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Предговор

Крајем 2019. године у Босни и Херцеговини је било 
око 8.000 избјеглица/миграната и тражилаца азила  
од којих 33% породица са дјецом и 7% дјеце без 
пратње. Многа дјеца из земаља захваћених ратним 
сукобима попут Сирије, Авганистана и Ирака нису 
никада ишла у школу или су изгубила године шко-
ловања. 

Долазак миграната и тражилаца азила је пред др-
жаве и њихове грађане ставио на тест толеранцију, 
отвореност и хуманост те, прије свега, институцио-
налну спремност држава да се носе са свим изазови-
ма миграција.

Један од тих изазова јесте и право на образовање, 
што је једно од основних људских права, гарантова-
но најважнијим међународним и домаћим конвен-
цијама и законима по којима се прописује да се 
право на образовање гарантује сваком дјетету без 
икакве дискриминације.

У складу с тим, Министарство цивилних послова 
Босне и Херцеговине покренуло је иницијативу 
и заједно са надлежним образовним властима и 
партнерима успостављена је радна група која је уче-
ствовала у изради Приручника за укључивање дјеце 
избјеглица/тражилаца азила и миграната у васпит-
но-образовни процес у Босни и Херцеговини. 

Приручник се развијао кроз низ састанака који су се 
одржали у периоду мај-децембар 2019. године као и 
уз индивидуални рад свих чланова радне групе. 

Приручник је израђен у години у којој се обиљежава 
30 година од усвајања Конвенције о правима дјетета, 
међународног документа којим се свијет обавезао да 
ће свој дјеци да обезбиједи једнака права на живот, 
породицу, образовање, задовољство и срећу, те је и 
овај приручник допринос дјеци избјеглицама, тра-
жиоцима азила и мигрантима који такође желе бити 
само ДЈЕЦА. 

УНИЦЕФ канцеларија у Босни и Херцеговини је 
пружила техничку и финансијску подршку изради 
приручника. 

Захваљујемо се Министарству просвјете и техно-
лошког развоја Републике Србије које је уступило 
приручник за школе у реализацији стручног упут-
ства за укључивање ученика избеглица/тражилаца 
азила у систем образовања и васпитања Србије који 
је представљао оквир за израду приручника у Босни 
и Херцеговини.
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Појмовник 

Мигрант/мигранти су особе које прелазе или су 
прешле међународну границу или су напустиле 
уобичајено мјесто пребивалишта и крећу се унутар 
границе своје државе, без обзира на правни статус 
особе, да ли је кретање добровољно или присилно; 
узроке кретања или дужину боравка.1 Такође у нор-
малним условима појам мигрант/мигранти (људи у 
покрету) одређује особу која се одлучује на промјену 
мјеста боравка ради економских разлога како би 
побољшала своје услове живота2. 

Избјеглице према дефиницији Конвенције о статусу 
избјеглица из 1951.године и њеног протокола из 
1967. године, су особе које се због страха од прогона 
на основу расе, вјероисповјести, националности, 
припадности одређеној групи или политичког 
мишљења, налазе ван земље свог држављанства 
и које не могу или због страха не желе да се ставе 
под заштиту те земље; или које, будући да немају 
држављанство, а као резултат тих догађаја се налазе 
ван земље свог предходног уобичајеног боравка не 
могу или, због страха не желе да се у њу врате. 

Избјеглички статус ће бити одобрен странцу који 
се због основаног страха од прогона због своје расе, 
вјере, националности, припадности одређеној 
друштвеној групи или политичког мишљења налази 
ван земље свог држављанства, а не може се или се 
због таквог страха не може да стави под заштиту те 
земље, као и особи без држављанства која се нала-
зи ван земље свог претоходног уобичајеног мјеста 
боравка, а не може се или се због таквиг страха не 
жели да врати у ту државу. Избјеглички статус је ста-
тус који се признаје на основу одлуке Министарства 
безбједности а након испуњења услова из члана 19. 
Закона о азилу.

Азил обухвата избјеглички статус и статус супси-
дијарне заштите у складу са Законом о азилу БиХ3.

Тражилац азила је странац који поднесе захтјев за 
азил о којем није донесена извршна одлука у складу 
са Законом о азилу БиХ. 

Супсидијарна заштита се одобрава странцу који 
не испуњава услове за одобрење статуса избјеглице 
из члана 19. Закона о азилу БиХ ако постоје озбиљ-
ни разлози за вјеровање да ће повратком у земљу 

поријекла или уобичајено мјесто боравка суочити са 
стварним ризиком од тешке повреде људских права 
и основних слобода. 

Потврда о исказаној намјери је документ који се 
издаје странцу који искаже намјеру за подношење 
захтјева за азил, којом се одређује смјер кретања и 
рок потребан за долазак у Министарство безбједно-
сти БиХ ради личног подношења захтјева за азил. 
Потврда садржи податке о особи која је исказала 
намјеру и члановима породице у пратњи. Сматра се 
правом на останак у БиХ за вријеме њеног трајања. 
Рок трајања потврде о исказаној намјери не може 
бити дужи од осам дана, с тим што у случају великог 
броја истовремено исказаних намјера за подношење 
захтјева за азил, рок трајања не може бити дужи од 
14 дана.4 

1  Извор: УНИЦЕФ БиХ, Дјеца избјеглице и мигранти (Refugee and Migrant Children)
2  Извор: IOM, 2001, Људска права и мигранти (Migrants and Human Rights)
3  Службени гласник БиХ, број 11/16 i 16/16.
4  Члан 32. Закон о азилу БиХ, Службени гласник БиХ, број 11/6 i 16/16
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Увод 

У складу са међународним конвенцијама, стра-
тешким оквиром у области миграција и азила и 
одговарајућим законима, те законима у образовним 
системима у Босни и Херцеговини (у даљем тексту 
БиХ) на нивоу предшколског, основног и средњег об-
разовања, БиХ као земља потписница треба да пру-
жи безбједност, одговарајући смјештај, те свеукупну 
бригу за живот дјеце тражилаца азила, избјеглица и 
миграната и њихових породица. Према процјенама, 
средином 2019.године, од укупног броја мигранта/
избјеглица (4000-5000), 20 % су дјеца, а једна трећина 
су дјеца без родитељске заштите. 

Појачан прилив тражилаца азила и миграната је 
захтијевао одговор свих институција у БиХ, те је 
Савјет министара БиХ на 142. сједници у мају 2018.
године, донио закључак којим се у функцију треба 
да ставе сви расположиви капацитети институција 
у БиХ с циљем прихватања, смјештаја и збрињавања 
миграната, а у складу са законима БиХ и међународ-
ним конвенцијама.   

Један од одговора на мигрантску кризу институција 
у области образовања је укључивање дјеце избјег-
лица/тражилаца азила и миграната у васпитно-об-
разовни процес у БиХ на подручјима на којима је и 
смјештен највећи број ове популације: Унско- 
-сански, Сарајевски и Херцеговачко-неретвански 
кантон. Дјеца која имају признат избјеглички статус 
или статус супсидијарне заштите од стране надлеж-
ног Министарства безбједности редовно похађају 
све нивое образовања у цијелој Босни и Херцегови-
ни. Такође дјеца тражиоци азила су несметано били 
индивидуално укључени у образовање до 2018. годи-
не кад се Босна и Херцеговина суочила са значајно 
појачаним доласком тражилаца азила, избјеглица и 
миграната. 

Више од 70% дјеце, према истраживању које је про-
вео Save the Children и УНИЦЕФ Брза процјена образов-
них потреба у Босни и Херцеговини5 је исказало жељу 
за похађањем редовне наставе у подручју у којем 
тренутно живе.  

Имајући у виду тешку ситуацију у којој се налазе 
дјеца као и адолесценти, међународне и локалне 
организације су врло брзо реаговале на ситуацију и 
започеле су са организовањем неформалне наставе. 

Углавном су то биле креативне радионице, учење 
језика, спортске и умјетничке активности.  

У јануару/фебруару 2019.године, прве групе дјеце 
(око 200) су кренуле у основну школу. У Унском - 
-санском кантону су школе: ЈУ ОШ „Брековица“ 
Бихаћ; ЈУ ОШ „Хармани II“ Бихаћ; ЈУ ОШ „Прекоуње“ 
Бихаћ; ЈУ ОШ „Прекоуње“ Бихаћ -ПШ „Бакшаиш“, 
укупно пет школа. У Сарајевском кантону још у 
децембру 2018.године једна група дјеце миграната је 
кренула у ОШ „Прва основна школа“ Илиџа, а затим 
у сљедећој години и у ОШ „ 9. Мај“, Пазарић, Сараје-
во. Рад у школама се одвијао углавном у времену од 
9.00 до12.00 и 11.00 до 14.00.  

Уважавајући потребу за једном врстом Приручника 
који би био водич наставницима у раду са дјецом 
избјеглицама/тражиоцима азила и мигрантима. 
Министарство просвјете и технолошког развоја Ре-
публике Србије је уступило свој Приручник за школе у 
реализацији стручног упуства за укључивање ученика 
избјеглица/тражилаца азила и миграната у систем 
образовања и васпитања Министарству цивилних 
послова БиХ на коришћење и адаптацију. 

Министарство цивилних послова БиХ у сарадњи са 
надлежним образовним властима у БиХ формирало 
је радну групу за израду овог приручника којој су се 
према потреби придружили наставници из школа 
који раде са дјецом тражиоцима азила/избјеглицама 
и мигрантима као и представници међународних 
организација. 

Приручник за укључивање дјеце тражилаца азила/
избјеглица и миграната у образовне процесе у БиХ је 
први институционални одговор надлежних образов-
них власти на потребе дјеце у ситуацији појачаног 
прилива тражилаца азила и миграната и пред-
ставља подршку свим наставницима и сарадницима 
у настави који ће да имају прилику да раде с дјецом 
тражиоцима азила/избјеглицама и мигрантима. 
Такође овај приручник се може користити у раду са 
другим искљученим или вулнерабилним ученицима 
или у неким другим кризним систуацијама.  

5  Извор: Save the Children и УНИЦЕФ, 2018
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1.  
Међународни правни 
оквир и право на 
образовање дјеце 
избјеглица/тражилаца 
азила и миграната у БиХ

БиХ као чланица Уједињених народа и чланица 
Савјета Европе приступила је и ратификовала вели-
ки број међународних конвенција/повеља и других 
докумената који су од важности за правно уређење 
државе у области људских права и основних слобо-
да, права дјетета, статусу и правима избјеглица и 
тражилаца азила. Ратификовањем међународних 
конвенција из горе наведених области БиХ је јасно 
изразила своју опредјељеност да активно учествује у 
области заштите људских права и основних слобода, 
права дјетета, заштите избјеглица у свим фазама 
поступка укључујући обезбјеђивање права тражио-
цима азила. 

Чињеница је да људска права подразумјевају однос 
појединца и државе, а да је право на образовање 
искључиво право појединца, чије уживање држа-
ва мора да обезбиједи али и да омогући примјену 
међународних стандарда и других прописа на које 
се обавезала.  

1.1. Међународни оквир УН 
Неки од најважних докумената су: 

• Универзална декларација о правима човјека се 
позива у члану 1. “ на чињеницу да се “сва људска 
бића рађају слободна и једнака у достојанству и прави-
ма и “требају једни према другима поступати у духу 
братства”6. Ово је и први међународни документ 
којим је образовање проглашено људским правом. 
Члан 26. говори о основном образовању као обaвез-
ном те подстиче даље образовање.

• Међународни пакт о грађанским и политичким 
правима7;

6  Усвојена на Генералној скупштини Уједињених народа 1948, Резолуцијом 217 
7  Усвојена Резолуцијом Генералне скупштине УН-а 1996 
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• Међународни пакт о економским, социјалним и 
културним правима8 члан 13. БиХ је ратификовала 
Пакт и тиме преузела обавезу у заштити економ-
ских, социјалних и културних права до максимума 
расположивих средстава заштите. Из перспективе 
области образовања Пакт се односи и на расположи-
вост, доступност/прихватљивост и прилагодљивост 
система образовања.

• Конвенција о статусу избјеглица из 1951. године 
и Протокол о статусу избјеглица из 1967.9 је основ-
ни међународни документ који поставља оквир за 
дефиницију статуса избјеглице и прописује заштиту 
и права која избјеглице требају да уживају у току 
процеса азила, као и након стицања статуса избјег-
лице док се не стекну услови за трајно рјешење њи-
ховог избјегличког проблема. Члан 22. прописује да 
су државе дужне да примјене исто поступање према 
избјеглицама као и према својим држављанима у 
погледу основног образовања, те што повољније 
поступање у вези са осталим видовима образовања. 

• Конвенција Уједињених нација о правима д јете-
та10 Потребно је нагласити да је Конвенција о прави-
ма дјетета дио Анекса 4 Општег оквирног споразума 
за мир у БиХ. Заснива се на четири основна прин-
ципа: право на живот, опстанак и развој; недискри-
минацију, најбољи интерес дјетета и уважавање 
мишљења дјетета. Конвенција садржи свеобухватне 
стандарде заштите права дјеце и примјењује се на 
сву дјецу без дискриминације укључујући и дјецу 
избјеглице. „Члан 28. прописује право на бесплатно 
образовање за сву дјецу, а државе су се обавезале да 
ће да подстиче развој средњег и средњег стручног 
образовања. Општи коментар број 2011 – остваривање 
права дјетета у адолесценцији у којем се потврђује 
право на квалитетно и инклузивно образовање 
адолесцената укључујући и мигранте, а државе су 
позване да предузму нужне мјере везано уз дис-
криминацију у приступу образовању, борбу против 
дискриминаторских ставова у оквиру образовног 
система, те обезбјеђивање избјегличког статуса. 

• Међународна конвенција о укидању свих обли-
ка расне дискриминације члан 4. којим се осуђује 
„свака врста пропаганде и све организације које 
се руководе идејама или теоријама заснованим на 
супериорности неке расе или групе особа извјесне 
боје или етничког поријекла или које желе да оправ-
дају и подрже неки облик расне мржње или дискри-
минације.“12  

1.2 Правни оквир Савјета 
Европе 

• Европска конвенција о људским правима и 
основним слободама13 Члан 2. Устава БиХ наводи 
да се права и слободе ове Конвенције директно 
примјењују и у Босни и Херцеговини. Члан 2. Кон-
венције гласи да „ниједна особа неће бити лишена 
права на образовање.“ Према Европској конвенцији 
о људским правим и основним слободама право на 
образовање обухвата: право приступа образовним 
установама у сваком тренутку; право на ефикасно 
образовање; право на службено признавање студија, 
које је студент успјешно завршио. 

Остваривање права избјеглица и мигранта, те из-
међу осталог и права на образовање дефинише и  
• Европска социјална повеља (ревидирана)14 је ос-
новни европски документ заштите човјека, породи-
ца, жена, мајки, дјеце и инвалида, миграната и дру-
гих у области рада, професионалног опредјељења, 
здравствених услуга, колективног преговарања и 
социјалне сигурности. Међутим остваривање права 
радника, у случају избјеглица и мигранта под-
разумјева њихов регулисани статус. 

• Лисабонска конвенција о признавању квалифика-
ција у високом образовању15. Комитет о признавању 
квалификација у високом образовању у Европском 
подручју усвојио је на ванредној сједници, у новем-
бру 2017. године у Страсбоургу, нову Препоруку о 
признавању квалификација које имају избјеглице, 
расељене особе и особе у ситуацији попут избјегли-
ца. 

ЕУ је донијела низ прописа који се односе на 
мигранте а који такође укључују и право на образо-
вање: ЕУ повеља о основним правима, члан 14. који 
се односи на право сваке особе на образовање и на 
приступ стручном и трајном оспособљавању, а то 
право укључује могућност бесплатног обавезног 
школовања16; Life Long Learning Platform – стратеш-
ки документ под називом Интеграција избјеглица и 
мигранта кроз образовање17, ЕУ профил вјештина за 

8  Усвојен Резолуцијом 2200 А Генералне скупштине 1996  
9  Усвојена Резолуцијом Генералне скупштине 1951.године 
10  Усвојена од стране Генералне скупштине 1989.године 
11  https://j4c.ba>wp-content>upload>2018/02  Општи коментар број 20 Конвенције о 

правима дјетета 
12  Усвојена Резолуцијом Генералне скупштине, 1965.године
13  БиХ ратифицирала конвенцију у јулу 2002.године 
14  Европска социјална повења, Страсбоург, 1996,БиХ ратификовала 2008.године 
15  Извор: www. Центар за информисање и признавање докумената у области висо-

ког образовања  (CIP) 
16  Извор: Службени лист ЕУ 2007/C 303/1, ЕУ повеља о темељним правима 
17  Извор: ec.europa.eu/commission/priorities/migration-en
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грађане земаља ван ЕУ. Област рада и запошљавања 
за мигранте је дефинисана низом ЕУ директива, 
односно прописа.18 

 

1.3. Правни оквир у БиХ 

Правни оквир у БиХ укључује: Устав Босне и Херце-
говине19; Устав Федерације БиХ20; Устав Републике 
Српске21; Устави кантона /жупанија у Федерацији 
БиХ; Статут Брчко дистрикта БиХ22 Два закона де-
финишу област миграција и азила: Закон о азилу23 и 
Закон о странцима24.  

Област образовања је дефинисана оквирним зако-
нима у области предшколског, основног, средњег, 
средњег стручног образовања и високог образовања, 
законима ентитета Република Српска, 10 кантона/
жупанија у Федерацији БиХ и Брчко дистрикту БиХ. 

• Устав Босне и Херцеговине у преамбули се позива 
на Општу декларацију Уједињених народа и Општу 
декларацију о људским правима а члан 2. Устава 
прописује да ће „Босна и Херцеговина и оба њена 
ентитета обезбиједити највиши ниво међународно 
признатих људских права и основних слобода“, члан 
2, став 3 који прописује да „све особе на територији 
БиХ уживају људска права и основне слободе“ и став 4 
који се односи на недискриминацију по било којој 
основи Ови акти имају приоритет над осталим 
законима.25  

Надаље, један од УН циљева одрживог развоја 
SDG4-Постизање инклузивног и квалитетног обра-
зовања све дјеце потврђује увјерење да је школовање 
најмоћније и доказано средство одрживог развоја. 
Према овом циљу, све дјевојчице и дјечаци завр-
шиће бесплатну основну и средњу школу до 2030. 
године. Исто тако, циљ је да обезбиједи исте могућ-
ности у погледу приступачног стручног образовања, 
као и укинути диспаритет у погледу пола и богатсва 
са циљем постизања универзалне доступности ква-
литетног вишег образовања.   

Закони у области азила и странаца

Министарство безбједности БиХ је надлежно за 
област миграција и азила те за провођење доле наве-
дених закона. 

Закон о странцима члан 58. признаје и право борав-
ка на основу хуманитарних разлога (ако је жртва  
трговине људима, малољетном дјетету без роди-
тељске заштите, особи без држављанства, те на 
основу других хуманитарних разлога које на прије-
длог Министарства безбједности прописује Савјет 
министара), а члан 123. прописује поступање са 
малољетницима с посебном пажњом и уважавањем 
у складу са Конвенцијом о правима дјетета

Законом о азилу чланом 11. надлежно министар-
ство и све институције у поступцима према дјеци 
се руководе најбољим интересом дјетета, у складу 
са Конвенцијом о правима дјетета. Члан 19. и члан 
22. дефинишу услове за стицање статуса избјегли-
це и особе под супсидијарном заштитом, а чланом 
62. обезбјеђује се странцу који је под привременом 
заштитом да између осталих права има право на  
основно и средње образовање, а чланом 76. се 
регулише сет права тражилаца азила, укључујући и 
право на основно и средње образовање најкасније у 
року од три мјесеца од подношења захтјева за азил. 
Члан 19. и члан 22. дефинишу услове за додјелу 
избјегличког или статуса супсидијарне заштите. 
Чланом 76. прописана су права и обавезе тражилаца 
азила, између осталог право на приступ основном 
и средњем образовању. Права избјеглица и страна-
ца под супсидијарном заштитом укључујући право 
на образовање дефинисана су чланом 78. Закона о 
азилу.  

1.4. Закони у основном 
и средњем образовању 
образовних система у БиХ 

Закони из области основног васпитања и образо-
вања обезбјеђују једнак приступ и једнаке могућно-
сти без дискриминације (одредбе које се односе на 
забрану дискриминације дјеце по било ком основу). 
Сви закони који регулишу ове области су наведени у 
прилогу 1 овог приручника. 

