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Со ци јал на ком пе тен ци ја пред ста вља ре зул тат раз во ја пер со нал них 
стра те ги ја со ци јал но при хва тљи вог по на ша ња и за ви си од сте пе на овла да-
но сти раз ли чи тим жи вот ним на ви ка ма кон цеп ту ал ног, со ци јал ног и прак-
тич ног ка рак те ра. Ни во раз ви је но сти со ци јал не ком пе тен ци је ути че на 
ква ли тет со ци јал них од но са ко ји де ца ус по ста вља ју у по ро ди ци, шко ли и 
за јед ни ци. Сма тра се да де фи цит у раз во ју жи вот них на ви ка код сва ког де-
те та, им пли ци ра раз ли чи те ма ни фе ста ци је асо ци јал ног по на ша ња. Од го-
вор сре ди не, у том слу ча ју, нај че шће узро ку је со ци јал но од ба ци ва ње де те та, 
са мо и зо ла ци ју, про бле ме у еду ка ци ји и пред ста вља ри зи ко фак тор за раз вој 
ви ше стру ких по ре ме ћа ја лич но сти. 

Циљ овог ис тра жи ва ња је про це на ни воа раз ви је но сти жи вот них на ви ка 
код уче ни ка са уме ре ном ин те лек ту ал ном оме те но шћу.

Узо рак у овом ис тра жи ва њу је чи ни ло 38 уче ни ка са уме ре ном ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу, оба по ла, ка лен дар ског уз ра ста од се дам до пет на ест 
го ди на, ко ји по ха ђа ју спе ци јал ну основ ну шко лу. 

За про це ну раз ви је но сти жи вот них на ви ка ко ри шће на је Ска ла жи вот-
них на ви ка -The LI FE-H: As ses sment of the qu a lity of so cial par ti ci pa tion, auto ra: 
No re au L., Fo u geyrol las P., Vin cent C.(2002). 

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња су по ка за ли да уче ни ци са уме ре ном ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу има ју нај ви ши ни во раз ви је но сти жи вот них на-
ви ка у обла сти ста но ва ња и ин тер пер со нал них од но са. Код де це у на шем 
узор ку су нај сла би је раз ви је не ве шти не у обла сти од го вор но сти и жи во та у 
за јед ни ци.

1 Овај рад је проистекао из пројекта „Евалуација третмана стечених поремећаја 
говора и језика“ који је финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике 
Србије, број 179068.
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Кључ не ре чи: уме ре на ин те лек ту ал на оме те ност, со ци јал на ком пе тен-
ци ја, жи вот не на ви ке

УВОД

Ква ли тет и осо бе ност со ци јал ног раз во ја за ви си од ути ца ја мно го-
број них чи ни ла ца, мул ти мо дал ног по ре кла и ин тен зи те та ути ца ја. Ови 
ра зно вр сни фак то ри мо гу при па да ти ши рем струк ту рал ном кон тек сту, 
не по сред ном окру же њу, ин тер пер со нал ној мре жи од но са, ко ју по је ди-
нац ус по ста вља са дру ги ма, а мо гу се од но си ти и на пер со нал не ка рак-
те ри сти ке лич но сти. 

Тер мин ко ји је да нас нај че шће у упо тре би, ка ко у на уч ној и струч-
ној ли те ра ту ри, та ко и у прак си, је сте со ци јал на ком пе тен ци ја. Њи ме се 
озна ча ва ју раз ли чи те ка те го ри је ко је при па да ју фе но ме ну со ци јал ног 
раз во ја. Спо соб ност овла да ва ња со ци јал ном ком пе тен ци јом углав ном 
се до во ди у ве зу са ни во ом ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња, али ис тра-
жи ва ња у овој обла сти и ис ку ство у не по сред ном кон так ту са де цом и 
мла ди ма нас упу ћу је да, при про це ни раз во ја овог аспек та лич но сти, 
мо ра мо има ти у ви ду и дру ге со ци јал не па ра ме тре, као што су: од но си 
у по ро ди ци, на пу ште ност или за не ма ре ност де те та од стра не ро ди те ља 
или ста ра те ља, евен ту ал но при су ство и тип дру гих, при дру же них раз-
вој них по ре ме ћа ја, ква ли те ти и при ме ре ност вас пи та ња и еду ка ци је и 
др. (Lo ve land, Kel ley, 1991). 

