Пројекат
Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског
образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка
Учимо сви заједно
О ПРОЈЕКТУ
Пројекат „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој
је потребна додатна образовна подршка“ спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја у
сарадњи са УНИЦЕФ-ом, а уз подршку Европске уније, са буџетом од 4,7 милиона евра.
Надовезујући се на већ постигнуте резултате у примени инклузивног образовања, главни циљеви пројекта су
усмерени на даљи развој инклузивних политика, законског оквира, јачање механизама и институционалних
капацитета за праћење, координацију и реализацију инклузивног образовања, оснаживање компетенција
наставника за инклузивну праксу, као и других стручњака из сектора образовања, здравља и социјалне заштите
за пружање одговарајуће и квалитетне додатне подршке кроз примену асистивних технологија. Овај пројекат
ће унапредити промоцију инклузивног образовања као општеприхваћеног стандарда у образовном систему
Републике Србије.
ЗА КОГА ЈЕ ПРОЈЕКАТ ВАЖАН?
Једнак приступ квалитетном предуниверзитетском образовању важан је за свако дете, а посебно децу којој је
потребна додатна подршка. Образовање је покретачка снага друштва и кључно је за смањење сиромаштва,
неједнакости и социјалне искључености. Зато је један од главних задатака образованог система да осигура
једнаке шансе за све и да различитости прихвати као предност за свако дете.

ЗАШТО СМО ПОКРЕНУЛИ ОВУ ИНИЦИЈАТИВУ?
Образовне институције имају огроман потенцијал да буду место за ублажавање негативних ефеката друштвених
и економских неједнакости, маргинализације и сегрегације. Један од главних задатака образовног система је да
омогући свакој особи да оствари свој пун потенцијал. У том смислу, инклузивно образовање представља најбољу
инвестицију у будућност, кроз улагање у развој деце која ће градити будуће друштво, а која ће бити отворена да
прихвате и уваже различитости друштва.
КОЈИ СУ ИЗАЗОВИ КОЈЕ РЕШАВАМО КРОЗ ПРОЈЕКАТ?
У протеклој деценији приметан је огроман напредак постигнут у процесу инклузивног образовања, а сложени
механизми представљају изазов који постоји у неким сегментима овог процеса у коме су у фокусу деца из
осетљивих група: деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, деца припадници ромске националне мањине
и деца из веома сиромашних домаћинстава и депривираних средина. Број ученика са комплексним потребама
који се школују у редовним школама се повећао током последње деценије, што говори о повећаној осетљивости
образовног система на потребе деце. Такође, постоје разлике у компетенцијама наставника за пружање додатне
подршке и прилагођавање окружења за учење различитим потребама ученика.
КАКО ЋЕ ПРОЈЕКАТ ДОПРИНЕТИ УНАПРЕЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ КОЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНА
ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ?
Активности предвиђене пројектом директно ће утицати на даљи развој и унапређење инклузивног образовања
у Србији. Пројектом ће бити обухваћено минимум 10% школа, односно око 1000 деце широм Србије.
На националном нивоу даље ће се развијати инклузивни приступ у националним политикама и законском
оквиру а радиће се и на јачању институционалних капацитета за праћење, координацију и реализацију
инклузивног образовања кроз следеће активности:
•

Успоставиће се три ресурсна центара и набавиће се асистивне технологије за подршку образовању
ученицима са сметњама у развоју.

•

Ојачаће се компетенције 4000 стручњака из образовања кроз обуке, менторство, модел центре и
заједнице професионалног учења, а око 1000 професионалаца различитих сектора ће бити додатно ојачано
за процену и пружање потребне додатне подршке деци којој је подршка потребна.

•

Значај инклузивног образовања биће промовисан и кроз партнерства на националном нивоу путем
успостављања Националне коалиције за инклузивно образовање и јавних кампања у 20 општина у Србији.

Пројекат Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је
потребна додатна образовна подршка представља један од текућих пројеката којим Европска унија, као највећи
донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама
земаља Европске уније (ЕУ). Од 2003. године, ЕУ је донирала за реформу сектора образовања више од 100
милиона евра за унапређење предшколског васпитања и образовања, реформу средњег стручног образовања и
образовања одраслих, реновирање и опремање школа и факултета, као и подршку инклузивном образовању, итд.
УНИЦЕФ Србија ради на јачању капацитета институција на националном и локалном нивоу како би се деца из
осетљивих друштвених група укључила у образовање и како би се спречило њихово рано напуштање школовања.
УНИЦЕФ је посвећен унапређивању свеукупног квалитета образовања, укључујући знање и вештине наставника за
рад у одељењима која похађају деца са различитим образовним потребама, на унапређивању сарадње различитих
актера на националном и локалном нивоу, као и на унапређивању подршке за учешће родитеља.
Више о пројекту:
https://www.euzatebe.rs/rs/projekti/inkluzivno-obrazovanje-za-svako-dete-1

Контакти пројекта:
УНИЦЕФ
Марина Старчевић Цвико
Inclusive Education Officer
(+381) 64 12 44 837
mstarcevic@unicef.org

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Јелена Парезановић
Посебни саветник министра
(+381) 11 36 16 487
jelena.parezanovic@mpn.gov.rs

