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УВОД

Формално образовање потребно за образовно-васпитни рад у вр-
тићу, шкoли и дому ученика само је први корак у професионалном раз-
воју који се на различите начине одвија током даљег радног искуства.

Професионални развој је континуиран процес. Исказује се у жељи за 
квалитетним обављањем посла, чак и ако вас нико не посматра и не про-
цењује. У том смислу професионални развој није статична категорија, 
која има свој почетак, крај и које се не мења. То је процес за цео живот.

Ниједан факултет или програм усавршавања не може појединца да 
припреми за све детаље функционисања са којима се сусреће у устано-
ви у којој ради. Начин функционисања се односи на систем вредности, 
етички кодекс, знање, вештине и одговорност, дакле све што усмерава 
размишљање и деловање наставника, васпитача и стручног сарадника. 
Ако би ипак, школовање успело да припреми наставнике, васпитаче и 
стручне сараднике на све што је њихова улога данас, сутрашњи дан до-
неће ново разумевање и потребу за новим знањима и вештинама.

Професионални развој запослених у образовању подразумева стал-
но грађење квалитетног односа према себи и средини и није ограничен 
на одређену ситуацију или само један део праксе. Однос се посматра као 
динамична и прогресивна димензија сваког појединца, упућује на стална 
преиспитивања о наученом и представља ефикасну интеракцију теорије 
и праксе. Професионални развој је постављен као партнерска делатност 
у оквиру интереса и одговорности појединца, државе, професионалних 
удружења и друштава, као и институција.
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ДИМЕНЗИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Професионални
углед

Аутономија

Језгро знања и вештина

Партиципација

Језгро специјализованих знања и вештина представља идентитет 
образовне професије и гради се кроз партиципацију у процедурама које 
воде до дозволе за рад и достизања стандарда. Када професионалац упот-
ребљава и примењује своје професионално знање у разним ситуацијама, 
доноси одлуке, размишља о својој пракси, онда говоримо о аутономији 
праксе. На тај начим сваки професионалац унапређује квалитет образо-
вања и васпитања и достиже свој лични професионални углед, као и 
углед професије у заједници у којој живи и ради.

Процењујући да је управо почетни период у конкретном раду од 
изузетног значаја, Законом о основама система образовања и васпитања 
прописана је обавеза полагања испита за дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника у образовно-васпитним установама. То 
није новина, али се начин полагања испита за приправнике мења. Мења 
се форма и значај приправничког стажа који се завршава полагањем 
испита за дозволу за рад.

Приправник после годину дана рада у установи стиче право на пола-
гање испита. Установа интерно вреднује његов укупан рад и ангажовање, 
а затим следи полагање испита пред комисијом коју чине представници: 
факултета/ више школе, Министарства просвете и спорта Републике Ср-
бије и Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Процедуре, услови и садржај испита регулисани су Правилником 
о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. 
Гласник РС 22/2005).
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Предвиђено је да сваки приправник, у току приправничког стажа, 
има ментора. Он ће приправника уводити, пратити, помагати, саветовати 
и едуковати кроз праксу-да би се приправник изграђивао као практичар.

Званично увођење и дефинисање улоге ментора проистекло је из 
потреба на:

глобалном плану – развијање квалитета образовно-васпитног 
система;
локалном плану – потреба да запослени у оквиру једне установе 
буду квалитетни професионалци;
личном (професионалном) плану – потреба приправника да у 
оквиру установе постоји ментор који је у обавези да уведе почет-
ника у посао; да је то јасно дефинисано кроз опис послова и зада-
така које ментор треба да спроводи.

Увођење у посао наставника, васпитача и стручног
сарадника

Увођење у посао остварује се кроз оспособљавање приправника за 
самосталан образовно-васпитни, васпитно-образовни, васпитни и струч-
ни рад (у наставку текста: образовно-васпитни рад) и припрему за пола-
гање испита за лиценцу.

То је корак ка професионалном развоју, након стеченог базичног 
образовања, и он се остварује припремом приправника за полагање ис-
пита за лиценцу, за даље стручно усавршавање и стицање звања. Све ово 
чини систем којим се доприноси професионализацији у образовању.

Увођењем у посао приправник стиче знања, развија вештине и спо-
собности које су потребне за самостално остваривање образовно-васпит-
ног рада.

Програм увођења у посао садржи и посебан део који се односи на 
оспособљеност за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју. Про-
грамом увођења у посао постављени су захтеви који се односе на:

планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-
васпитног рада; праћење развоја и постигнућа деце и ученика;
сарадњу са колегама, породицом и локалном заједницом;
рад са децом и ученицима са сметњама у развоју;
професионални развој;
документацију наставника, васпитача и стручних сарадника.
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Изабране области покривају целину образовно-васпитног рада и 
свака од њих има своје место и улогу у циљу успешног остваривања 
образовно-васпитне праксе.

На факултету се стичу одређена теоријска, и знатно мање практична 
знања, неопходна за рад, али не и довољна за рад у области образовања. 
Свет рада и пракса у области образовања захтева и практичну приме-
ну теоријских знања уз коришћење различитих вештина и способности. 
Програм увођења у посао управо полази од тих потреба приправника 
како би се створила основа за даљи развој професионалних компетен-
ција.

У току приправништва запослени у образовању, подржани од стра-
не ментора/искуснијих колега, унапређују стечена знања на факултету, 
стичу нова стручна знања и примењују различите облике и методе рада, 
дакле на тај начин постају самосталнији у раду. Све ове активности ос-
тварују се у циљу професионализације наставничке професије при чему 
је крајњи циљ унапређивања праксе и осигурање квалитета.

Да би се наставник, васпитач или стручни сарадник – приправник 
професионално развијао и усавршавао неопходно је да има помоћ у из-
градњи знања и вештина. Веома је важно у том процесу да се осигура 
аутономија, партиципација и професионални углед.

Приправник, радећи са ментором, колегама или самостално, истра-
жује различите могућности стицања знања и вештина, као што су: кон-
султације, додатне обуке (семинари), учешће у истраживањима, самооб-
разовање и вредновање.

Приправник треба да:
Гради јасну, недвосмислену и критичку слику о себи као профе-
сионалцу и личности - тражи одговор на питање: Ко сам ја?
Сазнаје које су његове слабе а које јаке стране и како на њих де-
лује - тражи одговор на питање: Шта ми је потребно?
Уме да пронађе ресурсе и искористи их за свој развој - тражи од-
говор на питање: Како и где могу добити помоћ?

1)

2)

3)
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Примери различитих нивоа знања, вештина и способности
потребних за самостално обављање образовно-васпитног рада 
(примери из Програма увођења у посао) 

области ниво знања ниво
разумевања ниво примене

1. Планирање,
програмирање,
остваривање и 
вредновање обра-
зовно-васпитног 
рада 

- познаје структу-
ру плана и програ-
ма образовно-вас-
питног рада

- разуме пове-
заност између 
циљева, задатака, 
садржаја, метода и 
облика рада

- примењује инди-
видуални приступ 
деци у процесу 
образовно-вас-
питвог рада

2. Праћење развоја 
и постигнућа 
ученика

- познаје различи-
те начине праћења, 
вредновања и 
оцењивања пос-
тигнућа ученика

- разуме како се 
ученици развијају 
и како уче

- прати индиви-
дуални развој и 
напредовање уче-
ника, као и развој 
групе у целини

3. Сарадња са 
колегама, породи-
цом и локалном 
заједницом

- познаје различи-
те облике сарадње 
са породицом ради 
обезбеђивања 
подршке развоју 
ученика

- разуме важност 
тимског рада у 
установи

- поштује принцип 
приватности у са-
радњи са породи-
цом и колегама

4. Рад са ученици-
ма са сметњама у 
развоју

- познаје начине 
укључивања уче-
ника са сметњама 
у развоју у обра-
зовно- васпитни 
рад

- разуме значај 
обезбеђивања 
одговарајуће 
физичке средине 
за адекватно укљу-
чивање ученика 
са сметњама у 
развоју у образов-
но-васпитни рад

- организује актив-
ности за укљу-
чивање ученика 
са сметњама у 
развоју у образов-
но-васпитни рад

5. Професионални 
развој

- познаје значај 
континуираног 
професионалног 
развоја

- разуме начине 
и технике пла-
нирања стручног 
усавршавања

- учествује у 
разним облицима 
стручног усаврша-
вања

6. Документација - зна прописе из 
области образо-
вања и васпитања

- разуме сврху
педагошке
документације

- чува поверљиве 
податке о детету, 
ученику и његовој 
породици
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Осим нивоа знања, нужно је и разумевање основних принципа, пос-
тупака и метода рада, као и њихова практична примена. Од приправника 
се очекује да својој пракси приступа промишљено, да је вреднује и у 
складу с тим теоријска знања примењује у педагошкој пракси.

Овим програмом који садржи основна знања из ове области потреб-
но је да овладају сви који су запослени у образовно-васпитним устано-
вама.

Како увођење у посао да буде још сврсисходније и
квалитетније?

Први значајан корак за приправника је добро одабран и доступан 
ментор.

Заједнички рад приправника и ментора почиње израдом плана рада, 
који је осмишљен за тог конкретног приправника и ослања се на Прог-
рам увођења у посао који је саставни део Правилника о дозволи за рад.

Приликом израде плана предлажемо листу питања која могу да буду 
од помоћи ментору, а коју сваки ментор може да коригује и прошири у 
складу са конкретним околностима:

У ком правцу ћу да водим овог приправника?
Шта је приправнику потребно (знања, вештине, материјали, лите-
ратура, средства...) ?
Шта је мени, као ментору, потребно да бих то могао да обезбедим?
Ко још може да нам помогне?
Колико времена ми је потребно да индивидуално радим са при-
правником (поред 12 обавезних часова) ?
На који начин пратим напредовање приправника (које инструмен-
те користим) ?
Како дајем повратну информацију?
Како пратим примену датих сугестија и информација од стране 
приправника?
Како пратим документацију приправника?
Шта ми је важно да забележим у сопственену документацију?

Следећи корак је континуирани заједнички рад приправника и 
ментора у коме учествују и друге колеге и сарадници.

