Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26, Београд
- Министар др Срђан Вербић -

Предмет: Захтев за обезбеђивање законитости у поступку утврђивања
Листе лица компетентних у области инклузивног образовања и
васпитања за школску 2015/16. и 2016/17. годину
Поштовани министре,
обраћамо Вам се са захтевом обезбеђивање законитости у поступку утврђивања
Листе лица компетентних у области инклузивног образовања и васпитања за школску
2015/16. и 2016/17. годину, а поводом Јавног позива, објављеног 12.4.2016, на сајту
Министарства, са роком истека до 16.маја 2016.године.
Јавним позивом је утврђена обавеза да сви заинтересовани учесници уз пријаву
доставе и образац Препоруке мрежe за подршку инклузивном образовању, потписан од
стране чланице Савета мреже. Овако постављен Јавни позив ставља у неравноправан
положај све заинтересоване учеснике који нису чланови Мреже за подршку инклузивном
образовању, с обзиром да нису имали ни могућности да буду укључени у активности исте.
Мрежа подршке инклузивном образовању, као неформална организација групе
разних струка (од којих су многи тек пре пар година почели да сазнају нешто више о
ученицима са сметњама у развоју и њиховом образовању), а који су креирали политику
инклузивног образовања, стављена је испред Министарства и Завода за унапређење
образовања и васпитања јер су јој дата овлашћења да непосредно утиче на утврђивање и
изглед Листе лица компетентних у области инклузивног образовања.
Поред тога, Јавни позив је расписан без претходно утврђених ближих услова за
утврђивање листе лица компетентних у области инклузивног образовања, (члан 64., став 7.
Закона о основном образовању, „Службени гласник РС“, број 55/13 и члан 12., став 7.
Закона о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС”, број 55/13).

Подсећамо да Друштво дефектолога Србије, као струковно удружење, није никада
било позвано да буде укључено у активности Мреже. Ниједна установа за образовање
ученика са сметњама у развоју, укључујући и 20 модел школа насталих у оквиру ДИЛС
пројекта, није чланица Мреже. Истовремено, заступљеност дефектолога у чланству
инклузивне мреже је испод 5% (од 120 чланова, три су дефектолози).
Поред свих неуслова у којима раде, велики број школа за образовање ученика са
сметњама у развоју (са својим дефектолошким кадром) организовано обезбеђује услуге
додатне подршке у оквиру активности својих сервисних центара, у вишегодишњем
континуитету, а да о томе Мрежа нема, или не жели да има информације. Оправдано се
поставља питање како ће Савет мреже било коме (и на основу којих података) дати
препоруку? Не чини ли Вам се да је овако конципиран Јавни позив наставак скоро насилног
стварања једне лажне елите инклузивног образовања у Србији.
Као струковно удружење дефектолога, који су у све већем броју ангажовани у
пружању услуга додатне образовне подршке деци и ученицима у другим образовним
установама, изражавамо велику забринутост текућим активностима Министарства у
поступку утврђивања Листе лица компетентних у области инлузивног образовања.
Молимо Вас да размотрите наше примедбе и омогућите равноправно учешће свих
заинтересованих стручњака, без ограничавајућих услова којима се захтева препорука
Мреже за инклузивно образовање, што представља само наставак отворене дискриминације
дефектолошке струке која највише ради на подршци ученицима у основним и средњим
школама.

С поштовањем,...
У Београду, 04.05.2016.
Председник Управног одбора
Друштва дефектолога Србије

Синиша Ранковић,
дипломирани дефектолог
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