Релевантне одредбе међународних конвенција и 
других декларација су препозанте у свим законима 
основног васпитања и образовања што обaвезује 
једнак приступ за све основном васпитању и об-
разовању укључујући и приступ дјеце избјеглица/
тражилаца азила и миграната у формалне системе 

18  EУ директива 2003, EУ директива 2009, EУ директива 2014, EУ директива 2016
19  Анекс IV Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, потписан 

14.12. 1995.године 
20  “Службене новине Федерације БиХ”  број. 1/94, 13/94, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 

63/03, 9/04, 20/04,33/04,72/05,88/05
21  Устав Републике Српске”Службени гласник Републике Српске”, бр 21/9-прочишће-

ни текст, 28/94, 8/96, 15/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 
115/05, 111/05 I 48/11

22  Статут Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, „Службени гласник Брчко дистрик-
та БиХ“, бр. 17/0 8 i 39/09

23  Закон о азилу,, “Службени гласник Бих”, бр 11/06 i 16/16.
24  Закон о странцима, “  Службени гласник БиХ, бр 88/15
25  Члан II Устава БиХ - Људска права и међународни стандарди 
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образовања у БиХ. У свим образовним системима је 
прописано обавезно основно образовање. 

Анализом закона у области средњег образовања 
може се закључити да сви закони у области средњег 
и средњег стручног образовања на нивоу БиХ, енти-
тета Република Српска, 10 кантона/жупанија у Феде-
рацији БиХ и Брчко дистрикта БиХ дају могућност 
укључивању дјеце мигранта/избјеглица у образовни 
систем укључујући начело недискриминације и 
права дјеце на приступ образовању (сходно међуна-
родним конвенцијама). Укључивање дјеце у средње 
образовање није једнако регулисано у свим кантони-
ма/жупанијама у БиХ. Закони који дефинишу област 
средњег образовања не дефинишу једнако обавезно 
средње образовање. Закони у Унско-санском, Босан-
ско-подрињском кантону Горажде и Сарајевском 
кантону је обавезно једногодишње- двогодишње 
средње образовање.   

1.5. Надлежне институције у 
областима миграција и азила у 
БиХ 

Надлеже институције за поступање у областима 
азила (у складу с одредбама Закона о азилу): Савјет 
министара БиХ; Министарство безбједности БиХ; 
Министарство цивилних послова БиХ; Министар-
ство за људска права и избјеглице БиХ; Служба за 
послове са странцима БиХ;  Гранична полиција БиХ; 
Остали органи унутрашњих послова у БиХ; Други 
надлежни органи. 

Кратак приказ институционалне слике Министар-
ства безбједности БиХ у прилогу 1.2.  

1.6. Надлежне институције у 
области образовања у БиХ 
Институционална слика образовног сектора у БиХ 
је одраз уређења државе, дефинисаног Уставом БиХ, 
уставима ентитета и кантона/жупанија, те Статутом 
Брчко дистрикта.  

Министарство цивилних послова БиХ према За-
кону о министарствима и другим органима управе 
БиХ26 члан 15., има улогу координисања активности, 
усклађивања планова ентитетских органа власти и 
дефинисаних стратегија на међународном плану.   

Федерално министарство образовања и науке има 
координирајућу улогу у Федерацији БиХ. 

26  “Службени гласник БиХ”, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 
103/09, 87/12 i 6/13,

Пуну и неподјељену надлежност у образовању имају 
Република Српска, десет кантона/жупанија у Феде-
рацији БиХ и Брчко дистрикт БиХ. 
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2.  
Изазови у образовању 
за ученике избјеглице/
тражиоце азила и 
мигранте 

Дјеца тражиоци азила, избјеглице и мигранти на 
свом путу до одредишта су изложени мањком без-
бједности, хране, приступа здравственим, социјал-
ним и образовним услугама, раздвојености од роди-
теља и насиљу, међутим они ипак имају снаге да се 
носе са наведеним изазовима. Дјеца сама потврђују 
да су њихови основни проблеми везани уз образо-
вање и смјештај. Дакле укључивање у редовно обра-
зовање је задатак свих институција и међународних 
организација, а првентсвено система образовања. 

Прије започињања процеса укључивања у образовне 
институције потребно је водити рачуна да су дјеца 
дуго времена провела на путу, односно мијењала 
земље боравка, а тиме и различите системе обра-
зовања. Неки, нису ни били у процесу образовања, 
а неки су имали прекиде и по неколико година. 
Групе адолесцената представљају један од посебно 
осјетљивих изазова за средину у којој се налазе. Они 
су од дјеце постали млади људи и за ову групу обра-
зовање постаје могућност за нови и бољи живот.  

Истраживања везана уз димензију укључивања у 
редовне програме образовања, односно школу,27 те 
у коначници интеграцију, наводе споразумјевање 
односно непознавање језика као један од кључних 
изазова. Ова димензија се издваја као основни 
предуслов свих аспеката интеграције. Избјеглице 
и тражиоци азила у свим ситуацијама истичу језик 
као кључну димензију. Друга димензија, односно 
изазов је смјештај. У највећем броју случајева из-
бјеглице,тражиоци азила и мигранти су смјештени 
ван насеља и живе одвојено од домицилног станов-

ништва, што је случај и са дјецом. Поред смјештаја 
суочени су и са оскудицом у храни, родитељи су 
незапослени, а будућност и перспективе живота су 
неизвјесне. 

 У процесу укључивања дјеце у васпитно-образовни 
процес гледано са апекта њихове будуће интегра-
ције није пожељно да су сва дјеца у једном одјељењу 
у школи. С циљем креирања инклузивног и подр-
жавајућег окружења је важно да су дјеца у близини 
познатих особа и истих, односно личних култура. 
У том контексту вршњачка подршка у школи и 
заједничке активности везне за музику, умјетност и 
спорт су активности које повезује дјецу и помажу у 
комуникацији.  

Дужина боравка на одређеном мјесту у истражи-
вањима се наводи као један од изазова код укључи-
вања тражилаца азила/ избјеглица у школе.28 Кратко 
вријеме боравка у школи или боравак са прекидима 
је ометајући фактор за интеграцију. Овај аспект је 
особито значајан када су у питању адолесценти и 
њихово укључивање у средње образовање.  

Психосоцијални и здравствени статус дјеце су 
елементи које треба врло озбиљно размотрити 
особито у процјени резултата и праћења напретка 
потребно је имати на уму да трауматско искуство 

27  Изазови интеграција избјеглица у Хрватско друштво: Ставови грађана и при-
премљеност локалних заједница, Деан Ајдуковић, Загреб 2019

28  Ibid
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• Језична баријера  

• Социоекономска ситуација      

• Кратко вријеме боравка  

• Социјална изолованост

• Психолошке трауме и стрес 

• Дискриминација и стереотипи

2.1. Стрес и психолошки 
опоравак ученика избјеглица/
тражилаца азила и миграната   
Према извјештају УНХЦР-а Свјетски трендови за 
2018.годину30 укупан број избјеглица је у 2018.години 
био 70,8 милиона који су због прогона, конфликта, 
насиља или кршења људских права напустили своје 
домомове, од чега је половина дјеце испод 18 година 
старости. 

Дјеца избјеглице и мигранти која долазе у БиХ 
са родитељима, а нарочито дјеца без родитељске 
пратње су више од одраслих погођена траумама и 
стресом због дуготрајне небезбједности, сталног 
страха за живот, губитка дома, својих пријатеља или 
ближњих. Све то утиче на дијете, међутим колике ће 
бити посљедице трауме зависи о изложености трау-
матском догађају, његовој породица као и подршци 
коју може да добије у новој средини. 

Досадашња искуства изложености избјеглиштву и 
присилним миграцијама показују да више од поло-
вине особа пати од неке врсте психолошке трауме. 
Догађаји који су ван уобичајеног искуства пред-
стављају психолошку трауму. Трауматски догађаји 
се разликују по свом интензитету, али углавном 
остављају посљедице на психолошком плану. 

Реакције на трауматско искуство су неизбјежне, 
нарочито код дјеце. Стога је значајно, већ код првих 
разговара са дјететом и родитељима, посветити 
пажњу психолошком опоравку. 

Трауматско искуство и стрес имају посљедице и 
на наставни процес. Дјеца избјеглице и мигранти, 
често имају смањено занимање за уобичајене актив-
ности, смањење концентрације, претјерану осјетљи-
вост или показују бијес и љутњу чешће од осталих 
ученика. 

За наставника је важно да препозна знакове стреса 
и трауме и правовремено да реагује. Стања стреса 
препознајемо на основу четири групе знакова.31

• Емоционални (туга, нерасположење, безвољност, 
љутња, паника)
• Мисаони (слаба концентрација, лоше запамћи-
вање)
• Физички (болови у стомаку, главобоље, знојење 
руку, лупање срца, црвенило у лицу, лош изглед 
уопштено, лош апетит)
• Понашајни (плач, лупање ногом од под, лупкање 
прстима по столу, неконтролисани испади, повла-
чење у себе)

29  Извор: Инклузивним образовањем против сегрегације у школама у Европи: темат-
ски документ, Повјереник за људска права Савјета Европе, 2016

30  UNHCR Global trends 2018, https://www.unhcr.org/5d08d7eet.pdf
31  Арамбашић, Л.(2000). Психолошке кризне интервенције:Психолошка прва помоћ 

након кризних догађаја, Загреб: Друштво за психолошку помоћ.

битно мијења начин на који тијело функционише, 
смањујући концентрацију и запамћивање. Школа 
треба у сарадњи са надлежним институцијама да 
обезбиједи психолошку подршку за ову дјецу како би 
могућности за њихов опоравак започеле што прије. 
Родитељи дјеце често наводе као сметњу процеса 
учења лоше психосоцијално стање које утиче и 
на физичко здравље. Школе треба да имају везу са 
службама у примарној заштите како би на вријеме 
почели рјешавати здравствене тегобе физичког 
здравља.  

Избјеглице, тражиоци азила и мигранти су као и 
њихови родитељи у ризику изложености дискри-
минацији. Сензибилизовање јавности и локалне 
заједнице, заједничке активности локалног ста-
новништва су пожељни фактори превенције свих 
облика дискриминације.  

Важно је знати да обезбјеђивање похађања редовне 
школе за дјецу избјеглице/тражиоце азила и мигран-
те може помоћи интеграцији њихових родитеља/ 
старатеља у друштво што су потврдила истражи-
вања са овом популацијом у неким земљама ЕУ29.  

Кључни изазови који утичу на резултата у школи: 
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Кратке смјернице за разреднике и наставнике: 
Како комуницирати са учеником избјеглицом, тра-
жиоцем азила и мигрантом о његовом трауматском 
догађају?  

За д јецу у нижим разредима:  
• У разговору одржавајте контакт очима 
• Помозите д јетету да искаже своје осјећања 
• Будите искрени и отворени  
• Користите игру као начин изражавања (цртање, 
пјевање, моделирање)  

Адолесценти  
• Слушајте без вредновања и критичких коментара 
• Говорите мало 
• Не прекидајте ученика док говори  
• Користите рефлексију  
• Кроз невербалну комуникцију шаљите позитивне 
поруке

 
Са дјецом и адолесцентима треба поступати пажљи-
во да комуникациони процес не би утицао на наста-
ву и учење, те њихов психолошки опоравак. 

Подаци показују да већина особа (80%) се спонтано, 
с временом опорави, док 20% треба професионалну 
помоћ.32 

Дјеца основношколског узраста тешко изражавају 
своја осјећања ријечима. Стога експресивне техни-
ке омогућавају да изразе дио осјећаја и енергије. 
Цртајући, пишући, плешући заједно, причају о 
цртежима, покретима и на тај начин дијеле осјећаје 
са другима, односно вршњацима. Коришћење 
експресивних и креативних техника има још једну 
корист. Оне су забавне. Да би дјеца прерадила 
тешке тренутке важно је забавити се, опустити се 
и дружити се кроз игру са другима. Наставници у 
школама Унско-санског кантона и Кантона Сараје-
ва су користили ХЕАРТ33 технику са ученицима 
избјеглицама/тражиоцима азила и мигрантима која 
је поред едукативне и креативне стране имала за 
циљ и психолошки опоравак. Искуства кроз ради-
онице показују да су технике са луткама и технике 
моделирања изузетно корисне. Оно што дјеца не 
могу вербално комуницирати са наставником или 
вршњаком могу са луткама. Моделирањем пласте-
лина или другог материјала рјешавају се бијеса, туге 
и лоших осјећаја. 

У ОШ „9. мај“  Пазарић, Кантон Сарајево, у оквиру 
радионице психосоцијалне подршке радило се 
на стратегијама за превладавање стреса и које се 
најчешће примјењују: тражење социјалне подрш-
ке, подршке блиских особа/родитељ, наставник, 
вршњак, усмјереност на рјешавање проблема, 
смањење тензије и избјегавање стресних ситуација.    

 
Важно је да наставници имају активан и оптимисти-
чан приступ који ће да омогући дјеци да поновно 
успоставе осјећај безбиједности и да препознају 
наду за другачији и бољи живот.34 Стога васпит-
но-образовни процес представља улаз дјеце у једну 
другу стварност и има способност да умањи стрес и 
постепено јача адаптивне способности ових учени-
ка уз помоћ наставника и вршњака.  

Циљ васпитно-образовног процеса је и емоцио-
нална едукација, односно помоћи дјетету да научи 
принципе емоционалне контроле у нормалним 
ситуацијама али и у ситуацијама кризе. Дијете у 
школи постепено учи како се носити са свакоднев-
ним ситуацијама које се не могу брзо мијењати или 
можда никако, учи како правити мале промјене на 
које може сам утицати уз помоћ наставника, вршња 
ка и родитеља. Међутим за различите технике 
помоћи психолошког опоравка потребна су посебна 
знања и вјештине.  

Уколико разредници и наставници примјете да 
психолошка траума или стални стрес утичу на 
наставни процес, или примјете неку од горе наведе-
них особености, потребно је остварити контакте са 
центрима за ментално здравље који су смјештени 
у домовима здравља локалних заједница и на тај 
начин обезбиједе ученицима избјеглицама /тражио-
цима азила и мигрантима као и њиховим родитељи-
ма стручну и правовремену помоћ. Такође и службе-
ници међународних и локалних организација који 
се баве психолошком помоћи су од велике користи 
јер имају прве контакте са дјецом и родитељима на 
мјестима на којима живе, односно у прихватним 
центрима и могу у раној фази препознати знакове 
трауме и стреса и пружити одговарајућу психолош-
ку помоћ.  

32  Извор: Превазилажење трауме: Теорија, превенција и третман ( Kleber, R.J.,Brom, 
D.Coping with trauma: Theory, prevention and treatment (1992): Lisse, Netherlands

33  Једна од метода рада са д јецом избјеглицама и мигрантима (Healing through 
education and arts; Лијечење кроз образовање и умјетност) 

34  Lazarus S.Richard, Folkman, S.(2004). Стрес, процјена и суочавање, Јастребарско: 
Наклада Слап
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Фотографије објављене уз  дозволу ОШ „9. мај“  Пазарић, Сарајево 
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3.  
Укључивање дјеце 
избјеглица/тражилаца 
азила и миграната у 
васпитно-образовни 
процес
Процедуру за укључивање дјеце избјеглица/тражи-
лаца азила и миграната покрећу надлежне образов-
не власти на простору на којем су смјештена дјеца 
избјеглице и међународне организације.  

Укључивање дјеце избјеглица и тражилаца азила 
у школе може бити заједнички организовано или 
индивидуално по захтјеву родитеља или старатеља. 
Ово је нарочито препоручљиво кад су дјеца у при-
ватном смјештају.   

Прије поласка дјеце избјеглица у школу потребно је 
предузети сљедеће активности: 

- Надлежне образовне власти одређују  школе, 
водећи рачуна о удаљености прихватних центара и 
капацитетима школа; 

- Надлежне образовне власти заједно са школама 
врше анализу, имајући у виду ресурсе  одабраних 
школа (просторни капацитети, људски ресурси, број 
ученика и разреда). Поред ресурса школе потребно 
је водити рачуна о равномјерној расподјели ученика 
по школама како би се избјегла било која врста 
сегрегације. Такође је пожељно да д јеца која говоре 
исти језик или су из исте породице буду заједно. 
Искуство са д јецом избјеглицама говоре да се брзо 
уклопе у средину и остваре пријатељства са вршња-
цима, ипак је лакше када су са скупином исте д јеце 
са којом бораве у центру.  
 

- Прије укључивања дјеце у школу, представници 
управе школе обављају посјету прихватним центри-
ма у којима д јеца избјеглице бораве. Пожељно је да 
су у посјету укључени педагози/психолози из школа 
како би на професионалан начин обавили разгово-
ре са родитељима и д јецом. 

- У току разговара стручне особе ће родитељима да 
укажу на важност наставка или започињања обра-
зовања те позитиван утицај боравка д јеце у школи 
(дружење са вршњацима, учење језика, планирање 
времена и слично). 

- Локална заједница је незаобилазан фактор и у 
процесу укључивања дјеце у школе. Надлежне обра-
зовне власти и школе треба да се повежу и сачине 
мрежу свих главних актера у локалној заједници 
попут општина, социјалних служби и здравствених 
институција. 

- Социјалне службе и њени службеници су нарочито 
значајни за д јецу која су без родитељске заштите 
будући да они преузимају бригу о истим. 

- Здравствене установе имају обвезу да обаве 
здравствене прегледе све д јеце прије поласка у шко-
лу. Такође је потребно укључити професионално 
особље које ће бити од помоћи за све психосоцијал-
не потешкоће д јеце избјеглица/тражилаца азила и 
миграната. 

- Међународне и локалне организације могу да пруже 
помоћ и подршку 
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Примјер: Укључивање дјеце избјеглица/тражилаца азила и миграната у ОШ 
„Хармани II“, Бихаћ, Унско-сански кантон 

Фотографије су објављене уз дозволу ОШ“ Хармани II, Бихаћ  

Први дан доласка ученика избјеглица,тражилаца 
азила и миграната у ОШ „Хармани“ је био 28.1. 2019. 
године. Упис је омогућен уз подршку Министарства 
образовања, науке, културе и спорта Унско- 
-санског кантона и међународних организација: У 
НИЦЕФ-а и Save the Children. Дјеца су била годишта од 
2005-2013. Први дан је дошло 28 ученика, а укупно их 
је укључено у наставни процес 32. По доласку у школу 
сви ученици тражиоци азила/избјеглице и мигранти 
су укључени у ХЕАРТ учионице. 

Индивидуални упис се примјењује уколико дјеца 
избјеглице и тражиоци азила имају ријешен статус 
што подразумјева да посједују избјеглички картон 
или јединствен матични број у случају дјеце са при-
знатим избјегличким статусом, те у случају дјеце 
под субсидијарном заштитом која посједују картон 
супсидијарне заштите, али немају ЈМБ, те у слу-
чају дјеце која су поднијела захтјев за азил и имају 
картон тражилаца азила, али немају ЈМБ. Упис се у 
овим случајевима обавља као и за сву осталу дјецу 
која се уписују у школу било да су у питању дјеца у 
прихватном центру или су смјештени приватно по 
захтјеву родитеља или старатеља, уз помоћ невлади-
них организација уколико је потребно. 

Дјеца која су изразила намјеру тражења азила, али 
још увијек нису регистрована као тражиоци азила и 
немају картон тражилаца азила се уписују у шко-
лу у сарадњи са надлежним образовним властима 
уколико су дјеца смјештена у привремен прихватне 
центре. Могућ је индивидуални упис у случају да 
су дјеца смјештена приватно по захтјеву родитеља 
или старатеља, уз помоћ невладиних организација 
уколико је потребно. 

35  Закон о забрани дискриминације БиХ (“Службени гласник БиХ, број 59/2009 i 
66/2016) 

Међутим сходно међународним конвенцијама као 
и Закону о забрани дискриминације БиХ право на 
образовање не смије бити ускраћено нити једном 
дјетету35. 
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36 Извор: Teaching Refugee Children

4.  
Стварање безбједне и 
подстицајне климе у 
школи 

Данашња научна пракса често дефинише школу 
и као заједницу сусрета, заједницу одрастања која 
треба различитим школским активностима да омо-
гући ученицима да усвоје и друге врлине, а не само 
знање, вјештине и компетенције. 

Заједницу школе чине наставници, ученици и њи-
хови родитељи и она је такође и основ социјалног 
развоја. Школа је мјесто гдје дјеца проводе већи-
ну времана стога је значајна за интеграцију дјеце 
избјеглица/тражилаца азила/миграната у друштво. 
Створити осјећај дјетету или младом човјеку да је 
нашао мјесто на којем се осјећа безбједно и добродо-
шао не смије се занемарити. „У овом турбулентном 
времену наставници имају кључну улогу у стварању 
мјеста гдје млади људи могу отворити свој ум и 
срце.“36 

Имајући на уму чињеницу да је школа једна од 
првих и најважних мјеста гдје се стварају и развијају 
међуљудски односи школе требају да организују 
срдачану добродошлицу свим избјеглицама/тражио-
цима азила и мигрантима.  

Припремне активности школе: 

Важно је да школе изаберу проактивни приступ 
интеграцији дјеце избјеглица/тражилаца азила и 
миграната што укључује, наставнике, стручне сарад-
нике, ученике, родитеље као и спољне сараднике. 