У овом процесу веома је важно водити рачуна о аутономији како 

●
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приправника тако и ментора, подстичући партиципацију у којој и при-
правник може да да свој лични печат и допринос.

Након годину дана заједничког рада требало би да приправник буде 
припремљен за проверу оспособљености у установи. Заједнички рад 
би требало да се огледа у изради припреме за час односно активности и 
давање сугестије о начину реализације. У процесу реализације часа/ак-
тивности припрема је полазна основа, али је потребно да се прате реак-
ције и дешавања у реалним условима и да се одговори на њих.

Приликом провере оспособљености комисија вреднује реализацију 
часа/активности, документацију приправника и извештај ментора.

Комисија пише извештај о провери савладаности програма за 
увођење у посао и може да да оцену „у потпуности савладао“ и „дели-
мично савладао“.

Приправик је у „потпуности савладао програм“ ако је у стању да 
знања и вештине које је стекао у току приправничког стажа примењује 
у свом раду (погледати у Табели: “Примери различитих нивоа знања, 
вештина и способности”).

Приправник који је „делимично савладао“ програм увођења у по-
сао поседује одређена знања и разуме их, али их недовољно примењује. 
У наредном периоду заједно са ментором треба да ради на примени сте-
чених знања и вештина.

На крају приправничког стажа када је приправник „у потпуности 
савладао“ програм увођења у посао, има право да се пријави за полагање 
испита за лиценцу. У том периоду чекања на датум заказаног испита, 
пожељно је да настави заједно са ментором да се припрема за сам испит 
који би требало да резултира добијањем лиценце.

Овим значајним постигнућем сарадња дотадашњег приправника и 
ментора не би требало да се заврши, већ да добије нови квалитет и обли-
ке колегијалне сарадње који могу да се развијају у складу са капцитети-
ма, околностима и интересовањима.

Сврха Водича за увођење у посао је да:
обезбеди разумевање поступка увођења у посао;
пружи оквир садржају и начину рада у току приправничког стажа;
помогне приправнику и ментору у изради личног плана рада у 
првој години;
понуди информације о литератури која приправнику и ментору 
може да олакша сам процес увођења у посао.

●
●
●

●
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Полазећи од потреба приправника и ментора, жеља нам је да им обез-
бедимо и олакшамо приступ информацијама, као и пут ка стицању но-
вих знања, вештина и метода рада.При томе је важно да заједно раде на 
упоређивању и грађењу веза са другим областима и знањима, као и да 
размењују професионална знања и искустава са другима професионал-
цима.

Израђени су Водичи за увођење у посао за: наставнике разредне на-
ставе, наставнике предметне наставе у основним и средњим школама, 
васпитаче у предшколским установама, стручне сараднике у васпитно-
образовним установама, васпитаче у домовима ученика и библиотекаре 
у школским библиотекама.

Водичи су настали у оквиру Пројекта Професионални развој за-
послених у образовању” који се реализује на основу Споразума између 
Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) и Завода за унапређи-
вање образовања и васпитања. 

Руководилац пројекта израде свих водича била је спец. Мирјана Тр-
куља, руководилац Сектора за приправништво и руковођење у образо-
вању и васпитању. 

У изради концепције водича учествовао је и др Маркус Диболд, кон-
султант Швајцарске агенције.

Координатор тима за израду Водича за увођење у посао библи-
отекара школских библиотека била је Тања Шијаковић, самостални 
стручни сарадник у Сектора за приправништво и руковођење у образо-
вању и васпитању Центра за професионални развој запослених.

Тим спољних сарадника чинили су:
мр Љубинка Брезојевић, библиотекар, средња Електротехничка 
школа „Раде Кончар“
Марица Давидовић, проф. југословенске књижевности и српско-
хрватског језика, библиотекар, ОШ „Јован Поповић“
Војислава Билановић, наставник српског језика, библиотекар, 
ОШ „Франце Прешерн“
Јасмина Јовановић, дипл. психолог, просветни инспектор, Секре-
таријат за образовање града Београда

У изради овог водича учествовала је и спец. Биљана Лајовић, руко-
водилац Сектора за стручно усавршавање и напредовање у Центру за 
професионални развој запослених.

–

–

–

–
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Улога водича

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних са-
радника („Службени гласник РС“, бр. 22/2005) одређује обавезе дирек-
тора, ментора и приправника у вези са полагањем испита за лиценцу. 
Водичем желимо не само да помогнемо при полагању испита него и да 
приправницима олакшамо почетак рада. Радећи са ментором, приправ-
ник добија шансу да већ на самом почетку квалитетно ради и остварује 
позитивне резултате, а ментор добија прилику да даље изграђује себе. 
Истовремено, стварају се услови за даљу професионалну сарадњу и чвр-
шће односе унутар општинских актива (ментор ће често бити колега из 
друге школе).

У Водичу ћемо дати основне податке о свакој области рада библио-
текара. Осим помоћи приправнику, надамо се да ћемо указати ментору у 
ком правцу да усмерава и едукује приправника.

Већина библиотекара у школама на својим основним студијама 
није слушала библиотекарство. То је зато што на радно место школског 
библиотекара могу да буду запослени професори српског језика и књи-
жевности или библиотекари-информатичари.

Захтевност и лепота позива

Детаљан опис послова библиотекара можете наћи у »Заједничком пла-
ну и програму васпитно-образовног рада у основној школи« (Просветни 
гласник, бр. 6/85 и 7/85). Према опису тих послова, од школских библи-
отекара очекује се да:

васпитају своје читаоце да заволе књигу и да се са поштовањем 
односе према њој;
ускладе понуду са интресовањима својих читалаца;
помогну интровертној деци да у књизи пронађу пријатеља;
да на младе са проблемима скрену пажњу школском психологу;
знају које књиге треба бирати и набављати;
у библиотеци држе часове о књигама, каталозима, проналажењу 
информација;
обавесте ученике о постојању других типова библиотека, а по 
могућности и да их одведу у посету (најближој јавној или матич-
ној библиотеци);

●

●
●
●
●
●

●
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знају да воде књигу инвентара, каталогизирају, класификују књи-
жну и некњижну грађу;
се изборе за средства за попуњавање фондова;
буду информатичари – да могу формирати електронски каталог 
али и помагати наставницима свих предмета у уобличавању мулти-
медијалних часова од расположивих фондова библиотеке.

Све ово што се од библиотекара очекује требало би да буде изазов 
за почетника. Посао библиотекара је изузетно леп и динамичан јер се 
дружи са децом, помаже им да науче како се учи, како се истражује и 
ужива у књизи, посматра како постају радознали и образовани млади 
људи. Однос са корисницима - децом, наставницима и родитељима може 
да буде много мање формалан од онога у учионици. Библиотекар је један 
од ретких у школи који нема обавезу да оцењује ученике. Посао му је да 
их мотивише да користе библиотеку, да истраже могућности које им она 
нуди, да уживају у читању и кроз књиге граде и развијају своју личност. 
Наша је намера да овим Водичем у највећој мери помогнемо младом 
колеги/колегиници да свој посао што квалитетније обави.

●

●
●
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Примљени сте на посао у школску библиотеку...

На почетку рада замолите ментора да вам помогне у сагледавању 
стања библиотеке за коју сте управо задужени. Улога ментора у првим 
недељама приправниковог рада је посебно важна. Са новим колегом 
треба успоставити партнерски однос који подразумева обострано уважа-
вање. На самом почетку, ментор и приправник могу заједно да:

анализирају стање у библиотеци;
задуже неколико читалаца;
воде књига инвентара;
пишу каталошки листић;
осмишљавају заједничку активност у библиотеци;
успостављају основе сарадње са стручном службом, наставници-
ма, ученицима....

Осим тога, приправнику који има звање библиотекар-информатичар 
и који на студијама није слушао педагогију, биће неопходно да се скрене 
пажња на ову врсту литературе препоручену у Правилнику о дозволи за 
рад наставника, васпитача и стручних сарадника.1)

Треба да имате на уму да прописи обавезују да:

свака школска библиотека мора да има печат власништва. Тај 
печат је округао, садржи име школе и назнаку да је то печат школ-
ске библиотеке.
треба да постоје и три правоугаона штамбиља: за инвентарски 
број, сигнатуру и отпис.
је библиотекар обавезан да води и евиденцију која се односи на 
кориснике – књига за упис чланова(ученици и наставници).
библиотекар треба да води индивидуални картон корисника 
(такозвани ”џеп”). То је образац 15/33.
чланска карта читаоца може да се користи једну, евентуално две 
године (образац 15/32).

1) Јанчић Светлана, Бабовић Мирјана, Тодоровић Слободанка: Основе библиотечко-информацио-
не делатности.- Београд: Завод за уџбенике, 1991. 
Пешаковић Бранислава, Тодосијевић Милка: Школска библиотека у савременом образовању:
приручник за рад библиотекара и наставника основних и средњих школа. - Београд:
Нова просвета, /с. а./.

