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Резиме 
 

Савремене државе и културе препознајемо по њиховом симедонијском карактеру 
успостављених међуљудских односа. Италија има преко тридесет година праксе укљу-
чивања дјеце са посебним потребама у редовне школе и по томе предњачи у Европи и 
свијету. На Балкану је тај процес на почетку. У овом раду аутор полази од хуманих 
претпоставки инклузије а затим истраживачки доводи у везу увјереност наставника у 
њихову самоефикасност и ставове о инклузији. Показало се да су наставници који 
имају виши ниво увјерења о самоефикасности били јаче опредијељени за инклузију. 
Ова веза је блага, али статистички значајна што је показала регресиона анализа. Осим 
тога, у овом истраживању факторском анализом аутор открива шта су приоритети 
наставног кадра када је у питању инклузија. На првом мјесту им је самоефикасност а 
затим слиједи опредијељеност за инклузију. Факторизација мјерених варијабли је 
указала да би требало појачати свијест наставника о хуманим претпоставкама инклузије 
што аутор предлаже као ново истраживање. На узорку од 607 наставника и студената 
будућих наставника нађено је да 13,18% њих слабо или никако не подржава инклузију. 
Ради се о старијим наставницима који имају више радног искуства и стручне спреме. У 
питању је прије опрез него декаденција, мада су ови наставници исказали мање жеље за 
учење о инклузији. Рад нуди нове спознаје о инклузији и самоефикасности наставника 
те даје неколико тема за нова истраживања. 
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Увод 
 

Шта је то инклузија? Како наставници виде инклузивно васпитање и образовање? 
Како наставници виде своје компетенције у односу на потребу за укључивањем дјеце са 
посебним потребама у учионице редовне наставе? Да ли наставници желе да уче о 
инклузији? Све су то питања истраживачки захваћена у овом раду. Проблематика је 
актуелна зато што се данас код нас заговара укључивање дјеце са посебним потребама 
у редовне школе. Ради се о хуманом симедонијском процесу по коме се данас све више 
препознају развијене и напредне културе. Конкретно, Италија има искуство инклузије 
више од тридесет година и данас се третира водећом земљом Европе и свијета на овом 
плану. Код нас је тај процес тек на почетку и прати га низ збуњујућих недоумица. Једна 
од тих недоумица је да ли ће укључивањем дјеце са посебним потребама у редовне 
школе престати са радом специјалне школе које су до сада похађала дјеца са сметњама 
у развоју. Низ питања произилази из конкретизације инклузије у пракси наших школа. 
Конкретно, како радити са дјететом које не може пратити редовни наставни план и 
програм а не смањити ефикасност рада са осталом дјецом? Слично питање је и то да ли 
је хумано увести дијете у разред да уочи како сва остала дјеца прате наставу, раде 
задатке, пишу, пјевају, цртају а оно не може ништа од тога као они. Опредијелимо ли се 
за површне одговоре на ова питања, лако ћемо доћи у позицију да се противимо инклу-
зији. Не можемо од свих наставника очекивати да се удубе у тако комплексан феномен 
каква је инклузија, зато можемо очекивати да један број њих заузме априорно негати-
ван став према укључивању дјеце са посебним потребама у редовна одјељења. Овдје 
истражујем управо таква питања. Какви су ставови наших наставника о инклузији и да 
ли наставници са вишим нивоом оцјене самоефикасности имају јаче изражену опреди-
јељеност за инклузију у односу на наставнике са нижим нивоом самоефикасности? 

Ово истраживање пада у вријеме увођења инклузије, у тренутку када се процес 
дешава тако да је ово јединствен историјски период за истраживање који се више неће 
поновити. Осим тога, налази истраживања могу послужити за хуманизацију и поспје-
шивање процеса инклузије. Конкретно, ако откријемо неке занимљиве показатеље о 
наставницима који подржавају инклузију наспрам наставника који јој се супротстав-
љају, моћи ћемо развити продуктиван дијалог између супротстављених страна те извес-
ти аргументе који могу бити од користи за имплементацију инклузије. 

 

Шта је то инклузија 
 

Појам инклузија има поријекло у латинском језику, а представља изведеницу која 
значи укључивање, укљученост, обухватање и подразумијевање. Изворно значење мо-
жемо тражити у двије латинске ријечи. Прва је inclūdo што значи закључати, затворити, 
зачепити, пријечити, уоквирити, оковати, овити, убиљежити, закључити (Žepić, 1961, 
стр. 170). Друга је inclūsio а значи затвор, затварање (ибидем, стр. 170). Изведен из ових 
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значења, појам инклузија би подразумијевао интеграцију, овијање, уоквиривање, а у 
социјалном смислу укључивање појединца у одређену заједницу која је мање или више 
затворена или отворена цјелина. Треба имати на уму да појам интеграција потиче од 
ријечи intĕgre, што значи неискварено, чисто, непристрасно, несебично, поштено (иби-
дем, стр. 183). Дакле, у основи инклузије налазимо значења која указују на њен симе-
донијски карактер. Да подсјетим, старогрчки појам симедонија подразумијева радова-
ње, подршку и помоћ срећи и успјеху других људи (Сузић, 2006). 