• Одабрати школског координатора, односно тим за 
укључивање избјеглица/миграната у школу, зав и-
сно о броју дјеце која су уписана и расположивим 
људским ресурсима; 

• Извршити анализу ресурса школе (расположи-
вост и профил наставника нарочито наставника 
енглеског и материњег језика, ликовне и музичке 
културе); 

• Анализа спољних ресурса школе (социјалне служ-
бе; здравствене службе, локална заједница, и други 
које дјелују у заједници, волонтери, културолошки 
медијатори/преводиоци) и

• Дефинисати потребе дјеце избјеглица/тражилаца 
азила и миграната (организација превоза, уџбени-
ци и школски прибор, ужина, одјећа и обућа и др).    
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У даљем тексту су корисне информације за настав-
нике како би се што боље припремили за укључи-
вање дјеце тражилаца азила/избјеглица и миграната 
у живот школе. 

 Оставите довољно времена за прилагодбу новој средини

• Дајте д јеци могућност да причају о својим искуствима, својим родитељима; земљи поријекла и свему што их чини 
радосним 
• Научите домицилну д јецу правилно да изговарају њихова имена (код првог дана школе можете да направите 
картоне са њиховим именима што ће их обрадовати) 
• Омогућите да заједно са својим вршњацима проводе одмор и да заједно учествују у другим школским активности-
ма 
• Покажите емпатију и научите и д јецу истом  
• Окачите на видно мјесто кључне ријечи који су у употреби у разреду: клупа, сто, одмор, звоно, домаћа задаћа, 
тоалет и др)  
• Уколико је могуће посјетите родитеље и мјесто гдје живе  
• Разговарајте са родитељима 

Укључите вршњаке у  подршку 

• Укључите Савјет ученика у школи за дочек нових ученика  
• Активирајте ученике у разреду у подршци учењу језика или рјешавању домаћих задаћа кроз активности међу-
вршњачког учења (подучавања) 
• Предложите ученицима дружења ван школе кроз музику и спорт 

Омогућите да се осјећају  безбједно и на правом мјесту  

• Учините све да се осјећају једнако вриједна и поштована (дозволите им да покажу своју креативност кроз пјевање 
пјесама или представљања своје породице; да покажу своју земљу)  
• Похвалите их и за мала резултата  
• Допустите им да говоре на свом језику и науче домицилну д јецу неким својим ријечима 
• Дозволите д јеци да шуте ако они то желе

 Рад у  учионици 

• Служите се различитим дидактичким средствима (рачунар, пројектор, видео материјали) 
• Користите различите методе које у себи садрже игру. Дјеца која не знају језик се изражавају преко цртања, музике 
и слично)  
• Користите могућности из свакодневног живота за подучавање  
• Организујте наставу ван разреда  
• Обезбиједите допунску наставу и програм учења језика 

Д јеца избјеглице су  ресурс 

• Потребно је нагласити у разреду да нови ученици доносе нова знања  
• Укључите избјеглице у области природних наука гдје могу показати своја знања и са оскудним језиком  
• Омогућите уколико говоре енглески или други страни језик да буду од помоћи код споразумјевања или помоћ 
својим вршњацима  
• Искористите присуство д јеце из других култура за превазилажење дискриминације и предрасуда 
• Дјеца избјеглице долазе из различитих култура и јачају културну разноликост-обезбиједите вријеме да то користе 

Извор: www. Teaching Refugee Children in UK (Образовање дјеце избјеглица у Великој Британији) 
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Значајно је напоменути да свака надлежна образов-
на власт сходно својим ресурсима и специфично-
стима може да изради свој ходограм укључивања 
избјеглица/тражилац азила и миграната. 

У наставку је један од могућих ходограма односно 
Препоруке за наставнике и друге стручњаке у БиХ:  

Долазак у Прихватни центар  - Пријемне активности и смјештај 

- Укључење у припремне радионице  
(оснаживање, самосвјесност, припадање)

- Процјена образовних ресурса и искуства

- Радионице се реализују у прихватном центру у намјенски 
опремљеној просторији,  

- Програм реализују психолози/обучени тренери 
- Трајање програма до 10 дана

Искуство са школским окружењем/посјета школи, упознавање са вршњацима  
Припремне активности у одјељењу – формирање различитих тимова: Тимова пријатеља/Тимова вршњачке подршке 

Напомена: Дјеца се укључују у најмање рестриктивну хронолошку групу  
Израда Индивидуалног програма укључења према индивидуалним снагама, искуству и компетенцијама д јеце.

Разредна настава Предметна настава 

Укључење у редован наставни процес у пуном обиму 
примјеном принципа индивидуалне диференцијације 

Укључење у наставни процес зависно о образовном ис-
куству/примарно настава вјештина, језика, математике и 

информатике 

Програми подршке

У прихватном центру се реализују:  
Програми учења језика (неформално образовање): једног од службених језика у БиХ и страног језика за ученике пред-

метне наставе на основу дефинисаних језичних нивоа: (А1-Ц2), нивоа постојећих језичних компетенција 
Програми развоја ИЦТ компетенција на основу процјењених тренутних компетенција  

Инструктивно - припремна 
настава

За ученике који нису овладали очекиваним резултатима из одређене области орга-
низује се инструктивна настава с циљем овладавања пожељним резултатима (савлада-
вање резултата из предмета, посебно за ученике са евидетно присутним искључењем из 
процеса едукације)  

Допунска настава За ученике као пратећа подршка у овладавању очекиваним резултатима 

Додатна настава За ученике који су овладали очекиваним резултатима у настави одређеног предмета с 
циљем акцелеративног напредовања,обогаћивања и проширивања знања из одређе-
них предмета/области

Факултативна настава За ученике који испољавају изузетну мотивацију и компетенције за учење из одређених 
области/садржаја 

Секције слободних  
активности 

Сви ученици се укључују у организоване ваннаставне активности у школи а које се 
заснивају на добровољном изјашњавању ученика 

Програми за полагање  
разредних испита 

За ученике који су хронолошки изнад еквивалетних разредних узраста с циљем оства-
рења потребних резултата за полагање разредних испита 

Излети Посебан васпитно-образовни програм који укључује све ученике 

Психолошка подршка Реализује се на основу стручне процјене укључујући два нивоа: путем групних сусрета и 
интервенција, те индивидуално савјетодавног рада 

Подршка родитељима Програми који укључују заједничке сусрете и активности родитеља из кампа и домицил-
них родитеља

Програми културне  
д јелатности 

Школа утврђује и спроводи програм који подржава и његују различите културе, језике 
и вјероисповијести ученика уз развијање свијести о припадности властитом национал-
ном и културном идентитету, језику и традицији на начин примјерен цивилизационим 
тековинама, те разумијевању и његовању потреба за културом и очувањем националног 
културног насљеђа и културних добара,

Заједничке активности 
школе и центра  

Представљају заједничке активности између стручног тима школе и тимова из прихват-
них центара а (неформална дружења) 

Школа је дужна да спроводи мјере и пропише начин, поступак и смјернице заштите и безбиједности д јеце током 
боравка у школи, као и свих активности које организује школа, у сарадњи с надлежним тијелом јединице локалне 
самоуправе

ХОДОГРАМ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ДЈЕЦЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС
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Примјер: Припремне активности за долазак нових ученика ОШ „Хармани II“ у 
Бихаћу 

Фотографија је објављена дозволом школе ОШ „Хармани II, Бихаћ 

Припреме школе су започеле са одласком ученика 
новинарске секције у прихватни центар Седра са 
наставницом Н. Д. како би направили први контакт 
и упознали ученике избјеглице/тражиоце азила/ми-
гранте који ће похађати исту школу. 

Савјет родитеља је прихватило једногласно План за 
укључивање избјеглица/тражилаца азила/миграната 
на састанку који је организовао директор школе и на 
тај начин су постали дио процеса. У току припремних 
активности припремљени су материјали за роди-
теље, а такође су одржане и радионице за домицилне 
ученике о доласку нових вршањака у разреде школе 
Хармани II. 

4.1. План школе за 
укључивање и подршку дјеци 
избјеглицама/тражиоцима 
азила                               

БиХ посједује искуство везано уз укључивање вулне-
рабилних група/социјално искључених у образовне 
системе. Постојећа искуства ће бити добар примјер 
за израду плана школе за дјецу избјеглице.

Школе које укључују избјеглице/тражиоце азила и 
мигранте постају мјеста сусрета и суживота разли-
читих култура и често се наглашава да управо дјеца 
постају носиоци интеграције својих родитеља у 
друштву. 

Свака школа која прихвата избјеглице и мигранте  
треба да  изабере проактивни приступ те је потреб-
но направити план који укључује низ активности: 

- Стручно усавршавање наставника и стручних 
сарадника за рад са дјецом избјеглицама

- Припрема ученика (на часовима одјељенске зајед-
нице) и родитеља (на родитељским састанцима, 
Савјету родитеља) за долазак избјеглица (предавања 
за родитеље домицилне дјеце, сусрети родитеља дје-
це избјеглица са домицилним родитељима, развој 
интеркултурне димензије школе кроз радионице, 
радионице против дискриминације и предрасуда, 
израда заједничких пројеката дјеце и родитеља)

- Организовање васпитно-образовног рада (додатна 
настава језика; скраћени наставни програми; инди-

видуална настава, организовање допунске наставе и 
ваннаставних активности) 

- Остваривање сарадње са спољним сарадницима 
(међународне организације и невладин сектор, со-
цијалне службе, здравствене институције)

- Праћење и евалуација процеса (редовни састанци 
координатора у школи са менаџментом школе, педа-
гошким савјетницима и спољним сарадницима)

План школе за укључивање д јеце избјеглица/
тражилаца азила и миграната у образовни процес 
треба да буде једноставан и јасан и да садржи: акти-
вности, очекиване резултате, носиоце извођења, 
одговорне особе, вријеме извођења. 

У наставку су основни елементи једног од могућих 
модела за план школе. 

Активност 

Носиоци извођења 

Очекивани резултат 

Одговорне особе 

Вријеме

Један од модела је План ОШ „Хармани II“, Бихаћ, 
представљен у прилогу 2. Након израде Плана за 
укључивање дјеце избјеглица/тражилаца азила и 
миграната треба извршити допуну Годишњег плана 
рада школе (ГПРШ). 
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Примјер:  Активности у оквиру 
Школског плана ЈУ ОШ „ 9. мај“ 
Пазарић, Сарајево  

Мисија ОШ „ 9. мај“ „Пазарић“ је 

✓ да школа буде мјесто радости за сву дјецу;

✓ окружење у којем се сви осјећају сигурно;

✓ школска заједница – примјер добрих школских 
пракси

Главне активности у оквиру Школског плана укљу-
чивања дјеце су: 

- процјена дјечијих потреба и одређивање образов-
ног статуса/нивоа школских знања и вјештина;

- учење босанског језика као страног језика;
- програм психосоцијалне подршке;
- укључивање дјеце у редовну наставу и слободне 

активности;
- сарадња са родитељима/старатељима;

Важно је да План школе усвоји Школски одбор на 
приједлог наставничког Савјета како би сви настав-
ници учествовали у његовом провођењу. 

Једна од основних активности сваке институције је 
планирање. Како би се што квалитетније извршило 
планирање најприје је потребно утврдити стварну 
слику, односно стање одређене организације/инсти-
туције, уочити с којим се она пријетњама и пробле-
мима суочава како бисмо планирали будуће актив-
ности и мобилизирали све ресурсе, а уклонили 
пријетње. При изради плана важно је узети шири 
контекст, а прави алат је SWOT анализа. У прилогу 2 
је примјер SWOT анализе.

Прије израде Плана школе за уклучивање избјегли-
ца/тражилаца азила и избјеглица потребно је унутар 
школе формирати стручни тим за укључивање 
д јеце избјеглица/тражилаца азила и миграната 
у васпитно-образовни процес у БиХ што зависи о 
броју дјеце те ресурсима школе. Пракса школа у које 
су укључена дјеца избјеглице и мигранти је да овај 
тим води координатор који је психолог, односно 
педагог у школи. Уколико су људски ресурси огра-
ничени умјесто посебног стручног тима улогу може 
преузети управа школе.   

37  Назив културолошки медијатор се користи у школама у БиХ умјесто преводилац, 
будући да је опсег њихових активности далеко шири.   

Такође Стручни тим у сарадњи са другим школама 
и међународним организацијама, уколико постоји 
потреба предлаже Мрежу стручњака (стручњаци 
из министарства, педагошких завода, искусни 
наставници који раде у инклузивном образовању) 
како би имали обезбјеђене ресурсе за едукације из 
области мултикултурности, превазилажења дискри-
минације и предрасуда, утицаја трауме и стреса на 
резултата ученика избјеглица). У ову мрежу је оба-
везно укључити социјалне и здравствене раднике, 
те културолошке медијаторе37 (преводиоци) који су у 
почетној фази основ за остваривање комуникације. 
Било би корисно да сваки ученик има своју подршку 
коју може да чини: разредник, наставник једног од 
језика који су у службеној употреби у БиХ и настав-
ник енглеског језика уз педагога/психолога. 

Иницијалну процјену врши Стручни тим који је 
задужен за укључивање ученика избјеглица, тражи-
лаца азила и миграната. У неким школама у Кантону 
Сарајево умјесто термина стручни тим се користи 
назив радна група.  

  
4.2. Усавршавање наставника
Једна од кључних активности приликом израде 
Плана школе је да припреми наставнике за пријем 
ученика избјеглица/тражилаца азила и миграната 
у школу. Школски етос је увијек важан фактор код 
доласка нових ученика, а стручни и компетенти 
наставници се препознају као незаобилазан фактор 
успјешности. У законским одредбама надлежних 
образовних власти оно је препознато као стални, 
континуирани процес с циљем обезбјеђивања 
квалитета рада. Укључивање дјеце избјеглица/тра-
жилаца азила и миграната у васпитно-образовни 
процес, осим кључних послова и компетенција опи-
саним у Стандарду занимања наставник у основном 
и средњем образовању (Развој квалификационог 
оквира за опште образовање), подразумијева и низ 
додатних компетенција чије се унапређење оства-
рује додатним стручним усавршавањем. 

За све наставнике и стручне сараднике потебно је 
организовати: 

- Сједнице наставничког Савјета, 

- Састанке координатора и стручног тима/руковод-
ства школе;

- Стручне активе школа;

- Уз помоћ Мреже стручњака и међународних орга-
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низација које имају искуства у едукацији настав-
ника организовати радионице на теме: мултикул-
турални приступ; дискриминација и предрасуде; 
нови приступи у настави прилагођени избјегли-
цама; професионално сагорјевање „burn out“, 
принципу повјерљивости у стварима азила;

- Организовати едукације за наставнике у ко-
риштењу наставних метода погодних и за рад са 
ученицима избјеглицама/тражиоцима азила и 
мигрантима; 

- Организовати кратки семинар о прописима у обла-
сти миграција и азила; 

- Израдити план учења једног од службених језика у 
БиХ те користити услуге волонтера-културолошких 
медијатора/преводиоца и наставника тих језика; 

- Организовати стручне састанке на којима ће се сви 
запослени упознати са образовним системима, 
културом, умјетности земаља из којих ученици 
долазе; 

- Организовати састанке са проширеним тимом 
стручњака-социјалним радницима и здравственим 
радницима о психосоцијалним темама и физичком 
здрављу.

Један од модела стручног усавршавања са сље-
дећим областима:   

1. Рад са дјецом са трауматским искуством

2. Израда и реализација индивидулно диферен-
цијалног програма 

Рад са д јецом са трауматским искуством

 Садржај Циљ Обим Давалац услуге 

Модул 1: 
Реакције и обрасци пона-
шања дјеце са трауматским 
искуством

Развој укупног знања и 
компетенција разумије-
вања образаца понашања 
дјеце 

Теоријска предавања са 
практичним примјерима у 
трајању од 6 часова 

Дјечји психолог 
или психијатар 

Модул 2: 
Подржавајуће педагошко 
окружење и начини/техни-
ке подршке 

Развој компетенција у реа-
говању и успостави комуни-
кације и подршке д јеци

Вјежбе симулације у 
трајању од 4-6  часова

Психолог 

Модул 3. 
Рефлексивно искуство 
наставника

Процјена успјешности, 
учење размјеном искуства

Континуирани састанци 
на нивоу стручних актива 
укључених наставника 
( једном мјесечно) 

Школски психолог

Модул 4. 
Изложеност стресу и суоча-
вање са изазовима

Развој личних компетен-
ција у области чувања 
менталног здравља

Континуиране радионице 
на нивоу стручних актива 
укључених наставника 
( једном мјесечно)

Психолог 
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4.3. Припреме ученика и 
родитеља код укључивања 
дјеце избјеглица/тражилаца 
азила и миграната у школе 

Разредници, односно наставници  могу припреми-
ти ученике у својим разредима за долазак вршњака 
избјеглица. У тексту су смјернице за разговор са 
домицилним ученицима:  

- Објасните да долазе ученици из других земаља (на-
ведите земље из којих нови ученици долазе) који 
не говоре ни један од језика који се користи у БиХ 

- Објасните значење ријечи мигранти и избјеглице, 
те их можете подсјетити на искуство избјеглиштва 
које су можда њихови родитељи или сусједи 
прошли 

- Показати на карти земље из којих долазе те 
нагласити какве су све потешкоће прошли током 
путовања, начин на који су путовали. Добро је 
нагласити да су били присиљени напустити своје 
земље због рата или тешких услова за живот 

Израда и реализација индивидулно – диференцијалног програма 

Садржај Циљ Обим Давалац услуге 

Модул 1.  
Диференцијално подуча-
вање и језичне баријере 

Израда програма у складу 
са потенцијалима/јаким 
странама дјетета

Комбинована теоријска 
и практична предавања у 
трајању од 6 часова 

Стручни савјетници,  
Педагог и психолог школе  
Тренери/ искусни настав-
ници  
Преводилац 

Модул 2. 
Стратегије диференцијал-
ног подучавања

Развој компетенција у избо-
ру и примјени стратегија 
подучавања

Практична рефлексивна 
знања у трајању од 4 часа) 

Наставници у својству 
тренера (нпр. ментори и 
тренери из језичких и мате-
матичких компетенција) 

Модул 3. 
Рефлексивно искуство 

Процјена успјешности, 
учење размјеном искуства

Континуирани састанци 
на нивоу стручних актива 
укључених наставника 
( једном мјесечно)

Наставик у својству  
ментора

Модул 4. 
Активности у изради ин-
дивидуално прилагођених 
наставних материјала

Обезбјеђивање квалитета 
наставних материјала

Континуирано Културолошки медијатор 
Информатичар  
Педагог 

- Укажите на немогућност редовног школовања, раз-
личитих образовних програма у земљама из које 
вршњаци долазе, да су неке предмете усвајали на 
другачији начин,  те да ће требати вријеме да ухва-
те корак са својим вршњацима у БиХ. Подстичите 
их да помажу у свакодневном школским обавезама 
или другим активностима у школи;

- Подстичите их да на све могуће начине остварују 
контакте и комуницирају (невербално, гестовима, 
уз помоћ интернета (Google-а и све што је д јеци на 
располагању).

 
Потребно је нагласити да се од свих ученика очекује 
пријатељско и сусретљиво понашање. Значајан 
подстицај интеграцији у школу могу чинити не-
формалне активности за учење језика, креативне 
радионице за домицилну и дјецу избјеглице које 
могу организовати и међународне организације, 
ваннаставне активности (пјевање, спорт, умјет-
ничке активности, школске приредбе, сајмови) све 
што ће оснажити контакт домицилних ученика и 
вршњака избјеглица. 

Улога родитеља за стварање пријатне школске кли-
ме је посебно изражена јер су дјеца дио породичних 
односа са одређеним породичним обрасцима по-
нашања. Родитељи домицилне дјеце могу да пруже 
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и помоћ у организовању ваннаставних активности 
(излети и сајмови), а често и финансијску подршку 
за потребе дјеце избјеглица. Организовање сусрета 
домицилних родитеља и родитеља избјеглица ће 
помоћи у сензибилисању локалне заједнице, чији 
су родитељи дио, нарочито када родитељи дјеце из-
бјеглица/тражилаца азила имају прилику да искажу 
своја знања или вјештине (кулинарске, умјетничке, 
организацију друштвених догађаја у локалној зајед-
ници).   

Сарадња са породицама д јеце избјеглица и тра-
жилаца азила је једна од важних области код 
укључивања ове дјеце у школу и њихов даљи успјех. 
Већина родитеља жели да њихова дјеца буду укљу-
чена у редовно образовање. Родитељи имају своја 
очекивања и изазове са којима се носе, а често је то 
неизвјесност везана за статус што утиче на психо-
лошко стање и родитеља и дјеце. Потребно је да 
наставници имају и ову врсту информација како би 
их упутили на службе које им могу помоћи

Родитељима су неопходне информације о: Систему 
образовању у кантону/жупанији, односно ентитету 
у којем је породица смјештена: упису/укључивању 
у школу; распореду; школском календару; учењу 
језика; ваннаставним акитвностима.

За добру сарадњу потребно је да наставници повре-
мено покажу значај родитеља у процесу образовања 
дјеце избјеглица/тражилаца азила и миграната у 
виду посјета прихватним центрима у којима живе, 
родитељским састанцима свих родитеља као и 
индивидуалним састанцима са родитељима дјеце 
избјеглица/тражилаца азила и миграната.  

