне садржаје са другачије постављеним стандардима 
које прате посебни уџбеници и радни материјал за те ученика.“ (Lee et al., 2006:38). 



5. Наше истраживање спроведено
(Сомбор, Кула, Врбас) показује
(помоћних) уџбеника/радних
дефинисање стандарда знања
2012);  

6. Подаци ЗУОВ-а (2010) показују
развоју и посебним одељењима
без уџбеника и радних свезака
инклузивног образовања у српске

7. Коначно, али не последње
негативним ставом о признавању
препознаје само потребе ученика
популација ученика са сметњама
развојним поремећајима, ученици
сметње у развоју), ученике са церебралним
развоју), ученике са специфичним

С' обзиром на изнети став Поверенице
у нашем друштву, молимо Вас
састанак са представницима Друштва

детаљније упознамо са необоривим
уџбеника у наше школе чиме ће
ученика. 

С' поштовањем, 

 

истраживање спроведено са узорком од 50 учитеља у десет војвођанских
Врбас показује да 88% учитеља сматра неопходним увођење

уџбеника радних свезака, приручника за рад са тим ученицима

стандарда знања и вештина испод основног нивоа (Николић

(2010) показују да се у школама за образовање ученика
посебним одељењима при редовним школама образује 6 147, 

радних свезака под условима који су знатно лошији

образовања у српске школе.  

последње, патвореном бригом за једнакоправност Повереница

о признавању посебних (помоћних) уџбеника негира
потребе ученика са сензорним сметњама чиме се занемарује

ученика са сметњама у развоју, коју чине ученици са
ма ученици из аутистичног спектра (од којих 64% 

ученике са церебралним сметњама у развоју (69% когнитивне
са специфичним сметњама у развоју, итд.   

изнети став Поверенице о Нацрту закона о уџбеницима, као
молимо Вас да пре расправе у Скупштини организујете

представницима Друштва дефектолога Србије. Намера нам

упознамо са необоривим чињеницама које иду у прилог враћања

школе чиме ће Министарство показати да поштује једнакоправност

Друштво дефектолога Србије

Синиша Ранковић

Председник Управног одбора

Доц др 

Председник Развојног центра

учитеља у десет војвођанских школа 
неопходним увођење посебних 
рад са тим ученицима као и 
нивоа Николић & Ковачевић, 

образовање ученика са сметњама у 
образује 6 147, ученика који уче 
знатно лошији него пре увођења 

једнакоправност Повереница својим 
уџбеника негира и науку, пошто 
чиме се занемарује најбројнија 
ученици са интелектуалним 

од којих 64% има и когнитивне 
развоју (69% когнитивне сметње у 

уџбеницима, као и њену важност 
Скупштини организујете и омогућите 

Намера нам је да Вас још 
прилог враћања посебних 

поштује једнакоправност свих 

Друштво дефектолога Србије 

 

Синиша Ранковић,  

Председник Управног одбора 

 

др Гордана Николи ср 

Председник Развојног центра 


