
Inicijativa CIP Centra 
 „Krugovi prijatelja - podrška socijalnoj inkluziji dece sa teškoćama" 

 

CIP Centar je, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pokrenuo inicijativu „Krugovi prijatelja - podrška socijalnoj 

inkluziji dece sa teškodama". Suština ove inicijative je ostvarivanje vede socijalne uključenosti dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u 

pripremni predškolski i osnovnoškolski program, primenom modela psihosocijalne podrške „Krugovi prijatelja“. Cilj projekta je da se unapredi 

psihosocijalna podrška deci sa teškodama koja su upisana u predškolski pripremni program i prva dva razreda osnovne škole. Projekat de se 

realizovati tokom 2014. i 2015. godine uz finansijsku podršku Programa za rani razvoj Fondacije 

za otvoreno društvo, London.  

Inicijativa se sprovodi u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u Beogradu (Rakovica) i 

Vranju. Svečano potpisivanje sporazuma o zajedničkoj saradnji je održano 26.3.2014. godine, od 

12-14h, u svečanoj sali vrtida “Oraščid” (PU Rakovica, Beograd).  

Podrška obrazovnim ustanovama odvijade se putem obuka i mentorske pomodi nastavnom kadru 

i stručnim saradnicima i odnosi se na: 

 primenu principa kvalitetne pedagoške prakse usmerene na dete; 

 razvoj socijalnih veština dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih vršnjaka; 

 stvaranje klime uzajamnog uvažavanja i zajedništva među vršnjacima; 

 uključivanja deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u sve aktivnosti; 

 saradnju vaspitača, stručnih saradnika i roditelja na zajedničkoj podršci detetu; 

 podsticanje uzajamne podrške roditelja i osnivanje kluba roditelja. 

Применпм пвпг приступа желимп да за дете са тешкпћама: а) крeирaмп мрeжу пoдршкe; б) утичемп на смaоивaоe оегпвпг 

прoблeмaтичнoг пoнaшaоa; в) oмoгућимп дeтeту дa сe успeшнo нoси сa виктимизaциjoм; г) дппринесемп рaзумeвaоу сoпствeнoг и 



туђег пoнaшaоa и ппстпјаоа мпгућнпсти избпра; д) 

пoмпгнемп дeтeту дa стeкнe вишe приjaтeљa. Дeцa типичнoг 

рaзвoja, учeсници „кругoвa приjaтeљa“, рaзвиjajу спoсoбнoст 

eмпaтиje, вeштинe рeшaвaоa прoблeмa, вeштинe слушaоa, 

спoсoбнoст прeпoзнaвaоa и изрaжaвaоa oсeћaоa и 

спoсoбнoст рaзумeвaоa вeзe измeђу oсeћaоa и пoнaшaоa.   

Тпкпм прпјекта биће крeирaн ДВД сa вoдичeм за примену 

метпдплпгије „кругпви пријатеља“ и примeримa дoбрe 

прaксe. Такпђе, креираћемп и аплицирати за дпбијаое 

акредитације прoгрaма oбукe вaспитaчa и нaстaвникa зa 

примeну мeтoдoлoгиje “кругoви приjaтeљa”; биће крeирaна брoшура o прojeкту и мeтoдoлoгиjи "кругoви приjaтeљa" кап и стручни 

чланци кпји ће бити oбjaвљивaни нa вeбсajтoвимa.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЦИП Центар иницијатива  „КРУГOВИ ПРИJATEЉA – ПOДРШКA СOЦИJAЛНOJ ИНКЛУЗИJИ ДEЦЕ СA ТЕШКПЋАМА“ (2013. – 2015) 
- Концепт,  логика интервенције и очекивани резултати   - 

 

СВАКП ДЕТЕ СA 

СEНЗOРНИМ, ФИЗИЧКИМ, 
ИНТEЛEКТУAЛНИМ, 
ЗДРAВСТВEНИМ И 

EМOЦИOНAЛНИМ 

СМEТОAМA ИЛИ  

ПРOБЛEМИМА У УЧEОУ И 

ПOНAШAОУ 

 

  ПЧЕКИВАНИ ИСХПДИ: 
 Деца са сметоама у развпју и инвалидитетпм су 

бпље прихваћена у  вршоачкпј групи. 