Трагајући за готовим дефиницијама инклузије наћи ћемо различите приступе, од 
третмана разноврсности, преко школске организације за укључивање дјеце са посебним 
потребама у редовну наставу до укључености и равноправности за сву дјецу (Pašalić-
Kreso, 2003, стр. 20). Дефиниције иду до одређења да је инклузија само један аспект 
друштвене равноправности, демократије и партиципације. Постоји низ дефиниција 
инклузије фокусираних на осигуравање укључивања дјеце са посебним потребама у 
друштвени живот и школско окружење (Cerić i Alić, 2005, str. 30). Неки аутори се у 
дефинисању инклузије фокусирају на дјецу са посебним потребама и њихову укљу-
ченост у редовне школе те друштвену заједницу уопште (Veljković, 2002, str. 5). Пос-
тоји мањи број дефиниција које се баве и надареном дјецом те свим људима који су 
изван просјека или стандарда. 

Трагајући за одговарајућом дефиницијом инклузије и инклузивног образовања, мо-
жемо констатовати да код наших аутора налазимо опредјељење да дају низ прегледа 
тумачења овог појма али да нерадо прибјегавају властитој дефиницији. И заиста, када 
видимо колико је једностраности у дефиницијама аутора широм свијета, јасно је да 
ћемо радије заузети дистанцу него ризиковати властиту једностраност на овако осјет-
љивом питању. У први план се, дакле, поставља питање како дефинисати инклузију. 
Три су приступа овдје неопходна. Прво, дефинисати инклузију као најопштији појам и 
процес. Друго, дефинисати инклузивно васпитање и обрзовање. Треће, дефинисати 
инклузију као хумани процес укључивања дјеце са посебним потребама у редовне 
школе и укупни друштвени живот. 

Инклузију као најопштији појам можемо дефинисати као процес или приступ у 
коме сегмент нечега или појединца у друштву посматрамо као дио цјелине. Овдје се 
морамо чувати појмова равноправност, једнакост и слично. Зашто? Врло често имамо 
ситуацију да цјелина не може функционисати без неког дијела, али тај дио нипошто 
није кључан за цјелину. На примјер, фарови за ауто нису кључни дању, али по ноћи се 
ауто без њих не може безбједно кретати. Тиранија равноправности и једнакости лако би 
се могла претворити у антиинклузију за дјецу са посебним потребама. 

Инклузивно васпитање и образовање подразумијева активности индивидуе и друш-
тва као процес учења и поучавања у коме долази до релативно трајних и прогресивних 
промјена појединца у условима симедонијске подршке и социјалне укључености. Овај 
процес не треба схватити искључиво као школски, мада се он у периоду одрастања 
фокусира на школске утицаје. Дакле, треба га схватити и као интенционално васпитање 
и образовање али и као спонтано учење и самоваспитање, односно самообразовање. 

Инклузија као процес укључивања дјеце са посебним потребама у редовне школе и 
укупни друштвени живот2 представља најчешћи појмовни контекст схаватања инклу-
зије, али и најужи. Ради се о обезбјеђивању хуманих претпоставки за адекватно укљу-

                                                 
2 У овом раду инклузију апстрахирам првенствено у овом значењу иако не одричем њено значење у 
погледу укључивања надарених и свих других људи који нису једнаки, који се разликују. 
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чивање дјеце са посебним потребама у наставу редовних одјељења општеобразовних и 
стручних школа као и о укључивању ове дјеце у цјелокупан друштвени живот. 

Разврставањем познатих дефиниција инклузије, уочићемо да се већина њих односи 
на трећи аспект инклузије, на васпитање и образовање дјеце са посебним потребама. 

 

Хумани услови инклузије 
 

На Балкану постоји тенденција да се одређени процес, мода или тренд из Европе 
или развијеног свијета прихвати и формално пренесе у праксу, при чему се често 
изгубе нека битна својства и функције жељене промјене. На примјер, својевремено су 
Словенци, имитирајући Запад, из наставних планова и програма поизбацивали много 
садржаја у жељи да растерете дјецу. Добили су осиромашене програме, а никаква по-
бољшања код дјеце. Познато је да сиромашни наставни програми не развијају креатив-
ност. Након спознаје да је преко двије деценије примјењиван погрешан приступ, мини-
стар просвјете Словеније недавно је изјавио како су уочили грешку и сада у наставне 
планове и програме враћају старе и убацују нове садржаје. Постоји опасност да инклу-
зију преузмемо као европски тренд без довољно припреме за њено увођење те да се 
овај хумани процес претвори у нехуману обавезу коју уводимо насилно и недовољно 
хумано. 

Које су хумане претпоставке школске инклузије за дјецу са посебним потребама? 
Без хијерархије, овдје издвајам пет таквих претпоставки: 

1. Дјеца са посебним потребама треба да добију више него у специјалним школама. 
2. Дјеца у редовним школама не смију ништа изгубити. 
3. Ученици, родитељи и наставници треба да прихвате дијете са посебним потре-

бама у редовној настави. 
4. Нужно је створити све потребне кадровске, материјалне и организационе 

претпоставке.  
5. Треба предвидјети све ризике и спријечити нежељене посљедице. 

Сваку од ових претпоставки овдје ћу посебно разјаснити како би биле уклоњене не-
доумице, те прецизније дефинисани хумани предуслови за инклузију. 