●
●
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у картон књиге (образац бр. 15/9 или 15/34) уписују се основни 
подаци о њој: инвентарни број, аутор, наслов, издање. Овим кар-
тоном који улажемо у џеп читаоца вршимо задуживање.
Корисно је на самом почетку рада осмислити неколико правила 
која би се односила на рад библиотеке и задуживање књга. Једно 
од правила, које би могло да вам олакша рад, може да гласи да 
ниједна књига не може да се изнесе из библиотеке (па ни “само за 
овај час”), а да неко за ту књигу не буде задужен.
Важно је да се свако правило донесе заједно са ученицима (нпр. 
представницима одељења или разреда). На тај начин ученици ће 
се осетити уваженим, поштовање правила у чијем доношењу су 
учествовали постаће део њихове одговорности, а то их онда може 
додатно мотивисати да чешће долазе у библиотеку и друже се са 
књигом.
Новонабављена библиотечка јединица постаје власништво биб-
лиотеке тек пошто буде уведена у књигу инвентара. Како се у 
рубрику за нову књигу уписује и њена цена, из књиге инвентара 
се може видети колика је вредност библиотеке. Она истовремено 
служи и као материјално задужење библиотекара јер за фондове 
библиотекар и материјално одговара.
Постоји 11 врста инвентарских листова, али се у школама обич-
но воде књиге инвентара за монографске публикације. {За серијс-
ке публикације (на неки начин повезана годишта часописа и нови-
на), за картографску грађу (географске карте и атласи, глобуси) и 
за визуелну пројекцију (дијафилм, дијапозитив, ЦД са визуелним 
записом) обично имамо само по неколико повезаних инвентарс-
ких листова. Важно је знати да се у књизи инвентара ништа не сме 
брисати и преправљати, она се не сме преписивати. Запис у њој 
увек се пише писмом којим је нека књига штампана. Подаци се 
наводе прописаним редом, читко2). Чак и ако библиотека не прави 
лисни каталог, него формира електронску базу података, књига 
инвентара мора постојати у папирном облику. Она је трајни доку-
мент сваке библиотеке.
Законска је обавеза сваке школске библиотеке да има ауторски 
каталог. Када не би постојали каталози, библиотека би била само 

2)
1. Ристић Д., Петронић Н.:  Ивентарисање библиотечке грађе.- Београд: НБС,1998.
2. Ристић, Душанка: Методска упутства из библиотекарства 1;стр.1-15.- Београд: НБС, 1989.
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гомила књига. Каталози омогућавају да се успостави спона измедју 
фонда и корисника, они систематски пописују фондове олакша-
вајући проналажење информација. У њему су редалице презимена 
аутора публикација. Такође, требало би да се има и један од ствар-
них каталога(стручни или предметни). Они се не раде за дела из 
књижевности, али се једино њима на прави начин могу приказати 
садржаји дела из различтих научних и стручних области. Тамо где 
се кренуло са формирањем електронске базе, поједностављен је 
посао јер се може претраживати не само по имену аутора него и 
по кључним речима или по УДК броју, тако да престаје потреба да 
се посебно раде стварни лисни каталози.
Иако нова издања обавезно имају ЦИП урађен у Народној биб-
лиотеци Србије или Библиотеци Матице српске, библиотекар би 
требало да научи како се ради каталошки запис. Знати урадити 
каталошки запис важно је због постојања старијих издања у који-
ма нема ЦИП-а као и због тога што се у ЦИП-у понекад поткраде 
грешка.3)

У школским библиотекама један каталошки листић често ће 
представљати и по двадесет примерака истог наслова се лектира 
купује у већем броју код провереног издавача. На листићу ће бити 
уписани сви инвентарни бројеви. Ако се неки примерак изгуби 
или уништи па се зато расходује, прецртаћете његов инвентарни 
број на каталошком листицу при ажурирању каталога. Тако ће ка-
талози служити својој намени- репрезентоваће фондове.

3)
1. Бабовић М., Јанчић С.: Методска упутства из библиотекарства I;стр.17-41. - Београд: НБС, 

1989.
2. Булатовић, Бранка: Упутство за примену скраћеног каталошког описа серијских публикација: 

Методска упутства из библиотекарства И;стр.43-63.- Београд: НБС, 1989.
3. Бабовић Мирјана, Јанцић, Светлана: Алфабетски каталог монографских публикација: израда 

и формирање.- Београд: НБС, 1985.  
4. ИСБД(М): Међународни стандардни библиографски опис монографских публикација.- 

Београд: НБС, 2004.
5. Глумац, Дивна:.Предметни каталог у библиотеци општег типа.- Београд: НБС, 1986.
6. Шуљагић, Радмила: Школска медијатека.- Београд: НБС, 1984.

  
О начину  уношења  података у електронском каталогу наћи ћете у:

1. Бабовић, Мирјана, Јанчић, Светлана: Скраћени каталошки запис монографских публикација 
према подскупу елемената у УНИМАРЦ формату.- Београд: НБС, 1998.

2. Тодоровић, Слободанка: Стручна класификација по систему УДК: у лисном и електронском 
каталогу.- Београд: НБС, 2001.

●

●



��

ВОДИЧ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА

Сигнатура означава на коју полицу у библиотеци ћете одложити 
нову библиотечку јединицу. Бележи се на њој, уноси се у књи-
гу инвентара и уписује на каталошки листић. Пошто фондови 
школских библиотека нису превелики а разноврсни су, сасвим је 
оправдано да УДК број буде истовремено и сигнатура. Посебно 
у библиотекама основних школа, корисно је лектире сместити у 
посебне полице. Литературу за децу и сликовнице потребно је од-
ложити у полице најприступачније ученицима.

Планирање  и програмирање рада

Сваком послу треба да претходи планирање рада које би требало4) 
да буде што прецизније, што реалније и у функцији обављања посла. 
Планови и програми које ћете правити су :

Годишњи план и програм рада библиотекара је скица активности 
по областима и орјентисана у времену. Уноси се у годишњи програм 
рада школе. Претходи му исцрпна анализа остварених планских сад-
ржаја у претходној школској години, упознавање са нацртом годишњег 
програма свих видова васпитно-образовног рада, испитивање потреба, 
интересовања и процена могућности реализације.

Можете замолити ментора да вам покаже своје планове рада за 
неколико година уназад, а можете и заједно анализирати колико је од 
планираног урадјено, шта су били проблеми и препреке у остваривању 
појединих сегмената рада као и како су или зашто нису решавани. Ако 
успете да уочите зашто нешто није реализовано, стварате могућност да 
у наредном периоду предупредите евентуалне препреке и тиме скратите 
време реализације посла.

Месечним плановима прецизирају се послови, наводе сарадници и 
одређује време реализације. Планирано време потребно за остваривање 
одређеног програмског задатка може се по потреби мењати. (Модел ме-
сечног плана рада видети у прилогу 1.)

Често је неопходно и детаљније седмично и дневно планирање како 
се активности не би преклапале и угрожавале планирану динамику рада.

4) О планирању библиотекара на годишњем и месечном нивоу можете прочитати у:
1. Јарић,Ђурђевка: Панчевачко читалиште, год III, бр. 5/2004, стр. 45-47.
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Библиотекар води дневник рада у који уноси податке неопходне за 
статистику, али и корисна запажања и искуства за будуће планове рада.

Веома је важно да активностима које обављате у школи претходи 
одређена врста планирања.

Укупна активност у оквиру 40-часовне радне недеље библиотекара 
садржи: планирање, васпитно-образовни рад, сарадњу са наставницима 
и стручним сарадницима, библиотечко-информациону делатност, кул-
турну и јавну делатност и стручно усавршавање.

Планирају се часови у библиотеци, састанци и остале активности 
библиотечке секције. Циљ ових активности је развијање култу-
ре читања од најранијег школског узраста и неговање књижевног 
укуса.
Директно укључивање библиотекара у наставни процес планира 
се и остварује у сарадњи са учитељима, наставницима језика и 
одељењским старешинама, психологом и педагогом. Планирају 
се часови из свих наставних области где је библиотекар сарадник 
у реализацији. Пажљиво се припремају како би били занимљиви 
и информативни. На овим часовима, заинтересовани корисници 
имају могућност да користе изворе који се не изнајмљују. Ос-
тавља се могућност да након часа ученици наставе да истражују, 
да кроз рад секције креирају активности у библиотеци и најбољи 
буду уважени да учествују при реализацији часова. Важно је да се 
све временски добро синхронизује.
Имајући у виду озбиљност стручног рада и одговорност библио-
текара у области набавке, инвентарисања, класификовања, сигни-
рања, каталогизације и вођења одговарајуће евиденције и статис-
тике, пажљиво треба планирати задатке, време рада и рокове које 
закон прописује.
Такође се планира и ревизија фонда како закон налаже и време за 
израду обимне пратеће документације.
Планира се и набавка нове књижне и некњижне грађе. При овом 
планирању полази се од материјалних могућности школе, области 
која је најмање покривена новијим изворима информација, при-
оритета и заинтересованости корисника. Најављују се и могућ-
ности набавке друге врсте (поклон, награде школи за учешће на 
такмичењима, смотрама и конкурсима, сакупљачке акције члано-
ва секције).
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Планира се учествовање библиотекара у различитим пројектима 
који се реализују у установи.

Сарадња

Један од важних услова успешне реализације планираних активнос-
ти јесте ваша сарадња са ученицима и колегама у школи и ван ње, роди-
тељима ученика, стручним удружењима, издавачима, јавним библиоте-
кама и другим релевантним институцијама.

Сарађивати можете на различите начине у зависности од тога ко вам 
је сарадник, на ком послу сарађујете, какво претходно искуство у томе 
имате. Током рада често ћете сарађивати са:

Ученицима, тако што ћете им обезбеђивати потребну лектиру, 
проналазити различите информација за њих, позивати их да вам 
помогну у осмишљавању и организацији различитих активности 
везаних за библиотеку и читање, прибављати информације о томе 
каква су им читалачка интересовања, шта би волели да имају у 
библиотеци, са којим штивом или преводом су се мучили и сл.
Истраживачке могућности које библиотека нуди, учешће у органи-
зацији јавних и културних активности, могућност сусрета са за-
нимљивим саговорницима, подстичу ученике да у библиотеци 
стварају атмосферу сарадње, разумевања и међусобног уважа-
вања. У таквим околностима своју шансу да се искажу добијају и 
ученици који се на редовним часовима осећају запостављено.
Наставницима појединачно али и са стручним већима у вези 
са планирањем и реализацијом наставних садржаја. Директно 
укључивање библиотекара у наставни процес планира се и оства-
рује у сарадњи са наставницима и одељењским старешинама као 
и са психологом и педагогом у школи.
Педагогом и психологом око набавке литературе, развојних пот-
реба ученика одређеног узраста, због ученика са посебним потре-
бама као и припрема за поједине часове.
Директором и шефом рачуноводства сарађиваћете приликом на-
бавке класичних и електронских носилаца информација.
Родитељима ваших корисника у вези са набавком и коришћењем 
књига, организацијом културних дешавања.
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Колегама из актива - у школи је обично запослен само један 
библиотекар. Ваш актив су библиотекари других основних и 
средњих школа у општини. Неко од њих ће вам бити и ментор, 
дакле обавезан да вам помаже у савлађивању струке. Ако вам ко-
леге из актива не могу увек помоћи, одговоре на нека стручна пи-
тања тражите од људи из матичне службе јавне библиотеке или 
Друштва библиотекара Србије.
Издавачима при набавци књига, ЦД-а, часописа; са институција-
ма културе око организовања посета позориштима или књижев-
ним вечерима.
Ментором – с обзиром да је приправник обавезан да најмање 12 
сати проведе у библиотеци свог ментора, било би драгоцено ис-
куство да присуствује једном часу који држи библиотекар као и 
неком мултимедијалном часу.

