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Ученици са развојним 
сметњама и инвалидитетом

Физичке сметње:

-ослабљена моторика

-комуникација

-имагинација

Психичке сметње:

-комуникација

-социјална 
интеракција

-имагинација



Завршни испит и ученици са 
развојним сметњама и 

инвалидитетом 

Прилагођавање завршног испита за ученике са сметњама

у развоју и инвалидитетом, зависно од врсте потребне додатне

подршке, врши се према индивидуалном образовном плану.

Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже

завршни испит у складу са својим моторичким и чулним

могућностима, односно условима које захтева одређена врста

инвалидитета.

Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис

у средњу школу, у складу са Законом и законом који уређује

област средњег образовања и васпитања.

(Закон о основама система образовања и васпитања)



Педагошки профил и ИОП

• Педагошки профил садржи податке о јаким странама ученика и
потребама за подршком у учењу.

• ИОП је план прилагођавања израђен за ученика са посебним
образовним потребама. Документован је план и мпеж садржати
прилагођен програм, измењен програм или програм за надарене.

• Ученици који су радили по ИОП-у имају право на полагање
завршног испита у складу са ИОП-ом.



Ко утврђује врсте подршке?

Педагошки колегијум, Стручни тим за инклузивно

образовање и тим/тимови за пружање додатне образовне

подршке у свакој школи утврђују потребне врсте

подршке за припрему и полагање завршног испита ових

ученика.



Планирање, организовање и 
спровођење завршног испита

1. Прилагођавање простора и услова за полагање 
завршног испита.

2. Прилагођавање завршног испита.

3. Прилагођавање спровођења завршног испита.

4. Прилагођавање начина бодовања резултата на 
завршном испиту.



Завршни испит– образовна платформа за 
равноправно укључивање ученика у 

наставни процес

• Завршни испит је образовна платформа намењена ученицима основне
школе као помоћно средство за припремање завршног испита.

• Платформа је намењена за увежбавање градива из српског језика и
математике. Платформа је прилагођена ученицима у процесу инклузије.

• Ова платформа развијана је на бесплатним технологијама попут:
HTML5, CSS, JavaScript, PHP, MySQL и могућа је њена примена на
различитим врстама модерних уређаја.

• Линк: http://www.zavrsniispit.math.rs/

• Упутство за рад на платформи: http://zavrsniispit.math.rs/?action=manual

• Платформа је бесплатна и јавно доступна.

http://www.zavrsniispit.math.rs/
http://zavrsniispit.math.rs/?action=manual


Платформа из угла ученика









Употреба платформе из угла 
наставника – опције

• Увид у све задатке

• Креирање задатка

• Креирање теста

• Преглед свих тестова ученика



Креирање задатка – различити типови задатка





Једнаке шансе за све 
ученике

• Прилагођени четврти ниво;

• Дизајн и навигација кроз платформу – за
ученике у процесу инклузије;

• Структура и садржај задатка – прилагођени
ученицима;

• Брза повратна информација, одговори и
поступна решења.









Примери задатака 



Смисленост питања, задатака 
и налога

• Језички коректна питања, задаци и налози;

• Квазиактивирајућа питања, задаци и налози;

• Питања,задаци и налози за подстицање учења са разумевањем;

• Интелектуално непрецизна питања, задаци и налози;

• Нереална питања, задаци и налози.

(Ивић, И., Пешикан, И., & Антић, С. (2012). Водич за добар уџбеник. Општи стандарди 
квалитета уџбеника, Београд: Klett.)











Начини прилагођавања текста

1. Текст се дели на мање целине.

2. Дуже реченице се скраћују.

3. Води се рачуна о реду речи у реченици (субјекат, предикат, објекат).

4. Изостављају се непознате и архаичне речи и изрази. 

5. Управни говор се претвара у неуправни говор.

6. Целине се везују за илустрације, сликовни појмовник итд. 

(Повше, И. В., Тркуља М., Николић Г., Поповић З., Ђурић З., Раичевић, Д., Маринков, Д., & Грбовић, А. 
(2016). Програми подршке деци и ученицима са сметњама у развоју, Завод за унапређивање образовања 
и васпитања, Београд: Scanner studiо.)







„Рад професора у васпитно-образовном узрастању
ученика треба да буде сличан раду вртлара који негује
различите биљке. Неке биљке воле сунчев сјај, друге воле
хладну сенку, треће обалу потока…Треба им прићи
понаособ и пружити одговарајућу негу у складу са
конкретном врстом. У супротном, неће бити плодоносне и
неће достићи савршенство!“
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