
Пример добре праксе 
прилагођавања 
завршног испита



ШТА ЈЕ СВРХА ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАВРШНОГ

ИСПИТА?

Савремени концепт образовања остварује се кроз три циља:

1. повећање самопоуздања ученика,

2. обезбеђивање друштвене укључености ученика и

3. учење (усвајање знања, развијање способности, навика, вештина...).

Сваки облик прилагођавања која се врше треба да буде у служби ова три циља.

Важно је нагласити чињеницу да остваривање трећег циља, учења, није могуће ако
нису остварена оба претходна.

Стога, када се јави недоумица како ученику коме је потребна додатна подршка
прилагодити начин рада и садржај који се обрађује, прво о чему треба размишљати
јесте да се ученику приђе на начин који ће подићи његово самопоуздање, уз
прилагодити начин рада и садржај који се обрађује, прво о чему треба размишљати
јесте да се ученику приђе на начин који ће подићи његово самопоуздање, уз
постављање захтева на које може да одговори, а који су корак даље од претходно
савладаних.

Прилагођавање се осмишљава тако да ученику обезбеди потпуну укљученост у рад са
осталим ученицима, односно, равноправно учешће у вршњачкој групи.

И најзад, одређује се обим и прати ниво усвојености знања, способности и вештина
којима ученик треба да овлада.

(преузето са сајта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и
делимично прилагођено)



Здраво! Ја се зовем Петар, 

мада највише волим да ме зову 

Перо. Заправо, мислим да 

највише волим своју секу, 

Нену. Али, хајде да видимо 

шта други мисле о мени – моја 

породица, моји наставници и 

моји другари.



Петрова мама: „Када је Петар био мали, 
изгубио је старијег брата, изгубили  смо 

сина...Боловао је од церебралне парализе, пуно 
смо пропатили и можда смо зато Петра мало 

више размазили.“

Петров тата: „Петар? Ма, мој син је супер! Моја 
десна рука! Не бих га дао ни за шта на свету! 

Воли да нам помаже по кући.“Воли да нам помаже по кући.“

Петрова сестра, Невена: „Њега не држи место. 
Неће баш увек да ме слуша, али, без обзира на 
то, мој бато је најбољи. Лепо се слажемо! Добро, 

углавном се лепо слажемо  „



Петрови наставници

„Петар радо долази у школу. Уме сам да брине о

себи и воли да има неку дужност у одељењу.

Послушан је и вредан. Јако је емотиван. ДешаваПослушан је и вредан. Јако је емотиван. Дешава

се да, када се наљути, буде агресиван. Тешко

прати наставу и, ако га нешто не занима, одбија

сарадњу.“



Петрови 
другари

„Перо је јако добар другар, брине о свима нама и

сваком се труди да помогне. Најбољи друг му је

Јован. Има и симпатију, али то ће морати даЈован. Има и симпатију, али то ће морати да

остане тајна “



У млађим разредима са Петром је рађена 
индивидуализација. Научио је да чита 
краће речи и да преписује реченице. 

Савладао је основне рачунске операције до 
10 уз помоћ прстију или штапића, а и преко 
10 уз помоћ дигитрона. Цртање му је била 

омиљена разонода.

Понајвише захваљујући учитељу, другари 
из одељења су га одлично прихватили, 
имали пуно разумевања и стрпљења за имали пуно разумевања и стрпљења за 
њега, чак и када је био (ненамерно) груб 

према њима.

С обзиром да је Петар одувек волео 
одговорност и дужности, прихватио је и 

поштовао правила понашања у школи и, уз 
подршку својих вршњака, временом 

постајао све мање агресиван. 



На крају првог циклуса образовања, Стручни тим за инклузивно
образовање је дао предлог за утврђивање права на ИОП 1, по
прилагођеном програму.

Након усвајања и примене ИОП-а 1, вредновањем је утврђено да Петар
не успева да оствари очекиване исходе образовања и васпитања и да је
неопходно да му се општи исходи и посебни стандарди прилагоде у односу
на прописане, и то, пре свега из српског језика, математике и енглеског
језика.

Прибављено је мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за
додатном образовном, здравственом и социјалном подршком ученика.

Након што је родитељ дао сагласност за спровођење ИОП-а 2, по
измењеном програму, оформљен је Тим за пружање додатне подршке
Петру.



Чланови Тима за пружање додатне подршке Петру су се
при изради ИОП-а водили подацима о индивидуализацији
у млађим разредима и мишљењем учитеља. Узели су уу млађим разредима и мишљењем учитеља. Узели су у
обзир и информације о Петровим личним
карактеристикама из његовог педагошког профила.



Ипак, Петар није прихватао наставне листиће

припремљене за њега, нити активности које су

наставници осмислили спрам његових могућности.

Није волео да буде издвојен у било ком смислу. Петар

је сам, искрено и несвесно, желео да потпомогне

инклузију. Зато је и инклузија помогла Петру.



 Састанци Тима за пружање додатне подршке

Петру су се одржавали редовно.

 Чланови Тима су се, при изради ИОП-а за сваки

наредни период одн. полугодиште, договарали о

креирању корисних корелација између предмета и

области.