Заједничким радом могу да се реализују огледни часови из свих на-
ставних области где је библиотекар сарадник у реализацији. Пажљиво 
се припремају како би били и занимљиви и информативни. Важно је при 
томе оставити могућност да након часа ученици наставе да истражују, 
да кроз рад секције креирају активности у библиотеци и најбољи буду 
уважени да учествују при реализацији наредних часова.

Библиотека – место културних дешавања у школи

Разне културне свечаности, акције, програми и манифестације 
које се организују у школи дају јој специфичан живот и ритам. Да би у 
оваквим дешавањима у школи свако пронашао своје место и препознао 
значај онога што се дешава, неопходно је ангажовање већег броја заин-
тересованих. Као школски библиотекар, и ви ћете бити у прилици да 
организујете и припремате или учествујете у организацији и припреми. 
Ако сте организатор то не значи да ви сами треба да урадите комплетан 
посао. Као сараднике у оваквим ситуацијама имате ученике, наставнике, 
стручну службу школе, родитеље, културне и јавне личности из окру-
жења. Сви они су вама важан и неопходан ресурс који треба да укључите 
у посао у оноликој мери колико свако од њих уме и може.

Укључивање и ангажовање свих заинтересованих страна важно је не 
само да би вама посао био олакшан већ и да бисте уважили, подстакли и 
неговали у школи културу поделе одговорности.
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„Ђачка песничка сусретања“. Ова манифестација има школски, 
општински и градски ниво и помаже младим и талентованим уче-
ницима да се искажу кроз стихове.
Додела читалачке значке. Тиме је могуће додатно мотивисати 
ученике да читају. Број књига које је позајмило и прочитало јед-
но одељење у току месеца представља њихов успех. Може да се 
пореди са бројем прочитаних књига других одељења у школи, а 
може да служи и за процену напретка сваког појединог одељења 
(када се број прочитаних књига у текућем месецу пореди са оним 
претходним). Искуство показује да су чак и средњошколци по-
носни када њихов графикон читаности престигне друга одељења, 
а основци се озбиљно такмиче да освоје појединачне читалачке 
значке. Ученик и одељења са највећим бројем прочитаних књига 
могу на поклон да добију диплому и/или књигу.
У такмичењу рецитатора негује се правилан изговор, ритам и 
дикција. И ово такмичење има школски, општински и републич-
ки ниво. Библиотекар је овде обично координатор - њему долазе 
информације и он обавештава заинтересоване колеге и ученике. 
Заједно са наставницима српског језика проналази и одређује од-
говарајућу поезију за такмичење. Школско такмичење обично се 
одржава у амбијенту библиотеке. Ученике који су се пласирали 
на општинско и даља такмичења њихов наставник и библиотекар 
усмеравају и прате до краја.
Програм „Месец дана књиге“ везан је за сајам књига. Пре његовог 
почетка ученике и наставнике библиотекар обавештава на одгова-
рајући начин (плакати, панои, литерарни радови на тему „Књига 
коју волим“, ликовни радови на тему „Књига коју бих желео да 
имам“). Пожељан је организовани одлазак ученика на сајам књи-
га, а у договору са разредним старешинама, стручним сарадници-
ма, наставницима српског језика и директором. Сваку куповину 
нових књига треба презентовати наставницима и ученицима.
Библиотекар би требало да најмање три пута годишње организује 
књижевне сусрете са писцима. Овакве сусрете најбоље је органи-
зовати у сарадњи са матичном библиотеком или другом институ-
цијом која се организовано бави радом са децом. Плану књижев-
них сусрета претходе анализе могућности и интересовања.
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Ученици са посебним потребама

Да би библиотекар могао да пружи библиотечке услуге деци са по-
себним потребама, неопходно је да, пре свега, буде у сталном контакту 
са стручним лицима у школи - психологом, педагогом, дефектологом. 
Важно је да припреми и оспособи библиотечки простор и специфична 
наставна средства (у складу са могућностима школе).

Навешћемо неке примере који могу да помогну библиотекару да 
што адекватније организује рад са ученицима са посебним потребама.

Ученици са лакшим оштећењем вида

Ако у школи постоје ученици са оштећењем вида, библиотекар 
може да им помогне тако што ће пронаћи и припремити текстовни мате-
ријал штампан увећаним словима или слике које су делимично рељефне 
и контрастних боја (ако их нема у библиотеци може да их набави или 
позајми).

Ученици са лакшим оштећењем слуха

Током контакта са ученицима са оштећењем слуха пожељно је да 
библиотекар седи за столом како би уста библиотекара била у висини 
очију ученика, да би могао боље да се помаже читањем говора са усана 
библиотекара. Ако се употребе нове речи и посебни изрази које ученик 
не разуме, треба такве изразе записати на табли или папиру.

Непокретни ученици

За потребе ученика који у школу долазе у колицима руководство 
школе треба да обезбеди адекватан приступ библиотеци (скинути праг, 
направити рампу, купити одговарајући намештај са електронским пома-
галима). Док се не стекну сви услови да ови ученици могу да долазе у 
библиотеку, библиотекар таквој деци може да помогне ако им омогући 
да њихови родитељи позајме за њих више књига и на дужи рок. На овај 
начин деца би могла лакше да користе библиотечки фонд њима намењен.
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Годишњи извештај рада

Као што је неопходно да посао испланирате пре него сто га реали-
зујете, тако је исто неопходно да:

реализоване пославе забележите;
процените да ли сте и колико успели да остварите оно што сте 
планирали;
на тој основи започнете нови циклус планирања вашег рада.

У том контексту писање годишњег извештаја постаје и основ праћења 
и вредновања сопственог рада. Библиотекар припрема годишњи изве-
штај о раду библиотеке (шири за анализу на наставничком већу и ужи 
који улази у састав извештаја о раду школе за седницу школског одбора). 
Анализа извештаја на седници наставничког већа прилика је да библио-
текар представи ученички рад, вредност добре сарадње са наставницима 
и сарадницима и подстакне континуиране заједничке активности кроз 
часове у библиотеци и угледне часове до остваривања циља – формирања 
читаоца способног да истражује и проналази потребне информације из 
свих извора које библиотека нуди. Кроз преглед годишњих активности 
афирмишу се сарадници, истичу постигнућа и припрема скица будућег 
рада. Ученичко залагање и резултати могу бити посебно наглашени и, 
ако је могуће, награђени.

У годишњем извештају можете истаћи посебно важне послове урађе-
не током претходне године и навести оне који су вам у тој реализацији 
помагали. Осим тога, можете да наведете и проблеме са којима сте се 
суочили и успели да их превазиђете, али и оне које још нисте успели 
да решите. Трудите се да анализирате свој рад, како бисте на основу те 
анализе следеће године били још успешнији.

Као обавезан део у извештај се уноси број књига набављених током 
године, као и да ли су купљене, поклоњене школи, добијене разменом.

Треба приказати за колико је књига који УДК број обогаћен, а по-
себно колико нових књига лектире има. Ови бројеви говоре и о једном 
делу посла библиотекара - све те библиографске јединице морале су 
бити набављене, инвентарисане, каталогизиране и смештене.

Уз извештај иде и предлог годишњег отписа. У њему комисија 
предлаже за расход само неупотребљиве књиге (исцепане, без листова, 
неповратно уништене). Одмах се планира годишња набавка за следећу 
годину и траже средства за њено остварење. Мораћете писмено да се 

●
●
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обратите директору и школском одбору. Препоручујемо да планирана 
набавка и тражена сума уђу и у годишњи план школе. Тако се повећава 
вероватноћа да ћете суму и добити.

Када анализирате свој годишњи рад неки од показатеља успешности 
могу да буду:

ученици, наставници, сарадници често долазе у библиотеку;
број корисника библиотеке се повећа после сваког часа остваре-
ног у њој;
број чланова секције и предлог активности се повећава;
наставници прихватају помоћ и сугестије;
мења се мишљење да библиотекар у школи нема шта да ради;
библиотекар је укључен у различите активности у школи;
повећавање броја издатих књига;
библиотека се користи као место учења и извор знања.

.
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ПРИЛОЗИ

Прилог I

У овом прилогу навешћемо листу могућих елемената месечног пла-
нирања рада. Понуђена листа није коначна и није апсолутно обавезујућа. 
То значи да ће се ваши месечни планови међусобно разликовати по за-
ступљености и разноврсности тема, у зависности од реалних ситуација 
у школи.

Планирање
Израда планова рада (глобалних и оперативних);
Израда плана рада библиотечке секције.

Васпитно-образовни рад
Упознавање ученика са радом библиотеке;
Помоћ ученицима при избору литературе и лектире;
Обучавање ученика да самостално користе библиотечку грађу;
Остваривање часова у библиотеци;
Остваривање активности библиотечке секције.

Сарадња са наставницима, директором, сарадницима
Договор о коришћењу библиотеке и опреме;
Договор о обради лектира и остваривању часова у библиотеци;
Избор периодике за библиотеку;
oбавештавање наставника и сарадника о новинама у издавачкој 
делатности и приспелој библиотечкој грађи.

Библиотечко-информациона делатност
Формирање књиге уписа;
Формирање картотеке;
Остваривање стручних послова (обрада књига и израда каталош-
ких листића за њих);
Израда дневне статистике и дневника рада.
Културна и јавна делатност
Израда паноа, зидних новина, рад на школском гласилу;
Сарадња са културним институцијама;
Сусрети, промоције, обележавање годишњица.
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Стручно усавршавање
Присуство састанку и рад у општинском активу библиотекара;
Семинар у циљу стручног усавршавања.

Остали послови
Присуство састанку актива млађих разреда, активу језика;
Присуство седници наставничког већа;
Посета издавачким кућама.

