
1 - 7. АПРИЛ 2023.
Април је месец када подижемо свест о особама са аутизмом

СЕМИНАР
Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у 

развоју у школи/предшколској установи.
Семинар је акредитован у Заводу за унапређење образовања и васпитања Републике 

Србије и носи 8 бодова.
Место одржавања семинара: ОШ „Миле Дубљевић” у Лајковцу

Датум: 1. април 2023. (тачно време јавићемо накнадно)
Због ограниченог броја места, молимо вас да ваше пријаве пошаљете 

најкасније до 30. марта 2023. на udruzenjebazimili@gmail.com
Приоритетна област
Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу 
обезбеђивања квалитетног образовања за све:

● индивидуализација и диференцијација
● превенција осипања из образовања
● пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и 
подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања
● рад са даровитим ученицима.

Општи циљеви
Развој знања и вештина запослених у вртићу/школи за рад са децом и ученицима са сметњама 
у развоју у редовним групама/одељењима
Специфични циљеви
Припрема запослених у установама за примену националне регулативе о образовању 
деце/ученика са сметњама у развоју (СУР):

● унапређивање знања и вештина наставника/васпитача за индивидуализован приступ у 
раду са ученицима/децом са СУР 
● развој знања и вештина за дидактичко-методичко обликовање наставе/активности у 
којима су уважене индивидуалне потребе ученика/деце са СУР
● развој знања и вештина за планирање и примену ИОПа 
● развој компетенција запослених заунапређивање инклузивне културе, политике и праксе 
образовно-васпитних установа
● унапређивање процеса самовредновања инклузивности на нивоу установа 
● упознавање са асистивним технологијама у функцији развоја деце/ученика са СУР.

Очекивани исходи обуке
● Разумевање и препознавање ситуације детета/ученика коме је потребна ДОП/ ИОП
● Професионална оспособљеност за: планирање и реализацију ДОП/ИОПа, спровођење 
редовног васпитног/наставног процеса у групи/одељењу са дететом/учеником са сметњама 
у развоју, тимски рад на планирању и реализацији ДОП/ИОПа, планирање и реализацију 
Плана транзиције и Плана превенције раног напуштања школе у оквиру ДОП/ИОПа

Теме програма
● Инклузивна култура, политика и пракса у систему образовања и васпитања РС
● Ресурси и извори ДОП у установи и на локалном нивоу ИРК и асистивна технологија као 
ДОП
● Педагошки профил (ПП) – показатељ образовних могућности ученика/детета и како га 
израдити 90
● ИОП: право на ИОП, врсте ИОПа, садржај и израда ИОПа, утврђивање приоритета у 
ИОПу
● Вредновање ИОПа у функцији развоја детета, ревизија и прилагођавање ИОП-а
● Имплементација ИОП-а на часу/активности у групи-припрема и начин прилагођавања 
часа/активности

Реализатори семинара:
Педагошко друштво Србије
Јелена Најдановић Томић, Дипл. педагошкиња, спец. менаџмента у образовању, Дечија 
фондација Песталоци, 
Биљана Радосављевић,
Данијела Вуковић, Магистарка наука, Радила у МПНТР
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