Прво, дјеца са посебним потребама треба да добију више него у специјалним шко-
лама. Нехумано је лишити дијете с оштећењем вида или слуха, са Дауновим синдромом 
или неким другим онеспособљењем помоћи специјалног педагога, односно дефекто-
лога. Наставник разредне или предметне наставе који није оспособљен за рад са дјецом 
са посебним потребама неће знати шта да ради када му то дијете дође у разред. Нас-
тавни план и програм је већ ионако захтјеван, тако да свих 45 минута часа треба за рад 
на редовном програму. Сада му долази још један посебни, специјални или индивидуа-
лизовани програм за који није стручно оспособљен. Шта да ради? Било би нереално 
очекивати да самостално, за свој новац купује литературу из одређене сфере дефекто-
логије, да проучава и самостално примјењује нове методе како би помогао дјетету са 
посебним потребама а да му држава то не плати, да то уради на бази ентузијазма. Дак-
ле, можемо очекивати да ће дијете са посебним потрабама добити мање у редовној него 
у специјалној школи ако дође код неприпремљеног наставника и у неприпремљено 
одјељење. 

Друго, дјеца у редовним школама не смију ништа изгубити. Недавно сам имао дија-
лог са једном наставницом редовне наставе која је тек почела да ради и добила у разред 
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три дјетета са посебним потребама. Одмах на почетку ми је рекла да је против инклу-
зије. Питао сам је како може бити тако нехумана. Одговорила ми је да оптерећена са 
ово троје дјеце уопште не може да ради редовни наставни план и програм. Напоменула 
је да једна дјевојчица од то троје има више година од остале дјеце те да их све редом 
физички злоставља. При томе ми је показала своје руке, које су биле изгребане изнад 
надланица. Упитао сам је да ли жели да јој помогнем да пређе у друго одјељење у коме 
нема дјеце са посебним потребама. Усрдно ме је замолила да то учиним. Шта учинити у 
оваквој ситуацији? Апеловати на савјест ове наставнице било би нехумано. Вратити 
ову дјецу у специјалну школу, још нехуманије! Премјестити наставницу у друго одје-
љење – био би пораз јер бисмо у исте проблеме увалили другу особу. Једино рјешење је 
да се у разред под хитно уведе специјални педагог који ће заједно са наставницом раз-
редне наставе изводити тандемску наставу и интензивно кренути са усавршавањем нас-
тавнице разредне наставе за инклузију. Све ово не зависи више од школе него од 
државне администрације задужене за образовање. 

Треће, ученици, родитељи и наставници треба да прихвате дијете са посебним по-
требама у редовној настави. Стварање климе међу дјецом у разреду да прихвате дијете 
са посебним потребама врло је суптилан посао и зависи првенствено од наставника, 
његове стручне оспособљености и педагошко-психолошких компетенција, а посебно од 
сензибилности за карактеристике и развојне потребе ове дјеце. Може се десити да 
наставник претјера у подстицању ученика да помогну дјетету са посебним потребама 
тако да се створи болећива ситуација сажаљења у којој свако дијете у разреду жели 
помоћи дјетету са посебним потребама те да се оно осјећа пониженим, односно да се на 
овај начин хендикеп преувелича. С друге стране, неприпремљен колектив може пред-
стављати трауму за дијете са посебним потребама и изазвати снажне неугодне емоције 
као што су страх, тензија, фрустрација и слично. 

Посебан аспект прихватања хендикепа везан је за родитеље. Често се дешава да 
родитељи не прихватају хендикеп свога дјетета, да очекују како ће наставник или 
специјални педагог уклонити или излијечити хендикеп. Неки родитељи су увјерени 
како је то пролазна појава и да ће се десити чудо. Како се поставити према оваквом 
ставу родитеља? Било би погрешно гасити наду родитеља, али се дешава да овакав став 
родитеља смета укључивању дјетета са посебним потребама у редовну школу и норма-
лан живот. Оваквим родитељима треба опрезно и систематски указивати како ће најбо-
ље помоћи своме дјетету ако прихвате онеспособљење, а затим корак по корак да заје-
дно са наставником раде на томе да дијете укључе у активности и школске обавезе на 
нивоу на коме су његове могућности. 

Четврто, нужно је створити све потребне кадровске, материјалне и организационе 
претпоставке за оптимално укључивање дјеце са посебним потребама у редовну нас-
таву. Као примарно овдје се намеће императив тандемског рада у настави између учи-
теља и специјалног педагога. Наиме, у сваком одјељењу гдје се налази дијете са посеб-
ним потребама треба да, поред разредног наставника, ради и специјални педагог. Због 
недостатка новца и кадрова данас се то код нас рјешава мобилним тимовима специјал-
них педагога који у учионице свраћају повремено. Рјешење с мобилним тимовима само 
је привремено, али далеко од оптималног. Познато је да у БиХ сваке године опада број 
просвјетних радника у учионицама за неколико стотина јер се смањује број дјеце и 
одјељења. Дакле, новац којим су прошле године финансирани просвјетни радници дос-
татан је да се за једну годину разријеше потребе за специјалним педагозима у свим 
одјељењима која похађају дјеца са посебним потребама, те изговор о недостатку новца 
уопште не вриједи. У овом тренутку није ми познато ниједно одјељење у коме раде 
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наставник разредне наставе и специјални педагог истовремено, чак ни експеримен-
тално. 

