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Ба зич ни циљ ис тра жи ва ња се од но си на утвр ђи ва ње ути ца ја при ме ње-
ног трет ма на на ква ли тет и сте пен раз ви је но сти не у роп си хо ло шких функ-
ци ја раз ли чи тог сте пе на сло же но сти, као осно ве уче ња и школ ског по стиг-
ну ћа де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Као осно ва за про це ну ефе ка та 
при ме ње ног трет ма на по ста вље не су кон цеп ту ал не и пер цеп тив но-мо тор не 
спо соб но сти, вер бал не функ ци је и функ ци је па жње као и спо соб но сти уче ња 
и адап тив ног по на ша ња де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу у усло-
ви ма њи хо ве еду ка ци је стан дард не за на ше сре дин ско окру же ње. Прак тич-
ни циљ ис тра жи ва ња огле да се у мо гућ но сти ма про це не ефе ка та при ме ње ног 
трет ма на на оп шти раз вој ни по тен ци јал и спо соб но сти уче ња, од но сно са-
знај не ефи ка сно сти ис пи та не де це. Прак тич ни циљ та ко ђе је ре а ли зо ван 
кроз ком па ра тив ну ана ли зу о вих ре зул та та са по стиг ну ћем де це са оште ће-
њем слу ха у по је ди ним раз вој ним до ме ни ма.  

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на ста ти стич ки ви со ко сиг ни фи-
кант ну по ве за ност при ме ње ног трет ма на ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке и ис-
пи та них спо соб но сти и функ ци ја, на ро чи то у до ме ну чи та ња, мо тор них 
функ ци ја, по на ша ња и школ ског успе ха. За кљу чак је ба зи ран на ста ву да је 
при ме ном раз ли чи тих ме то да и ин ди ви ду ал но фор му ли са ним про гра ми ма 
ре ха бил та ци је, у ко ји ма кључ но ме сто за у зи ма де фек то лог,   мо гу ће  по бољ-
ша ти ефек те при ме ње ног трет ма на, ка ко у ин клу зив ним та ко и у екс клу-
зив ним усло ви ма еду ка ци је де це са раз ли чи тим вр ста ма раз вој них смет њи.

1 Рад је реализован у оквиру пројекта "Креирање протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма" (број 179025), који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије.
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Кључ не ре чи: еду ка ци ја, ре ха би ли та ци о ни трет ман, ин те лек ту ал на 
оме те ност.

УВОД

Ба зич ни циљ овог ис тра жи вач ког про јек та фо ку си ран је на по ку-
шај утвр ђи ва ња ути ца ја при ме ње ног де фек то ло шког ре ха би ли та ци о-
ног трет ма на на раз ви је ност не у роп си хо ло шких функ ци ја раз ли чи тог 
сте пе на сло же но сти, као осно ве уче ња и ког ни тив не ефи ка сно сти де це 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Као осно ва за про це ну ефе ка та при ме-
ње ног трет ма на по ста вље не су пер цеп тив но-мо тор не спо соб но сти, пој-
мов но-вер бал не функ ци је и вољ на па жња у од но су на спо соб но сти уче-
ња и адап тив ног по на ша ња де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
у усло ви ма њи хо ве еду ка ци је стан дард не за на ше сре дин ско окру же ње  
(Бо ја нин, 1985; Brac ken, 2000).

Oвaj  те о риј ски кон цепт од ре дио је ем пи риј ски оквир ис тра жи ва-
ња пре ма ко ме се функ ци је кон цеп ту а ли за ци је ана ли зи ра ју у од но су на 
пој мов но-вер бал не и пер цеп тив но-мо тор не спо соб но сти као и ме ха ни-
зме вољ не па жње чи јом раз вој ном ме ђу по ве за но шћу је бит но од ре ђен 
ква ли тет кон цеп ту ал не ис ку стве не осно ве. Ква ли тет њи хо ве ин тер ак ци-
је ре флек ту је се на спо соб но сти адап тив ног по на ша ња и уче ња у овој 
по пу ла ци ји де це. Ме ђу соб ном ин тер ак ци јом ових не у роп си хо ло шких 
функ ци ја раз ли чи тог сте пе на сло же но сти мо гу ће је де тер ми ни са ти ког-
ни тив ну ефи ка сност ис пи ти ва не по пу ла ци је де це (Dur ston, et al, 2006; 
По в ше-Ив кић и сар., 2000). 

