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Ин клу зив но обра зо ва ње је већ не ко ли ко го ди на ак ту ел но у цр но гор ским 
основ ним шко ла ма. У ре дов на одје ље ња су укљу че на дје ца са раз ли чи тим те-
шко ћа ма у раз во ју: сен зор ним, тје ле сним или ин те лек ту ал ним. И по ред сна-
жне по др шке ко ју ин клу зи ја има у пе да го шким, де фек то ло шким и ши рим 
дру штве ним кру го ви ма, од ре ђен број дје це са те шко ћа ма у раз во ју и да ље се, 
пре ма пре по ру ци ко ми си ја за ка те го ри за ци ју, шко лу је у Цен тру за шко ло ва-
ње и оспо со бља ва ње „1.Јун“. То је  уста но ва спе ци ја ли зо ва ног ин тер нат ског 
ти па, на ми је ње на вас пи та њу, обра зо ва њу и про фе си о нал ном оспо со бља ва њу 
ин те лек ту ал но оме те не дје це из ци је ле Цр не Го ре. 

По себ но нас је за ни мао про цес му зич ког вас пи та ња и обра зо ва ња на ве-
де не по пу ла ци је дје це у овој уста но ви, као и зна чај ко ји ба вље ње му зич ким 
ак тив но сти ма има у жи во ту ин те лек ту ал но оме те ног дје те та. У са рад њи 
са про фе со ром му зич ке кул ту ре, учи те љи ма и учи те љи ца ма, те де фек то ло-
зи ма за по сле ним у овој уста но ви, спро ве ли смо јед но ми кро ис тра жи ва ње, са 
ци љем да уста но ви мо ко ли ко је му зич ко вас пи та ње и обра зо ва ње при сут но у 
жи во ту ин те лек ту ал но оме те ног дје те та, да до ђе мо до кон крет них при је-
дло га шта тре ба ура ди ти ка ко би на ста ва му зи ке би ла у ко рак са нај но ви-
јим на уч ним ис тра жи ва њи ма, што свр сис ход ни ја и у функ ци ји по бољ ша ња 
спо соб но сти и вје шти на ин те лек ту ал но оме те ног дје те та. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: ин те лек ту ал но оме те но ди је те, вас пи та ва ње и 
под у ча ва ње му зи ком, пје ва ње пје са ма по слу ху 
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Ци ље ви и за да ци на ста ве пред ме та Му зич ка кул ту ра за дје цу оме-
те ну у раз во ју исти су као и за дје цу оп ште по пу ла ци је, али су при сту пи, 
ме тод ски по ступ ци, на став ни пла но ви и про гра ми, као и вре мен ско тра-
ја ње школ ског ча са спе ци фич ни и раз ли ку ју се од оних ко ји се при мје-
њу ју у ра ду са дје цом оп ште по пу ла ци је. Упра во због тих спе ци фич но-
сти на шу па жњу је при ву кла на ста ва му зич ке кул ту ре са дје цом ко ја су 
ин те лек ту ал но оме те на у раз во ју. 

У Цен тру за шко ло ва ње и оспо со бља ва ње „1.Јун“ се вас пи та ва ју, 
шко лу ју и про фе си о нал но оспо со бља ва ју ка те го ри је ла ко и умје ре но 
ин те лек ту ал но оме те них уче ни ка, као и уче ни ка са Да у но вим син дро-
мом. Ва жно је ре ћи да про фе со ри Му зич ке кул ту ре – ди пло ми ра ни му-
зи ча ри, у то ку сти ца ња свог ака дем ског обра зо ва ња ни је су у при ли ци да 
стек ну би ло ка ква зна ња из обла сти де фек то ло ги је, ме то ди ке вас пит но-
обра зов ног ра да са дје цом оме те ном у раз во ју или ин клу зив ног обра зо-
ва ња. За то сва по треб на зна ња из на ве де них обла сти сти чу са ми, кон сул-
ту ју ћи струч ну ли те ра ту ру и ко ле ге де фек то ло ге. 

1. Зна чај и уло га му зи ке у жи во ту дје те та  
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу

Уло га му зи ке у жи во ту сва ког дје те та, па та ко и дје те та са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу, је из у зет но ве ли ка. При је све га, она код дје те та по-
бу ђу је сми сао за ли је по, бу ди раз ли чи та осје ћа ња и рас по ло же ња, чи ни 
га ра до сни јим, уз ви ше ни јим, пле ме ни ти јим; по ве зу је га са при ро дом и 
дру штвом, по ма же у ра ду, од мор и игру чи ни при јат ни јим. 

По оп штем др жа њу дје те та мо же мо при ми је ти ти да ли је и ка кве 
ре ак ци је код дје те та иза зва ла од ре ђе на му зи ка. Ако му се му зи ка до-
па ла, ди је те је до бро рас по ло же но и по ка зу је ин те рес за њу, а ако је 
му зи ка гру бо на мет ну та, ди је те је па сив но и дје лу је умор но. Ова ре ак-
ци ја мо же на ста ти и као по сље ди ца пре ма лог кон так та са му зи ком у 
то ку прет ход ног шко ло ва ња дје те та или у ње го вом по ро дич ном окру-
же њу. На став ник мо ра би ти спре ман на то да се мо жда ни ко до та да 
ни је по тру дио да код дје те та раз ви је ин те рес за му зи ку, па ће, по сли је 
пра вил ног ути ца ја на став ни ка, ди је те ре а го ва ти са свим дру га чи је при 
по нов ном су сре ту са истом му зи ком. Му зич ки укус ко ји тре ба да се 
фор ми ра код дје те та, као и ње гов од нос пре ма му зи ци, за ви си од ви ше 
чи ни о ца, од ко јих су нај ва жни ји: уче ње, по на вља ње, уз раст и ин те ли-
ген ци ја. 

Је дан од нај ва жни јих чи ни ла ца је уче ње. Уче њем дје ца са зна ју од 
на став ни ка шта је у му зи ци ври јед но. Да би се оства рио емо ци о нал ни 



МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ИО ДЈЕЦЕ – ПОДУЧАВАЊЕ МУЗИКОМ 573

од нос пре ма му зич ким дје ли ма, по треб но је да она бу ду ви ше пу та по-
но вље на, ка ко би по ста ла по зна та. 

Му зич ки укус за ви си од уз ра ста и сте пе на ин те ли ген ци је. Не мо ра 
зна чи ти да уко ли ко по сто ји ин те лек ту ал на оме те ност код дје те та не мо-
же мо раз ви ти ква ли те тан му зич ки укус. Од из бо ра ком по зи ци ја, од но-
сно пје са ма, и њи хо вог по на вља ња, за ви си ко ли ко ће му зич ких ути са ка 
и зна ња ди је те трај ни је усва ја ти и при мје њи ва ти. Од на став ни ка за ви си 
хо ће ли кон тат са му зи ком би ти за ди је те уго дан или не. Свој естет ски 
од нос пре ма му зи ци ди је те из ра жа ва ра зним об ли ци ма ства ра лач ких 
ак тив но сти. Сто га је по треб но дје цу стал но под сти ца ти да из не су сво је 
ми шље ње и при је дло ге, да се ли ков но из ра жа ва ју док слу ша ју му зи ку, да 
пра ве по кре те уз му зи ку, да се кре ћу док пје ва ју и слич но. Сва ко ди је те 
тре ба пу сти ти да ма шта, иако спо соб ност оства ри ва ња оно га што је за-
ми сли ло ни је код сва ког дје те та под јед на ка. 

Је дан од глав них ути ца ја на сти ца ње зна ња, вје шти на и на ви ка у ве-
зи са му зи ком је мо ти ва ци ја. Мо ти ви са ти зна чи по кре ну ти, ак ти ви ра ти, 
а у пси хо ло ги ји озна ча ва по на ша ње усмје ре но ка не ком ци љу, а под-
сти ца но уну тра шњим по тре ба ма. Ди је те мо же мо нај ви ше мо ти ви са ти 
по хва лом и на гра дом. Оба ве зно по хва љу је мо дје цу ко ја су се ис та кла у 
пје ва њу. По хва ла их под сти че да че сто пје ва ју и да по бољ ша ју чи сто ћу 
ин то на ци је, рит мич ку пре ци зност, емо тив но пје ва ње и слич но. По хва ла 
је ве о ма зна чај на и за дје цу ко ја због сти дљи во сти, не си гур но сти и по ву-
че но сти не по сти жу на ро чи то до бре ре зул та те. Код  та кве дје це по хва ла 
ути че на бо ље ре зул та те. Она се из ри че сред ци је лим одје ље њем ка ко би 
по зи тив но дје ло ва ла на оно га ко је по хва љен, али и на оста ле. 

Са мо ти ва ци јом су по ве за ни и ин те ре си дје те та. Ка рак те ри стич но 
је да су ин те ре си ин те лек ту ал но оме те не дје це спон та ни, али не и ду го-
трај ни. Ди је те ве ћих му зич ких спо соб но сти по ка зи ва ће и ве ћи ин те рес 
за му зич ку ак тив ност. По бу ђе ни ин те рес тре ба  да ље ње го ва ти че стим 
слу ша њем му зи ке и уче ство ва њем у му зич ким ак тив но сти ма као што су 
пје ва ње и сви ра ње. 