Осим кадровских, врло су важне и материјалне претпоставке. На примјер, слабо-
видом дјетету требају књиге са Брајеровим писмом или компјутерски терминал поде-
шен за слабовиде. Школа то мора набавити уколико не посједује. То су издаци за које 
школа нема новаца, те је на потезу држава. Изговор да за ово нема новаца не вриједи 
када знамо колико је мали број дјеце с овим онеспособљењем, а познато је да укупна 
популација дјеце са посебним потребама износи нешто око 2% у БиХ. 

Организационе претпоставке за укључивање дјеце са посебним потребама у редовна 
одјељења подразумијевају више активности: 1) израду наставног плана и програма за 
дијете са посебним потребама, 2) обуку наставника за реализацију тог програма, 3) 
припрему одјељења за укључивање дјетета са посебним потребама у редовну наставу, 
4) координацију наставника и специјалног педагога, односно мобилног тима, 5) реали-
зацију наставног плана и програма, 6) праћење и валоризацију ефикасности овог про-
грама, односно укључености дјетета са посебним потребама у редовне активности у 
учионици. 

Пето, треба предвидјети све ризике и спријечити нежељене посљедице. Тренутно је 
један од највећих ризика садржан у формализацији инклузије. Наиме, због тренда или 
обавезе, наставници ће прихватити да раде са дјецом са посебним потребама иако нису 
довољно обучени. Настојаће прикрити проблеме и инциденте, а дјеци помагати оноли-
ко колико им то дозвољава њихова стручност и услови у којима раде. Један од ризика је 
ризик одузимања индивидуализованог и посебног третмана ове дјеце у специјалним 
школама у сврху њиховог превођења у редовне школе. У специјалним школама дјеца 
имају стручну помоћ професионалаца, често више њих. Преласком у редовну школу 
дијете губи ову помоћ, што је ризик. Дијете са посебним потребама, дјевојчица Д. В. у 
свом есеју написала је: Јест да је она (специјална школа) добра, али ја је не волим. На-
равно, више сам вољела да похађам редовну. Формална инклузија је опаснија за дјецу са 
посебним потребама од подјеле на специјалне и редовне школе јер ову дјецу доводи у 
нехуманије услове него што су они који произилазе из похађања специјалне школе. 

Хумане услове инклузије захватио сам у овом истраживању питајући наставнике за 
њихове ставове о претходно наведених пет хуманих претпоставки инклузије. У резул-
татима истраживаља ћемо видјети да се наставници високо слажу око свих ставки 
хуманих претпоставки инклузије, али да им ове претпоставке нису у приоритету. 

 

Истраживање 

Хипотезе 

Прва поставка је да наставници који процјењују да имају виши ниво самоефикас-
ности боље прихватају инклузију од наставника који имају нижи ниво процјене само-
ефикасности. 

Друга поставка је да ће наставници који имају низак ниво вредновања инклузије 
жељети да се усавршавају на овом пољу као и наставници који високо вреднују инклу-
зију. 

Трећа поставка је да ће вишеструка укрштања између а) самоефикасности настав-
ника, б) ставова о инклузији и в) неутралних варијабли дати корисна сазнања за педа-
гошку теорију и наставну праксу. 
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Поступак у истраживању 

Наставницима су достављени комплети инструмената уз молбу да искрено одговоре 
на сва питања. На терен је упућено око 1200 материјала а након уноса података остало 
је 607 комплетних инструмената валидних за обраду. Пошто се ради о новој и за нас-
тавнике осјетљивој проблематици, многи нису ни вратили инструментариј, неки су 
коректором брисали своје податке, а неки су одмах одбили да попуњавају материјал. 
Било би занимљиво посебно опсервирати наставнике који нису попунили инструмен-
тариј. Инструменте нисам дао анонимно зато што сам желио да сваки наставник стане 
иза својих ставова о инклузији, а онима који то не желе остављено је да одустану од 
попуњавања инструмената. Сви подаци су унешени у рачунар и обрађени статистичким 
програмом Statistica for Windows SPSS 13. 

Инструменти 

У истраживању су кориштена четири скалера норвешких професора са универзитет 
у Трондхајму (Skaalvik и Skaalvik, 2007) и ПИТИ-скалер – пракса и теорија инклузије – 
инструмент властите израде. Сваки од кориштених инструмената овдје ћу подробније 
описати. 

Норвешка скала ефикасности има 24 ставке (Skaalvik и Skaalvik, 2007) на које се 
одговара скалом 1 = нисам у потпуности сигуран, 3 = помало сам несигуран, 5 = пре-
тежно сам сигуран и 7 = апсолутно сам сигуран. Ајтеми су конципирани да мјере 
увјереност наставника у то колико је способан да ефикасно даје наставну инструкцију. 
На примјер, један ајтем гласи: Колико сте спремни да одговорите на питања ученика 
тако да они разумију тешке проблеме. Унутрашња конзистентност за цијелу Норвешку 
скалу ефикасности износи α = 0,906. 

Скала екстерне контроле има пет ставки (ибидем) на које се одговара скалом 
Ликертовог типа. Мјери увјерење наставника да његова ефикасност зависи од вањских 
чинилаца. На примјер, једно питање из ове скале гласи: Практично је немогуће да 
наставник мотивише ученике за школско учење ако ученик нема подршку и стиму-
лацију код куће. Кронбах-алфа за ову скалу износи  α = 0,662. На питања се одговара 
скалом Ликертовог типа од 1 до 5 при чему један значи потпуно неслагање, а пет 
потпуно слагање. Инструмент су конструисали Скалвикови (ибидем). 