У де фи ни ци ји Аме рич ке асо ци ја ци је за мен тал ну ре тар да ци ју, на-
гла ша ва се бли ска и ме ђу за ви сна ве за из ме ђу ста ња ин те лек ту ал не 
оме те но сти и пре ди спо зи ци ја за од ре ђе ни ква ли тет со ци јал ног раз во ја. 
Сма тра се да је ког ни тив ни де фи цит у бли ској узроч но-по сле дич ној ве зи 
са огра ни че њи ма у две или ви ше обла сти адап тив них спо соб но сти као 
што су: ко му ни ка ци ја, бри га о се би и са мо по моћ, жи вот у ку ћи, жи вот у 
за јед ни ци, ста но ва ње, од го вор ност, са мо у сме ра ва ње, са мо е фи ка сност, 
за по шља ва ње, ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на и сл. (ААМР, 1992).

Ве за из ме ђу мен тал ног и со ци јал ног уз ра ста је не сум њи ва, али је 
ин тен зи тет тог од но са знат но из ра же ни ји у ра ним фа за ма де те то вог жи-
во та. Ова кав став су по твр ди ла и ис тра жи ва ња ко ја су се ба ви ла ана ли-
зом ква ли те та со ци јал ног раз во ја код де це са уме ре ном ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу (у да љем тек сту УИО). Ре зул та ти тих ис тра жи ва ња су по-
ка за ли да се то ком од ра ста ња ове де це, по ве ћа ва раз ли ка из ме ђу мен-
тал ног и со ци јал ног уз раст и то у ко рист ни воа раз ви је но сти со ци јал ног 
раз во ја (Ка ља ча,1999). Мо же се прет по ста ви ти да, по ред еду ка ци је, по-
сто ји и по зи ти ван ути цај жи вот ног ис ку ства ко је де ца сти чу то ком од ра-
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ста ња и про це са ре ха би ли та ци је. Не ки ис тра жи ва чи на во де да се де ша ва 
да со ци јал ни ко е фи ци јент бу де и за два де сет је ди ни ца ве ћи од ин те лек-
ту ал ног ко лич ни ка (Lo ve land & Tu na li-Ko to ski, 1997). Сли чан на лаз по-
твр ђен је и у јед ном до ма ћем ис тра жи ва њу, пре ма чи јим ре зул та ти ма, 
ви ше од тре ћи не (36%) де це са УИО, ка лен дар ског уз ра ста из ме ђу 4 и 
12 го ди на, има ви ши ни во со ци јал не зре ло сти у од но су на ни во ин телк-
ту ал ног раз во ја (Глум бић, Ка ља ча, 2001).

Иако при ро да ве зе из ме ђу мен тал не оме те но сти и по ре ме ћа ја у со-
ци јал ном раз во ју до да нас ни је у пот пу но сти ра све тље на, са свим је ја сно 
да го то во увек при сут на огра ни че ња у усва ја њу и прак ти ко ва њу раз ли-
чи тих жи вот них на ви ка ко је при па да ју ка те гри ја ма адап тив ног по на ша-
ња, у зна чај ној ме ри оме та ју функ ци о ни са ње уну тар со ци јал ног дис кур-
са (Gre en ham, 1999). Као нај че шће ба ри је ре у про це су со ци јал не адап-
та ци је и пар ти ци па ци је де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу на во де 
се: по ре ме ћа ји раз ли чи тих ти по ва ко му ни ка ци је, сни же на спо соб ност 
ис по ља ва ња ем па тич ког од но са пре ма окру же њу, као и не до ста так са-
мо кон тро ле и са мо ре гу ла ци је у по на ша њу (Ka va le& For ness, 1996). Не-
до вољ на раз ви је ност про со ци јал них об ли ка по на ша ња има за по сле ди цу 
со ци јал ну мар ги на ли за ци ју, изо ла ци ју, стиг ма ти за ци ју, а не рет ко и са-
мо и зо ла ци ју. На тај на чин се огра ни ча ва ре пер то ар со ци јал них мо де ла 
по на ша ња ко ји ова по пу ла ци ја мо же да упо зна и на у чи. 