 Договорено је да један штампани примерак

Петровог ИОП-а увек буде доступан у дневнику

рада.рада.

 Петрова мама је била члан Савета родитеља, као

представник родитеља деце којима је потребна

додатна подршка.

 Чланови Тима су све време имали свесрдну

подршку и помоћ од стране директора и педагога.



Петар и његови другари имали су прилику да, у

оквиру Дечије недеље, погледају презентацију

„Створимо свет без разлика“, која је била део плана

Стручног тима за инклузивно образовање и

активности Ученичког парламента, а базира се на

едукацији ученика на тему инклузивног образовања

– прихватања и разумевања различитости.





Временом је 
Петрово 

самопоуздање 
расло. Био је расло. Био је 

поносан и радостан 
сваки пут када би 

тачно урадио 
задатак или био 

похваљен, када би 
га неко задужио да 

пријави одсутне 
ученике или када 

би био од користи у 
било ком смислу.



Петров ИОП је 
проширен следећим 

наставним 
предметима: биологија, 

географија, историја, 
физика и хемија, који физика и хемија, који 
су садржајно битни, 

али и имајући у виду 
форму завршног 

испита који га очекује.



• Следећи корак био је упознавање чланова Тима за

пружање додатне подршке Петру са Смерницама

за планирање, организовање и спровођење

завршног испита на крају обавезног образовања за

ученике којима је потребна додатна образовна

подршка.

• Акционим планом предвиђени су план припремне

наставе за ученика, форма и садржај тестова,

дежурни наставници, просторија.



• Чланови Тима организовали су адекватну

припремну наставу.

• На основу Смерница и Петровог ИОП-а, Тим је

приступио изради завршног теста из свихприступио изради завршног теста из свих

предмета (српски језик, математика, комбиновани

тест), тестa са задацима прилагођеним Петру.



ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА – СРПСКИ ЈЕЗИК

 Попуни празно место:

• Име и 

презиме_____________________________________

• Напиши назив твоје 

школе_______________________________________школе_______________________________________

• Где живиш? 

_____________________________________________

 На крају реченице се ставља

а) Тачка .  б) зарез ,



ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА – СРПСКИ ЈЕЗИК

 На почетку реченице се пише?

а) велико слово б) мало слово

 Препиши реченице штампаним словима 

ћирилице:ћирилице:

Жирафа живи у Африци. ____________________

Мира и Јасна су сестре. _____________________

 Испиши сва словa наше азбуке која знаш.



ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА - МАТЕМАТИКА



ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА - МАТЕМАТИКА



ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА - МАТЕМАТИКА



ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА – КОМБИНОВАНИ

ТЕСТ

 Повежи називе биљних органа са сликом:

-плод -цвет -стабло -корен -лист



ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА – КОМБИНОВАНИ

ТЕСТ

 Заокружи тачан одговор.

Планета Земља добија светлост и топлоту од:

а) Месеца

б) Сунца

 Повежи:

а) Први српски устанак _____ Милош Обреновић

б) Други српски устанак _____ Карађорђе



ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА – КОМБИНОВАНИ

ТЕСТ

 Који метал више рђа? Заокружи тачан одговор.

а) гвожђе

б) сребро

Где је већи притисак на сто - а) или б)?  Где је већи притисак на сто - а) или б)? 

Погледај слику и заокружи тачан одговор.



• Подаци о Петру су достављени Окружној уписној

комисији.

• Одређени су му дежурни наставници, односно

асистенти за завршни испит. Били су то

наставници које Петар добро познаје и са којима

радо комуницира.

Сачињено је упутство за оцењивање.• Сачињено је упутство за оцењивање.

• С обзиром на то да је Петар дете које не воли да

буде издвојено по било ком основу, завршни тест је

полагао у истој просторији (фискултурној сали) са

својим другарима.



• У току завршног испита, Петар је био веома

расположен и радо је прихватао сарадњу. Осмех је

испратио свако „Браво!“ које је чуо након што би

добро следио инструкције задатка и са још више

воље и елана је настављао да ради преостале

задатке.

• Освојио је 12,5 бодова из српског језика, 18 бодова

из математике и 19 бодова на комбинованом тесту!из математике и 19 бодова на комбинованом тесту!



Захваљујући томе, Петар је успео да упише средњу
школу, и то занат - постаће бравар.

На турниру у малом фудбалу Петар је редар и будно
мотри на дисциплину и понашање учесника.
Помаже организаторима и око многих других
послова и, као такав, већ неколико година уназад
добија захвалницу „за несебичан допринос у
послова и, као такав, већ неколико година уназад
добија захвалницу „за несебичан допринос у
организацији Летње лиге у малом фудбалу „Ушће“,
као и симболичну новчану награду.

У његовом крају често га виђају како чува и шета
децу из комшилука.



Петар је израстао у вредног, младог човека на 
кога свако може да се ослони  и коме може да се 

верује.

Ми верујемо да ће Петар успети да изради кључ 
за сваку браву како би врата била свима увек и 

широм отворена, као што су и за њега била.



Здраво! Ево мене опет! Сада 

вам је јасно зашто сам овако 

насмејан  А сада морам да 

вас поздравим, журим, идем да 

частим другаре што сам уписао 

средњу школу! 


