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У ра ду је тре ти ран про блем со ци јал ног и емо ци о нал ног функ ци о ни са ња 
де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу у усло ви ма њи хо ве стан дард не 
си ту а ци је еду ка ци је. Обу ва ће на су 124 ис пи та ни ка са ла ком ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу, оба по ла, ка лен дар ског уз ра ста од 8 до 13,5 го ди на основ них 
шко ла у Бе о гра ду. За про це ну по на ша ња при ме ње на је Con ners ска ла про це не 
по на ша ња (Con ners, K., 1969, 1999) ко ја да је увид у нај фре квент ни је и нај у-
че ста ли је ти по ве емо ци о нал них и би хе ви о рал них смет њи код де це са раз ли-
чи тим раз вој ним смет ња ма. Ре зул та ти ма је ука за но на при су ство раз ли-
чи тих ти по ва со ци  јал но-емо ци о нал них смет њи и по ре ме ћа ја ко ји зах те ва ју 
при ме ну мул ти мо дал но ори јен ти са ног при сту па као осно ве трет ма на уоче-
них про бле ма у овој по пу ла ци ји.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ:  по на ша ње, емо ци о нал но функ ци о ни са ње, ин те лек ту-
ал на оме те ност, ул ти мо дал но ори јен ти са ни трет ман. 

УВОД

Уводна разматрања - посебни проблеми

Ра зно род ни ста во ви о пој му ког ни ци је, со ци јал ног и емо ци о нал ног 
функ ци о ни са ња ре ле вант ни за ово ис тра жи ва ње, за сту пље ни су у окви-

1  Рад је проистекао из пројекта “Креирање протокола за процену едукативних по-
тенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних обра-
зовних програма“, број 179025 (2011-2015), чију реализацију финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије
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ру број них на уч них ди сци пли на. Ове при сту пе ис ти че мо као осно ве де-
фи ни са ња кон цеп та ког ни ци је и по на ша ња у обла сти спе ци јал не еду ка-
ци је и ре ха би ли та ци је.

У ме тод ском при сту пу де ци и омла ди ни са ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу као и у на уч ном при сту пу њи хо вој сва ко днев ној еду ка ци ји и 
ре ха би ли та ци ји, сре ће мо се са по себ ним про бле ми ма ко ји се огле да ју 
у при су ству раз ли чи тих вр ста раз вој них смет њи ко је оме та ју успе шну 
еду ка ци ју и  ре ха би ли та ци ју ове де це и зах те ва ју по себ не об ли ке де фек-
то ло шког про фе си о нал ног ан га жо ва ња. 

Је дан од нај че шћих про бле ма у овој обла сти огле да се у при су ству 
по ре ме ћа ја по на ша ња и/или мен тал них обо ље ња код ових ли ца у раз-
вој ном пе ри о ду и од ра слом до бу (Ма ће шић-Пе тро вић, 2009.). 

Увод на раз ма тра ња – по себ ни аспек ти  
про фе си о нал них ком пе тен ци ја

При су ство на ве де них про бле ма,из ме ђу оста лих бит них де тер ми-
нан ти, де фи ни ше та ко ђе и по тре бу про ши ри ва ња про фе си о нал них ком-
пе тен ци ја де фек то ло га у овој обла сти про фе си о нал ног ан га жо ва ња. Та-
ко се де фек то лог у овом про фе си о нал ном до ме ну по ја вљу је као би тан 
уче сник про це са еду ка ци је и ре ха би ли та ци је де це са би хеј ви о рал ним 
смет ња ма упо ре до са оста лим чла но ви ма мул ти ди сци пли нар ног ти ма. 

ТЕ О РИЈ СКИ КОН ЦЕП ТУ АЛ НИ ОКВИР

Про бле ми по ре ме ћа ја по на ша ња и емо ци о нал них смет њи ових ли ца 
по ста ју на ро чи то ак ту ел ни раз во јем со ци јал не пси хи ја три је и спе ци јал-
не пе да го ги је. Ти ме је ука за но на по тре бу ја сни јег де фи ни са ња склад ног 
по на ша ња ових осо ба ко је од сту па од про сеч ног као и на по тре бу про-
фе си о нал ног ан га жма на дефк то ло га и спе ци јал них пе да го га у основ ним 
шко ла ма и по тре бу чвр шће са рад ње са са чла но ви ма пе да го шко-пси хо-
ло шких слу жби, има ју ћи у ви ду спе ци фич но сти усло ва и из во ђе ња ин-
клу зив не еду ка ци је у на шој сре ди ни. 