Циљ ис тра жи ва ња

Циљ овог ис тра жи ва ња је про це на ни воа раз ви је но сти жи вот них 
на ви ка код уче ни ка са УИО, у је да на ест обла сти жи вот них на ви ка.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак и ме сто ис пи ти ва ња

Та бе ла 1 Узо рак ис пи та ни ка  
пре ма ста ро сним категориjама 

ис пи та ни ци 7–8 год. 9–10 год. 11–12 год 13–15 год. То тал

ДЕ ЦА  
СА УИО

Н 4 6 12 16 38

% 10.5% 15.8% 31.6% 42.1% 100%
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Узор ком jе об у хва ће но 38-оро де це са УИО уз ра ста од 7 до 15 
го ди на, по де ље них у че ти ри уз ра сне ка те го ри је.

Та бе ла 2  Узо рак ис пи та ни ка пре ма по лу

ис пи та ни ци де ча ци девоjчице То тал

ДЕ ЦА СА УИО
Н 17 21 38

% 45% 55% 100%

Узо рак овог ис тра жи ва ња об у хва та ис пи та ни ке оба по ла - 45% де ча-
ка и 55% девоjчица.

Сви ис пи та ни ци похађаjу основ не шко ле за де цу са по себ ним по-
тре ба ма. Про це на ис пи та ни ка вр ше на jе у шко ла ма „Ми лан Пе тро вић“ 
у Но вом Са ду, „Хероj Пин ки“ у Бачкоj Па лан ци, „Радивоj По по вић“ у 
Сремскоj Ми тро ви ци, „Вук Ка рађ жић“ у Сом бо ру, „Ма ра Ман дић“ у 
Пан че ву, „Љу бо мир Аћи мо вић“ у Обре нов цу, „Милоjе Па вло вић“ у Бе о-
гра ду, „Но ви Бе о град“ у Но вом Бе о гра ду, „Ми лин ко Ку шић“ у Ива њи ци, 
„Жар ко Зре ња нин“ у Су бо ти ци.

Не за ви сне вариjабле ко је се од но се на пол, уз раст и ни во ин те лек-
ту ал ног раз во ја ис пи та ни ка пре у зе ти су из школ ских досиjеа уче ни ка..

Ин стру мен ти про це не и про це ду ра ис пи ти ва ња

За про це ну развиjености жи вот них на ви ка ко ри шћен jе Ска ла за 
про це ну раз ви је но сти жи вот них на ви ка - The LI FE-H: As ses sment of the 
qu a lity of so cial par ti ci pa tion (No re au L., Fo u geyrol las P., Vin cent C., 2002). 

На ве де ном ска лом до ла зи се до по да та ка о сте пе ну уче шћа осо бе у 
сва ко днев ним жи вот ним ак тив но сти ма и дру штве ним уло га ма коjе се 
од но се на њи хо ве жи вот не на ви ке. Ска ла са др жи 62 аjтема, по де ље них 
у 11 подручjа (ис хра на, фит нес, бри га о се би, комуникациjа, ста но ва-
ње, кре та ње, од го вор ност, ин тер пер со нал ни од но си, жи вот у заjедници, 
обра зо ва ње и рекреациjа). 

Свих jеданаест подручjа се процењуjе у окви ру три суб ска ле: ни во 
по те шко ће, тип по мо ћи и ни во за до вољ ства де фек то ло га.