●
●
●
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Прилог II

Добили сте нову књига или ЦД, које је школа купила

Проверите исправност новопримљеног материјала (прелистајте 
књигу, отворите ЦД,...). Неисправни примерци се враћају издавачу. Оба-
везно тражите рачун- потребан вам је при завођењу у књигу инвентара, 
јер се у једну од рубрика уписује његов број. Потпишите се на полеђини 
рачуна. Напишите да је библиотечка јединица унета у књигу инвентара 
под бројем XY. Ставите код свог потписа округли печат власништва. 
Рачун вратите рачуноводству.

У књигу инвентара упишите све потребне податке. Новопримље-
на књига (ЦД) добија инвентарни број. Он ће бити уписан на полеђини 
насловне стране у висини наслова и на некој од непарних унутрашњих 
страна коју библиотека одреди. На ЦД-у инвентарни број се пише спе-
цијалним фломастером на самом диску. Печат власништва мора бити 
утиснут на полеђини насловне стране књиге и на крају текста. Сигнатура 
се ставља на налепницу на левој страни корица и на насловну или прели-
минарну страну. На ЦД-у налепница са сигнатуром такође иде у горњи 
леви угао, а печат власништва на полеђину насловне стране. Материјал 
се каталошки обрађује и одлаже на полицу.
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Прилог III

Долази вам читалац и извињава се - изгубио је књигу

Ово је лакше да решите ако сте претходно са својим корисницима 
(ученици, наставници,....) дефинисали правило којим се објашњава шта 
се ради у случају губљења књиге. У тој ситуацији само ћете подсетити 
корисника на то правило.

Уколико таква правила не постоје, мораћете са корисником да се 
договорите о начину надокнађивања почињене штете.

То нпр. може да буде куповина новог примерка исте књиге. Ваш 
даљи посао ће бити да на нову књигу ставите печате, бројеве инвентара 
и сигнатуре и да је потом пустите у оптицај.

Ако се догоди да вам корисник донесе различито издање исте књиге 
или ако пристанете да примите други наслов (ако се изгубљени никако 
не може наћи) треба поступити овако: у напомени инвентарске књиге 
на броју изгубљене пишете: књига изгубљена, замена под редним бр. Y. 
На првом слободном редном броју заводимо књигу, а у напомену овде 
стављамо: замена за изгубљену књигу инв. број X. Ове промене треба да 
забележите и на каталошким листицима.

Може да се деси и да корисник до краја године не пријави нестанак 
књиге, надајући се да ће се то заборавити. Он се ни не појављује у библи-
отеци. Ако немате претходно дефинисано правило за овакве ситуације, 
можете на нивоу наставничког већа да се договорите шта ће се преду-
зимати и како ћете приволети ученике да врате књиге или да надокнаде 
изгубљено.
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Прилог  IV

Фондове ваше библиотеке треба средити по УДК систему

УДК број означава којој области људског знања једна публикација 
припада. Тако ће свака нова књига према својој садржини бити разврс-
тана у једну од 10 група, а у оквиру једне групе даље разврставање ће 
се вршити према азбучном реду презимена аутора Како је у школској 
библиотеци српска књижевност (821. 163. 41) најзаступљенија овде ћемо 
извршити додатно класификовање на књижевне родове и врсте па у ок-
виру њих уазбучавати. Тако ће нам на једној полици бити српска поезија, 
на следећој српска драма, па роман, приповетка, све слева на десно. При 
оваквом начину смештаја мора се предвидети простор за смештај ново-
набављених књига а на полицама обележити УДК број5).

О принципима система УДК можете више наћи у већ наведеним 
публикацијама.

5) О  принципима система УДК  можете наћи у више већ наведених публикација као и у:
1. Тодоровић  Слободанка, Шапоњић-Кошутић Гордана:Упутство за коришћење таблица УДК.- 

Београд: НБС, 2004. 
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Прилог  V

Одвојена су значајна средства за обнављање фондова
библиотеке

Важно је пажљиво испланирати набавку да би сва одвојена средс-
тва била искоришћена за обнављање фондова библиотеке. Библиотекар 
школе, који је стручњак за ту област, координише активности у вези са 
обнављањем фонда.

Ако располажете неком сумом, смислено је пре свега снимити и ана-
лизирати постојеће стање:

Има ли у библиотеци довољно референтне литературе: енцикло-
педија, лексикона, речника, лектире... ?
Разговарати са активима стручних предмета да ли је изашло не-
што ново што би било корисно да се набави за поједини предмет. 
Обично је довољно набавити 2 – 3 примерка ових наслова, зато 
ћете купити по 10 – 20 примерака лектира.
Разговарати и прикупити податке од деце о томе које наслове би 
волели да имају у школској библиотеци.
Са активом матерњег језика можете да се договорите које су књи-
ге из лектире најнеопходније, а поглед на полице показаће вам 
које су највише похабане.
У контактима са издавачима сазнаћете постоји ли жељени наслов 
код већег броја издавачких кућа, а за ког издавача ћете се опреде-
лити може да зависи од много тога:
a) од квалитета превода (упутно је да буде исти превод као
 одломак тог дела у читанци);
б) од обима и информативности предговора и поговора;
ц) од врсте повеза и квалитета хартије;
д) од тога да ли у књизи постоји речник непознатих речи и
 појмова.

Питајте свог ментора код ког издавача он купује. Колико читања 
издрже књиге тог издавача? Користите његово искуство!

Купујте од издавача, тако ћете добити попуст 30-50%. У време сајма 
књига попусти су највећи. Ако је поруџбина већа – тражите специјални 
попуст. Наговестите могућност дугорочне сарадње – па и на то тражите 
попуст.

●
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Добро је, ако имамо довољно средстава, поред лектира и стручне 
литературе купити и по неки примерак белетристике. То може да приву-
че нове читаоце. Потребно је и важно стално испитивати њихове жеље 
(каталог дезидерата). Ученици могу да пожеле да купимо понеки наслов 
епске и научне фантастике, крими литературе, неки читаоци ће захтева-
ти есејистику а неки хит књиге, дакле покушајте за сваког да набавите 
понешто.

Са ученицима и наставницима можете дефинисати правила везана 
за куповање и набавку нових књига. Тако нпр. можете да се договорите 
да када нова књига буде купљена, онај ко нам је на њу указао, први је 
добија на читање. То може да буде облик признања његовој/њеној ин-
формисаности.
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Прилог  VI

Часови у библиотеци

Часове у библиотеци можете да реализујете сами, а можете да то 
урадите у сарадњи са наставницим, стручном службом, ученицима, ро-
дитељима и другим ресурсима школе. У току свог рада, имаћете прилике 
да испробавате различите могућности које библиотека нуди. Циљ свих 
ових активности јесте развој и јачање свести код ученика да је библио-
тека својеврстан извор знања и сазнавања и истовремено простор у шко-
ли у коме ученик може да покаже и пласира сопствене снаге, знања и 
умења. То могу да буду:

повремени или стални циклуси разговора - са различитим саго-
ворницима и на најразличитије, учесницима интересантне и еду-
кативне теме;
циклуси игара везаних за књигу и читање;
мали истраживачки пројекти;
књижевни сусрети на којима ће ученици моћи да се упознају са 
књижевним ствараоцима или представити сопствено;
часови лектире на којима ће се ученици оспособљавати да само-
стално користе изворе знања и проналазе потребне информације;
мултимедијални часови- у чијем припремању ће библиотекар 
помагати наставницима стављајући им на располагање све књиж-
не и посебно некњижне носиоце информација; Са рачунаром и 
могућношћу изласка на Интернет, колекцијом ЦД-ова различитих 
наставних садржаја, снимљеним сатима школског програма са 
ТВ-а, а уз помоћ библиотекара који стручно каталогизира све и 
нуди помоћ у претражвању по задатим темама, могу се осмислити 
изузетни мултимедијални часови6).
...........

6) О пожељном изгледу медијатеке уз препоруке како је формирати можете прочитати у:
1. Влаховић, Бошко: Школски мултимедија центар.- Београд: Савез педагошких друштава Југо-

славије: Мерит – агенција Дидакта, 1998.
2. Влаховић, Бошко: Путеви иновација у образовању: тражење новог образовања.- Београд:

Стручна књига: Едука, 2оо1.
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Прилог VII

Како обезбедити да ученици често долазе у библиотеку

Као библиотекару, две ствари могу да вам буду посебно важне:
да вам књиге на полицама не стоје нетакнуте;
да нисте често у ситуацији да вратите ученика празних руку, зато 
што нема више примерака потребне лектире. Читаоцу, кога два 
пута тако вратите, може значајно да се смањи мотивација за на-
редни долазак у библиотеку.

Да би избегли овакве ситуације можете да:
укључите ученике у доношење правила везаних за читање и 
враћање књига;
укључите ученике у набавку књига;
их подсећате на правила о читању и благовременом враћању књи-
га које сте заједно донели;
се договарате са Активом српског језика и књижевности која 
одељења када читају коју лектиру;
не дајете све књиге на исти период - јасно је да треба мање време-
на да се прочита Нушићева комедија него Андрићев или Селимо-
вићев роман;
набавите већи број примерака обимнијих дела;
подсећате читаоце да ће школска библиотека користити свим уче-
ницима само ако они на време враћају позајмљене књиге, мислећи 
и на потребе својих другова.

Ако уз библиотеку имате светлу и пријатну читаоницу у којој се 
могу листати књиге и сликовнице за време одмора или после часова, 
консултовати референтна збирка при изради самосталних ученичких ра-
дова, употребити скенер да се нешто сними или претраживати интернет 
– ваша библиотека има велике шансе да буде једно од најомиљенијих 
места у школи. Такву могућност би требало обавезно да искористите.

Лепа реч и спремност да се помогне, као и јасно истакнуто радно 
време кога се треба придржавати (да читаоци не наилазе на затворена 
врата), могу да допринесу да корисници радо и често долазе у библио-
теку.

●
●

●

●
●

●

●

●
●
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Прилог  VIII

Како организовати сусрет са писцем 

Неколико је основних начина да се обезбеди сусрет са писцем:
матична библиотека може у договору са школском да организује 
сусрет;
библиотекар може да ступи у контакт са писцем кога деца желе 
да чују и виде;
издавачке куће код којих библиотекар купује могу да обезбеде 
сусрет са писцем;
писац или преводилац, ако је у питању страна књига, може да кон-
тактира библиотекара.