Истраживања су показала да уколико родитељи уче-
ствују у животу школе кроз активности своје дјеце 
у ваннаставним активностима, уколико долазе на 
родитељске састанке указују својој дјеци на важност 
редовног похађања наставе и учења, помажу и себи 
у процесу интеграције у друштво, те психосоцијал-
ном опоравку. 

Као и сви родитељи и родитељи дјеце избјеглица/
тражилаца азила и мигранти могу постати вриједан 
ресурс. Многи од њих посједују знања и вјештине 
које школа може искористити за унапређење рада са 
дјецом избјеглицама.  

Процес укључивања дјеце у школу је сложен и на 
њега утичу бројни фактори, а између осталог и  
вршњачка подршка.

Пружањем прилика за вршњачку интеракцију може-
мо постићи код дјетета осјећај припадања и прихва-
тања. Подршка може бити кроз:

Помоћ у савладавању градива 

Помоћ у разреду код учења језика 

Помоћ код сналажења у згради школе 

Игру у школи у слободном времену 

Ваннаставне активности (спортске, музичке)

Познато је да је учење језика један од најзначајних 
изазова за дјецу, а наставник у сарадњи са домицил-
ним ученицима може успоставити систем међувр-
шњачког учења/подучавања.  

Често ученици избјеглице познају енглески језик 
што олакшава комуникацију и отвара простор за 
ближе упознавање као и бржи процес учење једног 
од службених језика у БиХ. Ово је двосмјерни процес 
и обје стране имају корист. Код процеса учења јези-
ка може се користити вршњачко учење/подучавање.  

Наставник је тај који ће подстицати вршњачку 
подршку, међутим потребно је поштовати неке 
од принципа: принцип добровољности (они који 
желе, када могу, колико и на који начин ће сами ода-
брати); принцип иницијативе (појединац или група 
вршњака покрећу иницијативу коју и реализују); 
принцип сарадње (појединац или група вршњака 
сарађују са свим актерима у школи који су задужени 
за реализацију плана укључивања дјеце избјеглица/
тражилаца азила и миграната у школу). 

„Родитељи, вршњаци и наставници су три соција-
лизациona фактора која доприносе задовољавању 
различитих дјечјих потреба, посебно потребе за 
сигурношћу (Кларин, 2006). 
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Примјер: Ваннаставне активности 
у  ОШ „Хармани II“, Бихаћ, Унско-
сански кантон  

Фотографије су 
објављене уз дозволу 
ОШ „Хармани II“, Бихаћ  

Поред редовне наставе ученици избјеглице, 
тражиоци азила и мигранти су укључени и у ван-
наставне активности са својим вршњацима што 
помаже у социјализацији те бржем психолошком 
опоравку. До краја другог полугодишта у школској 
2018/19 укупно 53 ученика је прошло кроз васпит-
но-образовни процес. 
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5.  
Настава и учење  

5.1. Основни принципи 
наставе усмјерене на ученика 

Образовање је кључни елемент за изазове које 
доноси 21. вијек те се наметнула потреба и друга-
чије/нове школе. Савремена школа се приближила 
потребама и стварном животу дјеце и младих, нуди 
различите ресурсе, могућности и активности, те 
нове методе рада. 

Савремена настава је довела до промјене улога 
наставника и ученика. Данас је наставник фаци-
литатор учења, а не преносилац знања; ментор, 
а не експерт који преноси садржај; суученик- даје 
ученицима више могућности и подстиче их на од-
говорност и самостално учење. У модерној настави 
ученик је активни учесник процеса који ствара и 
дијели знање, учи кроз сарадњу с другима. 

Приликом организације наставе и учења важно је 
обезбиједити: 

Сарадничко учење и тимски рад 

Карактеристика ове методе је да подстиче само-
сталност мада успјех тима зависи о доприносу 
сваког члана. Такође ова метода унапређује и развија 
социјалне вјештине, затим јача самопоуздање и 
самопоштовање што је за дјецу избјеглице/тражи-
оце азила и мигранте важан аспект у цјелокупном 
прилагођавању на нову школску средину. Метода 
је корисна будући да је једнако добра и за тихе или 
слабије ученика као и за успјешне. 

Пројектни приступ учењу често се назива и про-
блемски будући да је у центру неки изазов који 
ученици у сарадњи требају ријешити. Овај приступ 
има циљ: осамостаљивање ученика; развијање 
одговорности; развој социјалних и комуникационих 
вјештина које јачају самопоуздање. Све наведено је 
значајно за даљи развој и резултата дјеце избјеглица. 

Пројектни приступ примјењује различите страте-
гије учења: учење кроз истраживање (за старије 
ученике); учење кроз игру и имагинацију, рјешавање 
проблема и искуство. 

Индивидуализовано учење се користи у инклузив-
ном образовању. Методом се наглашава различито 
функционисање сваког појединог ученика и потреба 
да се сваком ученику приступи на њему прикладан 
начин. Овај облик рада захтијева од наставника да 
на основу индивидуалних потреба и могућности 
гради наставне циљеве и садржаје према сваком 
ученику понаособ. 

Будући да дјеца избјеглице/тражиоци азила и 
мигранти могу имати потешкоће на почетку сав-
ладавања градива ова метода може бити корисна. 
Међутим овај приступ захтијева вријеме и добре 
припреме. Такође и овај приступ ће омогућити да 
сви ученици у тиму/односно одјељењу се ослањају 
и једни на друге што јача заједништво. Допунска и 
додатна настава су примјери индивидуализираног 
приступа. 

У току процеса подучавања и учења неки од најваж-
нијих аспеката који утичу на развој и напредак су: 
мотивација; повратна информација; комуника-
ција.

Мотивација за учење је сложен процес. Наставник у 
разреду је особа која обезбјеђује мотивацију. Мотива-
цију није лако постићи, а ни одржавати. Најважније 
је да наставник са ученицима успоставља сарад-
нички однос, показује ентузијазам који преноси и 
на ученике, даје могућност избора, има повјерење 
у своје ученике и вјерује у њихове способности и 
даљи напредак. У процесу укључивања дјеце избјег-
лица мотивација коју пружа наставник је пресудна 
за потпуно укључивање у наставу и њихово даље 
образовање.  
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Повратна информација је увијек корисна и једно је 
од најмоћнијих средстава учења јер се односи на сам 
процес учења, односно исход активности. Повратна 
информација је само корисна у ситуацији када је 
позитивна и када дјелује такође као мотивирајући 
фактор. Након сваке активности је потребно дати 
позитивно поткрепљење у смислу охрабрења за 
даље: као на примјер „реченице су написане лијепо 
и без грешке, а сљедећи пут ће бити још боље“.  

Похвала је важна за све ученике али особито за 
ученике избјеглице и мигранте, као и оне који имају 
потешкоће у савладавању градива и социјализацији 
(прихватању нових облика понашања, распореда 
часова или нових обичаја). Искуства показују да је 
пожељно: 

Успјешна комуникација ученик- наставник (вербал-
на и невербална) смањује притисак на ученика и 
на тај начин посредно утиче на његов однос према 
школи, наставницима, вршњацима, родитељима 
али придоноси и развоју социјалних компетенција 
које су основ развоја социјалних односа у разреду. 
Зато се развој комуникационих способности сматра 
значајним циљем свих наставних садржаја. Неке од 
одлика комуникационих компетенција наставника 
заснивају се на:  

•  Јасном, занимљивом и логичком повезаном изла-
гању

•  Пажљивом и активном слушању 

•  Препознавању невербалних порука

•  Способности преговарања

•  Преузимању одговорности 

•  Подстицају

•  Мотивацији 

•  Сталном давање подршке ученику 

•  Препознавању и рјешавању проблема на релацији 
ученик-наставник 

Квалитетна комуникација избјегава „ти“ поруке. Ја 
порукама се сугерише ефекат ученикова понашања 
попут: „Треба ми мало времена да размислим о твом 
приједлогу „ Не слажем се с тобом и желио бих објас-
нити шта ја мислим“; „Јако сам задовољна како си 
пронашао ово рјешење“

Међутим поред комуникације емпатија је предуслов 
успјешне комуникације ученик-наставник. Знати се 
уживјети у осјећаје својих ученика, компетенција 
је коју мора имати сваки наставник. Емпатијом 
наставник подстиче заједништво, сарадњу али и 
разумјевање и поштовање својих ученика. 

У прилогу су кратка упутства за наставнике за ко-
муникацију код учења једног од језика у службеној 
употреби у БиХ као страног језика.   

5.2. Индивидуална процјена 

Индивидуална процјена с циљем израде плана  
подршке ученику избјеглици је једна од најзначај-
нијих фаза код укључивања у процес образовања. 

Наставници, педагошки савјетници и стручња-
ци надлежних министарстава образовања у БиХ 
посједују искуства у индивидуалним процјенама 
која се односе на процјене ученика који се укључују 
у инклузивно образовање, те могу помоћи и код из-
раде индивидулане процјене за ученика избјеглице/
тражилаца азила и мигранта. 

Индивидуална процјена за ученика избјеглице 
се састоји од свеобухватне психолошко-педагошке 
процјене, процјене компетенција, језичких и других 
вјештина уз посебан нагласак на јаке стране.  

Уколико ученик избјеглица има документ о претход-
но образовању он/она се укључује у наставни процес 
на основу издатог документа образовне институције 
коју је предходно похађао. 

Зашто индивидуална процјена? -Индивидуална про-
цјена ће 

1. омогућити прикупљање података о ученику  
2. укључити сарадњу свих партнера  
3. фокусирати образовне стратегије 
4. омогућити ученику да напредује 

Најчешће хвалити оно понашање које желите да 
ојачате  

Похвалити ОДМАХ када примјетите пожељно 
понашање 

Реците свима да је ученик добио похвалу. 
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У прикупљању података учествују родитељи, чла-
нови породица, односно старатељи, особе блиске 
дјетету као и стручне особе: психолог-педагог у шко-
ли, социјални радник, здравствени радник, те особа 
која је са дјететом избјеглицом учествовала и водила 
програме неформалног образовања. Сам ученик 
може бити користан извор података – његови инте-
реси, грађа коју радо учи, оно што му представља 
потешкоће као и оно што сматра да може помоћи у 
процесу учења. 

Приликом израде индивидуалне процјене и пла-
на потребно је утврдити полазне тачке, односно 
постојеће знање и вјештине, те планирање даљег 
развоја вјештина и усвајања нових знања, односно 
утврдити дугорочне и краткорочне циљеве. Да би 
ученик савладао технику писања, што је дугорочни 
циљ, потребно је научити велика и мала слова (крат-
корочни циљ).  

Наставник/разредник ће током процјене да прати 
понашање ученика на наставним часовама као и 
слободном времену које проводи у школи (за врије-
ме одмора). Процјењиваће се предметна област на 
основу Заједничког језгра наставних планова и про-
грама (ЗЈНПП) дефинисана на резултатима учења. 
За добру процјену је важно биљежити све јаке стра-
не које је потребно наставити развијати и на којима 
ће се заснивати план подршке ученику избјеглици. 

За добру процјену је важно одржавати редовне 
састанке са стручним сарадницима у школи коор-
динатором Стручног тима (психолог/педагог) који 
учествују у процјени и родитељима.  

Почетна процјена утврђивања тренутног знања и 
развијених компетенција се врши кроз:  

Сви релевантни подаци за процјену претходног 
знања и језичких вјештина су у Портфолиу ученика 
(или профилу ученика), примјер профила у прилогу. 

Опште податке о ученику

Тренутни ниво образовања

Језичне вјештине

Степен ученичког знања 

Вјештина и компетенција

Индивидуални рад са учеником и 

Процјена вјештина и знања 

Постављање циљева

Постављање краткорочних циљева

Технике савладавања наставног градива 

Праћење у процесу наставе и за вријеме других 
активности 

Портфолио ученика би требао да садржи: 
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Важно је нагласити да се почетна процјена врши са 
културолошким медијатором на дјететовом мате-
рињем језику.

У прилогу је Образац за процјену предметних 
области ЗЈНПП-а дефинисан на резултатима учења 
за: босански, хрватски и српски језик, стране 
језике, математичку област, област технике и 
информационе технологије, умјетничку област и 
физичко-здравствену област. Стручни тим у школи 
може и на други начин да изврши процјену знања и 
вјештина што се свакако охрабрује. Након урађене 
индивидуалне процјене слиједи израда плана за 
подршку ученику.  

5.3. План подршке ученику 

План подршке ученику је један од важних корака ка 
укључивању ученика у образовни процес. Он настаје 
као резултат рада стручњака унутар школе, које је 
директор овластио за рад, те свих партнера и учес-
ника у процесу. 

План подршке чини: 

Период прилагођавања /адаптације може трајати 
најмање двије недјеље до два мјесеца и укључује 
сљедеће активности: 

•  интензивно учење једног од језика у службеној 
употреби у БиХ ( један од модела за учење језика и 
социјализацију су ХЕАРТ радионице);

•  Прилагођену и допунску наставу и

•  Психолошку подршку за смањење стреса 

Учење језика треба бити функционално на начин 
да се ученик сналази у свакодневним ситуацијама 
у школи, језик који је везан уз основне појмове из 
градива које ће изучавати. Резултати учења језика, у 
овом случају као страног се дефинишу тако да се од 
ученика избјеглица/тражилаца азила/миграната не 
захтијева достизање истих нивоа компетенција као 
и код домицилних ученика. Један од начина прева-
зилажења језичних препрека је и његовање вишеје-
зичности, што подразумјева интеракцију појединца/
ученика на више језика (комбинује енглеског и 
језика у службеној употреби у БиХ, па чак и других 
језика којим говоре избјеглице/тражиоци азила и 
мигранти).

Искуства у сусједним земљама показују да је комби-
новани приступ у настави језика ефикасан а састоји 
се од посебно организованих часова језика у ради-
оницама и подршке учењу језика у оквиру наставе 
осталих наставних предмета са другим наставници-
ма.38 Овај метод се користи и у школама Унско- 
-санског кантона и Кантона Сарајево.  

У школама које укључују дјецу избјеглице, тражи-
теље азила и мигранте у Унско-санском кантону 
и Кантону Сарајеву учење босанског језика се 
започиње у ХЕАРТ радионицима гдје су ученици 
распоређени по узрасту. У току радионица учења 
језика се примјењује игра. Игра је врло значајна ме-
тода у поучавању, а искуства наставника показују 
да дјеца избјеглице/тражиоци азила и мигранти 
особито воле рад са пластелином и рад са луткама. 
На овај начин дјеца су у могућности да пренесу све 
оно што не могу у комуникацији ријечима. 

38 Од српског као страног језика, до српског као језика окружења и образовања: 
Оквир програма језичне потпоре, Филолошки факултет, Универзитет у Београду  

Примјери наставног сата учења једног од језика у 
службеној употреби у БиХ у прилогу

Као што је за цјелокупно укључивање у образовни 
процес подршка вршњака значајна, тако је и за 
учење језика. Вршњаци су ти који на једноставан 
начин путем различитих средстава могу подсти-
цати ученика избјеглице на комуникацију (путем 
невербалног говора-гестови, путем фотографија 
и цртежа, спортски или други пригодни рјечник; 
путем телефона и Гуогле апликације). 

Добар модел је међувршњачка подршка. Домицил-
ни ученици могу бити ментори код учења језика 
користећи енглески језик или други страни језик 
које избјеглице и мигранти говоре и тако олакштати 
комуникацију. Такође у међувршњачку подршку тре-
бају се укључити и ученици избјеглице који говоре 
језик домицилног становништва. 

Дио подршке ученику је прилагођена и допунска 
настава настава која се организује према индивиду-
алној процјени. Више у дијелу Организација наставе. 

Похађање редовне наставе једино је могуће уз инди-
видуални и диференцијални приступ, распоред који 
је прилагођен могућностима ученика избјеглица/
миграната, уз одговарајуће методе подучавања и 
значајно коришћење дидактичког материјала. 
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39  Извор: Шта је стварно могуће у специфичном и инклузивном образовању: страте-
гије подучавања, Mitchell, 2008 

Примјери добре праксе у прилогу 10 

Као дио плана подршке ученику су:

Укључивање у ваннаставне активности и вршњач-
ку подршку искуства других земаља, као и школа у 
Унско-санском и Сарајевском кантону у Федерацији 
БиХ у раду са тражиоцима азила/избјеглицама и ми-
грантима наглашавају ваннаставне активности као 
могућност у којим дјеца радо учествују и показују 
своје способности. 

Укључивање родитеља/породица/старатеља за 
даљи развој ученика, сарадња са родитељима је важ-
на. Ова сарадња мора бити планирана и редовна. 

Сарадња са центрима за социјални рад је незао-
билазна из више разлога. Велики број дјеце је без 
родитељског старања, а према Закону о странцима 
БиХ и Закону о азилу БиХ,  Центар је одговоран и 
додјељује им старатеља, а могу помоћи и у психо-
лошком опоравку дјеце избјеглица/миграната (више 
у дијелу реферална мрежа).  

Сарадња са НВО је потребна из више аспеката-а-
спект ресурса које школи недостају; извори ко-
рисних информација о ученику уколико су уче-
ствовали са ученицима у неформалној настави; 
представник НВО може бити и један од чланова 
тима за планирање индивидуалне подршке. 

Подршка редукцији стреса и психолошком опорав-
ку је изузетно важна у процесу образовања, имајући 
у виду чињеницу да стрес утиче на смањење 
пажњом, концентрације, самопоштовања и безбјед-
ности, све оно што је нужно потребно за процес 
ефикасног учења. Више у поглављу о Стресу и психо-
лошком опоравку.   

План подршке ученику треба да  садржи и 

Праћење напретка ученика у васпитно-образовном 
раду, што је сложен процес. 

Истраживања39 и искуства у раду са избјеглицама 
указују да је за праћење ученичких резултата кори-
сти формативно оцјењивање. Формативно оцјењи-
вање представља процјену квалитета знања које је 
усвојено у једном дијелу процеса. Резултати дају 
информацију и наставнику и ученику. Током проце-
са вредновања наставник указује ученику који је дио 
градива добро научио, на којем дијелу треба даље 
радити и што треба унаприједити. Такође указује 
наставнику које од техника су биле ефикасане и што 
треба мијењати у подучавању. Технике које се кори-
сте у вредновању су изведба практичних задатака, 
проматрање и биљежење током рада, разговор-дија-

Такође наставници могу да утврде могућности и 
потребе сваког појединца (приступ диференција-
ције), а то се постиже кроз формативно оцјењивање 
које је основа за индивидуализовано подучавање-у-
ченику се омогућава да властитом брзином савлада 
наставни програм. Вредновање је дио Портфолиа 
ученика. Међутим, наставник је тај који ће набоље 
процјенити за сваког појединог ученика избјеглице/
тражилаца азила и мигранта која је врста врједно-
вања могућа и пожељна у датој ситуацији.   

5.4. Организација наставе 

Оквирним законом о основном и средњем образо-
вању БиХ, те законима надлежних образовних вла-
сти у БиХ о основном и средњем образовању, школе 
имају аутономију у организацији наставе и прила-
гођавању исте сходно индивидуалим потребама уче-
ника, те одабиру савремених метода подучавања.

Узимајући у обзир специфичне аспекте живота 
дјеце избјеглица планирање наставе увијек почиње 
са индивидуалном процјеном потреба ученика за 
додатном подршком, како је описано у претходном 
поглављу. Постоје различити модели организације 
наставе али најчешћи које се користе су сљедећи:  

1. Прилагођена или припремна настава 

2. Настава по постојећем распореду

3. Индивидуални модел рада са ученицима избјег-
лицама/тражиоцима азила и мигрантима 

Добра пракса је: 

Формативно оцјењивање 

Подстицајно и мотивирајуће 

лог и друге технике које се користе и у сумативном 
оцјењивању. Овај вид оцјењивања дјелује подстицај-
но и мотивирајуће. 
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Постоје различита мишљења наставника и стручња-
ка који су имали искуства са укључивањем дјеце 
тражилаца азила/избјеглица и миграната везано уз 
организацију наставе, али углавном се сви слажу да 
је најоптималнија организација наставе комбинује 
сва три наведена модела што показују досадашња 
искуства школа у БиХ у Унско-санском и Сарајев-
ском кантону. Прилагођена настава подразумјевја 
низ специфичности које укључују одабир предмета, 
прилагођени распоред и организацију рада, сате 
учења језика, односно једног од службених језика у 
БиХ за што је потребна и додатна едукација настав-
ника у погледу учења језика домицилног станов-
ништва, као страног језика. 