Про це ном ни воа по те шко ће до ла зи се до по да та ка о сте пе ну овла-
да но сти од ре ђе ном жи вот ном на ви ком. Про це на овог подручjа вр ши се 
кроз сле де ће ни вое:
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•	 Без по те шко ће - по стиг ну ће жи вот них на ви ка jе ла ко или са ма-
њим те шко ћа ма, иако постоjи не ки вид асистенциjе;

•	 Са по те шко ћа ма - по стиг ну ће жи вот них на ви ка jе те шко, чак и 
ка да постоjи асистенциjа;

•	 За ступ ни штвом дру гих - не мо гућ ност са мо стал ног уче ство ва ња 
у оства ри ва њу жи вот них на ви ка, али пот пу но оства ре ње за ступ-
ни штвом дру гих;

•	 Не по сти же - ис пи та ник не остваруjе жи вот не на ви ке (због не-
спо соб но сти, пре пре ка, не до стат ка по мо ћи);

•	 Ниjе му до ступ но - жи вот не на ви ке ни су део де те то ве днев не и 
жи вот не ру ти не (ни ка да ниjе имао по тре бу да то ура ди, лич ни 
раз ло зи, усло ви). 

Дру га суб ска ла се од но си на про це ну ти па по треб не по мо ћи да би 
де те ре а ли зо ва ло жи вот не на ви ке. Про це на жи вот них на ви ка у од но су 
на тип по мо ћи вр ши се кроз сле де ће ни вое:

•	 Без по мо ћи - де те са мо стал но остваруjе жи вот не на ви ке;
•	 По моћ но сред ство - под ра зу ме ва по др шку, по моћ у оства ри ва њу 

жи вот них на ви ка, као што су: ко ли ца, ви зу ел на по моћ, слу шна 
по моћ, се ди ште за ку па ње, итд.;

•	 Адаптациjа - модификациjа де те то ве око ли не ра ди лак шег оства-
ри ва ња жи вот них на ви ка; 

•	 До дат на ху ма на по моћ - под ра зу ме ва би ло коjи вид ху ма не по-
мо ћи ра ди оства ри ва ња жи вот них на ви ка (ро ди те љи, приjатељи, 
осо бље).

Пред ви ђе но jе да се до по да та ка при ме ном ове ска ле до ла зи са мо-
про це ном ис пи та ни ка. Ме ђу тим, у случаjу ка да узо рак чи не осо бе са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу, про це ну вр ше осо бе из њи хо вог окру же ња 
(ро ди те љи, на став ни ци де фек то ло зи, итд.).

Скор по стиг ну ћа жи вот них на ви ка добиjа се ком бинациjом ско ро ва 
на првоj и другоj суб ска ли (ни во по стиг ну ћа и тип по мо ћи) коjи се на-
кон то га ко ри сти за из ра чу на ва ње по упут ству и фор му ли датоj у при-
руч ни ку. 

 Ста ти стич ка об ра да по да та ка

 Као основ на ме то да jе ко ри шће на де скрип тив на ста ти сти ка, од-
но сне ме ре цен трал не тенденциjе (арит ме тич ка сре ди на, стан дард на 
девиjациjа), у ци љу опи са основ них ре зул та та.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Ни во по стиг ну ћа жи вот ни ха на ви ке де це са УИО 

Ре зул та ти ни воа по стиг ну ћа жи вот них на ви ка код де це са УИО 
пред ста вље ни су у Гра фи конт 1.

Гра фи кон 1 – Ни во раз ви је но сти Де ца са УИ 
жи вот них на ви ка код де це са УИО *

* - ви ши скор указуjе на бо ље по стиг ну ћа у да том подручjу

Гра фи ко ном 1 пред ста вљен jе опадаjући низ по стиг ну ћа жи вот них 
на ви ка, ис пи та ни ка са УИО, у jеданаест ис пи та них подручjа, про це ње-
них Ска лом за про це ну жи вот них на ви ка. Мо же се ви де ти да ис пи та-
ни ци наjбоље по стиг ну ће показуjе у обла сти ма ста но ва ња (6.9) и ин-
тер пер со на лих од но са(6.9), коjе се на ла зе на са мом вр ху пред ста вље ног 
гра фи ко на. На кон на ве де них обла сти ова гру па ис пи та ни ка из ра жа ва 
потенциjал у обла сти ма фит не са (6.7), ис хра не (5.4), бри ге о се би (5.0), 
обра зо ва ња (4.8), кре та ња (4.7) и комуникациjе (4.2). Наjслабиjи ни во 
по стиг ну ћа остваруjу у обла сти ма рекреациjа (4.1), од го вор ност (2.2) и 
жи вот у заjедници (1.6).