Пам ће ње ин те лек ту ал но оме те не дје це има ка рак те ри стич не осо би-
не. Оно је не хо тич но, не свје сно и крат ко трај но. Кроз прак тич ни рад са 
овом дје цом се мо же при ми је ти ти да уче ни ци бо ље пам те пје сму ко ја 
је по ве за на са ак тив но шћу у игри, због че га у ра ду тре ба да ти пред ност 
игри са пје ва њем. Спо соб ност на мјер ног за пам ћи ва ња пје сме раз ви ја мо 
и по ста вља њем зах ти је ва ко је ди је те тре ба да ис пу ни, нпр. да ја сни је и 
раз го вјет ни је из го ва ра ри је чи пје сме, да пре ци зно тап ше уз пје ва ње, из-
во ди од ре ђе не по кре те и слич но.
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Му зич ко вас пи та ње је у ти је сној ве зи са раз во јем сен зор них спо-
соб но сти, пр вен стве но слу шних. У про це су му зич ких ак тив но сти раз-
ви ја ју се спо соб но сти дје те та у сми слу оштри не за па жа ња раз ли ка у 
тон ским ви си на ма, уоча ва њу раз ли чи тих рит мо ва и ме ло ди ја. У ра ду 
са ин те лек ту ал но оме те ном дје цом тре ба за сту па ти ста но ви ште да су 
за му зич ке ак тив но сти спо соб на сва дје ца, иако су њи хо ва оства ре ња 
не јед на ког ква ли те та. На ча со ви ма тре ба под сти ца ти сву дје цу да што 
ви ше уче ству ју у му зич ким ак тив но сти ма, јер се та ко ути че на ства ра ње 
естет ског од но са пре ма му зич кој умјет но сти. На став ник мо ра има ти у 
ви ду да дје ца до ла зе из раз ли чи тих со ци јал них сре ди на, па је тим при је 
по треб но да се у шко ли ба ве му зи ком. 

Му зич ко вас пи та ње до при но си и раз во ју ми шље ња. У про це су опа-
жа ња раз ли чи тих му зич ких еле ме на та ди је те уоча ва и по ре ди, ства ра 
пр ве му зич ке пред ста ве и упо ре ђу је раз ли чи те ка рак те ре му зи ке. Слу-
ша ју ћи дјеч је пје сме, уче ни ци опа жа ју ве зу из ме ђу тек ста и му зи ке, 
уоча ва ју да ве дром тек сту од го ва ра ве се ла и жи вах на му зи ка, док тек сту 
озбиљ ног са др жа ја од го ва ра сна жна и до сто јан стве на му зи ка. 

Му зич ке ак тив но сти ути чу и на фор ми ра ње раз ли чи тих осо би на 
лич но сти дје те та. На сти дљи ву дје цу   ко ја не ма ју раз ви јен осје ћај са мо-
по у зда ња на ро чи то бла го твор но дје лу ју ко лек тив не при ред бе. Ра дост и 
оду ше вље ње ко је по ка зу ју дру га дје ца при пје ва њу и му зич ким игра ма 
вре ме ном ути чу и на осло ба ђа ње сти дљи ве и по ву че не дје це. Му зи ка 
ути че и на фор ми ра ње ка рак тер них осо би на. Са др жај пје са ма ко је се 
об ра ђу ју на ча су тре ба да бу де та кав да се у њи ма ис ти чу мо рал на свој-
ства: хра брост, при вр же ност, искре ност, пра вед ност, дру гар ство. На ве-
де не осо би не иза зи ва ју код дје це сна жне емо ци је и ути чу на фор ми ра ње 
њи хо вих ка рак тер них осо би на. 

У ра ду са дје цом ко ја су ин те лек ту ал но оме те на му зич ко вас пи та ње 
не тре ба да има ка рак тер школ ског пред ме та, а ни умјет нич ке ди сци-
пли не, не мо же би ти ак тив ност ко ја се ис цр пљу је у се би и за се бе, не го 
је је дан од чи ни о ла ца ко ји се укла па у оп шти оквир вас пи та ња да би до-
при нио раз во ју мно го стра не лич но сти дје те та. То зна чи да дје цу тре ба 
вас пи та ва ти му зи ком, а не про у ча ва ти му зи ку. Схва ће но на тај на чин, 
му зич ко вас пи та ње има ће ви ше стру ки и по зи ти ван ути цај на раз вој ин-
те лек ту ал но оме те не мла де лич но сти. 

Му зи ку је по треб но уни је ти и у дру га вас пит на под руч ја, сву гдје гдје 
је то оправ да но и мо гу ће. По зна ва ње при ро де и дру штва, ма те ма ти ка, 
је зи ци, фи зич ко и ли ков но вас пи та ње – све су то пред ме ти чи ји је са др-
жај мо гу ће по ве за ти и обо га ти ти пје ва њем пје са ма и игра њем ига ра чи ји 
је текст и са др жај у скла ду са од ре ђе ном на став ном те мом.  
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2. Ка рак те ри сти ке пје ва ња ин те лек ту ал но оме те не дје це

Ве ћи на ла ко ин те лек ту ал но оме те не дје це има не до вољ но раз ви-
јен го вор ни апа рат и му зич ки слух. Због то га је по треб но да на по чет ку 
шко ло ва ња уче ни ци што ви ше слу ша ју па жљи во ода бра ну, ква ли тет ну 
му зи ку. Слу ша њем па жљи во ода бра них ком по зи ци ја на став ник ће под-
ста ћи ин те ре со ва ње дје те та за му зи ку у цје ли ни, а са мим тим и за пје-
ва ње. За по чет не при мје ре до бро је ода бра ти по зна те и по пу лар не дјеч-
је умјет нич ке пје сме, ко је су дје те ту бли ске и дра ге, ка ко би што бр же 
по же ље ло да и са мо за пје ва. Па жња ин те лек ту ал но оме те ног дје те та је 
ве о ма под ло жна про мје на ма и че сто се мо же де си ти да оно вр ло бр зо 
из гу би ин те ре со ва ње за слу ша ње пје сме до кра ја. На став ник тре ба да са 
пу но ра зу ми је ва ња и пе да го шког так та усмје ра ва, охра бру је и одр жа ва 
па жњу, те по ка зу је уче ни ци ма ка ко и он (на став ник) ужи ва у слу ша њу 
од ре ђе не пје сме. 

При упо зна ва њу но ве пје сме, ко ја тре ба да се на у чи, оме те на дје ца 
по ка зу ју не си гур ност. Њи ма не до ста је са мо стал но сти и при мјет но је да 
у крат ком вре мен ском ро ку за бо ра вља ју пје сму. По треб ни су раз ли чи-
ти об ли ци по на вља ња, ка ко би дје ца усво ји ла но ву пје сму. По на вља ње и 
увје жба ва ње мо ра би ти за ни мљи во. По ет ски са др жај, ме ло ди ја, ри там, 
тем по и ди на ми ка пру жа ју раз не мо гућ но сти об на вља ња и утвр ђи ва ња 
пје сме. 

У пје ва њу је ве о ма ва жна пра вил на во ка ли за ци ја. Ин те лек ту ал но 
оме те на дје ца че сто има ју про бле ма са не чи стим из го во ром во ка ла, а 
кон со нан ти не ма ју до вољ но звуч но сти. 

На под руч ју рит ма че сто до ла зи од те шко ћа, јер ри там пје сма дје ца 
те же ре про ду ку ју. За раз ви ја ње осје ћа ја за му зич ки ри там мо же мо ко-
ри сти ти раз ли чи те бро ја ли це, ко је осим што по ма жу у обла сти рит ма, 
до при но се и раз во ју пам ће ња и го во ра мен тал но оме те не дје це. Бро ја-
ли це су ко ри сне и као при пре ма за из го вор ри је чи у пје ва њу. Мо гу се 
из во ди ти уз пље ска ње дла на о длан, ку ца ње олов ком по клу пи, пље ска ње 
дла но ви ма о ко ље на и слич но. 

Тем по из во ђе ња пје сме у ве ћи ни слу ча је ва би ва не што спо ри ји не го 
што је то пред ви дио ком по зи тор умјет нич ке пје сме, или што је у скла ду 
са тек стом и ка рак те ром на род не (из вор не) пје сме. На став ник за то тре-
ба да би ра пје сме умје ре ног и спо рог тем па, ко је ће уче ни ци у по гле ду 
тем па мо ћи да из ве ду ба рем при бли жно тач но.

При мјет но је да ве ћи на ин те лек ту ал но оме те не дје це уз пје ва ње из-
во ди не ке по кре те, ко ји ме ђу тим ни су уви јек ускла ђе ни и ко ор ди ни са ни 
са ме ло ди јом или рит мом пје сме. Пје ва ње че сто пре ла зи у му мла ње и 
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ре ци то ва ње, јер ни су у ста њу да ре про ду ку ју ме ло ди ју ко ја се са сто ји од 
то но ва ра зних ви си на. Пра ће њем то ка на ста ве му зич ке кул ту ре у по ме-
ну том Цен тру мо же мо из ве сти из вје сне за кључ ке о то ме ко је су ка рак-
те ри сти ке пје ва ња мен тал но оме те не дје це, или  ка ко мен тал но оме те на 
дје ца пје ва ју. 

Има дје це, иако не ве ли ки и охра бру ју ћи број, ко ја су у ста њу да ре-
про ду ку ју и ри там и ме ло ди ју пје сме. Та ква дје ца уме ју да са мо стал но 
и ли је по пје ва ју.

По себ ну гру пу чи не дје ца са успо ре ним, тј. тро мим слу хом. Она ни-
су у ста њу да опа зе раз ли ке у тон ским ви си на ма. Раз лог ова квом слу ху 
је и пси хич ки раз вој дје те та, не кон цен три са на па жња, не по кре тљи вост 
ор га на за пје ва ње, му ску ла ту ре вра та, уста и уса на. Та ква дје ца „ре ци ту-
ју“, умје сто да пје ва ју пје сму. 

Код јед ног бро ја дје це мо же да се за па зи „брун да ње“. Она слу ша ју 
пје ва ње дру ге дје це, и лу та ју сво јим гла сом. Сти че се ути сак да та ква 
дје ца ис прав но чу ју, али те шко ре гу ли шу му ску ла ту ру вра та. С дру ге 
стра не, у ста њу су да тач но ре про ду ку ју ри там. 