У ра ду је при ме њен ре ха би ли та ци о ни трет ман ба зи ран на ме то ду 
ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке, ба зич но кон ци пи ран у зе мља ма фран цу-
ског го вор но-је зич ког под руч ја, а адап ти ран у на шој сре ди ни пре ма по-
тре ба ма де це са смет ња ма раз во ја и уче ња пре ма не у роп си хо ло шком 
ме то до ло шком кон цеп ту Ин сти ту та за мен тал но здра вље у Бе о гра ду ( 
Бо ја нин, 1985, Lo vet at al., 2003). Ра ди ши рег об ја шње ња кон цеп та ре е-
ду ка ци је пси хо мо три ке на гла си ће мо да се ра ди о ме то ду ко ји у осно ви 
пред ста вља пре ве жба ва ње или ре струк ту ра ци ју ис ку стве не кон цеп ту ал-
не осно ве са знај ног и оп штег раз вој ног по тен ци ја ла ба зи ра них на не у-
роп си хо ло шким струк ту ра ма и функ ци ја ма ко је чи не осно ву пси хо мо-
тор ног и сен зо мо тор ног функ ци о ни са ња у ра ним пе ри о ди ма раз во ја де-
те та, а ка сни је су осно ва са знај ном, мо тор ном и емо ци о нал ном функ ци-
о ни са њу де це ти пич не по пу ла ци је , као и де це са смет ња ма раз во ја (де ца 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу раз ли чи тог ка лен дар ског и школ ског 
уз ра ста, де ца са оште ће њем слу ха у пре лин гвал ном и/или лин гвал ном 
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пе ри о ду раз во ја го во ра и сл.) (Ко ва че вић, 2007). Ре е ду ка ци ја пси хо мо-
то ри ке ко ри сти по крет као осно ву ре ка пи ту ла ци је чи та вог раз вој ног то-
ка и од но са пре ма се би и дру ги ма у окви ру ег зи стен ци јал ног окру же ња 
у ко ме се од ви ја раз вој, вас пи та ње, обра зо ва ње и со ци јал но-емо ци о нал-
но функ ци о ни са ње у окви ру де чи је ег зи стен ци је  (Бо ја нин, 1986; Ма ће-
шић-Пе тро вић, 2007).

Сто га се прак тич ни циљ ис тра жи ва ња огле да у мо гућ но сти ма про це-
не ефе ка та при ме ње ног трет ма на на оп шти раз вој ни по тен ци јал и спе-
ци фич не спо соб но сти уче ња, од но сно ког ни тив не ефи ка сно сти де це са 
ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Као кри те ри јум ког ни тив не ефи-
ка сно сти де це у узор ку, у овом ра ду, пре ма кон цеп ту Gi bell-a, иза бра-
но је њи хо во по стиг ну ће у обла сти ма те ма тич ког ми шље ња и ма тер њег 
је зи ка јер се про блем дис ког ни ци је, без об зи ра на ни во ин те лек ту ал ног 
функ ци о ни са ња, нај че шће ма ни фе сту је кроз оте жан раз вој и фор ми-
ра ње пој мо ва и спо соб но сти у обла сти пи са ња, чи та ња и ма те ма тич ког 
ми шље ња (Brac ken, 2000; Lo vett, 2003; Ма ће шић-Пе тро вић, 2007).   