Важно је да одредите разреде чијем узрасту одговара понуђена књи-
га и направите план доласка заинтересованих ученика у библиотеку.

У сарадњи са наставником и стручном службом можете ангажовати 
ученике на прикупљању података о писцу који долази : о његовој биогра-
фији, о делима која су му објављена и критикама које је добио, о књизи 
која ће бити представљена или неком другом сегменту пишчева живота 
и стваралаштва који је некој групи ученика нарочито интересантан.

Оваква припрема ученика је важан мотивациони фактор за њих и 
може значајно допринети квалитету самог сусрета. У ову сврху ученици 
сами или у сарадњи са вама и наставницима могу да направе пано са 
пишчевим фотографијама и изабраним подацима о њему и делима која 
су му објављена.

Направити кратак сценарио сусрета у договору са писцем. Са тим 
сценариом потребно је упознати ученике и наставнике Планирајте време 
за питања ученика и подстакните их да слободно питају писца оно што 
их занима.

По завршетку сусрета претходно припремани пано можете допуни-
ти интересантним и важним детаљима које су ученици сазнали на самом 
сусрету и заједничким фотографијама.

●

●

●

●



32

ВОДИЧ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА

ПРИЛОГ:

Рад са децом и ученицима са сметњама у развоју

Сва деца имају право и потребу да буду подучавана и да се образују. 
Разлике које се појављују у раду су последица предрасуда, пренагла-
шених разлика међу ученицима (по узрасту, полу, способностима и 
осталом). Међу децом и ученицима има далеко више сличности него 
разлика. Пре свега, сви су људска бића. Сви имају људске каракте-
ристике, осећања, реакције. Сви могу и треба да уче и да се развијају. 
Посебне образовне потребе деце и ученика са сметњама у развоју 
огледају се пре свега у обезбеђивању посебних приступа, као и по-
себних наставних средстава и учила.

Свако дете има специфичне образовне потребе, а наша жеља је да 
Вам посебно укажемо на специфичне васпитне и образовне потребе деце 
са сметњама и тешкоћама у развоју. Та деца су свуда око нас, па и у Ва-
шем разреду. Сврха овог приручника је да Вам олакша да препознате, 
разумете и на најбољи могући начин радите са њима. Ваша улога као 
васпитача и педагога је изузетна, поред самог образовања и васпитања 
ове деце на Вама је и да другу децу научите да на најбољи могући начин 
прихвате своје другаре који су другачији. Таква врста рада је велики иза-
зов за Вас. Ако га добро савладате, постаћете посебан васпитач и педа-
гог. Интерактивнин приступ у раду оплемениће Вас, као и осталу децу 
у Вашем разреду. Можда ће се појављивати и различити проблеми, али 
морате бити свесни да су сви решиви и да у томе нисте сами.

Наше васпитно-образовне установе крећу у правцу инклузивног мо-
дела, а то не може да се развије, у правом смислу те речи, без активног и 
одговорног односа васпитача и наставника.

Желимо да Вам укажемо да је овој деци и ученицима потребан при-
ступ као сваком другом људском бићу, наравно, имајући у виду специ-
фичности њиховог развоја.
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Прописи који регулишу право на образовање и васпи-
тање деце са сметњама у развоју

Конвенцијом о правима детета (члан 23) признаје се деци са мен-
талним и физичким сметњама у развоју право на посебну бригу, право 
да уживају пун и квалитетан живот у условима који олакшавају њихово 
активно учешће у заједници, помоћ која је бесплатна(када је год то мо-
гуће), право на образовање.

Закон о основама система образовања и васпитања (”Службени 
гласник РС”, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04), обезбеђује једнаке могућ-
ности за образовање деце и ученика са сметњама у развоју и право на 
образовање и васпитање које уважава њихове посебне образовне и вас-
питне потребе. Такође, прописано је да деца и ученици остварују пра-
во на квалитетан образовно-васпитан рад у складу са ратификованим 
међународним уговорима. Дужност је образовне установе да такав рад 
обезбеди. Ако се не обезбеди право на квалитетно образовање, ученик 
може да покрене иницијативу за преиспитивање одговорности учесника 
у образовно-васпитном процесу. Одредбама истог Закона прописано је 
да се системом образовања и васпитања обезбеђује, поред осталог, об-
разовање и васпитање које одговара степену развоја и узрасту детета, 
односно ученика; једнака могућност за образовање деце и ученика са 
сметњама у развоју; максимална хоризонтална и вертикална покретљи-
вост у оквиру система образовања и васпитања.

Развој и карактеристике деце са сметњама у развоју

Деца са сметњама у развоју су(у смислу Закона о основној школи):
деца са телесним и чулним оштећењима;
ментално ометена деца;
деца вишеструко ометена у развоју.

Деца са телесним и чулним оштећењима су: телесно инвалидна, сле-
па и слабовида, глува и наглува деца.

Ментално ометена деца су деца ометена(лако, умерено, теже или 
тешко) у интелектуалном развоју.

Вишеструко ометена деца у развоју су деца са две или више омете-
ности, аутистична деца и др.

●
●
●
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Поред ове деце постоје и деца коју Закон није препознао као децу са 
сметњама у развоју, а то су: деца са говорним сметњама, хиперактивна 
деца, деца са емоционалним и социјалним проблемима, деца са сметња-
ма у социјалном понашању...

Проблеми са којима се суочавају деца и ученици са сметњама у раз-
воју, а који утичу на развој личности сваког појединаца, могу се дефи-
нисати кроз субјективне реакције и реакције околине на само постојање 
оштећења, без обзира на његову врсту и тежину, и проблеме који настају 
због саме природе оштећења условљавајући специфичне реакције особе. 
Личност детета или ученика ометеног у развоју се може схватити само у 
контексту узајамног дејства примарног оштећења, социјалних искустава 
и уложеног напора у превазилажењу свих врста баријера на које деца са 
сметњама у развоју наилазе.

ОСОБЕНОСТИ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА ТЕЛЕСНИМ 
И ЧУЛНИМ ОШТЕЋЕЊИМА

Деца са телесним оштећењима

Телесна оштећења подразумевају широк дијапазон стања, сметњи, 
делимичних или потпуних ограничења или оштећења функција тела, ње-
гових појединих делова или система. У зависности од тога који су дело-
ви тела, сегменти или системи обухваћени, уобичајена подела телесних 
оштећења је на:

мождане патологије(церебрална парализа, стања после енцефа-
литиса или менингитиса, хидроцефалија, трауме главе, оштећења 
ЦНС-а);
периферне одузетости, дисфункције екстремитета (стања после 
дечије парализе, повреде кичме, неуролошка обољења);
хронична прогресивна обољења(разне врсте мишићних дистро-
фија);
органска обољења без испада у моторном функционисању (карди-
олошка обољења, обољења ендокриног система);
ортопедски случајеви (тешки преломи, урођене или стечене ано-
малије – ишчашења или ампутације).

Телесна оштећења се могу јавити у „чистом“ облику (моторни дефи-

●
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цит), а могу се јавити и удружена са оштећењима у другим сферама или 
системима, на пример са сензорним или интелектуалним оштећењима.

Деца и ученици са телесним оштећењима често имају неповољну 
слику о себи, неразвијен идентитет, несигурност, пасивност која је ре-
зултат неадекватног развијања очуваних потенцијала. Адекватним об-
разовно-васпитним радом ова деца и ученици стичу адекватнији однос 
према себи и другим, изграђујући ефикасније моделе понашања и сти-
чући потпунију зрелост.

Деца и ученици са телесним оштећењима стичу основно и средње 
образовање најчешће у хоспиталним условима, али и у редовним школа-
ма, док одређени број ових особа стиче и више и високо образовање.

Деца са чулним оштећењима

Слепа и слабовида деца и ученици

Да би дете било дијагностиковано као слабовидо, неопходна је оф-
талмолошка дијагноза која у себи садржи процену оштрине вида, поља 
вида и тип рефракције- све то указује на патологију система виђења. Пос-
тоје јасно дефинисане границе у оквиру којих се особа сматра слепом, 
практично слепом или слабовидом, у зависности од степена оштећења 
вида.

Дете које је слабовидо не зна да види другачије од своје околине 
- нема начина да упореди себе са другима. Један слабовиди дечак на уз-
расту од 10 година, када је схватио да гледа само једним оком, рекао је да 
је као мали мислио да људима друго око служи као резерва.

Ако вид није значајно оштећен, визуелна перцепција ће се развити 
до одређене границе чиме ће бити омогућено „коришћење вида“. Ако је 
вид значајно оштећен, без посебне визуелне стимулације у току раног 
развоја, дете ће добити изузетно мали број информација о свету.

Слепа и слабовида деца по правилу немају сметње у интелектуалном 
функционисању. Код ових особа, због искустава у тактилно-кинестетич-
кој перцепцији, чуло додира је добро развијено. Развој осталих чула тече 
као код особа које виде, мада чула слуха и мириса компензују оштећење 
вида.

Што се тиче посебних карактеристика деце и ученика слепих и сла-
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бовидих, важи правило да овакво дете није предиспонирано на девијант-
ни развој. Ова деца се теже сналазе у простору, повишено су плашљива, 
поготово развијају страх од самоће и страх од мрака (односно страх од 
тишине). У развоју говора долази до застоја - привремена појава која се 
временом губи.

Слепа и слабовида деца и ученици стичу основно и средње образо-
вање најчешће у специјалним школама, а одређени број ових особа стиче 
и више и високо образовање.

Глува и наглува деца и ученици

Оштећење слуха, посебно његов најтежи вид(рана тешка глувоћа), пред-
ставља такав облик сензорне ометености који оставља мултипле после-
дице у општем развоју детета. Примарни проблем за особу оштећеног 
слуха јесте ограничење у комуникацији. Ограничено искуство и недо-
статак комуникације одражава се на когнитивном, емоционалном и со-
цијалном развоју.

Степен оштећења слуха може се кретати од лаких оштећења преко 
различитих степена наглувости до потпуне глувоће. Бројна истраживања 
о интелектуалним способностима особа оштећеног слуха показала су да 
постоји селективно дејство глувоће на одређене аспекте интелектуалног 
функционисања. Опсег интелектуалног нивоа слушно оштећених осо-
ба није ништа мањи од опсега интелектуалног функционисања код деце 
нормалног слуха.