Скала перцепције ефикасности колектива има седам ајтема (ибидем) а мјери нас-
тавникову процјену нивоа педагошке ефкасности наставничког колектива у коме ради 
(ибидем). Питања су конципирана да мјере ту оријентацију. На примјер, једно питање 
гласи: Као наставници ове школе, ми можемо у школски рад укључити чак и најпро-
блематичније ученике. Кронбах-алфа за унутрашњу конзистентност ове скале износи 
α = 0,828. На питања се одговара склом Ликертовог типа од 1 до 5, при чену један 
представља потпуно неслагање са тврдњом а пет потпуно слагање. 

Скала процјене ометајућих фактора има четири ајтема који се односе на процјену 
наставника о томе шта му омета нормално извођење наставе. Једна од тих тврдњи 
гласи: У мом разреду има неколико ученика који имају проблема у понашању. На сва 
питања одговара се скалом процјене Ликеровог типа од пет ставки, при чему један 
значи потпуно неслагање а пет потпуно слагање. Кронбах-алфа за ову скалу износи α = 
0,560. Скалу су конструисали Скалвикови (2007). 

ПИТИ-скалер (пракса и теорија инклузије), инструмент властите израде, има четири 
субтеста: Први субтест Ставови о инклузији има једанаест ставки а мјери опредијеље-
ност наставника за или против инклузије. Н апримјер, једно питање гласи Да ли прихва-
тате инклузију. Кронбах-алфа за овај субтест износиα = 0,745. Дуги субтетс третира 
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Ставове о дјеци са посебним потребама. Има осам ставки а мјери опредијељеност нас-
тавника да подрже идеју да дјеца са посебним потребама похађају редовну наставу. На 
примјер, једна ставка гласи: Дијете са посебним потребама само смета редовним 
ученицима у учионици. Ова ставка је у коначном скоровању обрнута тако да на Ликер-
товој скали најнижи степен добија пет бодова. Коронбах-алфа за овај субтест износи 
α = 0,570. Трећи субтест, Стручно усавршавање наставника, има осам ставки а мјери 
опредијељеност наставника да уче о инклузији, да се усавршавају на овом плану. На 
примјер, једна ставка гласи: Желим научити што више о методама рада са дјецом са 
посебним потребама. Кронбах-алфа за овај субтест износи α = 0,938. Четврти субтест 
ПИТИ-скалера зове се Хумане претпоставке инклузије и има десет ставки. Једна од 
десет ставки гласи: Дјецу у редовним школама треба припремити да прихвате дијете 
са посебним потребама. Кронбах-алфа за овај субтест износи α = 0,527. Комплетан 
ПИТИ-скалер има унутрашњу конзистентност α = 0,833. 

Узорак 

Узорком је обухваћено 607 наставника основне и среднје школе те студената буду-
ћих наставника, од чега је 135 мушких и 472 женска испитаника. Узорак није уједначем 
по полу нити репрезентује цијелу популацију наставника БиХ, али је значајан по својој 
величини тако да су одређене генерализације могуће, али у оквиру испитаника који 
чине узорак. 

Резултати истраживања 
 
Прва хипотеза гласила је да наставници са вишим нивоом процјене самоефикасно-

сти боље прихватају инклузију од наставника који имају нижи ниво процјене само-
ефикасности. Ову хипотезу најбоље ћемо тестирати регресионом анализом. Ако криву-
љу самоефикасности доведемо у однос према линији ставова о инклузији и изведемо 
најбољу линију слагања (fit line) у линеарној регресији, добићемо тренд односа ових 
варијабли. То нам приказује Графикон 1 (пуна линија) на коме видимо благи раст ове 
линије, што значи да уз пораст увјерења наставника о властитој самоефикасности расте 

 

Графикон 1: Регресија између самоефикасности наставника и ставова о инклузији 
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њихова опредијељеност да прихвате инклузију. То показује и коефицијент регресије 
R=0,165 што значи да постоји значајан међусобни утицај самоефикасности и ставова о 
инклузији, што потврђује и нестандардизовани бета-коефицијент (B=0,20, значајан на 
нивоу 0,001 уз t-вриједност t=4,116). Ово значи да се ради о благом али стабилном 
утицају једне на другу варијаблу, а тај утицај је позитиван. Другим ријечима, виши ни-
во самоефикасности наставника благо се одражава на позитивно прихватанје инклузије. 

Друга хипотеза била је да ће наставници који имају низак ниво вредновања инклу-
зије жељети да се усавршавају на овом пољу као и наставници који високо вреднују 
инклузију. Варијаблу Ставови о инклузији из ПИТИ-скалера разврстао сам у три кате-
горије: 1) они који су против инклузије – једна стандардна девијација испод просјека – 
то су били сви скорови испод 2,42 Ликертове скале, 2) опредијељени за инклузију – 
скорови од 2,43 до 3,72 Ликертове скале и 3) јако опредијељени за инклузију – скорови 
изнад 3,72 Ликертове скале. Сада сам варијаблу Стручно усавршавање наставника из 
ПИТИ-скалера подвргао анализи варијансе (АНОВА) како бих установио разлике међу 
овим категоријама (Табела 1). 

