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ВКЛУЧЕНОСТ НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО 
РЕДОВНИТЕ ГРУПИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА 

Апстракт: Денес, се поактуелно и се почесто, јавно дискутирано е прашањето 
за вклученост на децата со посебни образовни потреби во редовната настава, 
почнувајќи од предучилишната установа, па до основните и средните училишта. 
Меѓутоа, ова прашање со себе носи и отвора бројни други прашања кои треба да бидат 
одговорени, како и многу проблеми кои треба да бидат решени за да имаме соодветна 
вклученоста на децата со посебни образовни потреби во редовните групи во детските 
градинки и училиштата. Со цел да согледаме каква е ситуацијата кај нас, во однос на 
вклученоста на децата со посебни образовни потреби во редовните групи во детските 
установи, во февруари 2014 година спроведовме истражување во две детски градинки 
во Штип, Република Македонија. Во истражувањето беа опфатени вкупно 46 
воспитувачи. За воспитувачите беше изработен соодветен прашалник преку кој се 
обидовме: да ја согледаме нивната информираноста за карактеристиките на децата со 
посебни образовни потреби, да го видиме нивото на соработка на воспитувачите со 
стручните служби и со родителите на децата со посебни образовни потреби, 
соработката и односот на останатите деца кон овие деца. 

Клучни зборови: деца со посебни образовни потреби, инклузија, детска 
установа, воспитувачи. 

Вовед 
Популацијата на деца со посебни потреби опфаќа повеќе категории на 

деца. Тоа е истакнато во бројните дефинирања на поимот деца со посебни 
потреби, меѓу кои и во објаснувањата на авторите Džemaili и Јордановска и 
Ценевска кои го даваат следното дефинирање на децата со посебни потреби: 

Деца кои припаѓаат во категоријата на деца со посебни потреби се: деца 
со пречки во интелектуалниот развој, пречки во говорот и гласот, пречки во 
сетилото за слух, пречки во сетилото за вид, хронични заболувања, повеќекратни 
пречки, пречки во однесувањето, епилепсија, педагошко запоставени деца, 
злоупотребувани деца, самоповредување и самоубиство, деца со посттрауматски 
стрес синдром, припадници на малцинските групи, деца од непотполни семејства 
(Džemaili, 2006, p. 15-16). Во популацијата на деца со посебни образовни потреби 
спаѓаат деца со пречки во развојот (деца со телесна, ментална и сензорна 
попреченост); деца со пореметување во однесувањето; деца со тешки хронични 
заболувања и други болни деца на долготрајно болничко или домашно лекување; 
деца со емоционални пореметувања; деца од социјално, културно и материјално 
депривирани средини; деца без родителска грижа, злоупотребувани деца, деца 
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жртви на војна, бегалци и раселени деца; како и надарени деца. (Lazor, M., 
Marković, S., Nikolić, S., 2008). 
 Кога станува збор за вклучувањето на децата со посебни потреби во 
редовните групи на воспитание и образование, се мисли и треба да се настојува 
на нивна целосна инклузија во редовните групи, а не само интеграција на овие 
деца во редовните групи. За разликата меѓу интегрираното и инклузивното 
образование е дискутирано многу, овде само накратко ќе дадеме кратки 
објаснувања на неколку автори за овие два поими: 

Интегрирано образование е кога децата со пречки во развојот 
посетуваат редовно училиште (т.е. акцентот е на процентот на присуство) 
(Miles, 2007, p.15). Според Вукајловић интеграцијата најчесто се однесува на 
прифаќање на децата со пречки во развојот во редовните групи (Марков & 
Kојић, 2010, p. 133). 

Инклузивно образование е кога децата со пречки во развојот учат 
ефективно кога веќе се во редовните училишта (т.е. акцентот е на 
квалитетот на образованието (Miles, 2007, p.15) Според Вукајловић 
инклузијата е насочена кон идентификација и намалување на бариерите во 
учењето и учеството на сите деца (Марков & Kојић, 2010, p. 133) Односно 
инклузијата според Јордановска и Ценевска, е процес на вклучување на деца 
коишто имаат посебни потреби во развојот и деца кои немаат посебни 
потреби во развојот, а се на иста возраст, во средината каде што учат и 
играат (Јордановска и Ценевска, 2008, стр. 2).  