Циљ 

Као спе ци фи чан ис тра жи вач ки про блем у овом ра ду по сма тран је 
про блем са гле дан кроз пи та ње ка ко се ме ђу соб ни од но си на ве де них не-
у роп си хо ло шких функ ци ја раз ли чи тог сте пе на сло же но сти од ра жа ва ју 
на уче ње и по на ша ње де це са ла ком мен тал ном ре тар да ци јом у усло-
ви ма из ве де ног ре ха би ли та ци ног трет ма на. Циљ ис тра жи ва ња од но сио 
се на ис пи ти ва ње по ве за но сти не у роп си хич ких ви зу ел них и мо тор них 
функ ци ја као и па жње, уче ња и по на ша ња са из ве де ним трет ма ном ре е-
ду ка ци је пси хо мо то ри ке код де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
Прак тич не им пли ка ци је из ве де ног ис тра жи ва ња ба зи ра не су на мо гућ-
но сти ма де фи ни са ња но вих стра те ги ја и ме то да ра да са де цом са раз вој-
ним смет ња ма (де ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу и де ца са оште ће-
њем слу ха).

Узо рак

Узо рак ис тра жи ва ња је фор ми ран од 124 ис пи та ни ка са ла ком ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу основ но школ ског уз ра ста (од II до V раз ре да). 
IQ ис пи ти ва не де це кре ће су ра спо ну од 51 до 70, про це њен WISC ска-
лом ин те лек ту ал них спсоб но сти. Об у хва ће ни су ис пи та ни ци оба по ла, 
ка лен дар ског уз ра ста од 8 го ди на до 13 го ди на и 5 ме се ци. Ис пи та ни ци 
су тре ти ра ни ме то дом ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке у 33% слу ча је ва, док 
је њих 67% тре ти ра но дру гим ре ха би ли та ци о ним ме то да ма.
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Ме тод 

Ме тод де фек то ло шке ди јаг но сти ке об у хва тио је сле де ће мер не ин-
стру мен те, ска ле и ба те ри је те сто ва:

o ба те ри ја Лу ри ја-Не бра ска за де цу (LNNB-C) у про це ни пер цеп-
тив но-мо тор них, ма те ма тич ких спо соб но сти, чи та ња и пи са ња – 
кли нич ке раз вој не ска ле (Gol den, 1987) 

o тест упо тре бе пој мо ва (Test of Con cept Uti li za tion) за про це ну 
кон цеп ту ал них функ ци ја и спо соб но сти (Cra ger & La ne, 1981);

o Trail Ma king Test за про це ну вољ не па жње (Re i tan, 1971);
o Con ners ска ла про це не по на ша ња (Ke ith Con ners, 1969) за про-

це ну по на ша ња де це у школ ској си ту а ци ји,  и 
o To ken тест за про це ну го вор но-је зич ког раз во ја, пој мов но-вер-

бал них спо соб но сти, као и спо соб но сти сим бо лич ке об ра де и 
вер бал не фор му ла ци је про бле ма (Bol ler & Vig no lo, 1989).

Ис тра жи ва ње је спро ве де но то ком јед не школ ске го ди не у спе ци-
јал ним основ ним шко ла ма на ужој те ри то ри ји Бе о гра да и пре ма са др-
жа ји ма на став ног пла на и про гра ма ме тод ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке 
при ме њи ван је то ком стан дард ног школ ског трет ма на у тра ја њу ко је је 
тер ми ни са но ин дви ду ал ним по тре ба ма сва ког ис пи та ни ка по је ди нач но, 
а пре ма ин ди ка ци ја ма пред ви ђе ним од стра не мул ти ди сци пли нар ног 
школ ског ти ма у са рад њи са де фек то ло зи ма. 