Примјер: Активности за укључивање 
ученика избјеглица/тражилаца 
азила у образовни процес у ОШ 
„Хармани II“

1. Период адаптације – обухвата период проведен 
у ХЕАРТ учионици (од двије недјеље до једног           
мјесеца). Током овог периода је потребно 
утврдити степен познавања босанског језика те 
предзнање и на основу тога испланирати: 
- Интензивно учење језика средине 
- Прилагођену и допунску наставу 

2. Укључивање у редовну наставу уз индивидуали-
зацију (ИПП)

3. Укључивање у остале васпитно-образовне актив-
ности

4. Укључивање породица/старатеља

5. Сарадња са представницима Save the Children 
(културолошки медијатори) и пратња

6. Праћење напредовања ученика

Прилгођена настава – Модел 1 

Настава према прилагођеном распореду се ор-
ганизује за дјецу која се тек укључују у школу те 
се организује учење једног од службених језика у 
употреби у БиХ, углавном у блок часовима или ра-
дионицама. Ови часови језика укључују и социјали-
зацију дјеце те се не требају оцјењивати. Пожељно 
је да се настава организује у школи гдје се одржава 
и друга настава. На тај начин дјеца избјеглице 

нису одвојена од својих вршњака и вршњаци могу 
пружити помоћ. Вријеме одржавања припремне 
наставе/радионица треба бити прилагођено дјеци 
избјеглицама, те просторним ресурсима школе. У 
Унско-санском канотну и Кантону Сарајево школе су 
практиковале да организују припремну наставу кроз 
радионице у периоду од 9.00 до 12.00 часова,а које су 
имале за циљ учење језика и социјализацију. 

Добра пракса:

Припремне радионице Учења језика 

Такође наставници из школа у БиХ који раде са дје-
цом избјеглицама/мигрантима сматрају да је нужно 
обезбиједити присуство културолошког медијатора 
у току прилагођене наставе уз предметног наставни-
ка, што би олакшало усвајање знања за ове ученике.  

Искуство наставнице босанског језика и књижев-
ности Н.Ч. у ОШ „9. мај“  Пазарић, Кантон Сарајево: 
„Рад са дјецом мигрантима је велики изазов и веома 
лијепо искуство за сваког наставника. Дјеца су 
веома заинтересована, посебно ако им учење језика 
прилагодите на начин који ће им бити интересан-
тан. Воле када користите интернет, различите 
слике, исказујете интересовање за њихов матерњи 
језик, тако да су најлакше памтили ријечи и рече-
ничне конструкције ако искажете интересовање да 
и ви „запамтите исто на њиховом језику“.     

 Фотографија објављена уз дозвољу ОШ „9. мај“, Пазарић, Сарајево 
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Настава по постојећем школском 
распореду-Модел 2 

Након проведене припремне наставе учења језика 
и процеса социјализације, прилагођавања новом 
школском озрачју и упознавања са вршњацима, 
ученици избјеглице/тражиоци азила и мигранти се 
укључују у своје разредна одјељења да прате наставу. 

Наставници реализују наставне јединице према 
утврђеном плану и програму уз могућност прила-
гођавања и примјене различитих метода сходно 
потребама ученика избјеглица. У току редовне на-
ставе пожељно је примјенити индивидуализовани и 
диференцирани приступ. 

У процесу извођења наставе је важно препознати 
све потребе сваког појединог ученика и пружити му 
одговарајућу индивидуализирану подршку. Диферен-
цирана настава је један од приступа који може бити 
користан у раду са ученицима избјеглицама/тражи-
оцима азила.

Диференцирана настава се одвија у хомогеним гру-
пама, тимски и индивидуално. Најчешћи облик који 
се примјењује у настави у школама у БиХ је тимски/
сараднички и индивидуални рад те комбиноване 
методе. Наставници су такође препознали комби-
новани метод као ефикасан за рад са дјецом избјег-
лицама/тражиоцима азила. Препоруке наставника 
који раде са избјеглицама/тражиоцима азила у  
Унско-санском и Сарајевском кантону су да се изра-
де прилагођени НПП-е. 

Диференцирана настава води рачуна о: 

• Конкретној ситуацији у одјељењу   

• Уважава разлике ученика 

• Настоји да ученик максимално испољи своје 
способности 

• Вредновању и оцјењивању у току процеса 
наставе (формативно) 

• Организацији у учионици како би наставник 
управљао што лакше процесом 

Примјер ОШ „9. мај“ Пазарић, 
Сарајево, Кантон Сарајево 

Након периода прилагођавања и упознавања 
школског особља са новим ученцима, д јеца су се 
укључивала према хронолошком узрасту у редовну 
наставу која је организована флексибилно3-4 
наставна часа сваки дан. Паралелно су ученици 
избјеглице,тражиоци азила и /мигранти похађали 
радионице учења босанског језика као страног 
језика три пута недјељно. 

Индивидуални рад – Модел 3 

Индивидуална настава је захтјевна и сложена за 
наставнике и стручне сараднике. У раду са ученици-
ма избјеглицама овај вид наставе се препоручује и 
неопходан је будући да сви ученици требају постићи 
одређене исходе знања и вјешине, али у реалној 
ситуацији за ученике избјеглице/мигранте то није 
увијек могуће. Разлози су бројни: 

- недовољно познавање једог од службених језика у 
БиХ /или никако

- дуга пауза у васпитно-образовном процесу

- први пут су укључени у васпитно-образовни про-
цес

- нова још недовољно позната средина

- доживљена трауматска искуства и стални стрес 

- неодговарајући смјештај 

Прије индивидуалног рада са учеником потребно 
је извршити иницијалну процјену индивидуалних 
способности, интересовања и нивое предходног 
знања како би се се што приближније израдио школ-
ски извјештај за ученика (примјер у прилогу). Ову 
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активност проводи Стручни тим који подразумјева 
и наставника који изводи наставу, као и културо-
лошког медијатора, а ако је потребно социјалног 
радника као вањског сарадника. 

Индивидулани рад се може одвијати у паузама на-
ставника и других сарадника у школи, односно сход-
но времену наставника и његовој редовној настави. 

Индивидуални рад је користан и за наставнике и 
за ученика. Наставник успоставља брже повјерење 
према ученику, лакше прати резултата и планирање 
даље стратегије у процесу наставе, даје различите 
задатке зависно о савладавању градива. 

Ученик кроз индивидуални рад: 

• Има више времена за усвајање знања и вјештина

• Лакше стиче повјерење наставника 

• Већа мотивација за даљи рад 

• Добива упутства и охрабрење у току рада 

• Постиже боље резултате што утиче на самопо-
уздање 

• Лакше превладава страх од неуспјеха, анксиозност 
и нелагоду

Индивидуални рад може се одвијати кроз: 

Допунску наставу 

Додатну 

Програмску 

Факултативну  

Менторску 

За индивидуални рад наставник ће да користи 
различите методе и технике како је то показало ис-
куство из школа у БиХ. Различите методе и технике 
које се користе у школама у БиХ у прилогу 10. 

Будући да се ученику избјеглици/мигранту у току 
индивидуалног рада посвећује додатна пажња 
сходно посебним потребама, истовремено се јача 
повјерење у околину у којој се налази, на тај начин 
му се даје додатна мотивација за више рада и наста-
вак школовања.  

Допунска настава 

Допунска настава је облик наставе који се свако-
дневно користи у школама. Користи се као педагош-
ка интервенција у ситуацијама у којима се поступ-
цима редовне наставе не постижу задовољавајући 
резултати. 

Овај вид наставе се углавном изводи за ученике 
којим из било којег разлога редовни наставни часова 
нису довољни да би усвојили градиво. У ситуацији 
ученика избјеглица/тражилаца азила и миграната 
разлози су: дисконтинуитет у образовању, мањак 
самопоуздања, недовољна мотивација за одређе-
не предмете. Може се организовати више пута у 
школској години зависно о индивидуалној процјени 
наставника. 

Допунска настава, ако је у питању учење једног од 
службених језика у БиХ може се организовати само 
за избјеглице и мигранте, односно ако су у питању 
други наставни предмети, организује се за све 
ученике за које наставник процјени да је потребна. 
На који начин ће наставник да организује наставу 
зависи о његовој процјени и потреби сваког дјетета. 

За квалитену допунску наставу је потребно: 

• Обезбиједити сарадњу наставника истих 
предмета како би заједнички осмислили приступ 
ученичким потешкоћама у градиву 

• Наставник се концентрише на ученике са истим 
потешкоћама из више разреда

• Издвојити више времена за вјежбање и 
понављање  

• Што више користити очигледна средства  

• Израдити заједничке материјале,  приручнике, 
видео презентације    
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Организација допунске наставе, како је издвојено у 
табели изнад, тражи сарадњу наставника, прируч-
нике који већ постоје и које сви који изводе наста-
ву могу користити. Уколико сарађују и добро се 
организују, наставници ће имати више иницијативе 
за коришћење различитих алата и техника који ће 
унаприједити допунску наставу. 

Важне фаза допунске наставе су праћење и процјена 
како би се извођење наставе прилагодило потреби 
ученика. Наставник ученике који су на допунској на-
стави прати и у току редовне наставе и на тај начин 
евалуира напредак у савладавању градива.

Улога родитеља и других сарадника у допунској на-
стави организованој за избјеглице је важна. 

Родитељи ће помоћи у изградњи самопоуздања, 
кроз разговор ће подстакнути заинтересованост за 
исход и резултата у настави. Такође могу помоћи и 
код јачања мотивације и стварања позитивног става 
према одређеном предмету. Родитељ треба избје-
гавати поруке попут „ тешко је то за тебе“, нећеш 
то никада савладати“, „спор си“ „још ниси ни језик 
научио како треба“. 

Правилно организована и квалитетна допунска 
настава је сигуран пут за савладавање потешкоћа у 
наставним предметима.  

Поред допунске наставе, могу се организовати и 
други облици наставе сходно законским прописима 
надлежних образовних власти. Неки од наведе-
них облика наставе могу бити погодни и за рад са 
одређеним групама ученика избјеглица/тражилаца 
азила и миграната.  

Додатна настава се организује;    
За ученике који на редовној настави показују изра-
зито занимање за одређену васпитно-образовну 
област; који имају способности које се могу развија-
ти интензивним индивидуалним радом.

Настава се одржава у групама од 8 до 10 ученика. 
Ученици се на овај начин припремају за такмичења 
различитих карактера од локалних до свјетских. Уче-
ници  избјеглице/тражиоци азила могу се укључити 
у овај вид наставе, ако показују таленат, особито у 
СТЕМ области заједно са домицилним ученицима. 

Програмска настава је индивидуализовани облик 
наставе. Како би се овај вид наставе реализовао 
потребно је израдити програмски материјал што је 
захтијеван посао и тражи тим стручњака (програме-
ра и IT технологију) и као таква није погодна за уче-
нике у нижим разредима. Међутим програмска на-
става има предности јер ученик савладава градиво 
пратећи свој лични темпо, а садржаји су подијељени 
на мање цјелине. Неки стручњаци сматрају да је не-
достатак овог вида наставе ограничавање креатив-
ности и оргиналности у раду. Ипак, брзим развојем 
технологије и дигитализацијом друштва овај облик 
наставе ће се користити у пракси много више за све 
узрасте и у БиХ. 

Факултативна настава (изборна настава) пред-
ставља облик наставе који се изводи са ученицима 
који желе да поред предмета који су предвиђени 
редовном наставом, похађају наставу из додатних 
васпитно-образовних области, а које се реализују на 
исти начин као и редовна настава. Постоје примјери 
организовања факултативне наставе у основним и 
средњим школама у кантонима/жупанијама у Феде-
рацији БиХ, Републици Српској и Брчко дистрикту 
БиХ што је уређено и законима истих. Школе по 
захтијеву родитеља и ученика организују факулта-
тивну наставу на примјер из другог страног језика 
за ученике I-V разреда или наставу информатике. 
Факултативна настава је добровољна. Сходно закон-
ским рјешењима надлежних образовних власти у 
БиХ, језик и култура националних мањина, алтерна-
тива вјеронауци се изучава у оквиру факултативне 
наставе. 

Менторска настава се може дефинисати као систем 
наставе у којем доминира рад наставника са поје-
диним учеником. Настава је усмјерена на напре-
довање ученика било да је ријеч о талентованом 
ученику, ученику са посебном потребом (у болнич-
ком окружењу) или слично. Овај приступ поред 
индивидуалног рада се може користити у учењу 
и подучавању групне наставе. Менторска настава 
је слична проблемској, али се улога наставника, 
односно подучавање смањује и своди се на повре-
мене консултације са учеником. Ученик се више 
савјетује, а не подучава. Менторско праћење може 
се организовати за праћење једне или више васпит-
но-образовних области (математика, читање). Овај 
облик наставе може се примјенити код учења језика 
у напредној фази будући да се за избјеглице/тражи-
оце азила и мигранте припремна настава организује 
кроз  радионице.  
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Ваннаставне активности 

Задаци основне школе осим стицања знања и вјеш-
тина из области савременог општег образовања, 
је да задовољи индивидуалне потребе, интересе 
и способности ученика у складу са савременим 
друштвеним токовима40 те се из тог разлога орга-
низују извнанаставе активности. 

Ваннаставне активности чине значајан дио и допри-
нос у васпитно-образовном раду школе и саставни 
су дио годишњег плана рада школе. Наставним пла-
ном и програмом су дефинисане области ваннастав-
них активности: књижевно/литерарно, драмско, 
математичко и информатичко; друштвено-хумани-
стичко; очување националног и културног иденти-
тета, техничко стваралаштво и друге. Активности 
се реализују кроз секције, приредбе, такмичења, 
спортска и културна догађања у школи и ван школе. 
Као што се води рачуна о квалитету наставе, једнако 
је важно утврдити циљеве, садржај и трајање внна-
ставне активности, односно њену квалитету будући 
да представљају центар стварања школске културе и 
простор задовољавања потреба сваког ученика. 

Ваннаставне активности представљају простор у 
којем се најлакше долази до ученика, његових жеља, 
потреба и аспирација. Стога су погодан вид васпит-
но-образовног рада за ученике избјеглице/тражиоце 
азила из више разлога. 

40  Bruner, J.S.(2000), Култура образовања Загреб: Educa 

• Ваннаставне активности продубљују или 
побољшавају знање 

• Пружају афирмацију ученику 

• Уче их социјалним вјештинама 

• Развијају креативност, самопоуздање и осјећај 
припадности  

• Јачају осјећај среће и задовољства 

• Помажу интеграцији у разреду и заједници 

• Пружају могућност квалитетног провођења 
слободног времена

Сви набројани разлози важни су за сву дјецу, али 
имају посебну улогу код дјеце која нису дуже 
вријеме боравила у школи, те заостају за својим 
вршњацима у савладавању градива. Такође, услови 
у којима живе ученици избјеглице/тражиоци азила 
и мигранти су другачије од услова у којима живе 
њихови вршњаци, а нарочито начин на који се често 
домицилно становништво односи према њима. То 
су све разлози за мањак самопуздања и безбједно-
сти. Такође због трауме и стреса су подложни тузи, 
плачу и незадовољству. 

Укључивање у ваннаставне активности пружа 
могућност веће интеракције са својим вршњацима. 
У опуштеној клими кроз игру, спорт, музику или 
неку другу умјетност стварају нова пријатељства. У 
слободном простору без страха јачају и своје језичне 
вјештине. Успјех ученика избјеглица и миграната у 
ваннаставним активностима су подстицај за успјеш-
ну интеграцију у разред, па и касније у цјелокупну 
друштвену заједницу у којој живи. 

За наставнике су ваннаставне активности простор 
у којем изграђују приснији однос са ученицима и 
могу од ученика избјеглица/тражилаца азила и ми-
граната добити више информација кроз различите 
невербалне поруке. 

У укључивање ученика у ваннаставне активности 
важну улогу имају и родитељи. Да би родитељи 
ученика избјеглица знали какве су педагошке 
вриједности ваннаставних активности, неопходно 
је да комуникација између родитеља и школе буде 
квалитетна, те да се развија и проводи првенствено 
у корист ученика. Успјех дјетета може бити мотива-
ција за родитељски опоравак и развој. 

Примјер из праксе: Музичка 
омладина града Бихаћа   

 Од јануара 2019.године мигранти и д јеца из 
Бихаћа, ученици Музичке школе и полазници 
драмске секције Мали принц су вриједно радили у 
прихватном центру Седра и припремили своју прву 
музичку пјесму са спотом „Дјеца свијета“ који је 
премјерно приказан у априлу 2019.године. 

Пројект је покренула Музичка омладина града 
Бихаћа са циљем зближавања и јачања мултикул-
турности на овим просторима и поруком. 

„ Сви смо ми д јеца свијета„
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6.  
Школска и педагошка 
евиденција  
Оквирним законом о основном и средњем образо-
вању БиХ између осталог дефинисани су и општи 
циљеви образовања: члан 3 (промовисања поштовања 
људских права и основних слобода, и права сваке особе 
за живот у друштву које поштује начела демокрације 
и владавине закона; осигурање једнаких могућности 
за образовање и могућност избора на свим нивоима 
образовања, без обзира на пол, расу, националну при-
падност, социјално и културно поријекло и статус, 
породични статус, вјероисповијест, душевно-физичке 
и друге властите особине; члан 4.: Једнак приступ и 
једнаке могућности подразумијевају осигурање једнаких 
услова и прилика за све; члан 5.: Права дјетета која 
се односе на образовање, исправна брига за добробит 
његовог физичког и душевног здравља и безбједности, 
у школама и на свим мјестима гдје се образује, имају 
првенство над свим другим правима“.

Законима надлежних образовних власти и посеб-
ним Правилницима о педагошкој документацији 
и евиденцији у основном и средњем образовању 
прописује се вођење педагошке документације. 
Школе, односно директори, помоћници директора, 
наставници и други сарадници су обавезни уредно 
и благовремено да воде документацију и евиденцију 
о васпитно-образовној дјелатности. Педагошка до-
кументација садржи евиденцију о ученику; успјеху 
ученика; васпитно образовном раду, радницима. Об-
расце и садржај педагошке документације утврђује 
надлежна образовна власт, односно министар.

За надлежне образовне власти у БиХ, односно у 
овом периоду за школе у Унско-санском кантону и 
Кантону Сарајево постоји низ изазова који су везани 
уз упис дјеце избјеглица/тражилаца азила (упис у 
матичну књигу, разредну књигу), провјеру пред-
ходног знања (уколико не постоји документација 
која потврђује раније школовање, или завршавање 
одређеног разреда по скраћеном програму), које у 
наредном периоду треба почети рјешавати.  

Искуства земаља у регији су показала да су нео-
пходна упуства надлежних министарстава како 
би се процес укључивања избјеглица/тражилаца 

азила одвијао у складу са постојећим законима, а уз 
поштовање међународних конвенција. Сходно томе 
Радна група је донијела сљедеће Препоруке: 

Препоруке за доношење инструкције/напутка над-
лежне образовне власт: 

• На основу Оквирног закона о основном и средњем 
образовању у БиХ, закона надлежних образовних 
власти у ентитету Република Српска, десет канто-
на/жупанија у Федерацији БиХ и Брчко дистрикту 
БиХ о основном и средњем васпитању и образо-
вању, Закона о азилу БиХ, те међународних конвен-
ција (Конвенција о правима дјетета) дјеци избјег-
лицама/тражиоцима азила се обезбјеђује право на 
основно и средње образовање.  

• Дјеца избјеглице/тражиоци азила и мигранти који 
имају доказ о ранијем похађању наставног процеса 
у матичној земљи или земљи у којој су привремено 
боравили ће бити уписани у одговарајући разред 
на темељу исправе коју посједују.  

• Дјеца избјеглице/тражиоци азила који немају доказ 
о похађању школе ће бити укључена у васпитно-об-
разовни процес на основу процјене знања коју ће 
извршити стручни тим којег је именовао директор 
образовне институције, а који усваја Наставнички 
савјет.  

• Дјеца избјеглице/тражиоци азила и мигранти 
прије укључивања у образовни процес требају да 
приложе доказ о обављеном здравственом прегле-
ду.   

• Сви ученици тражиоци азила и мигранти ће се 
водити у посебној евиденцији ученика школе. 

• Потребно је развити систем праћења и процјене те 
одговарајуће обрасце.

У прилогу су: 

а) Лични картон (основни подаци) ученика избјегли-
це/тражиоца азила  
б)  Евиденцијски лист за ученике тражиоце азила и 
мигранте 
ц) Педагошки профил ученик 
д) Школски извјештај
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7.  
Мрежа подршке за 
укључивање дјеце 
избјеглица/тражилаца 
азила и миграната у 
васпитно-образовни 
процес

Укључивање дјеце избјеглица/тражилаца азила и 
миграната у образовне процесе у Босни и Херцего-
вини је велики изазов за надлежне образовне власти 
у подручјима у којима борави ова популација. 

Потребе дјеце избјеглица/тражилаца азила и других 
маргинализираних осјетљивих група су широког 
спектра и обухватају: сигурност, смјештај, исхрану, 
социјалну и здравствену заштиту, а институције и 
организацији треба да буду усмјерене на обезбјеђи-
вање најбољег интереса сваког дјетета. 

Долазак ученика избјеглица/тражилаца азила и 
мигранта те њихово укључивање у школе као што 
је наведено у ранијим поглављима захтијева знатне 
припреме свих у систему образовања, а образовни 
системи немају довољно, ни људских, а ни мате-
ријалних ресурса како би у попуности извршили 
своје задатке. Стога је умрежавање организација и 
институција које се баве овом популацијом ефикас-
но и неизбјежно.  