Имено, поголемата процентуална застапеност на децата со посебни 
образовни потреби во редовните групи на воспитание и образование не значи и 
не гарантира правилна вклученост на овие деца во редовните групи. Треба да се 
претендира кон добивање на квалитетно образование и за децата со посебни 
потреби во редовните групи и за останатите деца. Атмосферата на заедничко 
работење на двете групи на деца треба да ја подигне свеста (дека сите имаме 
исти основни физиолошки, социјални и емоционални потреби), почитта, 
помагањето, разбирањето на едните кон другите, најпрвин овде, во редовните 
групи на воспитание и образование, а тоа ќе влијае и на нивното почитување, 
соработка и во подоцнежното општествено делување и живеење.  

Статистичките податоци на РМ говорат за зголемување на бројот на деца 
со пречки во физичкиот или интелектуалниот развој во последните години во 
детските градинки. Овие податоци се прикажани во табела 1.     

 

Табела бр. 1: Деца со пречки во интелектуалниот или физичкиот развој во 

јавните детските установи за згрижување и воспитание – детски градинки во РМ 
 

Извор: Државен завод за статистика (ДЗС) 

Деца со пречки во интелектуалниот или физичкиот развој во јавните детските 

градинки во РМ 

 до 1 
година 

1 
година 

2 
години 

3 
години 

4 
години 

5 
години 

6 
години 

над 6 
години 

Вкупно 

2007    3 11 20 3  37 

2008    4 8 19  1 32 

2009    7 8 15 6 4 40 

2010  1 1 8 7 28 3 4 52 

2011 1  2 11 22 26 12 1 75 

2012    17 26 44 14 1 102 

2013   5 13 34 32 9  93 
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Вклучувањето на децата со пречки во физичкиот или интелектуалниот 

развој во редовните групи на воспитание и образование во РМ е пропишано и од 

страна на Министерството за труд и социјална политика, каде е истакнато дека: 

Децата со лесна попреченост во менталниот развој и телесна попреченост кои 

имаат потреба од прилагодено изведување на програмите за предучилишни деца 

со дополнителна стручна помош или со прилагодени програми може да бидат 

згрижени и воспитувани во рамки на редовните групи (МТСП, Установа за деца 

– детска градинка).   

Се побројни и поактуелни се истражувањата на тема на вклученост на 

децата со посебни образовни потреби во редовните групи на воспитание и 

образование. Бројни податоци
30

 на истражувачи од Србија беа наша водилка во 

изработката на овој труд.  
 

Метод на работа 
 

Предмет на ова истражување беше да се утврдат искуствата на 

воспитувачите од работата со деца со ПОП
31
. Утврдувањето на оваа состојба го 

извршивме преку податоците добиени од воспитувачите во двете детски 

градинки во Штип. Истражувањето беше спроведено во февруари 2014 година, 

на примерок од 46 воспитувачи, во детските градинки „Астибо“ и „Вера 

Циривири Трена“ во Штип, Република Македонија. 

За потребите на истражувањето користевме прашалник за воспитувачи. 

Прашалникот покрај основните податоци (возраст, работно искуство, воспитна 

група, број на деца во групата) содржи 14 прашања кои се однесуваа на 

информираноста на воспитувачите за карактеристиките на децата со посебни 

образовни потреби, нивото на соработка на воспитувачите со стручните служби 

и со родителите на децата со посебни образовни потреби, како и соработката и 

односот на останатите деца кон овие деца.  

Добиените податоци се анализирани и презентирани со примена на 

дескриптивна статистика (фреквенции (f), проценти (%)) со помош на 

статистичката програма SPSS 19.00. Целта на истражувањето произлегува од 

претходно дефинираниот предмет, и се однесува на утврдување на состојбата на 

вклученост на децата со ПОП во редовните групи во предучилишните установи. 
 

Резултати и дискусија 
 

Во примерокот вкупно беа вклучени 46 воспитувачи (28 од ДГ„Астибо“ и 

18 до ДГ „Вера Циривири Трена“). Беа опфатени воспитувачите кои работат во 

сите воспитни групи (мала, средна, голема).  