По сто је и ин те лек ту ал но оме те на дје ца ко ја уоп ште ни су у ста њу да 
ре про ду ку ју пра вил но ни ри там ни ме ло ди ју пје сме. Она мо гу упам ти ти 
текст, а ри там и ме ло ди ју из во де про из вољ но. 

Вр ло ри јет ко се сри је ће ди је те ко је уоп ште не раз ли ку је про мје не 
у ви си ни то но ва. Та ква дје ца чу ју шу мо ве, али не то но ве. Опи су је мо их 
као дје цу без му зич ког слу ха. 

На став ни ци – де фек то ло зи вр ло че сто гри је ше ка да дје цу сла би јег 
слу ха и не до вољ но раз ви је ног осје ћа ја за му зич ки ри там свр ста ва ју у 
„не му зи кал ну“ дје цу. При мје ћу је се да учи те љи /це че сто не по свје ћу-
ју до вољ но вре ме на и па жње пред ме ту Му зич ка кул ту ра, због че га се 
гу би упра во дра го цјен пе ри од у му зич ком раз во ју мен тал но оме те ног 
дје те та. Та ко се „не му зи кал на“ дје ца че сто изо лу ју од ак тив но сти дру ге 
дје це, ка ко не би ква ри ла успјех оста лих. У ства ри, не до ста ци ко ји се 
ис по ља ва ју не сме та ју дје ци, већ од ра сли ма. На став ник тре ба да има на 
уму бла го дет ко ју ак тив но ба вље ње му зи ком, у овом слу ча ју пје ва њем, 
има за раз вој сва ког дје те та, па та ко и за раз вој ин те лек ту ал но оме те-
ног дје те та. Ми шље ња смо да би на ста ву Му зич ке кул ту ре већ од пр вог 
раз ре да тре ба ло по вје ри ти пре фе со ру му зи ке, ко ји би сва ка ко са мно го 
ви ше струч но сти и зна ња мо гао при сту пи ти раз во ју му зич ких спо соб но-
сти ин те лек ту ал но оме те ног дје те та. Ин те лек ту ал но оме те ном дје те ту 
по треб но је што ви ше по мо ћи. На на став ни ку је да пре у зме по треб не ко-
ра ке ка ко би се ди је те што ви ше охра бри ло, сте кло што ви ше са мо по у-
зда ња и осје ћа ло за до вољ ство што уче ству је у за јед нич ком му зи ци ра њу. 
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Пје ва ње са вр шња ци ма или са мо стал но до при но си и раз во ју со ци јал них 
вје шти на, та ко бит них у про це су фор ми ра ња лич но сти.

  

3. Кри те ри ју ми ва жни за из бор пје са ма

На ста ва му зич ке кул ту ре у основ ној шко ли је од огром ног зна ча ја. 
По ред не су мљи ве ври јед но сти ко ју има сти ца ње основ них зна ња и вје-
шти на из обла сти му зи ке, ова умјет ност има и ве ли ки зна чај у обла сти 
пси хо ло ги је и сти ца ња со ци јал них вје шти на. Као јед на од нај ва жни јих 
обла сти на ста ве му зич ке кул ту ре из два ја се пје ва ње пје са ма по слу ху. 

Пје сма пред ста вља сло же ну цје ли ну, са ста вље ну од пе е зи је (тек-
ста) и му зи ке. Ни је сва ка пје сма јед на ко при клад на и по год на за рад са 
ин те лек ту ал но оме те ном дје цом. При из бо ру пје са ма, на став ник мо ра 
во ди ти ра чу на о пси хо фи зич ким спо соб но сти ма уче ни ка, о по ет ском 
тек сту, оби му ме ло ди је, сло же но сти рит ма и ди на ми ци. По ста вље ње 
пре ве ли ких зах ти је ва и за да та ка ко је уче ни ци јед но став но ни су у ста њу 
да схва те, ра зу ми ју и из ве ду, мо же до ве сти до од бој но сти уче ни ка пре ма 
на став ном пред ме ту, не вољ ном и не ра дом уче ство ва њу на ча су, не ак-
тив но сти и отво ре ном ис по ља ва њу не за до вољ ства.

Ка да го во ри мо о кри те ри ју ми ма ко ји су ва жни при ли ком из бо ра од-
го ва ра ју ће пје сме, у пр вом пла ну тре ба има ти по ет ски текст. С об зи ром 
на пси хо фи зич ке ка рак те ри сти ке ин те лек ту ал но оме те не дје це, би ра ју 
се пје сме са јед но став ним, ја сним, при сту пач ним по ет ским тек стом, ко-
ји ће дје ци би ти ра зу мљив. Пје сма тре ба да има умјет нич ку ври јед ност, 
да је по ве за на са дру гим на став ним обла сти ма и да има вас пит ну уло-
гу. Вас пит на ври јед ност пје сме се ис по ља ва кроз фор ми ра ње пра вил них 
од но са у дру штву и за јед ни ци. Тре ба из бје га ва ти тек сто ве са ду гим, ком-
пли ко ва ним и дје ци не ја сним ри је чи ма. 

Ме ло ди ја пје сме тре ба да бу де пје вљи ва. По жељ но је да пре о вла да-
ва по ступ ни по крет, без ве ли ких ин тер вал ских ско ко ва, без хро мат ских 
по ма ка, те да цје ло куп ни ме ло диј ски ма те ри јал од го ва ра ин те лек ту ал-
но оме те ном дје те ту. При ода би ра њу пје са ма на став ник тре ба да во ди 
ра чу на да обим ме ло ди је од го ва ра оби му (оп се гу) гла со ва ве ћи не дје-
це. Обим дјеч јих гла со ва про вје ра ва на став ник ин ди ви ду ал но, ра де ћи 
са сва ким дје те том по на о соб. Уоби ча је но је да се код дје це нео ме те не у 
раз во ју оп сег гла са обич но кре ће у пе ри о ду до де се те го ди не од х – ц2 
(из у зет но д2), а у пе ри о ду од де се те до три на е сте го ди не од а (из у зет но 
и од г) – е3 (из у зет но ф2). За дјеч ји глас у пе ри о ду од три на е сте до пет-
на е сте го ди не ка рак те ри стич не су про мје не за ври је ме му та ци је. Код 
дје вој чи ца му та ци ја не до но си не ке на ро чи те про мје не. Дјеч ји глас до-
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би ја ка рак тер од ра слог жен ског гла са, а обим се знат но про ши ру је. Код 
дје ча ка су про мје не мно го из ра зи ти је. Од ре ђен вре мен ски пе ри од, ко ји 
је раз ли чит у сва ком по је ди ном слу ча ју, обим гла са дје ча ка се знат но 
сма њу је и не у по тре бљив је за пје ва ње.

Ри там пје сме тре ба да бу де ја сан, са кра ћим тон ским тра ја њи ма. Ду-
жа тра ја ња је по жељ но из бје га ва ти, јер дје ца ди шу крат ко, по вр шин ски, 
и те шко им је да из др же ду жа тра ја ња. Та ко ђе, по жељ но је би ра ти пје сме 
умје ре ног и спо рог тем па. Брз тем по је по не кад пот пу но не из во дљив, 
јер мен тал но оме те на дје ца не ма ју до вољ но раз ви јен го вор и по кре те за 
ре гу ли са ње врат не му ску ла ту ре го вор них и гла сов них ор га на. У по чет ку 
је бо ље из во ди ти пје сме у ко ји ма се по кла па ју је ди ни ца бро ја ња и слог 
тек ста у дво дјел ном так ту, са тра ја њи ма од јед не че твр ти не за сва ки тон.  
Ве о ма па жљи во на став ник тре ба да до зи ра ди на ми ку. Дје ца са те шко-
ћа ма у раз во ју че сто по ка зу ју скло ност ка пре гла сном пје ва њу, ко ја се 
ра ђа из же ље да се бе ис так ну и на мет ну. На став ник тре ба па жљи во да 
ар ти ку ли ше ја чи ну пје ва ња, упо зо ра ва ју ћи уче ни ке да не тре ба пје ва ти 
ни су ви ше ти хо (јер се он да не чу је), а ни су ви ше гла сно (јер то ште ти 
дјеч јим гла со ви ма, и ни је при јат но за уши). 

4. Про блем и пред мет ис тра жи ва ња

У прет ход ном ди је лу ра да је ис так нут зна чај му зи ке и пред ме та Му-
зич ка кул ту ра  у ра ду са уче ни ци ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
Ис тра жи ва њем смо на сто ја ли да до ђе мо до са зна ња ка кав став о зна ча ју 
му зи ке и пје ва њу пје са ма има ју учи те љи/це и де фек то ло зи ко ји су за-
по сле ни у Цен тру “1. Јун“. На жа лост, ис тра жи ва њем ни смо мо гли про-
вје ри ти ста во ве ве ћег бро ја на став ни ка, већ са мо оних ко ји се у свом 
сва ко днев ном про фе си о нал ном ан га жма ну су сре ћу са на ве де ном по пу-
ла ци јом дје це.

Пред мет овог ис тра жи ва ња је сте зна чај ко ји му зи ка и пје ва ње пје-
са ма има у на ста ви са уче ни ци ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 

 5. Циљ и за да ци ис тра жи ва ња

На кон што смо де фи ни са ли про блем ис тра жи ва ња, де фи ни са ли 
смои ње гов циљ: утвр ди ти да ли на став ни ци ко ји се у сва ко днев ном ра-
ду сре ћу са уче ни ци ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу уви ђа ју зна чај 
пред ме та Му зич ка кул ту ра и по зи ти ван ути цај ко ји пје ва ња пје са ма мо-
же има ти на њи хов оп шти пси хич ки раз вој, као и ка кав је став уче ни ка 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу пре ма му зич ким ак тив но сти ма. 
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6. Хи по те зе ис тра жи ва ња 

На осно ву де фи ни са ног про бле ма, по ста вље ног ци ља и утвр ђе них 
за да та ка, у овом ис тра жи ва њу по ла зи мо од сље де ћих хи по те за:

Глав на хи по те за: Прет по ста вља се да на став ни ци ко ји ра де са ин-
те лек ту ал но оме те ним уче ни ци ма схва та ју по зи ти ван ути цај ко ји му-
зи ка мо же има ти у њи хо вом жи во ту. 