У ситуацији везаној за миграције и избјеглиштво по-
стоје бројне међународне и невладине организације 
чија је експертиза управо у области миграција и 

азила и подршке избјеглицама, те је њихова улога да 
пружају подршку директно или индиректно школа-
ма. Неке од међународних организација као и невла-
дине локалне организације су специјализоване за 
помоћ дјеци у образовању, у области психосоцијалне 
и здравствене заштите и школе требају користити 
њихове ресурсе. 

Како је наведено у Преамбули Конвенције о правима 
дјетета „дијете због потпуног и складног развоја своје 
личности треба одрастати у породичном окружењу, у 
атмосфери среће, љубави и разумјевања“. У ситуацији 
мигранске кризе тешко да се све ово набројано може 
задовољити, али у школи, у заједници, у прихват-
ном центру, морамо обезбиједити довољно среће 
и разумјевања, а школа је мјесто које засигурно то 
може пружити.  

Сарадња унутар система образовања

Надлежне образовне власти координишу цијели 
процес укључивања дјеце избјеглица/тражилаца 
азила и миграната у школе.  
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Стручни тим заједно са координатором који је у 
пракси педагог/психолог у школи организује цјело-
купни процес подршке ученицима избјеглицама/
тражиоцима азила и мигрантима: пријем ученика у 
нову средину, припрема домицилих ученика, роди-
тељски састанци, припремна настава у радионица-
ма са учењем једног од језика у службеној употреби 
у БиХ те укључивање у редовну наставу. 

Координатор такође има задатак да сарађива са пе-
дагошким заводом, институцијама ван образовног 
система и међународним организацијама с циљем 
обезбјеђивања процеса наставе.  

Педагошки заводи као интегрални дио образовног 
система ће пружати школама одговарајуће едука-
ције и обезбједиће стручну помоћ за све активности 
које се односе на укључивање избјеглица/тражилаца 
азила и миграната у васпитно-образовни процес.

У току првих сусрета ученика избјеглица и мигран-
та и њихових родитеља у школском окружењу, а и 
касније, помоћ пружају културолошки медијатори. 
Културолошки медијатори/преводиоци су и добри 
познаваоци култура из којих ученици избјеглице/
мигранти долазе и помажу наставницима да боље 
разумију понашање дјеце, њихове навике и обичаје. 

Школски ресурси су и одговарајуће високошкол-
ске институције за образовање наставника које 
могу пружити стручну помоћ наставницима, као и 
организације у локалној заједници попут спортских 
клубова, музичких удружења које су подршка ванна-
ставним активностима: такмичењима ван школе, 
излети, екскурзије.  

Институције ван образовног система

У популацији дјеце избјеглица, миграната, тражи-
лаца азила један је број дјеце/малољетника 14 + без 
пратње и дјеце одвојене од родитеља што пред-
ставља велики изазов за све институције система. 
Центри за социјални рад имају кључну улогу према 
Закону о азилу, Закону о странцима и Конвенцији о 
правима дјетета у покретању поступка за старатељ-
ство и именовање старатеља из Центра за социјални 
рад гдје се налази дијете/малољетник. Центри за 
социјални рад су укључени у поступак првог контак-
та малољетника без пратње са Службом за послове 
са странцима у било којем теренском центру у БиХ. 
Важно је да наставници у сваком тренутку знају 
којим институцијама и коју врсту подршке могу 
добити. Добробит дјетета је на првом мјесту.  

Институције здравствене заштите 

Здравствена заштита за дјецу избјеглице/тражиоце 
азила и мигранте је важна с подручја аспекта физич-
кога здравља као и психолошке помоћи, због среса и 
стресом прузрокованих потешкоћа.  

Законски само поједници који су поднијели захтјев 
за азил имају право на приступ здравственој зашти-
ти. Међутим, у пракси заштита се пружи свима пу-
тем службе хитне помоћи, домова здравља, болница 
или специјализованих међународних организација. 
Здравље је такође једно од основних људских права 
и мора се свима обезбиједити.  

Међународне организације 

Постоје и друге врсте потреба које је ученицима 
избјеглицама/тражиоцима азила нужно обезбије-
дити како би могли редовно похађати наставу. 
Потребно је обезбиједити превоз, набавку уџбеника 
и потребног материјала за школу, ужину те обезбије-
дити помоћ у реализацији такмичења, слободних 
и ваннаставних активности. Наставници, поред 
чињенице да заједно са својим ученицима и другим 
сарадницима учествују у процесу учења, они су ти 
који слушају и виде све потребе. 

У досадашњем раду наставника у кантонима у који-
ма су укључена дјеца избјеглице/тражиоци азила и 
мигранти наставници истичу, првенствено УНИ-
ЦЕФ и Save the Children као непосредне сараднике. 
Међународна организација за миграције је такође 
значајна (ИОМ). 

У досадашњим различитим кризним ситуацијама 
значај локалне заједнице се показао као важан 
и незаобилазан ресурс у пружању различитих 
врста услуга. Наставници, односно управе треба да 
одржавају добру сарадњу са локалном заједницом 
у којој су ресурси корисни за дјецу избјеглице/тра-
жиоце азила и мигранте: различите компаније које 
могу помоћи у набавки дидактичког материјала, 
школског прибора за ученике, ужине, организацију 
излета, културне активности. Не треба заборави-
ти да је локална заједница дио подршке заједници 
наставника, ученика и родитеља.   

На састанку школа које укључују дјецу избјеглице/
тражиоце азила, мигранте у Унско -санском кантону 
и Кантону Сарајево, наставници  су заједно са пред-
ставницима међународних организација УНИЦЕФ-а 
и Save the Children представили схему веза школе и 
других институција/организација/сарадника коју су 
назвали Реферални механизам.  
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Приказ схеме 

Нацрт рефералног механизма 

Преузето из Сажетка извјештаја састанка наставника из Унско-санског кантона и Кантона Сарајево,  
25-26.6.2019. у Бихаћу ( УНИЦЕФ; Save the Children) 
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8.  
Умјесто закључка 

Овај приручник даје смјернице и приједлоге кон-
кретних корака за укључивање дјеце тражилаца 
азила/избјеглица и миграната у образовни процес у 
Босни и Херцеговини. Како је ријеч о једној хетеро-
геној популацији, како у погледу земље поријекла, 
тако и у погледу узраста, претходног искуства и 
стечених знања, вјештина и ставова, пред образов-
ним властима и васпитно-образовним установама 
налазе се бројни изазови. Посебан изазов пред-
ставља чињеница да је велики број дјеце тражилаца 
азила/избјеглица и миграната имало веома стресна 
и трауматична искуства и да им је често потребна 
додатна подршка.

Будући да су у Приручник уврштене и препоруке, 
приједлози и примјери добре праксе из Босне и Хер-
цеговине, он представља искорак и даје један инова-
тиван и креативан приступ у рјешавању различитих 
изазова приликом укључивања дјеце тражилаца 
азила/избјеглица и миграната у образовни процес.

Приручник је допуњен различитим смјерницама 
које су у највећој мјери креиране од стране школа 
које имају искуство у укључивању ученика избег-
лица/тражилаца азила и миграната и који садрже 
различите формуларе који су се користили као педа-
гошка документација, описе проведених радионица 
са ученицима и наставницима, формуларе за почет-
ну процјену знања итд. Веома је важно истаћи да 
овај Приручник може да се користи и као подршка 
у раду са другим ученицима који не говоре језик 

наставе и који долазе из другачијег социо-културног 
окружења. 

Такође, у овом приручнику је коришћен термин „дје-
ца/ученици избеглице/тражиоци азила и мигран-
ти“ без обзира на различите дефиниције и типове 
миграција, правне положаје миграната и узрочнике 
њиховог кретања, јер оно што је неспорно јесте то да 
свако дијете има право на образовање. С обзиром на 
то да ће се мигрантска криза вјероватно наставити и 
у наредном периоду, сматрамо да ће овај Приручник 
бити добра основа и путоказ за укључивање дјеце 
тражилаца азила/избјеглица и миграната у обра-
зовни процес. Истовремено, Приручник оставља и 
довољно простора за даљу разраду и прилагођавање 
локалном контексту, као и различитим ситуацијама 
које се могу појавити у будућности.
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ПРИЛОГ 1: 
ЗАКОНИ У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ  
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У БИХ  
 
(документи доступни на веб страницама надлежних министарстава) 

ОКВИРНИ ЗАКОНИ У БиХ У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Оквирни Закон о основном и средњем образовању у БиХ („Службени гласник БиХ“, број 18/03)  
Оквирни закон о средњем струковном образовању и обуци у БиХ („Службени гласник БиХ“, број 63/08) 

ЗАКОНИ О ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Закон о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 44/17  
Закон о измјенама и допунама закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 31/18) 
Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 38/18)

УНСКО-САНСКИ КАНТОН 

Закон о основном и средњем општем васпитању и образовању („Службени гласник Унско-санског кантона“, 
број 5/04) 
Закон о средњем образовању ( „Службени гласник Унско-санског кантона“, број 17/12)

ЖУПАНИЈА ПОСАВСКА 

Закон о основном школству („Народне новине Жупаније Посавске“, број 3/04, 4/04, 8/08, 7/12,10/13,10/16) 
Закон о средњем школству („Народне новине Жупаније Посавске“ број 3/04, 4/04, 3/08, 4/11, 7/12, 10/13, 10/16)

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

Закон о основном образовању („Службене новине Тузланског кантона“, број 9/1, 9/15, 6/16, 14/18) 
Закон о средњем образовању и васпитању („Службене новине Тузланског кантона“, број 17/11, 6/16, 14/18)

ЗЕНИЧКО-ДОБОЈСКИ КАНТОН 

Закон о основној школи („Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број 3/18  ) 
Закон о средњој школи („Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број, 9/17)

БОСАНСКО- ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ 

Закон о основном васпитању и образовању („Службени гласник Босанско-подрињског кантона Горажде, број 
5/16) 
Закон о средњем образовању и васпитању ( „Службени гласник Босанско-подрињског кантона Горажде“, број 
10/11и 5/16)

СРЕДЊОБОСАНСКИ КАНТОН 

Закон о основном школству („Службени гласник Средњобосанског кантона“, број 11/01 и 17/04) 
Закон о средњем школству („Службени гласник Средњобосанског кантона“, број 11/01, 17/04 и 5/12)
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ХЕРЦЕГОВАЧКО-НЕРЕТВАНСКИ КАНТОН 

Закон о основном васпитању и образовању („Народне новине Херцеговачко-неретванског кантона“,  број5/00, ; 
4/04; 5/04, 1/14 и 7/16)

Закон о средњошколском образовању и васпитању („Народне новине Херецеговачко-неретванског кантона“, 
број 5/00, 4/04, 5/04 и 8/6)

ЖУПАНИЈА ЗАПАДНОХЕРЦЕГОВАЧКА 

Закон о васпитању и образовању у основној школи („Народне новине Жупаније Западнохерцеговачке“, број 
20/17) 
Закон о васпитању и образовању у средњој школи („Народне новине Жупаније Западнохерцеговачке“, број 
20/17)

КАНТОН САРАЈЕВО 

Закон о основном васпитању и образовању („Службене новине Кантона Сарајево“ број 23/17, 33/17, 30/19)  
Закон о средњем образовању („Службене новине Кантона Сарајево“, број: 3/17, 30/19 )

КАНТОН 10 

Закон о основном школству („Народне новине Херцегбосанске жупаније „ број 12/04) 
Закон о средњем школству ( „Народне новине Херцегбосанске жупаније“, број 12/04) 

БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ 

Закон о образовању у основним и средњим школама Брчко дистрикту БиХ ( „Службени гласник Брчко дистик-
та БиХ“, број 10/08) 
Закони о измјенама и допунама Закона о образовању у основним и средњим школама Брчко дистрикт БиХ 
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 4/13;48/16/22/17)
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ПРИЛОГ 2:  
ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА СЕКТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ У 
ФУНКЦИЈИ МИГРАНАТА/ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И ИЗБЈЕГЛИЦА  
(Више информација на веб страници Министарства безбједности БиХ (www. msb.gov.ba) 

Министарство безбједности БиХ је надлежно за заштиту међународних граница, унутрашњих граничних 
прелаза и регулисање саобраћаја на граничним прелазима БиХ. Уређује процедуре и начин организације служ-
бе у вези кретања и боравка странаца у БиХ и проводи поступак азила. У саставу Министарства су организаци-
оне јединице Сектор за азил и Сектор за имиграцију. 

Сектор за азил врши управне и друге стручне послове које се односе на извршење и проведбе политике и 
поступка азила у БиХ, координира радом организационих јединица, врши послове који се односе на израду 
нацрта закона и подзаконских аката из ове области, обезбјеђује прихватање, смјештај и подршку тражиоцима 
азила, прати стање у вези са постизањем европских стандарда у овој области, као и друге послове у надлежно-
сти овог сектора. 

Служба за послове са странцима је управна организација у саставу Министарства безбједности али са опера-
тивном самосталношћу и главни је носилац активности у рјешавању проблематике имиграција. 

У погледу миграција ова служба прикупља све информације о свим видовима нерегулисаних миграција, кон-
тролише боравак странаца, злоупотребе везано за незаконитости у кориштењу боравка, стављање странаца 
под надзор и друге сигурносне провјере. Служба има своје теренске центре у Сарајеву, Бања Луци, Мостару, 
Тузли, Зеници, Брчком, Добоју, Источном Сарајеву, Бихаћу, Травнику, Требињу, Бијељини, Ливну, Љубушком, 
Орашју и Горажду. Средином 2018. године Служба је успоставила систем за online регистрацију странаца 
(e-stranac.ba) што је унаприједило систем. Постоји и биометријски систем регистрације странаца на основу 
којих се зна број регистрованих, као и број странаца који су поднијели захтјев за азил.  

Надаље, формирано је и Координационо тијело за питање миграција у БиХ. те Азилантски центар Делијаш и 
Имиграциони центар Источно Сарајево који је у саставу Службе за послове са странцима  

Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

У саставу Министарства за људска права и избјеглице су Сектор за избјеглице, расељене особе и стамбену 
политику. 

Министарство за људска права и избјеглице је одговорно за Избјегличко-прихватни центар Салаковац и Реад-
мисиони центар који постоји у оквиру центра Салаковац, а који је формиран за грађане БиХ који се враћају на 
основу Споразума о реадмисији.  
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ПРИЛОГ 3: 
ПРИМЈЕР SWOT АНАЛИЗЕ С ЦИЉЕМ ПОКРЕТАЊА АКИТВНОСТИ 
ОКО УКЉУЧИВАЊА ДЈЕЦЕ ИЗБЈЕГЛИЦА, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И 
МИГРАНАТА У ОБРАЗОВНЕ ПРОЦЕСЕ У БИХ   

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Инфраструктура (простори у школама); 
Законски оквир (област безбједности); 
Правни оквир у области образовања у БиХ; 
Кадровски потенцијал (наставници, стручни сарадници); 
Искуства (предходна искуства са инклузијом и слично);   
Подршка локалне заједнице;  
Мултисекторски приступ. 

Неуједначеност законских прописа; 
Недостатак координације; 
Недостатак политичке воље; 
Нема размјене информација;  
Језична баријера;  
Зависност о међународној помоћи  
Недостатак дидактичког материјала;  
Недостатак педагошке процјене; 
Недовољне стручне компетенције наставника 

МОГУЋНОСТИ  ПРИЈЕТЊЕ

Финансијска подршка међународних организација 
Искуства других земаља 
Сарадња са НВО

Престанак подршке извана 
Предрасуде локалне заједнице 
Стереотипи и дискриминација  
Дјеца у покрету-неизвјесност за будућност  
Неодговарајући смјештај 

План школе за укључивање ученика тражилаца азила/ избјеглица/миграната у школе у 
БиХ41 (примјер ЈУ ОШ „ Хармани II“, Бихаћ)

Актив-
ност

Реализатори Одговорна/е 
особе

Вријеме реали-
зације

Садржај Очекивани 
резултат

Показатељ 
успјешности

1. Наставници у 
ХЕАРТ учионици, 
асистент/педа-
гог, предметни 
наставници

Директор, 
наставници у 
ХЕАРТ учиони-
ци, наставници 
реализатори 
радионица

Двије недјеље 
до мјесец дана у 
периоду од 09.00 
до 12.00 (ХЕАРТ 
учионица)

Радионице бо-
санског језика, 
енглеског, при-
родних наука 
и креативне 
радионице

Адаптација на 
нову средину, 
усвојена прави-
ла понашања у 
групи и школи, 
познавање 
основних елеме-
ната босанског 
језика

Ученик радо и 
редовно долази 
на активности 
у ХЕАРТ учио-
ници, поштује 
правила пона-
шања и радо 
(заинтересован 
је) учествује у 
активностима

2. Наставници у 
ХЕАРТ учионици, 
асистент/педа-
гог, предметни 
наставници

Директор, 
наставници у 
ХЕАРТ учиони-
ци, наставници 
реализатори 
радионица

Након двије 
недјеље адапта-
ције и опсерва-
ције

Процјена пред-
знања ученика 
и укључивање у 
редовну наставу

Ученик се инте-
грисао у наставу 
и прати је

Ученик редовно 
похађа наставу

41  План школе се може надопуњавати и мијењати сходно потребама школе и надлежне образовне власти 
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3. Предметни 
наставници и 
наставници раз-
редне наставе

Предметни 
наставници

Наставници  
разредне  
наставе

У складу са 
распоредом 
наставника

Функционал-
но усвајање 
босанског је-
зика усмјерено 
знањима која су 
потребна учени-
ку да би могао 
слушати и раз-
умјети наставу 
осталих настав-
них предмета, 
усвојио правила 
понашања и 
културолошка 
обиљежја сре-
дине у којој се 
налази, успјеш-
но и самостално 
учествовао у 
комуникацији 

Ученик прати 
наставу, усваја 
нова знања, 
разумије и 
прихвата 
културолошка 
обиљежја сре-
дине, успјешно 
комуницира (ис-
казује потребе, 
осјећања итд.)

Портфолио 
ученика

Радни листови

4. Наставници у 
ХЕАРТ учиони-
ци, наставници 
реализатори 
радионица

Предметни 
наставници

Наставници раз-
редне наставе

Директор, 
наставници у 
ХЕАРТ учиони-
ци, наставници 
реализатори 
радионица

Предметни 
наставници

Наставници раз-
редне наставе

Током похађања 
наставе

Портофолио 
ученика

Наставници 
прате напредо-
вање и резул-
тата ученика, 
прилагођавају 
садржаје и 
методе рада

Постоји описно 
праћење  
ученика

5. Наставници у 
ХЕАРТ учиони-
ци, наставници 
реализатори 
радионица

Прдметни на-
ставници

Наставници раз-
редне наставе

Наставници у 
ХЕАРТ учиони-
ци, наставници 
реализатори 
радионица

Предметни 
наставници

Наставници раз-
редне наставе

Током похађања 
наставе

Израда  
школског  
извјештаја

Ученик добија 
извјештај о 
својим  
резултатима

Извјештај за 
сваког ученика
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ПРИЛОГ 4:  
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА    

Образовање за мултикултурно окружење:  
Смјернице за провођење интеркултурног образовања у ЕУ42   

Основни циљ интеркултурног образовања је да омогући квалитетно образовање за све ученике, полазећи од 
става да сви имају иста права и одговорности, али истовремено треба водити рачуна да је сваки ученик једин-
ствено биће чије специфичне потребе треба уважавати. 

Смјернице које су представљене у овом прилогу су резултат опсежног истраживања које обухваћа анализу 
европских политика, стратешких докумената, националних курикулума и примјера добре праксе, чији су 
резултати сумирани у сљедећих 14 смјерница: 

1. Поштовање других може се научити. Важно је од најраније доби ученицима указивати на погрешне  
представе (предрасуде), омогућити им прилику за аутентично интеркултурно искуство.

2. Школске политике које подстичу етничко мјешање стварају окружење за развијање толеранције. Ипак, 
физичка интеграција ученика различитог културног поријекла није довољна да би се смањиле предрасуде и 
развили позитивни интеркултурни односи: школе треба да развијају културу у којој сви ученици и настав-
ници имају прилику да развијају своје интеркултурне компетенције. 

3. Важно је како се школа позиционира у заједници. Школе које имају снажну повезницу са локалном заједни-
цом имају снажан потенцијал за развијање друштвене кохезије. Оне стварају позитивну школску атмосферу, 
као и снажнији осјећај припадања. 

4. Посљедњих се година развијају нове ефикасане методе за стварање инклузивних учионица. Мада је већина 
европских земаља склонија примјени традиционалног подучавања, методе попут пројектног учења, коопе-
ративног учења, вршњачког подучавања и учења показале су се успјешне у смањењу нетолератности. 

5. Ваннаставне активности могу промовисати толеранцију и разумјевање, подржати процес учења у учионици 
и допринијети стварању динамичне и инклузивне школе. 

6. Образовни приступи који подстичу социјални и емоционални развој ученика показали су се успјешним у 
унапређењу толеранције и поштовања различитости. 