 

Табела 1: Ставови о инклузији и жеља наставника за стручним усавршавањем  
     у сфери инклузије 

Категорија Број Аритметичка 
средина 

Стандардна 
девијација 

F Значајност 

Против инклузије 
Подржава инклузију 
Јако подржава инклузију 
Тотал 

80 
435 
92 

607 

2,7281 
4,0141 
4,4959 
3,9176 

1,19313 
0,87470 
0,55515 
1,01195 

 

94,587 
 

 

0,001 

 

Анализа варијансе за разлику аритметичких средина показује да постоји статистич-
ки значајна разлика у жељи наставника да се усавршавају у сфери инклузије (F=94,587, 
значајан на нивоу 0,001). Против инклузије је било 80 наставника или 13,18% нашег 
узорка, а њихова опредијељеност да уче о инклузији била је између мало и средње 
(М=2,7281) док је код оних који подржавају и јако подржавају идеју инклузије жеља за 
учењем о инклузији била између претежно и потпуно на скали Ликертовог типа. Ови 
подаци нам говоре да не можемо прихватити постављену хипотезу по којој нема разли-
ке међу наставницима у жељи да уче о инклузију. 

Сада нас занимају наставници који су били слабо опредијељени за инклузију или 
против инклузије, односно оних 80 наставника: да ли су старији или млађи, који је 
степен њихове стручне спреме и слично. За ове варијабле послужиће анализа варијансе 
која ће нам показати да ли постоје разлике међу наставницима (Табела 2). Просјечна 
старосна доб тих 80 наставника је преко 40 година (М=40,9875; Табела 2), а то је 
значајно више него код наставника који подржавају или јако подржавају инклузију што 
потврђује F-коефицијент (F=7,320; значајан на нивоу 0,001). Дакле, старији наставници 
су исказали више отпора инклузији него млађи. Исто вриједи и за радни стаж. 
Наставници са више година радног стажа (М=16,9) су исказали више опреза или отпора 
према увођењу инклузије него наставници са мање радног стажа (Табела 2). Просјек 
стручне спреме 80 наставника који су против инклузије (М=2,2) је виши него код 
наставника који прихватају инклузију (Табела 2) што потврђује и F-коефицијент 
(F=11,653; значајан на нивоу 0,001). Високе стандардне девијације у Табели 2 показују 
да међу категоријама има осцилација, тако да морамо имати у виду да и међу старијим 
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наставницима има оних који одлучно подржавају инклузију те да то вриједи и за стаж 
као и за стручну спрему. 

 

Табела 2: Ставови о инклузији у односу на доб и радни стаж настваника 
Категорија Број Аритмети-

чка средина 
Стандардна 
девијација 

F Значајност 

Д
об

 

Против инклузије 
Подржава инклузију 
Јако подржава инклузију 
Тотал 

80 
435 
92 

607 

40,9875 
35,9241 
33,0870 
36,1614 

13,40366 
13,60490 
14,53881 
13,86618 

7,
32

0 

 

0,001 

С
та
ж

 Против инклузије 
Подржава инклузију 
Јако подржава инклузију 
Тотал 

80 
435 
92 

607 

16,9000 
12,7172 
10,3370 
12,9077 

13,85969 
13,08235 
13,74355 
13,38321 

7,
32

0 

 

0,005 

С
пр
ем
а Против инклузије 

Подржава инклузију 
Јако подржава инклузију 
Тотал 

80 
435 
92 

607 

2,2000 
1,9172 
1,6413 
1,9127 

0,71865 
0,76354 
0,76434 
0,77115 

11
,6

53
  

0,001 

 

Све у свему, не можемо прихватити хипотезу да ће наставници који имају низак 
ниво прихватања инклузије жељети да се усавршавају на том пољу као и остали наста-
вници. Било би занимљиво издвојити групу од 80 наставника који су имали низак ниво 
вредновања инклузије, организовати за њих серију предавања и вјежби или радионица, 
а затим поново мјерити њихов отпор према инклузији. Ово је предмет за ново истражи-
вање у коме би основна хипотеза могла бити да ће они промијенити своје ставове зато 
што су у почетку били посебно опрезни. Ваљало би испитати и коријене овог опреза. 
Могуће је да их њихово животно и радно искуство тјера на опрез или да су они резер-
висани само зато што су им важне хумане претпоставке инклузије. Дјелимичан одговор 
нам пружа и ово истраживање. Наиме, када су у питању хуман претпоставке инклузије, 
ови наставници се не разликује од осталих (F=1,459; није статистички значајан). 

Трећа хипотеза гласила је да ће вишеструка укрштања варијабли захваћених овим 
истраживањем дати корисна педагошка сазнања. Прво укрштање које се намеће је да 
одговоримо на питање шта је нашим наставницима примарно када вреднују инклузију. 
То ћемо добити факторизацијом свих субтестова на које су наставници одговаралу у 
пет инструмената које су имали пред собом (Табела 3). Четрнаест субтестова подврг-
нуто је варимакс ротацији у којој број фактора није био унапријед дат. Након ротације, 
екстрахирана су четири фактора који индикативно говоре о односу наших наставника 
према инклузији. 

