
Kоментари учесника обуке: 

- ''Веома успешни и стручни 

предавачи. Поучан и значајан 

семинар за рад.'' 

- ''На семинару сам научила много 

тога што нисам знала и што ми 

је представљало проблем у раду.  

- ''Након семинара сам променила 

мишљење о инклузији. Уз 

ефикасан тимски рад инклузија 

може одлично да функционише. 

Предавачи изврсни, доприносе 

повећању мотивације.'' 

- ''Пријемчив изузетан позитиван 

психолошки приказ и практичан 

у свакодневном раду.'' 

- ''Одлични примери из праксе. 

Водитељи владају материјом и 

имају практично искуство.'' 

- ''Изузетна помоћ у будућем раду 

са ученицима.'' 

- ''Сви наставници би требало да 

прођу овај семинар.'' 

- ''Изразити стручњаци и 

изузетно ефектан семинар.'' 

- ''Одличан семинар и одлични 

стручни предавачи са пуно 

знања и воље да га пренесу 

другима...'' 

- ''Један од најбољих ако не и 

најбољи семинар, семинар на 

коме се учи и проверава 

научено.'' 

- ''Семинар на коме се заиста учи 

и стичу практична знања.'' 
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Општи циљеви: 

Унапређивање компетенција 

наставника за квалитетно 

образовање свих ученика, за 

знања о управљању одељењем, 

стиловима учења, мотивацији и 

образовању по ИОП-у. 

Специфични циљеви: 

- Подизање нивоа знања о 

условима за стварање 

инклузивне школе и учионице;                              

- Унапређење знања о 

стиловима учења и подстицању 

мотивације                                     

- Учење стратегија, метода и 

техника које доприносе: 

успешнијем управљању 

одељењем , изградњи социјалних 

вештина, превладавању тешкоћа у 

читању, писању и математици, 

успешнијем раду са ученицима 

који имају АДХД симптоме, са 

даровитим ученицима 

 

                            Теме     

1.Инклузивна школа              

2.Инклузивна учионица, извори сметњи                                                

3.Учење у инклузивној учионици  

4.Даровити ученици                

5.Управљање инклузивним одељењем 

6.Мотивација ученика         

7.Деца/ученици са АДХД синдромом 

8.Стратегије рада са ученицима који 

имају тешкоће у читању и писању 

9.Стратегије рада са ученицима који 

имају тешкоће у учењу математике 

10.Израда сценарија часа  

Семинар ''Стратегије, методе и технике 

рада у инклузивној учионици'' први пут је 

акредитован 2011. године и од тада се 

редовно акредитује. Реализован је у око 

педесетак образовно васпитних установа 

широм Србије и наишао је на одличан 

пријем код васпитача, учитеља, 

наставника, стручних сарадника у 

основним и средњим школама. 

Аутори програма имају богато, 

деценијско искуство у раду са 

децом/ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка у 

укључивању и учењу, чланови су Мреже 

подршке инклузивном образовању у 

Србији, а један од аутора је и 

координатор Мреже подршке при 

Школској управи Ниш.  

Љиљана Радовановић Тошић и Владица Тошић 