Во однос на возраста на воспитувачите, може да се забележи (графикон 

бр. 1), дека во градинките има ангажирано голем процент на повозрасни 

воспитувачи  (околу 40 % на воспитувачи над 50 години). А што се однесува до 

работното искуство (графикон бр. 2), примерокот во просек опфаќа воспитувачки 

                                                           
30

 Дел од прашањата во нашиот прашалник беа преземени од трудовите кои се наведени во 

користената литература 
31 Во овој труд се насочивме само на дел од децата со ПОП и тоа кон децата со пречки во 

физичкиот или психичкиот развој и токму на овие деца мислиме кога го користиме поимот „деца 

со посебни образовни потреби“. 
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кои се со поголемо работно искуство (54,35% на воспитувачки со работно 

искуство во детска установа од над 20 години).  

 

Графикон бр.1: Примерок на воспитувачи        Графикон бр.2: Примерок воспитувачи  

                           според возраст                                                      според работното искуство 

 

За подобра прегледност на добиените резултати, прашањата беа структурирани 

во две целини: 1) информираност на воспитувачите; 2) соработка и начин на 

работа  
 

Информираност на воспитувачите за децата со ПОП 
 

Препознавањето на децата со ПОП е еден од првите чекори за нивен 

понатамошен соодветен третман, како од страна на воспитувачите, така и од 

останатите стручни служби кои работат во детската градинка. Вообичаено, 

родителите и воспитувачите се првите кои имаат можност да ги препознаваат 

симптомите кај детето. Правилното и навремено препознавање и идентификација 

на овие деца е неопходно заради обезбедување на побрз соодветен третман во 

градинката, кој би се овозможил нивен правилен психо-физички развој, а 

понатаму и за нивната инклузија во училиштето и следните степени на 

образование. 

Оттука произлегува дека е неопходно познавање и владеење на оваа 

проблематика од страна на воспитувачите, се со цел навремено и точно 

препознавање на симптомите и начините на однесување карактеристични за 

децата со ПОП, како и нивен понатамошен соодветен третман.  

 
Со цел да ја утврдиме информираноста на воспитувачите за тоа кои се 

децата со ПОП, од нив побаравме да наведат кои според нив се деца со ПОП. 

Добивме разновидни одговори, од кои можеме слободно да заклучиме дека 

повеќето од нив  знаат да одредат кои ćе деца спаѓаат во оваа категорија, додека 

дел од нив имаат нецелосни сознанија за ова прашање. 

 Следно што не интересираше е количината на знаења и информираност 

со која располагаат воспитувачите, за децата со посебни образовни потреби. Од 

добиените одговори (Графикон бр. 3) евидентно е дека најголем процент од 

воспитувачите сметаат дека имаат доволно познавање за овие деца (65,22%).  
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Графикон бр. 3. Расположливо знаење на воспитувачите за децата со ПОП 

 

Во однос на прашањето за потеклото на сознанијата на воспитувачите за 

децата со ПОП добивме резултати кои говорат дека најголем дел од 

информациите воспитувачите ги добиваат преку електронските медиуми, 

семинари и предавања. Воспитувачите се информираат за децата со ПОП и преку 

стручните соработници во градинката и преку родителите на овие деца, во помал 

процент воспитувачите ги користат учебниците како извор до овие информации, 

а во најмал процент се користат весниците.   

Од резултатите лесно може да се воочи дека во денешно време моќен 

медиум од кои се црпат информации за секоја тема, а во конкретниот случај 

информираноста за проблемите на децата со ПОП и работата со нив, е 

електронскиот медиум, каде покрај страните на кои се нудат стручна помош, 

постојат и страни, форуми на кои се разменуваат информации за проблемите со 
кои се соочуваат овие лица и нивните семејства. Покрај електронскиот медиум, 

тука се и предавањата и семинарите организирани токму со оваа цел, 

информирање и доближување на сознанијата за децата со посебни образовни 

потреби до самите воспитувачи.  

Додека пак загрижувачки е фактот 

дека помал дел од нив читаат стручна 

литература за оваа проблематика. А тоа е во 

корелација на претходното, на моќта и 

достапноста на информациите преку 

електронските медиуми до сите и во секое 

време, како и можноста на брз начин да се 

разменат информации за соодветната 

проблематика. 
Графикон бр. 4 Работно искуство на воспитувачите  

со деца со ПОП 

 

Од друга страна, кога ги прашавме воспитувачите да ја наведат нивната 

претходна подготвеност да работат со деца со посебни образовни потреби во 

редовната група (предмети на факултет, обуки кои сте ги посетувале...) 