Спо ред не хи по те зе: 
 – Прет по ста вља се да на став ни ци ипак не при да ју до вољ но па жње 

и вре ме на му зич ким ак тив но сти ма.
 – Прет по ста вља се да се уче ни ци и по ред ин те лек ту ал не оме те но-

сти ра до ба ве му зич ким ак тив но сти ма.
 – Прет по ста вља се да пје ва ње пје са ма има ве ли ки зна чај у на ста ви 

са ин те лек ту ал но оме те ном дје цом и да ути че на њи хов оп шти 
пси хич ки раз вој.

7. Зна чај и ка рак тер ис тра жи ва ња

Зна чај овог ис тра жи ва ња је кри тич ко-пе да го шко раз ма тра ње и на 
осно ву ње га из во ђе ње за кљу ча ка ко ји ће нам по мо ћи да стек не мо увид 
у си ту а ци ју у на ста ви Му зич ке кул ту ре са ин те лек ту ал но оме те ном дје-
цом. Ис тра жи ва ње има опе ра тив ни и раз вој ни ка рак тер, јер за по сље ди-
цу има уна пре ђи ва ње вас пит но-обра зов не прак се у Цен тру “1.Јун“.

8. По пу ла ци ја и узо рак ис тра жи ва ња

У овом ис тра жи ва њу уче ство ва ли су учи те љи/це и де фек то ло зи за-
по сле ни у Цен тру “1.Јун“ у Под го ри ци, ко ји су по ка за ли ин те ре со ва ње 
за ову про бле ма ти ку и же ље ли да при сту пе по пу ња ва њу упит ни ка. Ис-
тра жи ва њем је об у хва ће но 14 учи те ља/ица и де фек то ло га. 

9. Ста ти стич ка об ра да по да та ка

Пр во пи та ње се од но си ло на рад ни стаж сво ког ис пи та ни ка, и би-
ло је по треб но ка ко би смо до би ли увид у ко јем вре мен ском пе ри о ду је 
сте че но ис ку ство у ра ду са дје цом са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Из 
од го во ра смо са зна ли да 2 на став ни ка има ис ку ство ма ње од 10 го ди на, 
8 на став ни ка има ис ку ство од 10 до 20 го ди на, а 4 ис пи та ни ка има ис ку-
ство у тра ја њу од пре ко 20 го ди на (Гра фик 1). 
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Гра фик 1 – Број ис пи та ни ка по го ди на ма рад ног ста жа

На пи та ње: Сма тра те ли да је у ра ду са мен тал но оме те ном дје-
цом на став ни пред мет Му зич ка кул ту ра јед на ко ва жан као и би ло 
ко ји дру ги на став ни пред мет?, сви ис пи та ни ци (14) су да ли по зи ти ван 
од го вор (Гра фик 2).

Гра фик 2 – Да ли је на став ни пред мет Му зич ка кул ту ра  
јед на ко ва жан као и би ло ко ји дру ги?

Тре ће пи та ње је тре ба ло да нам пру жи сли ку о то ме ка ко уче ни ци 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу до жи вља ва ју пред мет Му зич ка кул ту-
ра. На став ни ци су из ни је ли сво је су бјек тив не до жи вља је: свих 14 ис пи-
та ни ка је из ја ви ло да се њи хо ви уче ни ци ра ду ју ча су Му зич ке кул ту ре 
(Та бе ла 1).

до
преко

од

да

НЕ

Да Не
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Та бе ла 1 – Ка ко уче ни ци са мен тал ном оме те но шћу  
до жи вља ва ју пред мет Му зич ка кул ту ра?

Ста во ви Број од го во ра %

Ра ду ју се том ча су 14 100

По ка зу ју на за ин те ре со ва ност за му-
зич ке ак тив но сти 0 0

Не по ка зу ју не ки од ре ђен став 0 0

На пи та ње: Да ли ре дов но др жи те час Му зич ке кул ту ре?, 10 на-
став ни ка је од го во ри ло по зи тив но, док 4 на став ни ка искре но при зна је 
да се по не кад до го ди да због обим ног са др жа ја оста лих на став них пред-
ме та не стиг ну да одр же час Му зич ке кул ту ре (Гра фик 3). 

Гра фик 3 – Да ли ре дов но др жи те час  
Му зич ке кул ту ре?

Ка да је у пи та њу рад на са вла да ва њу но ве пје сме по слу ху, 5 на став-
ни ка за па жа да ве ћи на уче ни ка усво ји пје сму у цје ло сти, 3 на став ни ка 
при мје ћу је да ве ћи на уче ни ка усво ји са мо текст, док 6 на став ни ка за-
кљу чу је да ве ћи на уче ни ка усво ји рит мич ку, али не и ме ло диј ску ком-
по нен ту пје сме (Гра фик 4).

Да Не
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Гра фик 4 – Са вла да ва ње но ве пје сме по слу ху.

Ка да је у пи та њу по хва љи ва ње и на гра ђи ва ње као мо ти ва ци-
ја, свих 14 ан ке ти ра них на став ни ка из ја вљу је да оба ве зно по хва ли 
сво је уче ни ке на кон успје шно из ве де не пје сме (Та бе ла 2).

Та бе ла 2 – По хва љи ва ње и на гра ђи ва ње као мо ти ва ци ја.

Ста во ви Број од го во ра %

Оба ве зно по хва лим 14 100

Не при да јем то ме ве ли ки зна чај 0 0

Сед мим пи та њем смо же ље ли да са зна мо ка кав од нос има ју ин те-
лек ту ал но оме те ни уче ни ци пре ма му зич ким ак тив но сти ма. Сви на-
став ни ци (14) при мје ћу је да уче ни ци при ли ком пје ва ња по ка зу ју ра дост 
због му зич ке ак тив но сти (Та бе ла 3).

Та бе ла 3 – Ка кав је од нос мен тал но оме те них уче ни ка  
пре ма му зич ким ак тив но сти ма?

Ста во ви Број од го во ра %

Ра дост због му зич ке ак тив но сти 14 100

Не го до ва ње, не во ле да пје ва ју 0 0

До са ду, не по ка зу ју ин те ре со ва ње за 
ову вр сту му зич ке ак тив но сти 0 0

Већина ученика усвоји ритмичку,
али не и мелодијску 
компоненту пјесме

Већина ученика усвоји 
само текст

Већина ученика усвоји 
пјесму у цјелости
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Осмо пи та ње се од но си ло на ме мо ри ју ин те лек ту ал но оме те них 
уче ни ка. Де вет ан ке ти ра них на став ни ка за па жа да пје сму ко ја је об ра-
ђе на на ча су уче ни ци за др жа ва ју у пам ће њу ду жи вре мен ски пе ри од и 
да се ве ћи на сје ћа пје сме ко ја је об ра ђи ва на про шле школ ске го ди не; 5 
на став ни ка при мје ћу је да уче ни ци пје сму за др жа ва ју у пам ће њу кра ћи 
вре мен ски пе ри од, у окви ру јед ног школ ског по лу го ди шта (Гра фик 5). 

Гра фик 5 – Ме мо ри ја ин те лек ту ал но  
оме те них уче ни ка.

Од го ва ра ју ћи на де ве то пи та ње, сви ан ке ти ра ни на став ни ци (14) су 
из ја ви ли да при мје ћу ју да ба вље ње му зич ким ак тив но сти ма има вр ло 
по во љан ути цај на лич ност ин те лек ту ал но оме те ног дје те та.

Та бе ла 4 – Ути цај ба вље ња му зич ким ак тив но сти ма  
на лич ност ин те лек ту ал но оме те ног дје те та

Ста во ви Број од го во ра %

Има вр ло по во љан ути цај на лич ност 
ин те лек ту ал но оме те ног дје те та 14 100

Ни сам при ми је тио/ла не ки по се бан 
по во љан ути цај 0 0

 

Дужи временски период, већина се сјећа пјесме коју смо обрађивали 
прошле школске године
Краћи временски период, у оквиру једног школског полугодишта
Сасвим кратко, не сјећају се пјесме након неколико часова
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10. ЗА КЉУ ЧАК НА ОСНО ВУ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ре зул та ти до би је ни овим ис тра жи ва њем пру жи ли су ја сну сли ку о 
на став ној прак си и вас пит но-обра зов ном про це су у Цен тру “1.Јун“ ка да 
је у пи та ња на ста ва Му зич ке кул ту ре. По себ но ра ду је и охра бру је чи-
ње ни ца да на став ни ци схва та ју зна чај ко ји на ста ва Му зич ке кул ту ре и 
прак тич но ба вље ње му зич ком ак тив но шћу као што је пје ва ње има ју за 
раз вој ин те лек ту ал но оме те ног дје те та. По хва ла као мо ти ва ци ја мно го 
до при но си ства ра њу по зи тив ног од но са уче ни ка пре ма пје ва њу. Ра дост 
ко ју уче ни ци по ка зу ју пре ма на ста ви Му зич ке кул ту ре тре ба ис ко ри-
сти ти као би се све сна ге усмје ри ле ка што успје шни јем са вла да ва њу 
на став них са др жа ја, у оби му у ко јем је то мо гу ће ка да је у пи та њу по пу-
ла ци ја ин те лек ту ал но оме те них уче ни ка. 