Први фактор (болдоване цифре компоненте 1; Табела 3) односи се на самоефикас-
ност наставника, а захвата све субтестове Норвешке скале ефикасности који су конс-
труисали Скалвикови (Skaalvik и Skaalvik, 2007). То нам говори да је наставницима 
најважнија самоефикасност. У условима када смо самоефикасност помијешали са вари-
јаблама везаним за инклузију, овај налаз има посебан значај јер говори о томе да нас-
тавници желе да се ухвате у коштац са изазовнима које носи инклузија тек пошто 
овладају компетенцијама потребним за овај посао. 

Други фактор има три варијабле: ставове о инклузији, стручно усавршавање настав-
ника и сарадњу са породицом (Табела 3, болдоване цифре компоненте 2), а можемо га 
назвати опредијељеност за инклузију. Наши наставници имају јаку позитивну опредије-
љеност за инклузију али при томе желе да се усавршавају, да буду професионално 



Рад је објављен под насловом: 
Сузић, Н. (2008). Инклузија у очима наставника. Васпитање и образовање – часопис за педагошку теорију и праксу 
(Подгорица) бр. 1, 13–31. 

 10

спремни за овај сложени посао. При томе схватају колико је важна сарадња са поро-
дицом и колегама јер је рад са дјецом која имају посебне потребе тежи него рад са 
осталом дјецом. 

Трећи фактор има само двије компоненте: ометајуће факторе и колективну ефикас-
ност (Табела 3; болдоване цифре компоненте 3). Како видимо, ометајући фактори имају 
негативан предзнак, а то значи да их наставници опсервирају више као изазов него као 
препреку. То је изузетно повољан сигнал за увођење инклузије у наш систем образо-
вања. Друга варијабла овог фактора односи се на колективну ефикасност, односно на 
увјерење наставника да њихова ефикасност у раду са дјецом са посебним потребама 
зависи од ефикасности цијелог колектива. 

 

Табела 3: Факторска матрица примарних компонената инклузије 
 Ротирана матрица компоненти (a) 

Компоненте   
  1 2 3 4 
Самоефикасност ,972 ,134 ,177 ,025
Инструкција ,838 ,203 ,242 ,045
Мотивисање ученика ,808 ,165 -,033 -,006
Дисциплиновање ,748 -,022 -,153 -,064
Иновативност ,733 ,104 ,282 ,042
Кооперација ,669 ,038 ,359 ,083
Ставови о инклузији ,069 ,807 ,031 ,039
Стручно усавршавање ,104 ,707 -,055 -,206
Сарадња са породицом ,140 ,686 -,029 ,090
Ометајући фактори -,108 ,218 -,849 ,167
Колективна ефикасност ,366 ,253 ,614 ,228
Екстерна контрола ,081 -,216 -,018 ,722
Хумане претпоставке инклузије ,023 ,208 ,031 ,665
Укључивање дјеце са посебним 
потребама у редовну наставу ,108 ,420 ,062 -,443

Метод екстракције: Анализа принципалних компонената.  
Метод ротације: Varimax with Kaiser Normalization. 
(а)  Ротатција изведена у 5 итерација. 
 

Четврти фактор има три компоненте: екстерну контролу, хумане претпоставке ин-
клузије и укључивање дјеце са посебним потребама у редовну наставу (Табела 3, бол-
доване цифре четврте компоненте). Симптоматично је да су хумане претпоставке 
инклузије нашим наставницима тек на четвртом мјесту по приоритету важности. Ово 
би, свакако, требало промијенити. Реструктурисање оваквих ставова није једноставно 
нити лако. Истраживање је показало да се овакви ставови најбоље мијењају у тросте-
пеном моделу: 1) пољуљати стара увјерења, 2) понудити нове практичне моделе и 3) 
нова сазнања повезати са старим увјерењима (John, 1996). Моје истраживање показало 
је да овај модел функционише врло ефикасно. Од 350 наставника обухваћених трого-
дишњим пројектом увођења интерактивне наставе, сви су се активно укључили иако је 
на почетку 1/3 њих била против или на дистанци према идејама из пројекта (Suzić и 
сарадници, 2001). Осим тога, у четвртом фактору налазимо негативан предзнак на 
варијабли укључивање дјеце са посебним потребама у редовне школе. Негативан 
предзнак показује да се ајтеми укључени у ову варијаблу требају третирати супротно од 
тестираног модела. То значи да овдје доминирају ставови који доводе у питање укљу-
чивање дјеце са посебним потребама у редовну наставу. У основи ових ставова су 
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вјероватно опрез и искуство наставника као и свијест да наше школе још нису спремне 
за овај деликатан посао. 

Овдје нас, свакако, занимају директније везе и утицаји појединих варијабли на прак-
су и теорију инклузије. У ту сврху скицирао само модел корелативних веза (Схема 1) у 
коме се виде директни утицаји и везе појединих варијабли у односу на праксу и теорију 
инклузије. Не треба да збуњују корелативне везе у том моделу јер се нижа корелација 
може одразити на процес као стабилнија детерминанта. Конкретно, самоефикасност 
корелира са праксом и теоријом инклузије r=0,247 што је значајно на нивоу 0,01, а све 
варијабле на десној страни модела имају значајнију корелацију зато што су директно 
садржане у тестирању ПИТИ-скалером. 