Емоционални и социјални развој деце оштећеног слуха одређен је 
тешкоћама у стицању говора, као и проблемима у комуникацији са дру-
гим људима. Средински чиниоци, то јест околина у којој дете са ош-
тећењем слуха одраста, од великог су значаја за његов свеукупни развој. 
Понекад се код ове деце јавља амбиваленција, агресија или одбацивање 
других због неразумевања. Глува деца чешће изражавају потребу за љу-
бављу и већим бројем пријатеља.

Друштвени ставови према деци са оштећењем слуха су оптерећени 
предрасудама, стереотипним представама и негативним реакцијама, што 
није само карактеристика реаговања у односу на оштећење слуха, већ и у 
односу на сваки други недостатак.

У образовању и васпитању деце са оштећеним слухом користе се 
доминантно две методе: орална (изазивање говора) и гест (природни-ма-
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терњи језик глувих особа). Употребом гестовног говора повећава се мо-
гућности усвајања знања глувих и наглувих особа и значајно побољшава 
комуникација са околином.

Глува и наглува деца и ученици стичу основно и средње образовање 
у специјалним школама, а ређе стичу више и високо образовање.

Особености ментално ометене деце и ученика

Ментална заосталост се може сагледати као несразмера између спо-
собности детета и захтева које пред њега поставља средина у којој живи 
и одраста. Ова несразмера настаје због умањених биолошких потенција-
ла или неадекватних социјално - културних захтева у односу на поро-
дичне услове. Менталну заосталост карактеришу разноврсне сметње у 
развоју, различите учесталости и степена. Неке од ових сметњи се могу 
предвидети одмах по рођењу (као на пример код Дауновог синдрома) 
или се откривају касније када се уочи да се дете не развија уобичајено за 
свој узраст. Ментална ометеност се одређује као исподпросечно опште 
интелектуално функционисање.

Деца са менталном ометеношћу стално су суочена са неуспесима, 
што повећава њихову анксиозност, страх од будућих неуспеха и истов-
ремено смањујући самосталност и самоиницијативу.

Деца са менталном ометеношћу стичу основно и средње образовање 
најчешће у специјалним школама или специјалним одељењима редов-
них школа.

Деца и ученици са лаком менталном ометеношћу

Дијагноза лаке менталне ометености поставља се ако је интелиген-
ција у распону IQ од 50 до 70, а у зависности од адаптивног понашања 
особе. Лака ментална ометеност се ретко дијагностикује у раном де-
тињству и обично се препознаје када настану тешкоће у савладавању 
школских садржаја. Тек трајнији неуспех у учењу издваја ову децу од 
вршњака. Деца са лаком менталном ометеношћу спорије савладавају 
фазе когнитивног развоја, дуже се задржавају на стадијуму конкретних 
операција и не досежу ниво формалног, апстрактног мишљења. И поред 
ових тешкоћа, ова деца се образују и овладавају основним академским 
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знањима, уз специфичну подршку и индивидуализацију наставе, и оспо-
собљавају се за самостално обављање једноставних послова.

Деца и ученици са умереном менталном ометеношћу

Особе које функционишу на нивоу умерене менталне ометености 
(IQ 35-50) достижу степен преоперационалног мишљења и могу да на-
уче говор и комуникацију, као и да се оспособе за елементарне академ-
ске и радне задатке. Умерено ментално ометене особе могу да науче да 
брину о себи и раде једноставне послове под контролом.

Деца и ученици са тежом и тешком менталном
ометеношћу

Ментална заосталост изражена у тежем степену открива се одмах по 
рођењу.

Особе које функционишу на нивоу теже и тешке менталне омете-
ности на тестовима способности постижу резултате који указују да су 
њихове интелектуалне способности испод IQ 35. Таква деца развијају 
капацитете за сензомоторно функционисање. Говор, комуникација и мо-
торика развијају се споро и делимично. Тешка ментална ометеност често 
је здружена са епилепсијом и сензорним оштећењима. Особе са тежом 
или тешком менталном ометеношћу могу се оспособити за елементарну 
самопомоћ, бригу о основним потребама и обављању делова једностав-
них операција, али под надзором.

Особености деце и ученика са вишеструком
ометеношћу

Вишеструко ометена деца у развоју су она деца која имају две или 
више горе наведене ометености. Обично су телесна и сензорна оштећења 
удружена са менталном ометеношћу, али могуће су и све друге комби-
нације ометености. У групу деце са вишеструком ометеношћу спадају и 
деца и ученици са аутизмом.

Аутизам је первазивни (свепрожимајући) развојни поремећај. Ау-
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тизам чине оштећења у области социјализације, комуникације и имаги-
нације. Деца са аутизмом су повучена у свој свет због немогућности ус-
постављања социјалне комуникације са околином. Код ове деце говор се 
развија од рудиментарних облика говора – ехолалија (често понављање 
исте речи или реченице) - до комуникативног говора; моторне стереоти-
пије (лепршање рукама, цупкање) које су специфичне за рани узраст, али 
у каснијем добу подлежу самоконтроли или спољној контроли; ментал-
не способности се крећу од теже менталне ометености до надпросечне 
интелигенције (Аспергеров синдром). Дете са аутизмом најчешће има 
и проблем у понашању који је условљен наведеним ограничењима. Ова 
деца могу да покажу висок ниво постигнућа у одређеним изолованим 
вештинама, као што су изузетна меморија, апсолутни слух, специфични 
таленти за сликање или вајање и друго. Дете са аутизмом је заинтересо-
вано за друге особе у окружењу, показује осећања, наивно је и поштено. 
Када је правилно мотивисано, савладава понуђене наставне и друге сад-
ржаје.

Особе са аутизмом стичу основно образовање у специјалном шко-
лама. Ове особе у свету стичу основно и средње образовање у редовним 
школама, а одређени проценат ових особа са надпросечном интелиген-
цијом (Аспергеров синдром) стиче и више и високо образовање.

Говорни поремећаји

Под говорним поремећајима подразумевају се све сметње у говорном 
функционисању које на било који начин ремете вербалну комуникацију, 
без обзира чиме су условљени и како се испољавају. Ови поремећаји се 
не сматрају озбиљном патологијом, међутим ако се узме у обзир да ови 
поремећаји могу имати значајне последице за развој функција које су 
непосредно повезане са говором, као и целокупан психосоцијални развој 
индивидуе, важно је познавање основних карактеристика говорне пато-
логије.

Говорни поремећаји се често појављују код деце школског узраста, 
те их из тог разлога помињемо. Најчешћи говорни поремећају су:

Дисфонија - поремећај гласа који значи промуклост, разна одсту-
пања од основног гласа и то у висини, јачини, боји или квалитету.

Дислалија – поремећај у артикулацији односно изговору речи (изос-
тављање гласова, замена другим гласовима, искривљен изговор гласа).
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Муцање (дизартрија) – поремећај ритма и темпа говора. Овај поре-
мећај се убраја у најучесталије говорне поремећаје и представња сино-
ним за све говорне поремећаје.

Дислексија (поремећај читања) и дисграфија (поремећај писања).
Деца и ученици са говорним поремећајима захтевају рани третман- у 

смислу раног откривања, превенције и рехабилитације. У школском уз-
расту, ова деца су преосетљива, нагињу повлачењу и избегавању разли-
читих говорних ситуација и вербалног контакта, што смањује могућност 
успешног социјалног функционисања.

Установе које обављају делатност образовања и
васпитања ученика са сметњама у развоју

Предшколска установа може, поред прописаног програма, да оства-
рује и прилагођени програм за децу са сметњама у развоју. У оквиру 
предшколског програма могу да се остварују посебни програми према 
могућностима установе, а у складу са потребама и интересима деце и 
родитеља и јединице локалне самоуправе.

У раду са децом ометеном у развоју на предшколском узрасту при-
мењују се следећи правилници:

Правилник о плану и програму васпитања и образовања за пред-
школско васпитање и образовање деце оштећеног вида („Служ-
бени гласник СРС“ и „Просветни гласник„, број 2/89);
Правилник о основама програма васпитно-образовног рада са де-
цом оштећеног слуха предшколског узраста („Службени гласник 
СРС“ број 32/86 и „Просветни гласник СРС“, број 7/85/86);

Васпитно-образовни рад у дечјем вртићу остварује васпитач. Струч-
не послове у дечјем вртићу обављају педагог, психолог и други стручни 
сарадници. Зависно од програма који се остварује, стручне послове може 
да обавља и дефектолог, логопед, андрагог, социјални и здравствени рад-
ник. Послове васпитача може да обавља лице са одговарајућим вишим 
односно средњим образовањем, а у складу са посебним законом.

Чланом 29. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник”, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04), предвиђено је да 
делатност образовања и васпитања, у основном образовању и васпитању, 
обавља и основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју.

Дете ометено у развоју стиче основно образовање и васпитање у 

1)

2)
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складу са Законом о основној школи и уписује се у школу на основу 
решења којим се утврђује врста и степен ометености у развоју. Наставни 
план и програм основног образовања и васпитања доноси се за сваку 
врсту и степен ометености у развоју.

У члану 91. Закона о основној школи („Службени гласник РС”, бр. 
50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/02), прописано је да за образовање и 
васпитање ученика ометених у развоју може основати школа са најмање 
осам одељења и да школа може да обавља делатност предшколског вас-
питања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, исте 
врсте ометености у развоју.

Закон о основној школи даје могућност да ученик ометен у развоју 
може стицати основно образовање и васпитање и после навршених 19 
година живота.

Законом је прописано да министар доноси наставне планове и про-
граме и да се наставни планови и програми основног образовања и вас-
питања доносе за сваку врсту и степен ометености у развоју. Наставним 
планом и програмом ближе се утврђује: циљ, задаци и садржај образо-
вања и васпитања; трајање образовања и васпитања; узраст ученика за 
упис; број ученика у одељењу односно групи; недељни и годишњи број 
часова наставе и других облика образовно-васпитног рада; трајање часа; 
професионално усмеравање ученика.