На са мом вр ху ле стви це пред ста вље ног Гра фи ко на 2 на ла зи се 
област ста но ва ње. Ауто ри ко ји су ре а ли зо ва ли ис тра жи ва ње слич ног ди-
зај на сма тра ју да се успех у ре а ли зо ва њу ак тив но сти на ве де не обла сти 
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мо же до ве сти у ве зу са ти пом ак тив но сти коjе ова област под ра зу ме-
ва. То су углав ном жи вот не ак тив но сти (ула же ње и из ла же ње из ку ће, 
кре та ње уну тар ку ће, ко ри шће ње намеш таjа и опре ме у ку ћи) коjе се 
сва ко днев но понављаjу на при бли жно исто ве тан на чин, без по тре бе за 
значаjним ин те лек ту ал ним ан га жо ва њем (Глум бић, 2005). 

Ве о ма че сто у ли те ра ту ри мо же мо за па зи ти на во де ауто ра да осо-
бе са УИО имаjу огра ни че но социjално ис ку ство, социjално зна ње и ве-
шти не коjе су од раз изо ло ва ног жи во та ових љу ди, као и не га тив ног од-
но са дру гих пре ма њи ма (Ка ва ле, Фор нес, 1996, пре ма Ка ља ча 2008). 
Социjално ис ку ство и зна ње ли ми ти ра но jе и њи хо вим соп стве ним 
огра ни че њи ма да се кре ћу, стек ну увид у социjалне од но се, разумеjу 
ко дек се, усвоjе обра сце по на ша ња, ус по ста ве комуникациjу, итд. Ме ђу-
тим, ви сок скор коjи се ис ка зао у обла сти ин тер пер со нал них од но са код 
овог узор ка на гла ша ва њи хов потенциjал у наведеноj обла сти. Ис ка зан 
скор се мо же до ве сти у ве зу са слич ним на ла зи ма (Глум бић, Ка ља ча, 
2001) пре ма коjима jе код ви ше од тре ћи не ис пи та ни ка социjална зре-
лост супериорниjа у од но су на ин те лек ту ал но функ ци о ни са ње. Раз ли ка 
из ме ђу мен тал ног и социjалног уз ра ста, у ко рист ква ли те та социjалног 
функ ци о ни са ња обjашњава се ква ли те том и ин те зи те том про це са уче-
ња и овла да ва ња ве шти на ма раз ли чи тих жи вот них ак тив но сти (Ка ља ча, 
2008). Це ло ку пан узо рак на шег ис тра жва ња jе део школ ског си сте ма, 
об у хва ћен ко рек тив ним и еду ка тив ним ра дом коjи се од ра жа ва и на њи-
хо во по зи тив но социjално функ ци о ни са ње. За ана ли зу на ве де ног ско ра 
ве о ма jе бит но узе ти у об зир да се аjтеми, коjи се про це њу ју у окви ру 
ин тер пер со нал не обла сти, углав ном од но се на не го ва ње љу ба ви и од но-
са са љу ди ма из не по сред ног окру же ња ис пи ти ва них осо ба. То су углав-
ном чла но ви по ро ди це и род би не, што под ра зу ме ва уста ље не и по зна те 
релациjе за ис пи ти ва ну гру пу уче ни ка. 

Жи вот у заjедници jе област у коjоj су ис пи та ни ци са УИО по ка-
за ли наjнижи ни во по стиг ну ћа. Упра во ни зак скор оства рен у окви ру 
ове обла сти доказуjе мар ги на ли зо ва ну дру штве ну позициjу овог де ла 
популациjе, коjи jе из оп штен из раз ли чи тих ак тив но сти дру штве них 
гру па, као и уче шћа у ре ли ги о зним и ду хов ним ак тив но сти ма. У при лог 
овоj те зи су и ре зул та ти оства ре ни у обла сти рекреациjе jер се у овоj об-
ла си испитуjе по тен ци јал но уче шће ис пи та ни ка у спорт ским, умет нич-
ким и кул тур ним де ша ва њи ма у за јед ни ци. 