 Образпвни стручоаци разумеју значај спцијалнпг 
укључиваоа деце са сметоама у развпју и 
инвалидитетпм у вршоачку групу и активнпсти у 
ПУ и ОШ, кап и значај укључиваоа рпдитеља.  

 Стручна јавнпст, представници МПНТР и пстале 
заинтереспване стране у пптпунпсти разумеју 
значај ствараоа услпва за спцијалну инклузију 
деце са сметоама у развпју и инвалидитетпм у 
вршоачке групе и ширу заједницу.  

 Рпдитељи деце са сметоама у развпју и 
инвалидитетпм схватају значај инклузивнпг 
пбразпваоа и заједнп са рпдитељима деце 
типичнпг развпја заступају правп све деце на 
квалитетнп пбразпваое. 

 

КПНЦЕПТ: 
 ППШТИ ЦИЉ: ВEЋA СOЦИJAЛНA УКЉУЧEНOСТ ДEЦE СA 

СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ И ИНВАЛИДИТЕТПМ РAЗВИJAОEМ 

МOДEЛA ПOДРШКE УКЉУЧИВAОУ У ВРШОAЧКУ ГРУПУ И СВE 

НAСТAВНE И ВAННAСТAВНE AКТИВНOСТИ НАМЕОЕНЕ ДEЦИ У 

ПБРАЗПВНПЈ УСТАНПВИ. 

 СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:   

 РAЗВOJ СOЦИJAЛНИХ ВEШТИНA ДEЦE СA СМЕТОАМА У 

РАЗВПЈУ И ИНВАЛИДИТЕТПМ И ОИХOВИХ ВРШОAКA У ПУ 

И ПШ, 

 ЈАЧАОЕ КAПAЦИТEТA НАСТАВНПГ КАДРА И СТРУЧНПГ 

ПСПБЉА У ПУ И OШ,   

 УСПOСТAВЉAОE ТИМA ТРEНEРA,  

 OСНAЖИВAОE РOДИТEЉA ЗA ЗAСТУПAОE ПРAВA  ДEЦE 

НA КВАЛИТEТНO ИНКЛУЗИВНO OБРAЗOВAОE, 

 ПРOМOВИСAОE И ПРИМEНE ПРИНЦИПA КВAЛИТEТНE 

ПEДAГOГИJE. 

ЛПГИКА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:  

 Пракса усмерена на дете  

 Методологија „Кругови пријатеља“ 

 Кључни сетови активности: 

 Jaчaоe стручних кaпaцитeтa 
нaстaвнoг кaдрa (пбуке, супервизија 
ментпрска ппдршка) 

 Радипнице са децпм   

 Радипнице сa рoдитeљимa  

 Фпрмираое клубпва рпдитеља 

 Зaгoвaрaоe квaлитeтнe инклузивнe 
прaксe на лпкалнпм и наципналнпм 
нивпу 

 Креираое и ширеое ресурса 

 Мпнитпринг и евалуација 

ПЧЕКИВАНЕ ПРПМЕНЕ: 
 Деца  развила емпатију, вештину решаваоа 

прпблема, слушаоа, сппспбнпст да 
преппзнају и изразе псећаоа и да разумеју 
везу између псећаоа и ппнашаоа.   

 Наставни кадар и стручнп пспбље у ПУ и ОШ 
има ппјачане капацитете за рад са децпм са 
тешкпћама.  

 Педагпзи, психплпзи и наставници 
пспппспбљени да држе пбуке пп 
метпдплпгији  „кругпва пријатеља“.  

 Ппјачана спцијална инклузија и правп на 
квалитетнп пбразпваое.  

 Прпширена пракса усмерена на дете. 

 Ппвећанп разумеваое везе између праксе 
усмерене на дете и инклузивнпг 
пбразпваое.   

ПЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРПДУКТИ: 

 Акредитпван прпграм пбуке “Кругпви 
пријатеља”. 

 Креирани ресурси за наставни кадар и 
стручнп пспбље у  ПУ и ОШ.  

 Приручник са примерима дпбре праксе 
(студије случаја са видеп дпкументацијпм и 
фптпграфијама). 

 Брпшура п метпдплпгији “Кругпви 
пријатеља”.  

 Акредитпване трибине “Кругпви пријатеља - 
метпда ппвећаваоа спцијалне укљученпсти 
деце са тешкпћама". 

 Тим тренера пвлашћен да држи пбуке 
„Кругпви пријатеља“.  

 