Ис тра жи ва њем је по твр ђе на глав на хи по те за: На став ни ци ко ји 
ра де са ин те лек ту ал но оме те ним уче ни ци ма схва та ју по зи ти ван ути цај 
ко ји му зи ка мо же има ти у њи хо вом жи во ту. 

Спо ред на хи по те за: Прет по ста вља се да на став ни ци ипак не при да ју 
до вољ но па жње и вре ме на му зич ким ак тив но сти ма, дје ли мич но је по твр-
ђе на, јер дио на став ни ка искре но при зна је да због обим но сти са др жа ја 
оста лих на став них пред ме та по не кад не стиг ну да се по све те на ста ви 
Му зич ке кул ту ре. Ова кву прак су тре ба пре ки ну ти, те по ку ша ти ра ци о-
нал ни је ор га ни зо ва ти на став не ак тив но сти.

Спо ред на хи по те за: Прет по ста вља се да се уче ни ци и по ред ин те лек-
ту ал не оме те но сти ра до ба ве му зич ким ак тив но стим, је у пот пу но сти 
по твр ђе на, јер су сви ис пи та ни ци од го во ри ли да се њи хо ви уче ни ци ра-
ду ју ча су Му зич ке кул ту ре. 

Спо ред на хи по те за: Прет по ста вља се да пје ва ње пје са ма има ве ли ки 
зна чај у на ста ви са ин те лек ту ал но оме те ном дје цом и да ути че на њи-
хов оп шти спи хич ки раз вој, по твр ђе на је, јер сви ис пи та ни на ста ви ци 
при мје ћу ју бла го тво ран ути цај му зи ке на раз вој ин те лек ту ал но оме те не 
дје це. 
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ЗА КЉУ ЧАК 

Са вре ме ни оп шти и је дин стве ни си стем вас пи та ња и обра зо ва ња 
дје це школ ског уз ра ста по ка зу је сво ју нео п ход ност у из град њи и фор ми-
ра њу лич но сти дје те та, као и у обез бје ђи ва њу мак си мал них мо гућ но сти 
за раз вој и фор ми ра ње сва ке ин ди ви дуе у по зи тив ну, кре а тив ну и цје ло-
ви ту лич ност. 

Вас пи та ње и обра зо ва ње дје це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу тре-
ба да бу де са став ни дио са вре ме ног обра зов ног си сте ма. Та кав си стем 
не мо же се за ми сли ти без при мје не нај но ви јих на уч них до стиг ну ћа из 
обла сти пси хо ло ги је, де фек то ло ги је и пе да го ги је. У том сми слу по себ но 
мје сто и зна чај има на ста ва Му зич ке кул ту ре, на ста ва ко ја под ра зу ми је-
ва под у ча ва ње му зи ком, а не про у ча ва ње му зи ке.

По себ но мје сто у обра зов ном про це су ин те лек ту ал но оме те не дје це 
има на став ник му зи ке, ко ји по ред струч них зна ња из обла сти му зич ке 
умјет но сти, ме то ди ке му зич ке на ста ве, пе да го ги је и пси хо ло ги ја, мо ра 
по сје до ва ти и од ре ђе на зна ња из де фек то ло ги је и ме то ди ке на ста ве са 
дје цом оме те ном у раз во ју. У том сми слу, би ло би ко ри сно и го то во нео-
п ход но ор га ни зо ва ти се ми на ре, ра ди о ни це и слич на струч на уса вр ша-
ва ња на ко ји ма би се свим на став ни ци ма ко ји ра де са дје цом оме те ном у 
раз во ји пре зен то ва ла нај но ви ја до стиг ну ћа из обла сти ме то ди ке на ста ве 
са оме те ном дје цом. Та ко би пре фе си о нал ни ан га жман сва ког на став-
ни ка био ква ли тет ни ји и свр сис ход ни ји. 

Зна чај и уло га ко ју му зи ка мо же има ти у жи во ту дје те та оме те ног 
у раз во ју је не су мљи во ве лик. Тре ба ис ко ри сти ти све по тен ци ја ле ко је 
му зи ка пру жа и учи ни ти да она по ста не што је мо гу ће ви ше дио сва ко-
днев ног вас пит но-обра зов ног ра да.  
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SUMMARY

Ge ne ral and uni que con tem po rary system of edu ca tion of school chil-
dren shows its ne ces sity in bu il ding and for ming of child’s per so na lity, as 
well as in pro vi ding for best pos si bi li ti es for de ve lop ment and sha ping of 
each in di vi dual in to a po si ti ve, cre a ti ve and com ple te per son.

Edu ca tion of chil dren with de ve lop men tal di sa bi li ti es sho uld be an in-
te gral part of the con tem po rary edu ca tion system. Such a system can not be 
per ce i ved wit ho ut ap pli ca tion of the la test sci en ti fic ac hi e ve ments in the 
fi eld of psycho logy, de fec to logy and pe da gogy. In this con text, par ti cu lar 
im por tan ce sho uld be pla ced on Mu sic Cul tu re, which im pli es te ac hing mu-
sic, in stead of studying mu sic. 

Spe cial pla ce in the edu ca tion system of chil dren with de ve lop men tal 
di sa bi li ti es has a mu sic te ac her, who must ha ve cer tain know led ge on de-
fec to logy and met ho do logy of te ac hing chil dren with de ve lop men tal di sa-
bi li ti es, be si de pro fes si o nal know led ge on mu sic art, met ho do logy of mu sic 
te ac hing, pe da gogy and psycho logy. In the light of this, it wo uld be use ful 
and al most ne ces sary to or ga ni ze se mi nars, wor kshops and si mi lar pro fes-
si o nal tra i nings which wo uld ena ble te ac hers who work with chil dren with 
di sa bi li ti es to le arn abo ut the most re cent ac hi e ve ments in the fi eld of met-
ho do logy of te ac hing chil dren with di sa bi li ti es. The re fo re, pro fes si o nal en-
ga ge ment of each te ac her wo uld be of hig her qu a lity and fun cti o na lity. 

Sig ni fi can ce and ro le that mu sic can ha ve in the li fe of a child with de-
ve lop men tal di sa bi li ti es are un do ub tedly ma jor. All the po ten ti als pro vi ded 
by mu sic sho uld be ex plo i ted, and it sho uld be a part of an everyday edu ca-
ti ve work as much as pos si ble.
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ЕКСТЕРНАЛИЗОВАНИ БИХЕЈВИОРАЛНИ ПРОБЛЕМИ 
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Рад је по све ћен са гле да ва њу уче ста ло сти и ка рак те ри сти ка екс тер на-
ли зо ва них про бле ма тич них по на ша ња то ком де тињ ства. Узо рак чи ни 47 
де ча ка и 42 девојчицe, уз ра ста oд 5 до 7 го ди на. По да ци о по на ша њу де це 
при ку пље ни су од вас пи та ча и на став ни ка при ме ном ин стру мен та ASE BA 
– TRF. Нај ва жни ји ре зул та ти ис тра жи ва ња су: 75% де це ис по ља ва екс тер-
на ли зо ва на по на ша ња; 10% де це оства ри ло је ско ро ве у гра ни ца ма кли нич ки 
ре ле вант них; не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у ис по ља ва њу екс тер-
на ли зо ва них по на ша ња из ме ђу уз ра сних гру па; уче ста лост агре сив них по на-
ша ња је ста ти стич ки зна чај но ве ћа код де ча ка; де ча ци и де вој чи це се не раз-
ли ку ју пре ма уче ста ло сти по на ша ња ко јим се кр ше пра ви ла. Ре зул та ти су 
ком па ри ра ни са на ла зи ма дру гих ауто ра и про ди ску то ва ни у сми слу зна ча ја 
пра вил не иден ти фи ка ци је екс тер на ли зо ва них про бле ма на мла ђем уз ра сту 
и при ме не од го ва ра ју ћих ин тер вен ци ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: екс тер на ли зо ва ни би хе jви о рал ни про бле ми, TRF, де-
тињ ство, уче ста лост, пол не раз ли ке

УВОД

У ис тра жи ва њи ма из пр ве по ло ви не про шлог ве ка, при ме ном фак-
тор ске ана ли зе у об ра ди ем пи риј ских по да та ка ко ји су до би је ни на 