Уко ли ко упо ре ди мо на ве де не ре зул та те са ре зул та ти ма ис тра жи ва-
ња Глум бић Н. (Глум бић, 2005), коjи на узор ку од 33 де це УИО, испитуjе 
ни во развиjености жи вот них на ви ка, мо же мо за па зи ти из ве сна по ду да-
ра ња и ма ња од сту па ња у од но су на добиjене ре зул та те на шег ис тра жи-
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ва ња. У категориjи наjразвиjениjих об ли ка жи вот них на ви ка у на ве де-
ном ис тра жи ва њу, на пр ва три ме ста ис та кле су се сле де ће обла сти: фит-
нес, ста но ва ње и ис хра на, што се у из ве сном сми слу по ду да ра са на шим 
ре зул та ти ма jер и на ши ре зул та ти у на ве де ним обла сти ма заузимаjу 
jедно од пр ва че ти ри ме ста наjразвиjениjих по стиг ну ћа. Ма ње од сту-
па ње у по рет ку ре зул та та про у ча ва них обла сти, уоча ва се у од но су на 
област ин тер пер со на лих од но са. Као што jе прет ход но ис так ну то, на ве-
де на област се у на шим ре зул та ти ма ис ка за ла као ап со лут ни потенциjал 
осо ба са УИО, док се у ис тра жи ва њу Глум бић Н., ова област на ла зи на 
че твр том ме сту по ни воу по стиг ну ћа. 

Компарациjом ре зул та та на шег ис тра жи ва ња и на ве де ног, уоча ва мо 
ре ла тив но по ду да ра ње у добиjеним ре зул та ти ма за обла сти жи вот них 
на ви ка код коjих jе при су тан наjнижи ни во по стиг ну ћа. Ис пи та ни ци у 
ис та жи ва њу Глум бић Н., показуjу наjнижи ни во по стиг ну ћа у обла сти ма 
од го вор ност, рекреациjа и жи вот у заjедници, а не вед ни по ре дак по твр-
ђен jе и на шим ре зул та ти ма (Глум бић, 2005).

У слич ном ис тра жи ва њу ауто ра Глум би ћа Н. и Броjчина Б., коjе 
испитуjе ква ли тет жи во та у заjедници де це са ИО и де це са аути змом, 
до шло се до по да та ка да су ве о ма рет ке социjалне ситуациjе у коjима 
ова де ца остваруjу кон так те са дру гим осо ба ма из ло кал не заjеднице, 
при че му се по себ но ис ти че од су ство уче шћа на спорт ским и кул тур-
ним манифестациjама, као де фи цит у њиховоj мо бил но сти (Глум бић, 
Броjчин, 2006).

Не до ста так и не за до во ља ва ју ћи ни во социjалних интеракциjа, као и 
упу ће ност на ма ли броj, наjчешће од ра слих љу ди, узрок су осе ћа ња уса-
мље но сти, са ко јим се че сто суочаваjу де ца са ИО. По што немаjу по ве-
ре ња у сре ди ну, она не мо гу да за до во ље своjу основ ну по тре бу за си гур-
но шћу, при па да њем и љу ба вљу. Ка да су од ба че на, ова де ца се по вла че 
или су скло на да реагуjу им пул сив но и агре сив но. Ка да су при хва ће на и 
во ље на сна жно се емо ци о нал но везуjу (Хр њи ца, 1997).

На осно ву на ла за, McDe vitt, Smith, Schmidt, Ro sen (McDe vitt, Smith, 
Schmidt, Ro sen, 1978), добиjених интервjуисањем 18 осо ба, коjе су на-
пу сти ле институциjу за осо бе са ИО и за по че ле са мо стал ни жи вот уз 
по др шку добиjамо увид у про бле ме са коjима се те осо бе су сре ћу то ком 
при ла го ђа ва ња и функ ци о ни са ња у широj друш твеноj заjедници.