7. Ефикасно руковођење школе је кључно. Посвеченост школских управа и осталих управљачких структура 
етосу различитости од кључне је важности за развијање интеркултурне компетенције и поштовању разли-
читости. Интеркултурност је потребно стално оснаживати кроз професионално усавршавање. 

8. Наставницима је потребно професионално усавршавање у области интеркултурности.

9. Образовање је заједничка одговорност и школе и осталих актера. Партнерство између школе, заједнице и 
родитеља олакшава задовољење потреба локалне заједнице. Оно такође оснажује међусобно разумјевање 
школског особља и заједнице, као и препознавање ресурса и експертизе свих учесника у процесу васпитања 
и образовања.

10. Школама могу користити знања и вјештине цивилног друштва. Локалне и међународне НВО с експертизом 
у области интеркултурног образовања могу помоћи школама у образовању, али тај потенцијал није довољ-
но искориштен ни у формалним, ни у информалном образовању. 

42  Bartulović, M., Kušević, B., Spajić-Vrkoš, V., Milić, S.,(2016), Što je interkulturalno obrazovanje? Priručnik za nastavnike i druge znatiželjnike , Zagreb: Centar za mirovne studije, ( 21- 22, 117)
p 22 Education policies and practices to foster tolerance, respect for diversity and civic responsibilities in children and young people in EU (2016)
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11. Различитост треба квалитетније укључити у школске курикулуме. Ученици који су припадници мањина 
често се тешко укључују у процес учења, те се не могу поистовјетити са наставним садржајима обликова-
ним из монокултурне перспективе.  

12. Образовање на материњем језику има снажан утицај на осјећај идентитета и добробит особе. Програми 
двојезичног и вишејезичног образовања могу позитивно утицати на припаднике мањина.  

13. Нови медији истовремено представљају пријетњу и прилику. Виртуелно насиље, изложеност екстреми-
стичким идејама и говору мржње представљају опасност за ученике у школама. Ипак, нови медији имају и 
потенцијал за подстицање толеранције и поштовање различитости. 

14. Потребно је пуно више системских истраживања и емпиријских података о успјешности сузбијања нетоле-
ранције и подршке поштовања различитости.  

Примјери радионица за рад са наставницима и ученицима:

а) Колико је наша школа интеркултурна?

Како би теорију везано уз интеркултурност наставници могли провјерити у пракси аутори приручника „Шта 
је интеркултурно образовање“ су сачинли листу индикатора на основу које се може проверити „колико је наша 
школа интеркултурна?“. Слиједи листа тврдњи на основу које наставници могу процјенити степен интер-
културности своје школе на стручним активима, наставничким савјетима или са ученицима на разредним 
часовама. 

Физичко окружење

• На улазу у школу је изражена добродошлица свим ученицима и њиховим родитељима 

• На школским ходницима и паноима изложени су радови ученика који изражавају богатство њихових култура и 
идентитета

• У школи је јасно истакнута осуда свих облика дискриминације 

• Школски простор је уређен на начелима инклузије 

• Простор учионице је организован да подстиче интерактивне методе рада 

• Школа има простор за слободно кориштење у складу са жељама ученика 

Наставни садржаји и методе учења и подучавања 

• Ученици учествују у креирању васпитно-образовног процеса (одабиром тема, активности и метода рада)

• Ученици се не боје износити своје идеје и приједлоге

• Ученици имају могућност утицаја на начин вредновања својих резултата 

• Ученици се подстичу на истраживање и разумјевање културе, идентитета и других концепта интеркултурности
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• Ученици се подстичу на активно учествовање у животу школе и локалне заједнице 

• Ученици се подстичу на креативне и умјетничке активности 

• Код ученика се подстиче развој критичког мишљења 

• Ученици се подстичу на разавој осјетљивости за проблеме, неправду и дискриминацију у друштву. 

Односи у  школи 

• Међу ученицима и наставницима владају односи засновани на поштовању, повјерењу, уважавању различитости

• Ученици су слободни са наставницима подијелити било које искуство или проблем

• Међу ученицима владају пријатељски односи отворености, уважавања, подршке ( кад је потребно другом помоћи)

• Ученици сарађују једни са другима у разреду и ван

• Ученици  учествују у дефинишу разредних и школских правила 

• Ученици рјешавају ефикасно међусобне сукобе 

• Ученици подржавају ставове против дискриминације и нетолератности

Извор: www. Што је интеркултурно образовање?  Приручник за наставнике и друге знатижељнике

Специфична питања које наставници могу заједнички размотрити код доласка нових ученика:  

• Како се правилно изговарају имена нових ученика избјеглица/миграната и њихових родитеља?
• Које су специфичности социокултурног контекста из којег ученици долазе?
• Којим језицима говоре и ниво знања тих језика? Служе ли се једним од језика који је у службеној употреби у 

БиХ?
• Покушати научити неке основне фразе на језику ученика избјеглица/миграната (добар дан; молим; хвала, 

како си) 
• Постоје ли неке културне праксе које могу утицати на односе у разреду?

Питања, односно одговори који се односе на образовање и ваннаставне активности, те све специфичности 
које могу имати утицаја на праћење наставног процеса су дио индивидуалне процјене ученика.   

 
б)  Рад у мултикултурном окружењу43 

Разумјевање културолошких аспеката из којих долазе мигранти/избјеглице представља изазов за наставнике и 
друге стручњаке и захтијева толеранцију на различитости: културолошке, језичне, обичајне, те знања и вјеш-
тине о различитим културама и начинима комуницирања. Култура представља одређену конфигурацију пона-
шања, норми, ставова, вриједности, увјерења која се разликују од друштва до друштва. Начини комуницирања 
нису исти у свим културама. Невербална комуникација (гесте) су добро прихваћене у неким културама, а у 
другим се не користе и не разумију се. Такође постоје разлике у емоционалном доживљавању и показивању 
емоција у различитим културама.  

43  Лалић-Новак, Г.Краљевић, Р., (2014) Приручник за едукаторе: Заштита избјеглица и рањивих скупина миграната, Загреб:  Хрватски Црвени криж: 
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         Вјежба за наставнике и/ или старије ученике (Прихватање различитости) 

Циљ: Препознати различитости унутар групе и у сусрету са другим културама

Методологија: Групни рад 

Трајање: 20 мин

Потребни материјал: папир и оловка, флипцхарт папир и маркери 

Корак 1 (2 мин) : Водитељ ће учесницима описати вјежбу у којој ће се подијелити и у подгрупе због одређених 
специ фичности, знања и вјештина 

Корак 2 (5 мин) : Сви учесници групе/тима се окупе и стоје. Затим их водитељ замоли да они који су возачи оду на 
лијеву страну, а они који нису на десну. На исти начин се даље подијеле на оне који пливају, плашу или пјевају. 

Корак 3 сумирање (3 мин): У овој фази се водитељ осврне на разлике међу њима у групи. Судионици могу подијели-
ти искуства међу собом. 

Корак 4 (6 мин): Чланови групе треба да разговарју о властитим искуствима са особама из других култура: о вер-
балном и невербалном понашању; о ставовима и вриједностима

Корак 5 (4 мин) Водитељ групе ће забиљежити разлике, а затим ће разговарати о могућностима интеграције разли-
читих култура. 

в) Подржимо различитости 

Примјер Радионице за подршку раз-
личитости 

Узраст:  Основна школа   

Ученици из нижих разреда могу се 
изражавати цртежом

Наставник ће подијелити ученике у парове и сваки ученик ће добити 

А 4 папир и фломастер, боју или оловку

Циљ наставног часа: 

Развијати осјећај заједништва са свим 
људским бићима и осјећај емпатије

Наставник ће позвати ученике да разговарају о језицима који говоре учени-
ци у разреду. 

На папир ће записивати њихова имена. Помажу им културолошки медија-
тори.  

Наставник затим објашањава да нацртају свог вршњака у разреду и да уоче 
сличности (иста боја очију, косе а такођер и различитости)  

Уколико постоји могућност наставник може путем интернета омогућити 
слушање различитих језика или приказати д јевојчице и д јечаке из разли-
читих земаља, као и различите земље и градове. Ученици могу препознава-
ти и показивати земље из којих долазе.
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Резултати за ученике: препознати 
сличности и разлике.  

Препознати сличности са д јецом која 
су дошла у разред; развити емпатију; 
упознати различите језике

Ученици ће уочити да нема разлике која је битна између нових ученика. 

Постоје разлике у језицима који говоре и земљама из којих долазе.  

Могу препознати да су њихови вршњаци морали напустити своје земље.   

Ученици могу такође и нацртати једни друге и изнад написати назив земље 
и језик који говоре. Могу свој матерњи језик означити као језик срца црве-
ном бојом, а језик који желе научити неком другом (жутом). 

Компетенције Комуникација, развијање емпатије 

Трајање 1 наставни час

Материјал А4 папир; оловке или фломастери; лаптоп /интернет за могућност покази-
вања различитих садржаја и људи из других земаља  

Мјесто Учионица или други простор у школи 
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ПРИЛОГ 5:  
ЛИЧНИ КАРТОН УЧЕНИКА   
 
Образац Личног картона  може попунити и ученик уз помоћ 
културолошког медијатора 

Подаци о ученику 

Попуњава наставник и/или  ученик 

Име

Презиме 

Годиште

Земља поријекла

Матерњи језик

Познавање енглеског језика 

Познавање других страних језика

Познавање босанског, хрватског или српског језика

Похађање школе (када, колико и гдје) 

Ученик је са родитељима, рођацима или старатељима 

Области интересовања  

Очекивања од школе

Потребе ученика 

Датум:                                                                                                      Разредник   
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ПРИЛОГ 6:  
ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА (профил ученика- примјер обрасца)  
Попуњава разредник у сарадњи са родитељем/старатељем и културолошким медијатором 

Школска година:  
Разред и одјељење: 
Разредник:  
Датум укључивања у школу: 

Општи подаци о ученику  
Име презиме, пол, датум рођења, мјесто, држава, народ-
ност, држављанство,) 

Подаци о родитељу или старатељу  Име и презиме, мјесто боравка 

Подаци о васпитно образовном процесу 
Врста школе (ако је д јете било укључено у образовни 
процес)  
Број година образовања 

Врста неформалног образовања у другим земљама ван 
земље поријекла 

Уколико је дијете било укључене у одређене едукативне 
програме: врсте програма 

Познавање бхс језика Никако, мало, функционално 

Познавање енглеског језика и других страних језика Може се споразумјевати, мало, никако 

Математичке компетенције Знање одређених рачунских радњи, операција 

Компетенције у природним наукама
Посједује компетенције везано уз биологију, географију, 
физику навести 

Социјалне компетенције 
Дружељубив је, укључује је се у игру у учионици и ван ње; 
познаје правила и норме понашања 

Дигиталне компетенције 
Служи се с модерним средствима комуникације, користи 
различите апликације које му помажу у свакодневном 
животу 

Предузетничке компетенције
Креативан, показује иницијативу, одговоран, спреман на 
ризик

Други подаци 

Ваннаставне активности  
(спорт, музика, сликање, фотографија) 

Радо учествује у спортским активностима и другим спор-
товима у којима може показати своје способности 
Воли свирати и показује таленат за музику  

Комуникационе вјештине 
Лијепо се односи према вршњацима  
Однос према наставнику

Здравље и психосоцијални статус 
Здрав, болестан, уколико постоји нека дијагноза; Постоје  
здравствене тегобе проузроковане стресом  
Повремено је тужан и изолује се; 

Социјални статус 
Дијете без пратње, услови становања, потребе ученика 
за одјећом и обућом, 

Друге важне чињенице које имају утицаја на даљи  
васпитно образовни развој   

Заинтересован за похађење наставе или нема концента-
ције, увијек је тужан....

Попунио:                                                                                         Датум:
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ПРИЛОГ 7:   
ПЛАН ПОДРШКЕ УЧЕНИКУ/ЦИ УЧЕЊА ЈЕДНОГ ОД СЛУЖБЕНИХ 
ЈЕЗИКА У БИХ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА  

Име и презиме ученика/це: 

Разред и одјељење:   

Разред и од јељење:  предмет/на-
ставна област:  босански/хрватски 
или српси језик и књижевност

Циљ: Остварање социјалне безбједности и основних језичних вјештина 

Усвојити изговор гласова, савладати технике читања и писања, усвојити 
правилну интонацију; оспособити ученика да разговара о темама блиским 
шлолским задацима и свакодневном живот; 

Укупно трајање:  Током школске године 

 Активности Носилац  
активности Вријеме Резултати 

1. Правилан изговор и интонирање 
гласова, ријечи и кратких реченица, 
који се употребљавају у свакодневној 
комуникацији.

2. Методе: слушање музике и демонстра-
ција предмета слушањем 

Наставник Б-Х-С 
језика, културолошки 
медијатор, вршњаци   

 Школска 
година 

Област слушања: разумије поздраве 
и фразе у свакодневној комуникации; 
разумије питања о себи и најближим; 
разумије кратке информације из 
свакодневног живота 

3. Савладавање, увјежбавање и усаврша-
вање гласног читања.

Методе: демонстрација; пригодне игре; 
слике и фотографије 

Наставник Б-Х-С 
језика, културолошки 
медијатор, вршњаци   

Школска 
година

 Област читања: 

Чита штампана слова латиничног 
писма; чита кратак текст са позна-
тим ријечима; чита бројеве до 20

4. Развој писане језичне културе: уо-
чавање разлике између говорног и 
писаног језика. 

Методе игре кроз моделирање и цртање 

Наставник Б-Х-С 
језика, културолошки 
медијатор, вршњаци   

Школска 
година

Област писања: Пише латинична 
слова; пише кратке језичне фразе; 
пише арапске бројеве до 20 и даље 

5. Причање о догађајима (кронолошки 
ток радње ) и описивање доживљаја 
– према сачињеном плану уз консул-
тације и подршку наставника. Израда 
кратких изјавних реченица у виду 
пјесме и слично.

Методе: слушање музике и развијање 
властите кратке пјесме о себи.

Наставник Б-Х-С 
језика, културолошки 
медијатор, вршњаци

Школска 
година 

Област говора: Именује себе и пред-
мете у околини; говори податке о 
себи; учествује у кратком разговору 
са вршњацима; одговара на једно-
ставна питања; ко, шта, гдје, када, 
зашто 



55Приручник за укључивање дјеце избјеглица, тражилаца азила и миграната у васпитно-образовни процес у Босни и Херцеговини 

ПРИЛОГ 8:  
ЗАЈЕДНИЧКА ЈЕЗГРА НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 
(ЗЈНПП44-а ) ДЕФИНИСАНА НА РЕЗУЛТАТИМА УЧЕЊА 

Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ (АПОСО) је у документу Анализа кључних компе-
тенција и животних вјештина (2011) дефинисала 10 кључних компетенција за БиХ, а на основу ЕУ реферетног 
оквира 8 кључнних компетенција из 2006. године. Европска комисија је након 12 година анализа и примјене, 
ревидирала ЕУ реферетни оквир. У тексту испод је упоредни приказ ЕУ реферетног оквира кључних компетен-
ција 2006 и 2018.година.   

1. комуникација на матерњем језику (2006) - компетенција писмености (2018), 

2. комуникација на страном језику (2006)  - компетенција вишејезичности (2018), 

3. математичка писменост и основне компетенције из науке и технологије (2006) - математичка компетенција и 
компетенција у природним наукама, технологији и инжењерству – СТЕМ (2018),  

4. дигитална компетенција, 

5. учење како се учи (2006) - особна и социјална компетенција и компетенција учења како учити (2018),, 

6. социјална и грађанска компетенција, 

7. предузетништво и смисао за иницијативу (2006) - предузетничка компетенција (2018),  

8. културно изражавање (2006) - компетенција културне свијести и изражавања (2018).

 
ЗЈНПП-а дефинисана на резултатима учења за босански језик, хрватски језик, српски језик, стране језике, ма-
тематичку област, технику и информационе технологије, умјетничку и физичку-здравствену област ( детаљно 
на: www. aposo.gov.ba/ публикације) 

ЗЈНПП-а  за области Да Дјеломично Не Напомена

Босански,  хрватски и 
српски језик  
Резултати за вјешти-
не читања,  писања и 
изражавања 
(прилагођено за учење 
језика као страног 
језика; издвојени од-
ређени резултати)  

- Показује разумјевање и организацију великих штам-
паних слова;

- Показује разумјевање слогова и гласова  
(фонолошка освјештеност)

- Препознаје и примјењује вјештине фоничности и 
анализе ријечи

- Чита са сврхом и разумјевањем 

- Пише једноставне краће или дуже писане радове 

 

44  Агенција за предшколско основно и средње образовање (АПОСО) у БиХ је израдила Заједничка језгру наставних планова и програма за босански, хрватски и српски језик дефи-
нисану на исходима учења, а затим је услиједила израда ЗЈНПП за остала васпитно -образовна подручја ( види више на: www.aposo.gov.ba/publikacije). 
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Резултати за стране 
језике за области  
1.  Слушање и разумје-
вање слушања;   
2.  Читање и разумје-
вање прочитаног; .  
3.Говор и усмена 
комуникација;   
4.Писање и писана 
комуникација  
(издвојени одређени 
резултати)

Тумачи слушани садржај; 

- користи вокабулар, језичне структуре и законитости 

- Чита с разумјевањем; 

- Користи стратегије у тумачењу непознатих ријечи

- Говори у складу с основним одликама говорног 
језика;

- Изграђује вјештине говора користећи комуникацио-
не стратегије

- У писању користи језичне законитости; 

- Примјењује и развија вокабулар

- Развија процес писања и процес креативног писања

- Користи ријечник и информационо -комуникационе 
технологије 

Математичка област 
резултати за области:  
1.Скупови бројеви и 
операције 
2.Алгебра 
3.  Геометрија и мје-
рење 
4.Подаци и вјероват-
ноћа 
(издвојени одређени 
резултати)   

- Анализира својство и односе скупова у различитим 
облицима приказивања и примјењује их приликом 
рјешавања проблемских задатака 

- Одабира и комбинује стратегије, методе и операције 
за рјешавање проблема

- Формулише питања својствена математици и развија 
математичке претпоставке и аргументе;

- Анализира и користи мјерне јединице за дужину, 
температуру, вријеме и новац; 

- Процјњује и предвиђа резултате мјерења; 

- Описује проблем у контексту података;

- Препознаје податке за рјешавање задатка; 

- Повезује податке са задатим проблемом;

- Анализира својства и односе геометријских тијела.

Технику и IT -резулта-
ти за област:  
1.  Техничко знање и 
стваралаштво;   
2.Техника и техноло-
гија;   
3.  Информационе и 
комуникационе тех-
нологије;   
4.Рјешавање пробле-
ма примјеном комуни-
кационе технологије;  
5.  Дигитално друштво 
(издвојени одређени 
резултати)

- Анализира материјале по својствима и намјени;

- Познаје и примјењује правила техничког цртања

- Анализира врсте саобраћаја и саобраћајних средста-
ва; 

- Утврђује важност заштите околине; 

- Разликује и повезује појмове везано уз ИКТ ;

- Примјењује различите врсте услуга ИКТ, уређаја и 
медија; 

- Користи софтвер за обраду текста; 

- Истражује информације путем веб-а;

- Примјењује дигиталне технологије у учењу;

- Употребљава мјере заштите приликом  
коришћења ИКТ-а 

45  ИКТ- информационо-комуникационе технологије  
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Умјетничка област-ре-
зултати за област  
1.  стваралаштво и 
продукција;   
2.  Размишљање и 
рефлексија;   
3.Естетика,  конструк-
ција,  функција;   
4.Слушање и упозна-
вање музике;   
5.  Стваралаштво и 
репродукција;   
6.  Елементи музичке 
креативности    
(издвојени одређени 
резултати)

- Процјењује и упоређује ликовна начела; 

- Ликовно обликује цјелине полазећи од ликовних 
начела;  

- Упоређује ликовна начела на примјерима у својој 
непосредној околини; 

- Испробава самостално ликовне медије, технике и 
алате; 

- Инвентивно употребљава ликовне медије, технике и 
алате у властитом стваралаштву

- Разликује вокалну, инструменталну и вокално-ин-
струменталну музику; 

- Репродукује соло и групно пјевање; 

- Развија музикалност и музичко памћење; 

- Комбинује елементе плеса, драме и музике;

- Описује музику кроз ликовно и текстуално изража-
вање 

Физичка-здравствена 
област -Резултати за 
област:   
1.  Физичко вјежбање;  
2.  Здрав начин живота  
(издвојени одређени 
резултати) 

- Примјењује теоријско и моторичко знање координа-
ције, и видне подражаје кроз игру; 

- Користи се наставним средствима, опремом и про-
стором за игру;

- Примјењује знања о важности редовног и правилног 
одржавања личне хигијене и заштите околине;

- Изграђује свијест о одговорном понашању према 
себи и другима;

- Примјењује самоконтролу и сарађује с вршњацима 
током вјежбе и игре;

- Уважава међусобну сарадњу у раду и учењу 

- Изражава одговорност у односу са другима

- Користи се прихватљивим обрасцима понашања 

Одабране (прожимајуће компетенције) Да Дјеломично Не Напомена

Социјално-грађанска 
компетенција 

- Познаје норме и општеприхваћена правила пона-
шања 

- Изграђује повјерење спрам других 

- Развија вјештине рада у тиму  

- Доприноси раду свог тима

Самоиницијатива и 
предузетништво

 

- Показује самосталност у раду

- Показује одговорност у раду

- Исказује своје идеје и ставове

- Планира и организује

- Ради у тиму 

- Препознаје јаке и слабе стране 
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ПРИЛОГ 9:  
САВЈЕТИ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ У РАЗРЕДУ КАДА СУ ЈЕЗИЦИ КОЈИ СУ 
У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ У БИХ СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

Потребно је обратити пажња на: 

Говор 

• Говорите спорије и користите дуже паузе између реченица 

• Говорите јасно без неформалног говора и жаргона. Нагласите кључне ријечи за разумјевање

• Пазите на интонацију 

• Понављајте ријечи или реченице 

• Дајте дјеци довољно времена да обраде оно што су чули  

Рјечник 

• Користите оне ријечи које се често користе. Објасните непознате ријечи путем слике или на други близак 
начин зависно од узраста

• Користите краће реченице без много замјеница 

• Нове ријечи и реченице користите у познатом контексту 

• Понављајте и по неколико пута важне ријечи  

Позитиван тон

• Охрабрите дјецу да међусобно разговарају 

• Похвалите их и подстичите на даљње учење 

• Охрабрите их да говоре оно што већ знају и понављају научено  

Корисно је укључити вршњаке код учења језика. Може корисно послужити вјежба са картонима када домицил-
ни ученик на картону носи ријеч на свом материњем језику, а ученик избјеглица/тражилац азила/мигрант на 
енглеском. И један и други наизмјенично читају ту ријеч, а затим се замјене. 