У раду са ученицима ометеним у развоју у основном образовању и 
васпитању примењују се следећи правилници:

Правилник о наставном плану и програму основног образовања 
за ученике лако ментално ометене у развоју („Службени гласник 
РС“ и „Просветни гласник”, број 19/93);
Правилник о наставном плану и програму основног образовања 
за глуве и наглуве („Службени гласник РС“ и „Просветни глас-
ник“, број 19/93);
Правилник о плану и програму васпитно- образовног рада у ос-
новној школи за децу оштећеног вида („Службени гласник СРС“, 
број 32/86 и „Просветни гласник СРС“, број 7/85/86);
Правилник о плану и програму васпитно-образовног рада са ау-
тистичном децом и омладином („Просветни гласник“, број 9/83);
Правилник о плану и програму огледа за ученике са поремећајем 
у понашању у Школи за основно и средње образовање „Васа 
Стајић“ у Београду („Службени гласник“ и „Просветни гласник 
РС“, број 11/97);

1)

2)

3)

4)

5)
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Правилник о плану и програму васпитно-образовног рада за уме-
рено менталнозаосталу децу и омладину („Просветни гласник“, 
број 4/82).

Врста и степен стручне спреме наставника који изводе наставу 
у школама за ученике ометене у развоју прописане су одредбама чла-
на 92. Закона о основној школи. Одредбама тог члана је прописано да 
предметну наставу од петог до осмог разреда основне школе може да 
изводи наставник који има најмање вишу школску спрему за предмет из 
кога изводи наставу и који је оспособљен на дефектолошком факултету 
за рад са ученицима са сметњама у развоју, по програму прописаним 
Правилником о плану и програму оспособљавања наставника који ос-
тварују предметну наставу од првог до осмог разреда основне школе и у 
школама за средње образовање ученика ометених у развоју („Службени 
гласник РС“ и „Просветни гласник“, број 3/98). У ставу 4. члана 92. про-
писано је да, ако се настава изводи као разредно-предметна од петог до 
осмог разреда, разредну наставу може да изводи наставник-дефектолог 
из става 1. овог члана, а предметну наставу наставник(на основу става 2. 
овог члана) који има најмање вишу школску спрему за предмет из кога 
изводи наставу и који је оспособљен на дефектолошком факултету за 
рад са ученицима са сметњама у развоју.

Законом о средњој школи предвиђено је средње образовање и оспо-
собљавање за рад редовних ученика ометених у развоју. Наставни план 
и програм средњег образовања и васпитања доноси се за сваку врсту и 
степен ометености у развоју. У школу за ученике ометене у развоју упи-
сује се лице које је завршило основну школу а на основу решења којим 
се утврђује врста и степен ометености у развоју.

Решењем о утврђивању врсте и степена ометености у развоју учени-
ка утврђује се и професионално усмеравање ученика.

У школама је забрањена дискриминација детета односно ученика. 
Под дискриминацијом детета односно ученика, у смислу Закона о 
основама система образовања и васпитања, сматра се свако непос-
редно или посредно прављење разлика или њихово повлађивање, ис-
кључивање или ограничавање чији је циљ спречавање остваривања 
права или једнаког третмана детета односно ученика.

6)
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Cпецифичности рада са децом и ученицима са
сметњама у развоју

Поред познавања специфичности планирања, програмирања, ос-
тваривања и вредновања образовно-васпитног рада, праћења развоја и 
постигнућа ученика, сарадње са колегама, породицом и локалном зајед-
ницом, значаја професионалног развоја и вођења документације, што је 
саставни део сваког Водича, на крају приправничког стажа треба да поз-
најете следеће специфичности рада са децом и ученицима са сметњама 
у развоју.

Значај утицаја вршњака и средине на развој и
образовање ученика са сметњама у развоју

Потребу за игром и дружењем са вршњацима имају сва деца, па и 
деца са физичким и менталним ометеностима. Дружење са вршњацима, 
спонтана искуства која деца стичу у интеракцији са другом децом, има 
поред психолошке и развојну димензију која започиње у раном узрасту 
и траје до дубоке старости. Дружећи се са вршњацима, деца развијају 
осећање припадности групи, осећање пружања и примања, дељења са 
другима, партиципирајући у заједничким активностима. На тај начин 
деца стичу самопоуздање које је важно за сву децу, а посебно за децу и 
ученике ометене у развоју.

Значај стварања атмосфере поштовања различитости

Очигледна разлика у изгледу особе са телесним деформитетом у 
односу на телесно „целовите“, одступања од складних, симетричних 
форми људског тела, чак и када нису праћена слабљењем других фун-
кцијама, неминовно буде пажњу околине, провоцирају одређену врсту 
понашања.

Деца са сметњама у развоју се у свакодневном говору често називају 
„неспособном особом“ иако се ради о особи која само не може, рецимо, 
самостално да хода или не види, чиме се једна неспособност генералише 
као свеукупна неспособност детета или ученика. Развијањем атмосфере 
поштовања разлика сваком детету се повећава самопоуздање.
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Својим односом и понашањем, одрасли (родитељи, наставници, вас-
питачи, стручни сарадници) треба деци да указују на чињеницу да су ин-
дивидуалне разлике међу људима увек постојале и да ће увек постојати, 
али и да те разлике треба поштовати.

Начини укључивања ученика са сметњама у развоју у 
образовно-васпитни рад

Деца са телесним оштећењима укључују се у васпитно- образовни 
рад у хоспиталним условима- у болницама и рехабилитационим уста-
новама. Деца са сметњама у развоју укључују се у образовни систем у 
оквиру редовних група и одељења при редовним установама или у групе 
и одељења деце која имају исте сметње као они сами- у оквиру специјал-
них школа. Одговорност установе је да, са стручним сарадницима и на-
ставницима, узимајући у обзир сметње који дете/ученик има, пронађе 
најефикаснији начин за његово укључивање у образовно-васпитни рад. 
Одговорност васпитача односно наставника и стручног сарадника је да 
детету са сметњама у развоју својим стручним знањем пружи квалитетно 
образовање.

Организовање активности за укључивање ученика са 
сметњама у развоју у образовно-васпитни рад

Свако дете/ученик има омиљене активности. Такве активности нису 
увек примерене образовно-васпитном раду, али могу бити мост преко 
кога се стиже до детета/ученика. Организовање посебних активности, у 
којима дете са сметњама у развоју може да буде успешно, мотивише дете 
односно ученика за даље активности у образовно-васпитном раду. У ок-
виру одељења је могуће организовати активности у малим групама или 
паровима које дају могућност ученику са сметњама у развоју да се иска-
же. При организацији активности у групама или паровима неопходно је 
посебну пажњу посветити структури групе односно пара, као и избору 
саме активности. Индивидуални рад са ученицима са мањим сметњама 
у физичком и психичком развоју, у оквиру редовних основних школа, 
организује се кроз допунску наставу и корективно -педагошки рад.

Ученике са сметњама у развоју, са посебним склоностима и интере-
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совањима, треба укључивати и у додатни рад који се организује у оквиру 
школе.

Школа може да организује образовно-васпитни рад као посебан об-
лик рада за ученике на дужем кућном или болничком лечењу.

Ваннаставне и ваншколске активности које доприносе развоју лич-
ности ученика су, такође, погодне за укључивање ученика са сметњама у 
развоју у живот и рад установе у којој се образује.

Индивидуализација процеса учења ученика са 
сметњама у развоју

У оквиру исте наставне јединице, наставни садржаји могу се прила-
гођавати способностима деце односно ученика. На основу стручне про-
цене способности, редовног и одговорног праћења напредовања детета/
ученика помоћу индивидуалних програма који су прилагођени детету/ 
ученику са сметњама у развоју, постижу се значајни резултати у васпит-
но-образовном раду. Књижевно дело може се обрадити кроз различите 
активности(од цртања, читања, препричавања до анализирања дела). У 
том смислу, креативност и, пре свега, одговорност васпитача, наставни-
ка и осталих учесника у образовно-васпитном раду је од највећег значаја. 
Израдом и применом индивидуалног плана и програма за ученика са од-
ређеном сметњом у развоју омогућава се објективно праћење напредо-
вања ученика, планирање даљих активности и интервенција и постизање 
планираних циљева у образовно-васпитном раду.

Праћење индивидуалног напредовања и постигнућа
ученика са сметњама у развоју

Постоји низ начина за праћење напредовања и постигнућа ученика 
са сметњама у развоју. Постигнуће праћено само оценом за децу/учени-
ке са сметњама у развоју је недовољно. Оцена јесте велики мотиватор 
за свако дете, али њен оквир није довољно широк да би се у њега могло 
сместити свако појединачно, изоловано напредовање или постигнуће де-
тета које има сметње у развоју. Уз помоћ стручних сарадника установе, 
могуће је израдити посебне листе праћења напредовања и постигнућа 
детета и то не само у образовно- васпитном раду већ и у областима које 



46

ВОДИЧ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА

су од значаја за свеукупни развој детета. Описно процењивање напредо-
вања даје веће могућности за будуће планирање и организацију рада са 
дететом/учеником. Овакав начин омогућује фокусирање на појединачне 
области у којима је потребан интензивнији или мање интензиван рад. У 
сарадњи са стручним сарадницима школе, ради праћења напредовања 
ученика, формира се педагошки досије ученике.

Обезбеђивање одговарајуће физичке средине за
адекватно укључивање ученика са сметњама у развоју 
у образовно-васпитни рад

Узимајући у обзир специфичности развоја детета/ученика са сметња-
ма у развоју, неопходно је и обезбеђивање одговарајуће физичке среди-
не. Многа неприхватљива понашања могу се спречити или бар ублажити 
обезбеђивањем одговарајуће физичке средине. Објективна физичка ог-
раничења, као што су немогућност кретања, манипулације предметима, 
осиромашена или претерано подстицајна средина, детету са сметњама у 
развоју отежава а често и онемогућава стицање неопходних искустава и 
знања.

Обезбеђивањем посебних наставних средстава и учила (вибрациони 
столови, слушалице за глуву и наглуву децу, књиге на Брајевом писму 
за слепе и слабовиде), деци/ученицима са сметњама у развоју тако би се 
помогло у учењу.