По да ци указуjу да ИО осо бе имаjу по те шко ће са упра вља њем соп-
стве ним финансиjама и пла ни ра њем бу џе та, да не ко ри сте те ле фон за 
оства ри ва ње и одр жа ва ње дру штве них интеракциjа, да имаjу огра ни че-
ња у при ла го ђа ва њу на ме ђу људ ске од но се, да имаjу по те шко ће у ве зи 
са ауто ри татвним лич но сти ма, итд. McDe vitt и са рад ни ци су та ко ђе ис-
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та кли да ће ве ћи на осо ба са ИО не до ста так со ци јал не мре же са дру ги ма 
пре при пи са ти про бле ми ма сре ди не не го њи хо вим лич ним огра ни че-
њи ма (McDe vitt, Smith, Schmidt, Ro sen, 1978). На ве де ни про бле ми, са 
ко ји ма се су о ча ва ју ис пи та ни ци овог ис тра жи ва ња су упра во ве шти не 
коjе су нео п ход не да би се оства рио успе шан ни во по стиг ну ћа у обла сти-
ма као што су: жи вот у заjедници, дру штве на ак тив ност и од го вор ност.

До слич ног за кључ ка до шли су и ауто ри јед ног ис тра жи ва ња у на шој 
сре ди ни. Пре ма њи хо вој про це ни ко ре ла ци је из ме ђу ни воа со ци јал не 
ком пе тен ци је, со ци јал не пар ти ци па ци је и ква ли те та жи во та код осо ба 
са ИО, ко је су про шле кроз про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је у на шој сре-
ди ни и укљу че не су у за шти ће но ста но ва ње, по ка за ло се да је осе ћа-
ње за до вољ ства у ма њој ме ри по ве за но са со ци јал ном ком пе тен ци јом, 
а знат но ви ше са мо гућ но сти ма со ци јал не пар ти ци па ци је (Пе тро вић и 
сар., 2007). 

 Ква ли та тив не про ме на се те шко мо гу оче ки ва ти, уко ли ко се не 
обез бе ди аде кват на ин ди ви ду ал на по др шка, ко ја не ће под ра зу ме ва ти 
са мо сти му ли са ње ин ди ви ду ал ног раз во ја осо ба са ИО, већ и уна пре-
ђе ње раз ли чи тих аспе ка та ко ји ути чу на по бољ ша ње ква ли те та жи во та. 
На жа лост, по сто је број ни до ка зи да при су ство ових осо ба у за јед ни ци 
ни је исто вре ме но пра ће мо и њи хо вим со ци јал ним ак тив но сти ма и ан-
га жо ва њем. Ове осо бе, не за ви сно од ме ста бо рав ка (ин сти ту ци ја, за шти-
ће но ста но ва ње или при мар на по ро ди ца), има ју спо ну са за јед ни цом са-
мо у фор мал ном сми слу (Број чин, Глум бић, Ка ља ча, 2006). Због то га је 
за да так свих чла но ва за јед ни це да уче ству ју у кре и ра њу по др шке, ко ја 
би под ра зу ме ва ла со ци јал ни дис курс у ко ме ће би ти омо гу ће но де ци и 
мла ди ма са ИО да жи ве у скла ду са сво јим пре фе рен ци ја ма и же ља ма.
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SUMMARY

Social competence is a result of the development of personal strategies 
and socially acceptable behavior depends on the degree of mastery of the 
different lifestyles of the conceptual, social and practical character. The 
level of development of social competence influences the quality of social 
relationships that establish children in the family, school and community. 
It is considered that the deficit in the development of habits for every 
child, implies different manifestations of antisocial behavior. Response 
environment, in this case, the most common causes of social rejection of 
the child’s, self-isolation, problems in education and is a risk factor for the 
development of multiple personality disorder.

The aim of this study is to assess the level of development of habits of 
students with moderate intellectual disabilities.

The sample in this study consisted of 38 students with moderate 
intellectual disabilities, both sexes, the calendar age of seven to fifteen 
years, attending a special primary school.

To assess the development of life habits, we used the scale of life habits 
-The LIFE-H: Assessment of the quality of social participation, autora: 
Noreau L., Fougeyrollas P., Vincent C. (2002). 

The results of this study showed that students with moderate intellectual 
disabilities have the highest level of development of life habits in the field 
of housing and interpersonal relationships. In the children in our sample 
are least developed skills in the areas of responsibility and community life.

KEY WORDS: moderate intellectual disability, social competence, life 
habits