С дру ге стра не, би тан чи ни лац у де фи ни са њу ових про бле ма пред-
ста вља спе ци фич на струк ту ра лич но сти де те та ко је мо же ис по ља ва ти 
зна ке емо ци о нал них и би хеј во рал них смет њи. Ка да је у пи та њу ла ка ин-
те лек ту ал на оме те ност си ту а ци ја по ста је још ком пли ко ва ни ја у сми слу 
њи хо ве ди јаг но сти ке и трет ма на у усло ви ма њи хо вог вас пит но-обра зов-
ног про це са (Ма ће шић-Пе тро вић, 1998).  
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Пој мов на ри гид ност че сто је удру же на са кон крет ним ми шље њем. 
Код осо ба са дис ког ни тив ним функ ци о ни са њем по сто ји не спо соб ност 
се квен ци јал ног по ме ра ња пер цеп тив не ор га ни за ци је, не спо соб ност 
пре но са ми сли или не мо гућ ност адап та ци је тре нут ног по на ша ња пре-
ма зах те ви ма да тог мо мен та. Пој мов на ри гид ност у си та ци ји сти му-
лус-ре ка ци је огле да се у не мо гућ но сти пла ни ра ња и ини ци ра ња ак-
тив но сти, те шко ћа ма кре а тив ног ми шље ња као и у про бле ми ма адап-
та ци је пре ма зах те ви ма про ме ње них окол но сти што зна чај но оме та 
адап та ци ју ове де це на си ту а ци ју еду ка ци је и со ци јал не окол но сти под 
ко ји ма се она од ви ја. Со ци јал на адап та ци ја за ви сна је од флек си бил-
но сти по на ша ња. 

Ка па ци тет флек си бил ног по на ша ња ука зу је на пер цеп тив не и 
ког ни тив не ди мен зи је као и ком по нен те ко је су ве за не за по на ша ње 
у фор ми од го во ра. Де фек ти мен тал не флек си бил но сти, по сма тра ни 
кроз ди мен зи ју пер цеп тив ног функ ци о ни са ња, ма ни фе сту ју се кроз 
по ре ме ћа је опа жа ња и не спо соб ност не сме та не про ме не пер цеп тив-
ног ком плек са. Од су ство ког ни тив не флек си бил но сти ма ни фе сту је се 
кроз при су ство кон крет ног и ри гид ног при сту па у раз у ме ва њу и ре ша-
ва њу про бле ма. Не флек си бил ност у од го во ри ма ре зул ти ра пер се ве ра-
тив ним, сте ре о тип ним, не а дап ти ра ним об ли ци ма по на ша ња и те шко-
ћа ма у ре гу ла ци ји и мо ду ла ци ји мо тор ног ак та (Schac har&Tan nonck, 
1993, 1997; Wi lens & Fa ra o ne, 2003).

У сва ком од на ве де них про бле ма по сто ји не спо соб ност спрем не се-
квен ци јал не про ме не по на ша ња као и не мо гућ ност при ла го ђа ва ња по-
на ша ња зах те ви ма бр зих про ме на. Про бле ми ве за ни за пер се ве ра ци ју 
мо гу по ре ме ти ти би ло ко ју вр сту мен тал не или мо тор не ак тив но сти. 
Не мо гућ ност по но вље них од го во ра или пер се ве ри ра ња мо же на ста ти 
услед по ре ме ћа ја па жње или мо же ре флек то ва ти пре ме ћа је ме ха ни-
за ма кон тро ле соп стве ног по на ша ња (Com mit tee on Qu a lity Im pro ve-
ment,Sub co mom mi tee on At ten tion-De fi ci te Hype rac ti vity Di sor der, 2000; 
Sub com mi tee on At ten tion-De fi ci te Hype rac ti vity Di sor der and com mit tee on 
Qu a lity Im pro ve ment, 2001). 