У пе ри о ду из ве де ног ис тра жи ва ња при ме њи ва ни су и дру ги мо гу-
ћи ре ха би ли та ци о ни по ступ ци и про це ду ре ко ји ни су кон тро ли са ни као 
ис тра жи вач ке ва ри ја бле јер о њи ма ни смо по се до ва ли по дат ке, а ис пи-
та ни ци ни су би ли об у хва ће ни трет ма ном ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке у 
пред школ скол ском пе ри о ду. Сто га ће у за кључ ним раз ма тра њи ма би-
ти пред ло же ни дру ги ви до ви и мо гућ но сти при ме не са вре ме них ме то да 
ре ха би ли та ци је ко ји се по сво јој кон цеп ту ал ној за сно ва но сти раз ли ку ју 
од ис пи ти ва ног ре ха би ли та ци о ног трет ма на. Од ста ти стич ких ме то да 
при ме ње не су ме то де χ2 те ста и f ко е фи ци јент ко ре ла ци је. 
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Гра фи кон број 1- При ме ње не ме то де ре ха би ли та ци је  
и трет ма на 

Ис пи та ни ци тре ти ра ни ме то дом ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке при-
сут ни су у узор ку у 33% слу ча је ва, док је 67% ис пи та ног узор ка тре ти ра-
но дру гим ре ха би ли та ци о ним ме то да ма.

Табела бр. 1 -  Однос примењеног третмана  
и испитаних способности

метод
реедукац. 
психомо- 

торике

испитане способности

виз.-
прост. 

способн.

моторне 
функције

пажња писање читање
школски 

успех
пона- 
шање

Присуство 
третмана 

реедукације 

χ2=7,83
f=0,25
p=0,01

χ2=12,08
f=0,31
p<0,01

χ2=6,53
f=0,22
p=0,01

χ2=6,77
f=0,22
p=0,01

χ2=13,24
f=0,326
p<0,01

χ2=7,99
f=0,25
p<0,01

χ2=9,62
f=0,27
p<0,01

Одсуство 
третмана 

реедукације 
p > 0.05 p > 0.05 p> 0.05 p>0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Ре зул та ти при ка за ни у та бе ли ука зу ју на ста ти стич ки ви со ко сиг-
ни фи кант ну по ве за ност при ме ње ног трет ма на ре е ду ка ци је пси хо мо то-
ри ке и ис пи та них спо соб но сти и функ ци ја, на ро чи то у до ме ну чи та ња, 
мо тор них функ ци ја, по на ша ња и школ ског успе ха. 
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ДИ СКУ СИ ЈА

Ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ука за но је на не ко ли ко зна чај них обла-
сти за кљу чи ва ња о ефек ти ма при ме ње ног трет ма на ре е ду ка ци је пси хо-
мо то ри ке на раз вој и ког ни тив ну ефи ка сност де це са ла ком мен тал ном 
ре тар да ци јом. Основ ни за кљу чак од но си се на за па жа ње да је слу чај ним 
узор ком об у хва ће но ви ше од две тре ћи не ис пи ти ва не де це (67%) ко ја су 
тре ти ра на дру гим ре ха би ли та ци о ним ме то да ма или у њи ма ни су би ла 
об у хва ће на пре ма школ ским кри те ри ју ми ма по ста вље ним као осно ва за 
ин ди ка ци ју при ме не не ких ви до ва трет ма на. 

Ма њи део узор ка (33%) об у хва ћен је раз вој но-не у роп си хо ло шким 
кри те ри ју ми ма за при ме ну трет ма на ба зи ра ном на ме то ду ре е ду ка ци-
је пси хо мо то ри ке. Ин ди ка ци је за при ме ну овог ме то да од но си ле су се 
на при су ство ин ди ви ду ал них смет њи, ис по ље них у по је ди ним раз вој-
ним до ме ни ма. Сто га је у ра ду тре ти ран узо рак ко ји ни је био об у хва ћен 
груп ним трет ма ном ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке, што је бит но де тер ми-
ни са ло при ро ду до би је них ре зул та та ис тра жи ва ња. 