Игра са ријечима страног језика може се користити на начин да се умјесто енглеског, користи језик избјегли-
це/тражилаца азила и мигранта. На тај начин ученик се осјећа поштован и јача се мотивација за учење новог 
језика. 
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ПРИЛОГ 10:  
ПРИМЈЕРИ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ ШКОЛА У УНСКО-САНСКОМ И 
КАНТОНУ САРАЈЕВО – Настава и учење 

Примјер 1: ОШ „Прекоуње“ Бихаћ, час босанског језика и књижевности, наставница А.К.    

Кратак опис ситуације у  разреду  
У групи су д јеца узраста од 6 до 9 година. Укупно их је било 9. Простор у којем се одвијао наставни процес је прила-
гођен за скупни и индивидуални рад. 

Опис одабраног методолошког приступа и стратегије подучавања  
Наставна јединица – Глас и слово С по ХЕАРТ методологији што подразумјева учење кроз обликовање, цртање) 
Радионица започиње са Игром „Игра Хеy“ у којој се користе ријечи које садрже глас с: сат, срце, слон и друге 
У обради су се користиле аналитичко-синтетичке методе, метода разговара и демонстрације.  
Користиле су се различите технике: писање слова прстом по зраку, моделирање слова; кориштење картонских  
картица; састављање ријечи; цртање по жељи ученика

Резултати  
Научене ријечи и краће реченице.  
Састављање ријечи и краћих реченица.  
Писање слова и краћих реченица.  
Разговор о сновима. Уколико ученици желе могу представити цртежем своје снове или испричати причу о сновима уз 
помоћ културолошког медијатора.

Изазови и препреке  
Постизање радне атмосфере и стварање окружења које их заинтересира за наставу. Учинити наставне садржаје 
занимљивим.  
Препреке: Умор, неиспаваност, недовољно знање језика, нередовност на настави. 

Научене лекције  
Припремне радионице су неопходне јер кроз игру уче и остварују своје прве контакте са наставницима и прилагођа-
вају се на наставу и школу. Методе рада се због умора д јеце требају мијењати. Потребно је више часова босанског 
језика.  
Постоји разлика међу ученицима, будући да неки од њих долазе са знањем језика, те је сходно тому и напредовање 
брже.  
Различитим методама у  настави и д јечак који није био заинтересован за наставу је почео радити и његови радо-
ви су  представљени на изложби.  

Примјер 2: ОШ „Хармани II“Бихаћ, наставни сат босанског језика и књижевности као страног језика, настав-
ница Н.Д.  
 

Кратки опис ситуације у  разреду  
Настава босанског језика усклађена је с узрасним и социо-културним карактеристикама ученика миграната и избјег-
лица јер су укључени у разреде којима узрасно припадају, и у једном разреду их је максимално четири, а оптимално 
два ученика.Примјењује се холистичка настава страних језика јер говоримо о учењу босанског као страног језика. 
Рад у разреду се базира на групном или индивидуалном рјешавању задатака у којима је увијек јасно одређен кон-
текст, процедура и циљ. Учионица је опремљена дидактичким материјалом: мобилне словарице, постери с илустра-
цијама предмета и активности из свакодневног живота, меморијске картице, илустрације познатих прича и бајки за 
д јецу те остала средства која наставник прави у складу с потребама ученика. 
Непознавање језика образовања (у овом случају босанскога језика) није непремостива препрека јер се примјењује 
комбиновани модел, у новије вријеме најчешће коришћен модел језичке подршке који се у Србији показао као 
најкомплетнији и најефикаснији јер омогућава поступну инклузију.
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Методолошки приступ и стратегије подучавања  
Користи се комбиновани модел који методолошки представља комбинацију наставе страног језика и интегрираног 
учења наставних предмета и језика и усмјерен је на социјалну интеракцију. Комбиновани модел подразумијева по-
ступност која ни у једном тренутку није праћена изолацијом или сегрегацијом ученика којима је модел намијењен. 

Опис активности 

Језик:  Абецеда и листа личних ријечи у енглеском и босанском језику

Комуникационе теме:  Увођење у фонетски систем босанског језика, изговор ријечи, препознавање познатих ријечи

Начин рада:  индивидуални и групни

Трајање активности:  20-30 минута

Нивои:  почетни

1. Израдити абецедни попис са илустрацијама личних ријечи у енглеском и босанском језику помоћу којих се увјеж-
бава изговор и учи абецеда.

 English  language           Босански језик 
 
   A 
           address                            адреса 
             alarm                               аларм 
            album                              албум

                                          B 
           banana                            банана 
              bank                                банка 
              baby                                 беба

                                                          итд.      

 
2. Подијелити ученицима попис и прокоментарисати га с њима.

3. Ученици читају, а наставник понавља за њима у исправном облику (пазећи на нагласке). Ако је неки појам непо-
знат, фразом га објашњавамо.

4. Замолимо ученике да окрену лист и покушају се присјетити једнога појма те пронађу слово на које ријеч започиње.

A                                        

Б                                         итд.
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Примјер 3: Разредна настава  ОШ „Прва основна школа Илиџа“ Сарајево, професор разредне наставе А.З.  
 
Кратак опис ситуације у  разреду  
Разред: III1  
24 ученика ( 14 д јечака; 10 д јевојчица и 3 ученика мигранта)  
Наставни предмет: Моја околина 
Наставна јединица: Чула (осјетила) -повезаност са математичким садржајем: бројеви до 10 са прстићима, 100, 1000 и 
даље   
Наставна средства: апликација, плакати, индивидуални наставни листићи и музика 
Резултати учења: именовати и препознати очи, нос, уста, уши и руке 

Опис одабраног методолошког приступа и стратегије подучавања  
Скупни облик рада  
Методе поучавајања се мијењају и прилагођавају се захтјевима ученика миграната 
Примјењу се методе активног учења које укључују: 
1. Фото говор (правилан изговор и препознавање чула) 
2. Игре (импровизацијске игре и жива слика) 
3. Слушање музике (плес и покрет уз музику); Слушање пјесме: Глава, рамена, стомак, кољена 
4. Креативни рад-колаж, апликације чула 
5. Самостални рад на наставним листићима   
Стратегије подучавања: Користила се стратегија д јеловања са стратегијом учења откривањем на начин да се стечено 
знање може примјенити у свакодневном животу. 

Резултати  
Ученик може показати: Очи, нос, уши, уста и руке 

Изазови и препреке  
Створена је добра социо-емоционална атмосфера и ангажованост ученика. 
Главне препреке: Језик, немогућност писаних радова, краткотрајна пажња, немаран однос према прибору и настав-
ним листићима 

Научене лекције  
Тематско планирање у раду са ученицима мигрантима је ефикасније. Садржаји се повезују са више предмета. Циљ је 
на социјализацији и јачању осјећаја безбједности. 

Примјер 4: Наставни час математике: ОШ „Острожац“, Бихаћ  наставница М.Џ 
 

Кратак опис ситуације у  разреду  
Број ученика у разреду  
Наставни час се изводи у интегративној радионици.  Наставна јединица су бројеви преко 1000.  
Низ бројева од 1, 10, 100, 1000 се презентује коришћењем пројектора.  
Раде се задаци из уџбеника и радне свеске. 

Опис одабраног методолошког приступа и стратегије подучавања  
Користе се различите методе и стратегије подучавања. Игра је једна од врло успјешних метода која се користи у току 
наставних часова. Излагачки метод се користи минимално, а уколико постоје нејасноће, користи се дијалошки метод. 

Резултати  
Ученицима се дају задаци како би провјерили резултат учења.  
Ученици су савладали бројеве од 1000-10 000. Знају их писати у табели мјесних вриједности а и без табеле.  
Резултате биљежим у свеску, а ученике награђујем оцјеном.  

Изазови и препреке  
Покушати укључити што више ученика слабијег знања, похвалити их за њихов труд и извести их на плочу да добију 
похвалу пред својим вршњацима.  
Појединци су стидљиви у извођењу ритмичких покрета и то им спутава креативност и слободу изражавања. 

Научене лекције  
У интегративној форми наставног часа ученици су уз игру (музичка и ликовна умјетност) учили и математику.  
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ПРИЛОГ 11:  
ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА      

а) Евиденција ученика  

Школа:                                                                  
Школска година:                                                

Списак ученика-миграната који (не)редовно похађају наставу
Презиме и име Земља поријекла Година рођења Разред и 

одјељење
Разредник/ца Напомена

 
б) Подаци о ученику 

Попуњава разредник  

Име

Презиме 

Годиште 

Земља поријекла

Матерњи језик

Подаци о предходном школовању 

Познавање енглеског језика 

Познавање других страних језика

Познавање босанског, хрватског или српског језика

Ученик је са родитељима, рођацима или старатељима

Разред који тренутно похађа 

Разредник и одјељење 

Координатор тима у школи и други наставници укључени у 
подршку 

Интересовања за наставне предмете (воли математику, 
читање, цртање, пјевање или друго) 

Ваннаставне активности за које има интерес 

Очекивања од школе

Запажања наставника 

Датум:                                                                                                       Разредник   
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в)  Педагошки профил ученика/це 

Име и презиме 

Општа запажања наставника  
Координатор у сарадњи са предметним наставницима, 
односно тимом ће забиљежти релевантне информације 
које се односе на прошла образовна резултата. 

Уз културолошког медијатора запажња везано уз односе 
у разреду : наставник-ученик / односи са вршњацима.

Социјализација и социјална сигурност: основна запа-
жања:   

Интереси ученика као и слабе стране: 

Потребна је подршка:    

БХС језик као страни језик  
Кратки осврт  

Страни језици:   

Матерњи језик (фарси, арапски и други) 

Математика 

Природне и друштвене науке (зависно од узраста) 

Информатика- технологија (дигиталне вјештине) 

Музичка и ликовна култура 

Спортске активности 

 
г) План мјера за додатом подршком (модел обрасца) 

Име ученика:   
Разред и одјељење:

Врста подршке Мјере Циљ Извршилац /вријеме 

Прилагођене наставне 
методе 

Радионице учења језика; 
допунска настава; индиви-
дуални рад 

Постепено достизање обра-
зовних циљева 

Координатор тима са настав-
ницима/културолошки медија-
тор – кроз школску годину 

Дидактички материјал Коришћење материјала за 
моделирање, за цртање, 
рад са луткама; меморијске 
картице; Коришћење 
интернета; визуалних 
средстава 

Прилагођавање новим 
садржајима прихватање 
правила у разреду, школи, 
Стварање емоционалне и 
социјалне безбједности  

Координатор тима са настав-
ницима/културолошки медија-
тор – кроз школску годину

Прилагођени садржаји Резултати ученичких резул-
тата из наставних области 
измјењени сходно узрасту 

Савладати основне резул-
тате одређених области 

Координатор тима са настав-
ницима/културолошки медија-
тор – кроз школску годину

Вањски фактори Разговори са стручњацима 
везано уз стрес ученика  
Разговори са социјалним 
радницима  
Посјете вршњака прихват-
ном центру 

Социјална сигурност и 
укљученост 

Координатор тима у школи, 
социјална служба, здравстве-
на служба, НВО, културолошки 
медијатор ;  
Уколико је ученик са роди-
тељима они су укључени у све 
фазе подршке. 
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ПРИЛОГ 12:  
ШКОЛСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 

ЛОГО и наслов  

 
 Школа:      (School name): 

 Школска година: 2019/20    School Year 2019/20: 

 Град:      City:  

  
 Име:      First Name:

 Презиме:     Surname:                            

 Разред:      Class:                                                                  

Предметне области 
Subjects Areas 

Општа запажања     
General remarks 

Нивои резултата    
Level Achieved 

Босански, хрватски или српски језик као страни 
језик  
Bosnian, Croatian or Serbian as foreign language

Страни језици ( енглески и други)  
Foreign Languages (English)

Математика 
Maths

Природне науке  
Natural Science

Друштвене науке  
Историја (History) 
Географија (Geography)

Техника и технологије  
IT technology

Музичка и ликовна култура 
Arts

Физичко и здравствено васпитање  
(Physical and health education)

 
Разредник:      Директор:  
Teacher:       Principal: 

Датум:  
Date: 
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ПРИЛОГ 13:  
МОНИТОРИНГ УКЉУЧИВАЊА УЧЕНИКА ИЗБЈЕГЛИЦА И МИГРАНАТА  
(Листа индикатора/check list) 

Приједлог листе индикатора (check list) за мониторинг и евалуацију процеса укључивања д јеце избјегли-
ца/тражилаца азила и миграната   

Уважавајући чињеницу тренутне праксе, те очекиваних континуираних захтјева у овој области, реализација 
мониторинга и евалуације би требала помоћи у идентификацији потреба, претпоставки, изазова, те препрека 
за успјешно укључење али и добрих пракси. 

ПРИЛОГ садржи приједлог индикатора (check list) из области мониторинга и евалуације, с напоменом да се 
исти могу примјењивати и у процесу самоевалуације: 

ЛИСТА ИНДИКАТОРА (CHECK LIST) ЗАПАЖАЊА У ТОКУ МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ 
 

Датум активности мониторинга/евалуације

Мјесто 

Стручни/школски тим 

Чланови тима (навести)

Ниво укључења представника локалне заједнице 

Ниво укључења представника родитеља 

Школске припремне активности

Активности у области припреме родитеља школе (описи активности и процјена нивоа укључености) 

Активности у области припреме д јеце за процес подршке (описи активности и процјена) 

Активности у области стручног усавршавања наставника и других запослених (описи и процјена) 

Активности у области сарадње са Прихватним центром Салаковац (описи и процјена) 

Индеx  укључења д јеце из Прихватног центра  

Број д јеце у Центру /кампу Број д јеце укључење у при-
премни програм у Центру

Број д јеце укључене у 
школске програме

Индекс укључења – запа-
жања 

Број д јеце која су укључена у процјену здравственог 
статуса

Индеx процјене/запажања

Број д јеце код којих су ут-
врђене посебне здравстве-
не индикације за додатном 
подршком

Описи потребних услуга за 
здравственим услугама

Број д јеце укључене у 
додатне услуге у области 
заштите здравља

Индекс задовољавања по-
себне здравствене заштите 
д јеце 
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Проц јена подршке за укљученост у  васпитно-образовни процес 

Врста/Опис подршке Описи/Запажање

Задовољовање потребе за превозом дјеце из Кампа до 
школе

Обезбјеђивање школског и уџбеничког прибора

Обезбјеђивање подршке у школској ужини 

Обезбјеђивање спортске опреме 

Друге посебне потребе и помагала 

Општа процјена и по потреби приједлози унапређења 

Испуњеност просторних  и материјалних  услова у  реализацији програма

Описи Запажања

Капацитети учионичких простора и ниво задовојавања 
потреба у школском намјештају 

Намјенски просторни капацитети за групни и  
индивидуални рад са ученицима 

Описи опремљенсти школе дидактичким средствима и 
помагалима 

Доступност кориштења ИЦТ технологије  
(описи и доступност коришћења)

Доступног услуга израде и умножавања радног наставног 
материјала 

Опремљеност сале за спортске активности 

Опремљеност школе додатним средствима и потрошним 
материјалом за секције слободних активности 

Општа процјена испуњености  услова и по потреби приједлози унапређења

Испуњеност захтјева за укљученост људских  ресурса

Опис захтјева Процјена и запажања

Доступност услуга преводиоца 

Укљученост додатно ангажованих стручних сарадника 
(психолози, тренери из области пружања психолошке 
подршке и социјалне интеракције 

Укљученост додано ангажованих особа (Реализација 
програма учења језика, ИЦТ технологије, изради радних 
наставних листова и слично)

Број наставника укључених у програм образовне  
инклузије (по нивоима и предметима)

Повећање обима послова и сложености послова у складу 
са Педагошким стандардом и нормативом 

Реализација програма стручног усавршавања наставника 
(назив програма и број укључених наставника)

Организација тимског рада с циљем праћења резултата 
програма (описи и реализација)

Организација професионалне подршке наставницима 
(описи, даваоци услуга и нивоа укључења наставника) 

Општа процјена испуњености услова и по потреби приједлози унапређења
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Непосредни увид у  проц јену/праћење резултата д јеце

Описи Запажања

За дјецу су креирани индивидуални програми образовне 
подршке 

Реализација инструктивно- припремне наставе  
(Број д јеце, називи наставе, резултати)  

Допунска настава  
(број д јеце, обим реализације, предмети резултати) 

Додана настава (број д јеце, називи наставе, резултати)  

Факултативна настава  
(број д јеце, називи наставе, резултати)  

Секције слободних активности  
(број д јеце, називи секције и резултати)  

Програми за полагање разредних испита  
(број д јеце, разред, формираност комисије, сaгласност 
Министарства, резултати)  

Програми учења језика и ИЦТ   
(информације из прихватног центра)

Излети и посјети (постоји план на нивоу школе, број  
излета, обезбјеђивање пратилаца, и других потреба) 

Психолошка подршка  
(описи , број д јеце укључених у програм и даваоци услуга 

Програми подршке родитељима дјеце  
(описи, број родитеља укључених у програм) 

Програм културне д јелатности школе  
(опис активности, реализација и број укључене д јеце)

Заједничке активности школе и кампа  
(описи, сарадници из кампа, број укључених особа) 

Праћење резултата ученика на индивидуалном нивоу 
(описи праћења и интервенцијске мјере)

Процјену присуства занемаривања, дискриминације и 
било које врсте узнемиравања 

Информације о непосредном увиду у реализацију  
програмска/облика рада 

Вођење педагошке евиденције (евиденција присуства 
ученика, педагошки картон са запажања о резултатима, 
те модел извјештаја о укључености у васпитно-образовни 
процес) 

Општа процјена испуњености услова, вођење педагошке документације и по потреби приједлози унапређења

Општа процјена уз присуство директора школе и именованог представника стучног тима 

 

Мјесто:                                                    Чланови/Реализатори:

Датум:
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Ад  нан Хусић, Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине 

Бојана Марић, Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине

Маријан Баотић, Министарство безбједности  Босне и Херцеговин

Ад  нан Јасика, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине

Мирна Никшић, Федерално министарство образовања и науке  

Мара Маткић,  Одјељење за образовање Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

Смајо Сулејманагић,  Педагошки завод Унско-санског кантона  

Нусрета Алијагић - Прша,   ЈУ ОШ „Хармани II, педагог 

Зорица Рагуж Османагић, Министарство просвјете, науке, културе и шпорта Жупаније Посавске

Елмир Тукић, Министарство образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона 

Дарија Кухар, Министарство образовања, науке, културе и спорта Зеничко добојског кантона

Амира Боровац, Министарство за образовање, науку, културу и спорт,  Босанско-подрињског кантон Горажде 

Берислав Барњак , Министарство образовања, науке, културе и спорта Средњобосанског кантона 

Нефи  з  а Даутовић, Министарство образовања, науке, културе и спорта Херцеговачко-неретванског кантона 

Љубо Томић, Министарство образовања, науке, културе и шпорта Жупаније Западнохерцеговачке

Ф  ахира К  алајџисалиховић, Министарство  за образовање, науку и младе Кантона Сарајево

Анита Гргић, Министарство науке, просвјете, културе и шпорта Кантона 10 

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА:  
Весна Пуратић, консултантица  

УНИЦЕФ БиХ  
Сања К  абил  
Амела Шашкић 
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