1 Резултати истраживања проистекли су из рада на пројекту „Социјална партиципација 
особа са интелектуалном ометеношћу (Министарство просвете и науке Републике 
Србије; ев бр. 179017).
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осно ву чек-ли ста за про це ну по на ша ња, из дво је на су два фак то ра ко ја 
су на зва на про бле ми лич но сти и про бле ми по на ша ња (Ac ker son, 1931, 
1942, пре ма: Fischer et al., 1984). Про бле ми лич но сти од но си ли су се 
на по на ша ња ко ја ка рак те ри ше ин хи би ра ност, по ву че ност и ин тер-
не те шко ће, а про бле ми по на ша ња об у хва та ли су агре си ју, хо стил ност 
и по на ша ња су прот ста вље на пра ви ли ма и оче ки ва њи ма у окру же њу и 
дру штву уоп ште. У ка сни јим ра до ви ма се одр жа ла ова ква ди хо то ми ја, 
с тим што су две гру пе по ре ме ћа ја до би ја ле раз ли чи те на зи ве, као што 
су не кон тро ли са на на су прот пре те ра но кон тро ли са ним по на ша њи ма, 
би хеј ви о рал ни на су прот емо ци о нал ним по ре ме ћа ји ма и екс тер на ли зо-
ва ни на су прот ин тер на ли зо ва ним про бле ми ма. Без об зи ра на на зив, у 
пр ву гру пу су се углав ном свр ста ва ли обра сци по на ша ња по пут твр до-
гла во сти, им пул сив но сти, агре си је, ан ти со ци јал них обра за ца и по ви ше-
не ре ак тив но сти, а у дру гу гру пу по на ша ња ко ја под ра зу ме ва ју по вла-
че ње, сни же но рас по ло же ње и анк си о зност (Hin shaw, 1992). По де ла на 
екс тер на ли зо ва не и ин тер на ли зо ва не би хеј ви о рал не про бле ме одр жа ла 
се и у са вре ме ним ди мен зи о нал ним си сте ми ма (Ac hen bach, Re scor la, 
2001). На те ме љу број них ис тра жи ва ња ко је је Ахен бах спро вео са сво-
јим са рад ни ци ма, иден ти фи ко ва но је укуп но осам син дро ма ко ји пред-
ста вља ју скуп симп то ма емо ци о нал них, со ци јал них и би хеј ви о рал них 
про бле ма ко ји има ју тен ден ци ју да се удру же но ја вља ју. Ови син дро-
ми су да ље кла си фи ко ва ни у две ши ре гру пе син дро ма ко је но се на зи ве 
ин тер на ли зо ва ни и екс тер на ли зо ва ни. Ин тер на ли зо ва ни син дро ми су 
уну тра шњи по сво јој при ро ди и то су анк си о зност, де пре си ја, со мат ске 
при ту жбе без ви дљи вих ме ди цин ских раз ло га и со ци јал на по ву че ност. 
По ред то га, из дво је на су два екс тер на ли зо ва на син дро ма, а то су по на-
ша ња ко ји ма се кр ше пра ви ла и агре сив но по на ша ње. Син дром по на ша-
ња ко ји ма се кр ше пра ви ла об у хва та ла га ње, кра ђе, дру же ње са ло шим 
дру штвом, под ме та ње по жа ра и слич не не а гре сив не об ли ке по на ша ња. 
Син дром агре сив ног по на ша ња од но си се на раз ли чи те об ли ке опо зи ци-
о ног по на ша ња (нпр. не по слу шност, др скост и сл.) и отво ре не агре си је 
(нпр. сва ђа ње, прет ње, ту че и сл.).

Про у ча ва ње екс тер на ли зо ва них по на ша ња у де тињ ству има ве ли-
ки зна чај, јер про бле ми ове вр сте оме та ју пра ви лан раз вој и оте жа ва-
ју функ ци о ни са ње де те та у свим жи вот ним до ме ни ма, по ка зу ју знат ну 
ста бил ност и сма тра ју се пре дик то ром озбиљ ни јих по ре ме ћа ја у адо ле-
сцен ци ји и од ра слом до бу. Ис по ља ва ње раз ли чи тих об ли ка опо зи ци о-
ног и агре сив ног по на ша ња је при лич но уче ста ло код де це, због че га 
је оте жа но по ста вља ње ја сне гра ни це из ме ђу про ла зних нор ма тив них 
те шко ћа и озбиљ них, пер зи стент них про бле ма. Сма тра се да је ви сок 
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ри зик за одр жа ва ње екс тер на ли зо ва них по на ша ња по ве зан са по сто ја-
њем кон сте ла ци је раз ли чи тих про бле ма, ко ји су ре ла тив но уче ста ли и 
озбиљ ни, за хва та ју не ко ли ко обла сти функ ци о ни са ња, ис по ља ва ју се у 
раз ли чи тим окру же њи ма и у од но су на раз ли чи те осо бе (Camp bell et 
al., 2000). Дру ги ауто ри усме ра ва ју па жњу на ква ли та тив на и кон тек-
сту ал на свој ства би хеј ви о рал них ма ни фе ста ци ја (Waksclag et al., 2007). 
Ква ли тет ис по ље ног по на ша ња од но си се на мо ду ла ци ју и оче ки ва ност 
од ре ђе ног по на ша ња у да том кон тек сту. Мо ду ла ци ја об у хва та ин тен зи-
тет, флек си бил ност и ор га ни зо ва ност по на ша ња, док оче ки ва ност под-
ра зу ме ва ре ка ци је ко је су ти пич не за од ре ђе ни кон текст. Дру га ва жна 
ка рак те ри сти ка је ге не ра ли за ци ја про бле ма тич них по на ша ња у раз ли-
чи тим кон тек сти ма (по ро ди ца, вр тић). У раз гра ни ча ва њу про ла зних 
екс тер на ли зо ва них по на ша ња од по на ша ња ко ја пред ста вља ју ра не пре-
кур со ре озбиљ них про бле ма од ве ли ке су по мо ћи ин стру мен ти за сно-
ва ни на ди мен зи о нал ним ди јаг но стич ко кла си фи ка ци о ним си сте ми ма. 
Ахен бах је са са рад ни ци ма раз вио све о бу хват ни ин стру мен та ри јум за 
про це ну емо ци о нал них, со ци јал них и би хеј ви о рал них про бле ма де це и 
омла ди не (Ac hen bach System of Em pi ri caly Ba sed As ses sment – ASE BA) (Ac-
hen bach, Re scor la, 2001). Уста но вље не чек-ли сте за про це ну по на ша ња, 
вер зи ја за ро ди те ље (Child Be ha vi or Chec klist – CBCL), вер зи ја за на став-
ни ке (Te ac her`s Re port form – TRF) и вер зи ја за мла де (Youth Self-Re port – 
YSR), пред ста вља ју нај че шће ко ри шће не ин стру мен те у ис тра жи ва њи ма 
из ове обла сти.

По ја ва и раз вој ни ток екс тер на ли зо ва них по на ша ња у оп штој по-
пу ла ци ји де це ни су до вољ но ис тра же ни. То ком по след ње две де це ни је 
ура ђе но је не ко ли ко лон ги ту ди нал них сту ди ја ко је су до при не ле бо љем 
уви ду у нор ма тив не пу та ње раз во ја екс тер на ли зо ва них по на ша ња, али 
су њи хо ви ре зул та ти при лич но не са гла сни. До са да шња ис тра жи ва ња 
екс тер на ли зо ва них про бле ма код де це из оп ште по пу ла ци је от кри ва ју 
по сте пе но опа да ње по на ша ња ко ји ма се кр ше пра ви ла и агре сив ног по-
на ша ња у пе ри о ду од че твр те до де се те го ди не и ве ћи ни во ових про бле-
ма код де ча ка у од но су на де вој чи це (Stan ger et al., 1997). У сту ди ји нор-
ма тив ног раз во ја екс тер на ли зо ва них по на ша ња у пе ри о ду од че твр те до 
осам на е сте го ди не, от кри ве не су раз ли чи те раз вој не пу та ње код де ча ка 
и де вој чи ца (Bon gers et al., 2003). Код оба по ла от кри ве на је опа да ју ћа 
пу та ња, али је код де ча ка ни во екс тер на ли зо ва них по на ша ња ве ћи. Ка-
да се одво је но по сма тра ју екс тер на ли зо ва ни син дро ми, агре сив но по на-
ша ње опа да то ком це лог по сма тра ног пе ри о да, а за по на ша ње ко јим се 
кр ше пра ви ла, пе ри од опа да ња се за вр ша ва на уз ра сту од 12–14 го ди на, 
на кон че га до ла зи до по ра ста њи хо ве фре квен ци је. У по ме ну тим сту ди-
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ја ма про у ча ва ње екс тер на ли зо ва них по на ша ња за сни ва ло се на про це-
на ма ро ди те ља (CBCL).

Не што дру га чи ји ре зул та ти до би је ни су у јед ној од рет ких сту ди ја у 
ко јој су при ку пље ни по да ци од ро ди те ља и вас пи та ча, од но сно на став-
ни ка (CBCL и TRF) (Ke i ley et al., 2000). Из ова два из во ра до би је не су 
раз ли чи те ин фор ма ци је о раз во ју екс тер на ли зо ва них по на ша ња и раз-
ли ка ма ко је по сто је из ме ђу де ча ка и де вој чи ца у том по гле ду. Пре ма 
ро ди те љи ма, у пе ри о ду од пе те до два на е сте го ди не жи во та до ла зи до 
знат ног опа да ња екс тер на ли зо ва них по на ша ња, без зна чај ни јих раз ли-
ка из ме ђу де ча ка и де вој чи ца. Су прот но, вас пи та чи и на став ни ци из ве-
шта ва ју о бла гом по ве ћа њу уче ста ло сти екс тер на ли зо ва них по на ша ња 
то ком по сма тра ног пе ри о да и знат но ве ћој пре ва лен ци ји код де ча ка. 
Ауто ри ове сту ди је сма тра ју да је раз вој екс тер на ли зо ва них по на ша ња 
ком плек сан про цес и да је мо гу ће по сто ја ње раз ли чи тих раз вој них пу-
та ња у за ви сно сти од окру же ња (нпр. опа да ње фре квен ци је ис по ља ва-
ња у по ро дич ном, а по раст у школ ском окру же њу). За па же на је из ве сна 
раз ли ка у пре дик тив ној вред но сти про це на ко ју да ју раз ли чи ти ин фор-
ман ти. По пра ви лу, на став ни ци из ве шта ва ју о по ра сту уче ста ло сти екс-
тер на ли зо ва них по на ша ња код де це код ко је су вас пи та чи на мла ђем 
уз ра сту опа зи ли ви сок ни во ових про бле ма. Ме ђу де цом код ко је су мај-
ке иден ти фи ко ва ле знат ну уче ста лост екс тер на ли зо ва них по на ша ња на 
мла ђем уз ра сту по сто ја ле су знат не раз ли ке, у сми слу опа да ња, по ра ста 
или ста бил но сти ових про бле ма.