Ре зул та ти ма је та ко ђе ука за но да је при ме ње ни трет ман ста ти стич-
ки ви со ко сиг ни фи кант но по ве зан са ве ћи ном ис пи та них не у роп си хич-
ких обла сти раз во ја, из у зев у до ме ну ма те ма тич ког ми шље ња. Ти ме је 
по твр ђе на по ла зна те за о ме ђу по ве за но сти раз вој но раз ли чи тих спо соб-
но сти пре ма сте пе ну сло же но сти и њи хо вом ути ца ју на ква ли тет фор-
ми ра ног кон цеп ту ал ног ис ку ства, ко ји је у осно ви уче ња и по на ша ња 
де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, али и де це са оште ће њем слу ха 
(Пов ше-Ив кић, 2000; Lo vett, 2003; Dur ston, 2006, Ковачевић, 2007).

Из не те тврд ње су у скла ду са по да ци ма до са да шњих ис тра жи ва ња у 
овој обла сти у ко ји ма се ис ти че да ин тен зи ван тре нинг усме рен ка под-
сти ца њу кор ти кал них и суб кор ти кал них струк ту ра и функ ци ја, у емо-
ци о нал но при хва тљи вом окру же њу, зна чај но ути че на по ди за ње ни воа 
и ква ли те та функ ци о нал не ин те гра ци је сен зор них и мо тор них про це са 
ко ји су осно ва раз во ја пој мов но-вер бал них и дру гих сло же ни јих и ви-
ших мен тал них функ ци ја и спо соб но сти. Ја ча њем спо соб но сти не у рал-
не ин те гра ци је по бољ ша ва ју се спо соб но сти уче ња, по на ша ња и оп штег 
раз вој ног по тен ци ја ла де те та до ни воа ко ји му омо гу ћа ва мак си мал но 
ко ри шће ње раз вој них по тен ци ја ла и успе шни је функ ци о ни са ње уну тар 
ег зи стен ци јал ног окру же ња  (Бо ја нин, 1985; Brac ken, 2000; Ма ће шић-
Пе тро вић, 2007).  

У ра ду ни су ис пи ти ва ни ути ца ји при ме не дру гих ме то да ре ха би ли-
та ци је па их у овом сег мен ту ис тра жи ва ња ни је би ло мо гу ће по ре ди-
ти са ефек ти ма при ме не ме то да ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке што мо же 
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пред ста вља ти пред мет на ших бу ду ћих ис тра жи ва ња. Та ко ђе је зна чај но 
ис та ћи да су трет ма ни из во ђе ни то ком чи та ве школ ске го ди не два пу та 
не дељ но у тра ја њу од два ча са ка ко је пред ви ђе но школ ским кри те ри ју-
ми ма за из во ђе ње трет ма на, од но сно на став ним пла ном и про гра мом 
за ову по пу ла ци ју де це. У ра ду ни је тре ти ра на ком па ра тив на ана ли за са 
дру гим ме то да ма ре ха би ли та ци је јер они ни су ис пи ти ва ни  у овом ис-
тра жи ва њу већ је рад ди зај ни ран као сту ди ја де скрип тив ног ти па у ко јој 
је дат при каз при ме ње не ме то де ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке као јед ног 
од ме то да ко ји се у ре ха би ли та ци ји де це са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу при ме њу је у си ту а ци ји њи хо ве стан дард не еду ка ци је.

По сто је ће сла бо сти у ре ха би ли та ци ји и трет ма ну ове де це мо гу ће је 
пре ва зи ћи на два на чи на:

o ин ди ви ду ал но фор му ли са ним про гра ми ма ре ха би ли та ци о ног 
трет ма на пре ма спе ци фич но сти ма и по тре ба ма сва ког де те та 
по је ди нач но 

o при ме ном раз ли чи тих ме то да еду ка ци је и ре ха би ли та ци је ко ји-
ма би се пре ва зи ла зи ле сла бо сти тра ди ци о нал не ре ха би ли та ци је 
ове по пу ла ци је де це у на шој сре ди ни (Мон те со ри ме тод, ме тод 
драм ских ра ди о ни ца, мул ти мо дал но ори јен ти сан ме тод усме-
рен на по на ша ње и хи пер ки нет ско функ ци о ни са ње ин ди ви дуе, 
ме тод драм ских ра ди о ни ца као еду ка тив ни и ре ха би ли та ци о ни 
по сту пак као и ме тод ком пју тер ске еду ка ци је и ре ха би ли та ци је).