 

Схема 1: Значајније детерминанте праксе и теорије инклузије 

SAMOEFI-
KASNOST

PRAKSA 
I TEORIJA

INKLUZIJE

0,247**

EKSTERNA
KONTROLA

-0,164**

EFIKASNOST
KOLEKTIVA

0,153**

STAVOVI O
INKLUZIJI

STAVOVI O DJECI SA 
POSEBNIM POTREBAMA

STRU^NO USAVR[AVAWE
NASTAVNIKA

HUMANE PRETPOS-
TAVKE INKLUZIJE

0,752**

0,525**

0,841**

0,379**

-0,117**

 
 

Све у свему, три хипотезе тестиране у овом истраживању дају нам врло корисна 
сазнања о пракси и теорији инклузије, а посебно увид у ставове или погледе наставника 
на феномен укључивања дјеце са посебним потребама у редовну наставу. 

 

Закључак 
 

Инклузија као процес васпитања и образовања дјеце са посебним потребама у 
редовним школама је врло сложен и педагошки захтјеван процес. У савременом свијету 
то је постала мјера или параметар по коме се препознаје ефикасност, квалитет и хума-
ност система васпитања и образовања. Данас препознајемо државе и културе које имају 
развијен ниво инклузије као симедонијски карактер успостављених односа у васпитно 
образовном систему. На Балкану је још увијек изражена подјела на специјалне и редов-
не школе. Дјеца која су похађала специјалну школу касније су излагана перманентној 
стигматизацији, етикетирању и својеврсној сегрегацији. Истраживања а и теоретски 
радови показују да је овакав вид сепарације дјеце са посебним потребама нехуман те да 
је много хуманије створити услове да дјеца са посебним потребама похађају редовне 
школе. Код нас је тај процес на почетку, тако да о инклузији имамо подијељено миш-
љење наставника. Управо томе посвећено је ово истраживање. 

На узорку од 607 настваника и студената будућих наставника мјерено је увјерење 
наставника о самоефикасности у односу према њиховим ставовима о инклузији. Регре-
сиона анализа показала је да постоји блага веза између самоефикасности и ставова 
наставника о инклузији, да су ефикаснији наставници били нешто јаче опредијељени за 
инклузију. Иако статистички значајна, ова веза није била јако изражена тако да је кон-
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статовано да постоји општи тренд подршке инклузији. Ипак, када су одвојени 
наставници који су једну стандардну девијацију испод аритметичке средине у подршци 
инклузији, показало се да 80 наставника или 13,18% има јаче изражен отпор инклузији. 
Након "завиривања" у структуру овог дијела узорка могло се констатовати да су то 
старији наставници, са више радног стажа и стручне спреме од осталих. Претпоставка 
да се код њих ради о опрезу а не о декаденцији захтијева посебно истраживање, али се 
већ на овом узорку могло регистровати да се они не разликују од осталих наставника по 
значају који придају хуманим претпоставкама инклузије. То значи да су и они за инклу-
зију под претпоставком да се испуне хумане претпоставке за њено увођење. 

У овом раду посебно су истакнуте хумане претпоставке инклузије зато што се код 
нас и најхуманије идеје могу претворити у своју супротност ако им наметнемо државно 
обавезујућу форму, ако их упрегнемо у узде државног формализовања и администра-
тивне узенгије. То је разлог да у овом истраживању захватимо ставове наставника о 
инклузији, да сагледамо барем неке компоненте њихове мотивације и опредијељености. 
Трагајући за структуром опредијељености наставника за инклузију, у овом раду прове-
дена је факторска анализа да се установи салијентност или истакнутост варијабли 
којима наставници придају највише значаја у опредијељености за инклузију. Показало 
се да је самоефикасност на првом мјесту, а опредијељеност за инклузију на другом 
мјесту факторске матрице. Ово је логично јер наставници желе да раде оно на чему 
знају да су ефикасни. Осјећају да у инклузији могу бити ефикасни али уз адекватно 
стручно усавршавање и сарадњу са породицом и колегама. 

Један од налаза овог истраживања је да су хумане претпоставке инклузије наставни-
цима тек на четвртом мјесту важности. Ради се о кадровима који су читав живот радили 
у једном централизованом моделу у коме је исправно све оно што долази "одозго", 
односно од државне администрације, тако да људи нису навикли да размишљају о томе 
да ли је неки садржај у наставном плану и програму хуман или не. Овдје сам предло-
жио ново истраживање у коме би се видјело како и под којим условима се мијењају 
схватања наставника о хуманим претпоставкама инклузије. Тестирање једног кратког и 
ефикасног програма на овом плану било би врло корисно јер бисмо у њему имали 
изванредну тему за стручне семинаре наставника на којима смо свједоци о натегнутим 
и мало корисним темама које се данас реализују. 

Посебна вриједност овог истраживања је што је изведено у тренуцима када се 
процес инклузије тек имплементира, у времену када процес траје. Та историјаска при-
лика се неће поновити. Осим тога, овдје имамо низ налаза који већ сада могу послужи-
ти наставницима, педагозима и психолозима, школској и државној администрацији за 
поспјешивање увођења дјеце са посебним потребама у редовну наставу. Ако сам некога 
понукао на продуктивно размишљање, на даље истраживање или на бављење питањима 
из домена инклузије, овај рад је оправдао своју сврху. У том смислу новим истражи-
вачима стојим на располагању са подацима и инструментаријем кориштеним у овом 
раду. 
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