И са ми ауто ри овог ин стру мен та упо зо ра ва ју на по сто ја ње из ве сне 
не са гла сно сти из ме ђу раз ли чи тих ин фор ма на та (ро ди те ља, на став ни-
ка и де це) (Ac hen bach, Re scor la, 2001). Са гла сност про це на ро ди те ља и 
на став ни ка је ма ња ка да су у пи та њу де ца (6–11 го ди на) и екс тер на ли-
зо ва на по на ша ња (на су прот ин тер на ли зо ва ним). У об ја шње њу ове не-
са гла сно сти на во ди се да сва ки ин фор мант по на ша ње де те та по сма тра 
из раз ли чи те пер спек ти ве и у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, па рас по ла же и 
је дин стве ним ин фор ма ци ја ма. Због то га се са ве ту је ком би но ва ње ин-
фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра. Ипак, по ста вља се пи та ње да ли по сто-
је раз ли ке у спо соб но сти ма раз ли чи тих ин фор ма на та да иден ти фи ку ју 
обра сце и ме ђу соб не ве зе по сто је ћих про бле ма, од но сно да ли про це-
не ко је они да ју има ју раз ли чи ту пре дик тив ну вред ност. Сту ди је ко је су 
има ле за циљ от кри ва ње оп ти мал них ин фор ма на та за по је ди не вр сте 
про бле ма от кри ва ју да ро ди те љи и на став ни ци тач ни је про це њу ју опо-
зи ци о на по на ша ња не го де ца (Lo e ber et al., 1990). По сто је из ве сне раз-
ли ке и из ме ђу ро ди те ља и на став ни ка као из во ра ин фор ма ци ја. У не ким 
ис тра жи ва њи ма утвр ђе на је ко ре ла ци ја из ме ђу оп сер ва ци ја по на ша ња 
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де це то ком игре и про це на екс тер на ли зо ва них по на ша ња ко је да ју на-
став ни ци, али не и про це на ко је да ју ро ди те љи (Hin shaw et al., 1992). 
Та ко ђе, от кри ве на је ускла ђе ност из ме ђу про це не на став ни ка и оп сер-
ва ци ја по на ша ња де це на ча су (Doc to roff, Ar nold, 2004). Ови на ла зи су-
ге ри шу да је по у зда ност по да та ка ко ји се до би ја ју од вас пи та ча и на став-
ни ка иста, ако не и ве ћа у од но су на по дат ке до би је не од ро ди те ља.

По сто је ћи ем пи риј ски по да ци о екс тер на ли зо ва ним по на ша њи ма 
на мла ђем уз ра сту су не до вољ ни и не са гла сни, што отва ра про стор за 
раз ли чи те прет по став ке о њи хо вом раз во ју, уз ра сним и пол ним раз ли-
ка ма. Је ди ни пут за до би ја ње по у зда ни јих од го во ра на ова и слич на пи-
та ња во ди пре ко ем пи риј ских ис тра жи ва ња нор ма тив ног раз во ја екс тер-
на ли зо ва них по на ша ња у де тињ ству. По ред то га, ем пи риј ски утвр ђе не 
нор ма тив не тра јек то ри је раз во ја екс тер на ли зо ва них по на ша ња пред-
ста вља ју осно ву за са гле да ва ње раз вој них од сту па ња. Пред мет овог ис-
тра жи ва ња су екс тер на ли зо ва на по на ша ња де це из оп ште по пу ла ци је. 

ЦИ ЉЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ци ље ви ис тра жи ва ња су: 1) утвр ђи ва ње уче ста ло сти екс тер на ли-
зо ва них по на ша ња; 2) утвр ђи ва ње уче ста ло сти сим то ма по на ша ња ко-
јим се кр ше пра ви ла и агре сив ног по на ша ња; 3) са гле да ва ње уз ра сних 
и пол них раз ли ка у по гле ду ис по ља ва ња екс тер на ли зо ва них по на ша ња.

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак чи ни 89-оро ти пич но раз ви је не де це и то 47 (53%) де ча ка и 
42 (47%) де вој чи це, уз ра ста пет (17%), шест (40%) и се дам го ди на (43%). 
Де ца из узор ка по ха ђа ју пред школ ску уста но ву (72%) или пр ви раз ред 
основ не шко ле (28%). По да ци о по на ша њу де це при ку пље ни су од вас-
пи та ча, од но сно на став ни ка. У ис тра жи ва њу је при ме њен ра ни је по ме-
нут ин стру мент ASE BA, вер зи ја за на став ни ке (TRF). Укуп но 32 пи та ња 
од но се се на раз ли чи те об ли ке по на ша ња ко ји ма се кр ше пра ви ла (12 
пи та ња) и агре сив на по на ша ња (20 пи та ња). Од вас пи та ча и на став ни ка 
се оче ки ва ло да озна че уче ста лост сва ког од на ве де них екс тер на ли зо-
ва них по на ша ња за о кру жи ва њем јед ног од по ну ђе них од го во ра (0 – не-
тач но, 1 – де ли мич но тач но и 2 – тач но). При ме ње ни ин стру мент има 
со лид не ме триј ске ка рак те ри сти ке, до бру ва лид ност и ре ли ја бил ност 
(Ac hen bach, Re scor la, 2001). У об ра ди по да та ка ко ри шће не су ме то де де-
скрип тив не ста ти сти ке, т-тест и јед но смер на ана ли за ва ри јан се.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Има ју ћи у ви ду да су у ис тра жи ва њу ко ри шће ни по да ци до би је ни од 
вас пи та ча или на став ни ка, мо же се ре ћи да ско ро 75% де це по вре ме но 
или че сто ис по ља ва екс тер на ли зо ва на про бле ма тич на по на ша ња у вр-
ти ћу или у шко ли. На осно ву ана ли зе по је ди нач них ај те ма, от кри ве но 
је да 20% де це ис по ља ва ви ше од тре ћи не на ве де них екс тер на ли зо ва-
них по на ша ња. Три нај у че ста ли ја об ли ка екс тер на ли зо ва них по на ша ња 
су: „зах те ва мно го па жње“ (48%), „ви ше во ли да бу де у дру штву ста ри је 
де це“ (34%) и „че сто за дир ку је дру ге“ (26%). Оста ли об ли ци екс тер на-
ли зо ва них по на ша ња су ма ње за сту пље ни. По на ша ња ко ји ма се кр ше 
пра ви ла иден ти фи ко ва на су код 53% де це из узор ка, а ско ро 6% де це 
ис по ља ва ви ше од по ло ви не на ве де них об ли ка по на ша ња. Ис по ља ва ње 
агре сив ног по на ша ња за бе ле же но је код 64% де це, а 16% де це ис по ља ва 
ви ше од по ло ви не на ве де них би хеј ви о рал них ма ни фе ста ци ја.

Та бе ла 1 – Тско ро ви за екс тер на ли зо ва на по на ша ња, 
по на ша ње ко јим се кр ше пра ви ла и агре сив но по на ша ње

Екс тер на ли зо ва на  
по на ша ња Бр. Оп сег АС СД Ранг

Цео узо рак 89 43–83 49,37 9,342 про се чан
5 го ди на 15 44–57 46,47 4,389 про се чан
6 го ди на 36 44–83 50,03 10,016 про се чан
7 го ди на 38 43–77 49,89 10,064 про се чан
Де ча ци 47 43–83 51,23 11,461 про се чан

Де вој чи це 42 43–66 47,29 5,615 про се чан
По на ша ње ко јим се  

кр ше пра ви ла Бр. Оп сег АС СД Ранг

Цео узо рак 89 43–87 49,61 9,318 про се чан
5 го ди на 15 43–58 47,33 5,434 про се чан
6 го ди на 36 43–87 49,86 10,055 про се чан
7 го ди на 38 44–85 50,26 9,855 про се чан
Де ча ци 47 43–87 50,87 10,804 про се чан

Де вој чи це 42 43–68 48,19 7,178 про се чан
Агре сив но по на ша ње Бр. Оп сег АС СД Ранг

Цео узо рак 89 43–84 49,37 9,291 про се чан
5 го ди на 15 44–56 46,40 4,120 про се чан
6 го ди на 36 44–84 50,06 9,980 про се чан
7 го ди на 38 43–77 49,89 10,064 про се чан
Де ча ци 47 43–84 51,30 11,553 про се чан

Де вој чи це 42 43–64 47,21 5,615 про се чан
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У Та бе ли 1 при ка за ни су укуп ни Т-ско ро ви за екс тер на ли зо ва на по-
на ша ња, по на ша ње ко јим се кр ше пра ви ла и агре сив но по на ша ње, за 
цео узо рак и пре ма уз ра сту и по лу. Сред ња вред ност ско ра на ска ла-
ма ко је ме ре екс тер на ли зо ва на по на ша ња, за цео узо рак је у гра ни ца ма 
про сеч них вред но сти. Ме ђу тим, у из ве сном бро ју слу ча је ва за бе ле же-
ни су екс тер на ли зо ва ни ско ро ви гра нич не (3%) и кли нич ки ре ле вант не 
вред но сти (10%). На Ска ли по на ша ња ко јим се кр ше пра ви ла 3% де це 
има ско ро ве гра нич не, а 4,5% кли нич ки ре ле вент не вред но сти, а на Ска-
ли агре сив ног по на ша ња 8% де це има ско ро ве у ран гу кли нич ки ре ле-
вант них. Уче шће де це са кли нич ки ре ле вант ним ско ро ви ма је знат но 
ма ње у по ре ђе њу са ре зул та тим дру гих сту ди ја ко ји ука зу ју да 19% де це 
из оп ште по пу ла ци је ис по ља ва кли нич ки ре ле ван тан ни во екс тер на ли-
зо ва них сим то ма (Le ve et al., 2005).