ЗА КЉУ ЧАК

o Ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ука за но је на по сто ја ње ста ти стич ки 
ви со ко си ги ни фи кат ног од но са из ме ђу ис пи та них не у роп си хо-
ло шких функ ци ја раз ли чи тог сте пе на сло же но сти чи јом ин тер-
ак ци јом је де тер ми ни сан ква ли тет кон цеп ту ал ног ис ку ства као 
осно ве са знај ног функ ци о ни са ња у ис пи та ним до ме ни ма ви зуо-
пер цеп тив ног и мо тор ног финк ци о ни са ња, па жње, по на ша ња и 
школ ског по стиг ну ћа, а у од но су на при ме ње ни ме тод трет ма на 
ис пи та не по пу ла ци је де це. 

o Ука за но је на зна чај уво ђе ња ино ва ци ја у ре ха би ли та ци о ном 
трет ма ну де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, ко је би об у хва ти-
ле ка ко ин ди ви ду а лан при ступ пла ни ра њу и про гра ми ра њу у ре-
ха би ли та ци ји и трет ма ну (ин ди ви ду ал ни еду ка тив ни и тре нинг 
пла но ви)  та ко и уво ђе ње но вих ме то да де фек то ло шке ре ха би ли-
та ци је као што су Мон те со ри ме тод, ме тод драм ских ра ди о ни ца 
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као и аси стив не тех но ло ги је уз ком пју тер ску ди јаг но сти ку и ре-
ха би ли та ци ју раз вој них по тен ци ја ла ове де це. 

o Та ко ђе ис ти че мо као успе шне ме то де ре ха би ли та ци је и трет ма-
на сен зо мо тор ни ме тод Џин Ај рис (Jean Ayres), за тим те ра пи ју 
по кре том и пле сом Хе лен Пејн (He len Payne) ко ја се у ино стра-
ном окру же њу већ ду жи низ го ди на успе шно при ме њу је у ра ду са 
де цом и од ра слим ли ци ма са смет ња ма раз во ја, ка ко са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу та ко и са оште ће њем слу ха што је ис так ну-
то у на шим ра ни јим ис тра жи ва њи ма на ову те му (Ма ће шић-Пе-
тро вић, Ко ва че вић, Ђу рић-Здрав ко вић, 2012). 
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SPECIAL EDUCATIONAL AND REHABILTATIONAL TREATMENT  
OF THE DEVELOPMENTAL DISABILITIES-IMPLICATIONS 
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SUMMARY

The paper treats the possibility of implementation the new methods of 
treatment in population of children with intellectual disability and hearing 
impairments. In this study we try to find out what are the relationships 
between implemented method of reeducation of psychomotor ability and 
cognitive functions with school achievement in sample treated with this 
method of treatment. We try to find out what are the possible methods which 
can be implemented in rehabilitation and education of tested children. 
The sample was formed of 124 school aged children with mild intellectual 
disabilities, both gender distribution, chronologically  distributed from 8 to 
13.5 years. Special educational diagnostic procedures were implemented in 
testing abilities such as attention, visuo-spatial abilities, motor functions, 
behavior  and school achievement of children with intellectual disabilities. 
Results point out the high statistically relationship between the tested 
variables and implemented treatment. We conclude about the necessity of 
implementation the new method of treatment such as computer treatment, 
educational workshops, sensory motor method, dance and movement 
therapy, etc. in children njith intellectual disabilities same as in the children 
with  hearing impairments.

KEY WORDS: education, rehabilitational treatment, intellectual 
disability.