забележавме слаба подготвеност поради тоа што половина од воспитувачите не 

дале одговор на ова прашање, а останатите воспитувачи кои дале одговор 
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истакнуваат дека кај едни сознанијата им се од некој семинар или предавање кое 

го имаат посетено, а кај други сознанијата им се од еден – два предмети кои ги 

имаат слушано на факултет.  

Соработка и начин на работа 
 

Во моментов, во групите на 17 воспитувачи, (од 46 анкетирани) има 

вклучено деца со посебни образовни потреби. И тоа, во една група има по едно 

до две деца со посебни потреби. А во однос на претходното искуство на 

работење со овие деца забележавме дека повеќе од половина (67,39%) од 

анкетираните воспитувачи имаат работено со деца со посебни образовни потреби 

(Графикон бр. 4). Овој голем процент на наставници кои имаат работно искуство 

со деца со посебни образовни потреби, ни овозможува да откриеме бројни други 

прашања, меѓу кои и соработката воспитувач – стручни служби; воспитувач – 

родител; дете- дете и да ги согледаме добрите и слабите страни во досегашното 

работење и искуство на воспитувачите со овие деца. Скоро сите воспитувачи 

(93,55%) кои имаат работено со децата со посебни образовни потреби имаат 

побарано помош од стручните служби (Графикон бр. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Графикон бр. 5 Побарана помош од стручните служби за  

работењето со децата со ПОП 
 

Педагогот е лицето од стручната служба во детските градинки со кој 

воспитувачите најмногу соработуваат (42% од анкетираните воспитувачи со 

работно искуство со деца со ПОП) кога станува збор за децата со посебни 

образовни потреби, потоа е психологот (23% од анкетираните воспитувачи со 

работно искуство со деца со ПОП), а најмала соработка имаат воспитувачите со 

социјалниот работник (10% од анкетираните воспитувачи со работно искуство со 

деца со ПОП).  

Воспитувачите соработуваат и со нивните колеги за прашања поврзани со 

децата со ПОП и со родителите на овие деца. Најголем дел од родителите 

прифаќаат совети и се отворени за соработка, а само мал дел од родителите го 
игнорираат проблемот.  

Што се однесува до соработката на другите деца во групата со децата со 

посебни потреби, повеќе од половина од воспитувачите (околу 60% од 

воспитувачите кои работеле со деца со ПОП) имаат искуство на 

самоиницијативна соработка, прифаќање и помагање. Кај останатиот процент на 

воспитувачи децата, со ПОП се прифатени од страна на другите деца во групата 

само на инцијатива и настојување од страна на воспитувачот, мал процент 

воопшто не ги ни прифаќаат овие деца.  



  

369 

Кај повеќе од половина (61,29%) од анкетираните воспитувачки кои 

имаат работено со деца со ПОП, истакнуваат дека деца со ПОП во нивните групи 

биле препознаени и идентификувани уште при самиот упис во градинката. 

Останатиот процент на воспитувачи нагласуваат дека препознавањето и 

идентификувањето на оваа група на деца била извршена подоцна од страна на 

воспитувачот и во соработка со стручните служби.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Графикон бр. 6 Секојдневни воспитно - образовни активности на  

Воспитувачите и децата со ПОП 

 

Голем дел од воспитувачите кои имаат работно искуство со децата со 

посебни потреби (74,19%) го застапуваат мислењето дека вклучувањето на деца 

со посебни образовни потреби во редовните групи им го отежнува 

спроведувањето на секојдневната воспитно – образовна активност (Графикон бр. 

6). Веројатно и поради тоа голем дел од воспитувачите (80,65%) не изработуваат 

посебен индивидуален образовен план за секое дете со ПОП, туку работат по ист 

план и програма како и со останатите деца во групата (Графикон бр. 7). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Графикон бр. 7 Начин на работа на воспитувачот  

со деца со ПОП 

 
Во работата со деца со посебни образовни потреби воспитувачите често 

наидуваат на бројни потешкотии и проблеми, меѓу кои и: непослушност, 

недисциплина од страна на овие деца во редовната група, не сакаат да ги следат и 
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да се вклучат во организираните активности, при што на самите воспитувачи им 

е отежнато спроведувањето на редовните активности во групата. 