У гра ни ца ма про сеч них вред но сти су арит ме тич ке сре ди не ско ро ва 
за све три уз ра сне гру пе, де ча ке и де вој чи це. Ско ро ви гра нич них и кли-
нич ки ре ле вант них вред но сти кон ста то ва ни су са мо код ста ри јих уз ра-
сних гру па (6 и 7 го ди на). Гра нич не ско ро ве имао је је дан де чак и две де-
вој чи це, док су кли нич ки ре ле вант ни ско ро ви за бе ле же ни са мо код де-
ча ка. Ше сто го ди шња ци има ју ве ће укуп не ско ро ве екс тер на ли зо ва них 
по на ша ња и агре сив них по на ша ња у од но су на оста ле уз ра сне гру пе, а 
де ца уз ра ста се дам го ди на има ју нај ве ће ско ро ве на Ска ли по на ша ња 
ко јим се кр ше пра ви ла. Екс тер на ли зо ва на по на ша ња су уче ста ли ја код 
де ча ка не го код де вој чи ца. Ме ђу тим, и де ча ци и де вој чи це има ју ве ће 
про сеч на ско ро ве у од но су на нор ма ти ван узо рак (Ac hen bach, Re scor la, 
2001). 

Из ме ђу три из дво је не уз ра сне гру пе ни су от кри ве не ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке ни у укуп ним ско ро ви ма екс тер на ли зо ва них по на-
ша ња ни ти у ско ро ви ма на две син дром спе ци фич не ска ле (Та бе ла 2). 
Дру гим ре чи ма, ре зул та ти овог ис тра жи ва ња не по твр ђу ју да то ком овог 
уз ра сног пе ри о да до ла зи до по ступ ног опа да ња фре квен ци је екс тер на-
ли зо ва них по на ша ња, о че му из ве шта ва ју дру ги ауто ри (Owens, Shaw, 
2003; Stan ger et al., 1997). За пра во, от кри ве но је да ста ри је уз ра сне гру-
пе има ју ве ће про сеч не ско ро ве у од но су на нај мла ђу гру пу.
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Та бе ла 2  Раз ли ке арит ме тич ких сре ди на ско ро ва 
у од но су на уз раст

Ва ри ја бла Су ма  
ква дра та df АС F p

Екс тер на ли зо ва на 
по на ша ња

Из ме ђу гру па 152,480 2 76,240
0,871 0,422Уну тар гру пе 7528,285 86 87,538

Укупно 7680,764 88

Понашење којим 
се крше правила

Између група 96,229 2 48,114
0,548 0,580Унутар групе 7545,007 86 87,733

Укупно 7641,236 88

Агресивно 
понашање

Између група 159,696 2 79,848
0,923 0,401Унутар групе 7437,068 86 86,478

Укупно 7596,764 88

Де ча ци има ју ста ти стич ки зна чај но ве ће укуп не ско ро ве екс тер на-
ли зо ва них по на ша ња у од но су на де вој чи це. С об зи ром на то да се уку-
пан скор екс тер на ли зо ва них по на ша ња до би ја су ми ра њем ско ро ва на 
две син дром спе ци фич не ска ле, ова раз ли ка мо же се при пи са ти уче ста-
ли јем агре сив ном по на ша њу де ча ка. О то ме све до че ре зул та ти т-те ста 
при ка за ни у Та бе ли 3, пре ма ко ји ма пол не раз ли ке по сто је у ско ро ви ма 
на Ска ли агре сив ног по на ша ња, али не и у ско ро ви ма на Ска ли по на-
ша ња ко јим се кр ше пра ви ла. Не ки ауто ри из но се иста за па жа ња, али 
на осно ву про у ча ва ња екс тер на ли зо ва них по на ша ња на мла ђем уз ра сту 
(Ba il lar geon et al., 2007). Дру ги ис тра жи ва чи на ла зе да де ча ци већ од 
уз ра ста од че ти ри и пет го ди на ис по ља ва ју знат но ви ше екс тер на ли зо-
ва них по на ша ња не го де вој чи це и оства ру ју ве ће ско ро ве на обе ска ле 
екс тер на ли зо ва них син дро ма (Me sman et al., 2001; Stan ger et al., 1997).

Табела 3 – Разлике аритметичких средина скорова 
у односу на пол

Варијабла Група N АС СД т-тест df p

Екстернализована 
понашања

дечаци 47 51,23 11,461
2,025 87 0,046

девојчице 42 47,29 5,615

Понашење којим се 
крше правила

дечаци 47 50,87 10,804
1,362 87 0,177

девојчице 42 48,19 7,178

Агресивно понашање
дечаци 47 51,30 11,553

2,110 87 0,038
девојчице 42 47,21 5,149
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ЗАКЉУЧАК

Ре зул та ти до са да шњих ис тра жи ва ња раз во ја екс тер на ли зо ва них по-
на ша ња у де тињ ству су при лич но не са гла сни у по гле ду то га да ли то ком 
од ра ста ња до ла зи до опа да ња или по ра ста фре квен ци је ових по на ша ња. 
Де тињ ство је обе ле же но убр за ним фи зич ким, ког ни тив ним, со ци јал ним 
и емо ци о нал ним раз во јем, па ви сок ни во екс тер на ли зо ва них по на ша ња 
мо же пред ста вља ти нор ма тив ну ре ак ци ју на ове раз вој не про ме не. Пре-
ма не ким ауто ри ма, по ло ви на де це ко ја ис по ља ва ви сок ни во екс тер на-
ли зо ва них по на ша ња то ком пред школ ског уз ра ста пре ста је да ис по ља ва 
ове симп то ме на кон по ла ска у шко лу (Camp bell et al., 2000). Сма тра се 
да у пе ри о ду од пе те до сед ме го ди не жи во та тре ба оче ки ва ти знат не 
про ме не у по на ша њу де це ко је иду у прав цу бо ље кон тро ле им пул са, 
ре ду ко ва ња агре сив них од го во ра и усва ја ња про со ци јал них обра за ца 
по на ша ња. Са дру ге стра не, ем пи риј ски по да ци су ге ри шу да екс тер на-
ли зо ва ни би хеј ви о рал ни про бле ми ко ји на ста ју у де тињ ству по ка зу ју 
знат ну ста бил ност то ком школ ског уз ра ста, али и ка сни је. Сто га, иден-
ти фи ко ва ње де це код ко је се на овом уз ра сту за др жа ва ви сок ни во екс-
тер на ли зо ва них по на ша ња има ве ли ки зна чај за пред у зи ма ње од го ва-
ра ју ћих ин тер вен ци ја ко ји ма би се пред у пре дио да љи раз вој про бле ма.

Пре ма ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња, 75% де це уз ра ста од пет до 
се дам го ди на ис по ља ва екс тер на ли зо ва на по на ша ња, с тим да фре квен-
ци ја ових ис по ља ва ња до сти же кли нич ки ре ле ван тан ни во у све га 10% 
слу ча је ва. Не по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у ни воу екс тер на-
ли зо ва них по на ша ња из ме ђу уз ра сних гру па од пет, шест и се дам го-
ди на. Ни во екс тер на ли зо ва них по на ша ња је ста ти стич ки зна чај но ве ћи 
код де ча ка у од но су на де вој чи це. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да су раз ли ке 
ме ђу по ло ви ма от кри ве не са мо у по гле ду агре сив ног по на ша ња, али не 
и по на ша ња ко јим се кр ше пра ви ла.

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња ја сно су ге ри шу да пред школ ски и ра ни 
школ ски уз раст пред ста вља ју пра во вре ме за при ме ну од го ва ра ју ћи ин-
тер вен ци ја ко је има ју за циљ ре ду ко ва ње екс тер на ли зо ва них по на ша ња 
и уна пре ђи ва ње по зи тив ног со ци јал ног раз во ја. У ли те ра ту ри су опи-
са не раз ли чи те ин тер ван ци је овог ти па ко је се ран ги ра ју од оп ште при-
мен љи вих, као што су под сти ца ње про со ци јал ног по на ша ња и уна пре-
ђи ва ње со ци јал них ве шти на, до ин тен зив них ко је су ре зер ви са не за де цу 
са ви со ким ни во ом екс тер на ли зо ва них про бле ма и ко је под ра зу ме ва ју 
укљу чи ва ње ро ди те ља (Stor mont, 2002).

Ово ис тра жи ва ње има не ко ли ко ме то до ло шких огра ни че ња од ко јих 
су нај ва жни ја сле де ћа: ре ла тив но ма ли узо рак де це ко ји би тре ба ло про-
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ши ри ти у бу ду ћим сту ди ја ма; ба зи ра ње на ла за ис кљу чи во на про це на-
ма вас пи та ча и на став ни ка, па би убу ду ће тре ба ло укљу чи ти и про це не 
ро ди те ља и ди рект не оп сер ва ци је по на ша ња; узо рак чи не ти пич на де ца 
из оп ште по пу ла ци је из пот пу них по ро ди ца, сред њег со цио-еко ном ског 
ста ту са и срп ске на ци о нал но сти, па је пи та ње да ли се на ла зи ове сту-
ди је мо гу ге не ра ли зо ва ти на дру ге со ци јал не и ет нич ке гру пе; ре ла тив-
но ма ли број де це са кли нич ки ре ле вант ним ни во ом екс тер на ли зо ва них 
по на ша ња због че га је те шко из ве сти по у зда не за кључ ке о ути ца ју по ла 
и уз ра ста.
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EXTERNALIZING BEHAVIORAL PROBLEMS  
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The article is dealing with frequency and characteristics of externalizing 
problem behavior in the childhood. The sample consisted of 47 boys 
and 42 girls, aged from 5 to 7. Information on children’s behavior were 
collected from kindergarten teachers and primary school teachers, using 
ASEBA – TRF. The main findings of this research is that although 75% 
of the children show externalizing behavior, 10% achieved clinically 
relevant scores. In respect to externalizing behavior manifestations, there 
is no difference between age groups. Frequency of aggressive behavior 
was significantly higher in boys, but there was no difference between 
boys and girls in breaking rules behavior. The obtained results, discussed 
in comparision to the findings of other authors, indicate to importance of 
adequade identification of externalizing problems in young children as well 
as necessity of proper interventions.
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