 
Заклучок 

Во текот на нашето истражување забележавме дека воспитувачите 

располагаат со нецелосни сознанија за децата со посебни образовни потреби. Тоа 

го утврдивме најнапред со парцијалните и нецелосно опфатени одговори на 

воспитувачите за тоа кои деца припаѓаат во групата на деца со посебни 

образовни потреби. Од друга страна половина од испитаните воспитувачи не 

сакаа да дадат одговор за потеклото на нивните сознанија за децата со ПОП, а 

останатите воспитувачи укажуваат на сознанија до кои дошле при посета на 

некој семинар или предавање, или од слушање на еден – два предмети поврзани 

со оваа тема на факултет. Покрај овие одговори на воспитувачите, кога ги 

прашавме тие самите да го определат нивото на знаење за децата со ПОП со кое 

располагаат, голем процент одговорија дека располагаат со доволна количина на 

знаења за овие деца.   

Сознанијата (искуството) на поголемиот дел од анкетираните 

воспитувачи кои имаат работено со деца со посебни образовни потреби ни 

овозможија да увидиме какво работно искуство имаат во инклузијата на децата 

со посебни образовни потреби. Воспитувачите се отворени и бараат помош во 

текот на нивното работење со децата со ПОП, тоа ни го покажа големиот 

процент на воспитувачи кои побарале помош од некој од лицата во стручната 

служба. Заедничко искуство на поголемиот дел од воспитувачите е  тоа што 

вклучувањето на децата со ПОП во редовните групи го отежнува 

спроведувањето на секојдневната воспитно – образовна активност и тоа што во 

работата со овие деца работат по ист план и програма како и со останатите деца 

од групата. Овој податок отвора бројни други прашања, меѓу кои: дали е 

потребно да се намали бројот на деца во групата во која има вклучено деца со 

ПОП?, дали е потребна поголема оспособеност/информираност на самите 

воспитувачи во поглед на работењето со деца со ПОП?, дали треба да се зголеми 

бројот на лица од стручната служба во самите градинки?, дали ќе се подобри 

ситуацијата ако има барем по два воспитувачи во една група?, дали треба да има 

промени и подобрување на материјално - техничката опременост на градинките? 

Би се согласиле дека сите овие фактори се важни и условуваат подобрување на 

целата ситуација. Она што можеме да го заклучиме од евидентираната состојба 

кај нас е дека станува збор за интеграција на децата со ПОП во редовните групи, 

но не и нивна инклузија. Важна е инклузијата на децата кои можат да бидат 

вклучени во редовните групи на детските установи, но мора да се посвети 

внимание на бројни аспекти (обуки на воспитувачи, засилување на кадарот, 

материјално – техничка опременост) се со цел да се создаде поволна основа за 

започнување на инклузија на децата со ПОП во редовните групи во детските 

установи.  
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Jadranka Runčeva, Despina Sivevska 

 

INCLUSION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS  

IN THE REGULAR GROUPS IN KINDERGARTEN 

 

Abstract: Today, more timely and more often publicly discussed is the issue of 

inclusion of children with special educational needs in regular education, starting from pre-

school institutionn continuing to primary and secondary school. However, this issue carries a 

number of other open questions and many problems waiting to be answered and solved in order 

to have appropriate inclusion of the children with special educational needs into regular 

groups in kindergartens and schools. In order to perceive the situation that we have, regarding 

the inclusion of children with special educational needs into regular groups in the 

kindergartens, we have conducted a survey in two kindergartens in Stip, Macedonia, in 

February 2014. 46 educators were encompassed in our research. Appropriate questionnaire 

was prepared for the educators and through this questionnaire we tried to: perceive their 

knowledge about the characteristics of the children with special educational needs, to see the 

level of the cooperation between professional services, educators and parents of the children 

with special educational needs, also to see the co-operation and relationship of the other 

children with these children. 

Key words: children with special educational needs, inclusion, kindergarten, educators. 

 