Сто га  је у овом ис тра жи ва њу по себ но ин те ре со ва ње усме ре но на по ку-
шај ква ли та тив не ана ли зе ти по ва ис по ље них емо ци о нал них и со ци јал них 
про бле ма код ис пи ти ва не по лу ла ци је де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те-
но шћу као и њи хов ме ђу соб ни ути цај на са за нај но функ ци о ни са ње у усло-
ви ма стан дард не школ ске си ту а ци је
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Те о риј ски пој мов ни оквир – кон цепт двој не ди јаг но зе

У раз ма тра њу ове про бле ма ти ке, на ве де ни ауто ри ука зу ју на ба зич-
ни кон цепт “дво стру ке” или “двој не ди јаг но зе” (“Dual Di ag no sis”) ко јим 
се де фи ни ше по ја ва удру же но сти мен тал ног обо ље ња и ин те лек ту ал не 
оме те но сти, пре ма те о риј ском мо де лу Ру дри ха (Ru e drich, Me no la sci no, 
1984). 

Овај кон цепт укљу чу је и те о риј ско-ем пи риј ски пој мов ни оквир ко јим 
су об у хва ће ни и по ре ме ћа ји по на ша ња и емо ци о нал не смет ње ових ли ца.

ИСПИТИВАНИ ЕМПИРИЈСКИ ПРОБЛЕМИ

У овој сту ди ји де скрип тив ног про фи ла по себ на па жња усме ре на је 
на ква ли та тив ну aнaлизу ти по ло ги ја ис по ље них емо ци о нал них и со ци-
јал них про бле ма у ис пи ти ва ној по пу ла ци ји де це с ла ком ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу и њи хов мо гу ћи ути цај на са знај но по стиг ну ће, по сма-
тра но кроз ма те ма тич ко ми шље ње, пи са ње и чи та ње.

ЦИљЕВИ ИСТРАЖИВАЧКЕ СТУДИЈЕ

Ис пи та ти ква ли тет раз ви је но сти и ка рак те ри сти ке па жње, по на ша-
ња, емо ци о нал ног функ ци о ни са ња и са знај ног по стиг ну ћа у усло ви ма 
еду ка ци је де це об у хва ће не узор ком 

ХИПОТЕЗЕ

Ис пи та ни ква ли те ти па жње, по на ша ња и емо ци о нал ног функ ци о-
ни са ња значајнo ко ре ли ра ју са школ ским по стиг ну ћем ис пи та ног узор-
ка,по сма тра ним кроз успех у ма те ма ти ци, пи са њу и чи та њу.

УЗОРАК

Фи нал ни узо рак фор ми ран је од 124 ла ко мен тал но ре тар ди ра на ис-
пи та ни ка оба по ла ко ји по ха ђа ју II, III, IV и V раз ред основ них шко ла у 
Бе о гра ду. Ко лич ник ин те ли ген ци је де це у узор ку кре ће се од 51 до 70, 
про це њен WISC ска лом ин те лек ту ал них спо соб но сти. 
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МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Про це на по на ша ња из вр ше на је Con ners ска лом  про це не (Ke ith 
Con ners,1997). Тест пру жа увид у нај че шће ти по ве про бле ма по на ша-
ња и емо ци о нал них смет њи код де це, и на ме њен је от кри ва њу ши ро ког 
ре пер то а ра по ре ме ћа ја по на ша ња ко ји се ја вља ју код де це са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу. 

У про це ни ма те ма тич ких спо соб но сти и спо соб но сти пи са ња и чи-
та ња, као ин ди ка то ра школ ског по стиг ну ћа при ме ње не су кли нич ке 
раз вој не ска ле ба те ри је Лу ри ја-Не бра ска за де цу (LNNB-C, Gol den, 
1987).

Ис пи ти ва њем су об у хва ће не обла сти по на ша ња као што су по на-
ша ње у учи о ни ци, уче ство ва ње у гру пи и став или од нос пре ма ауто-
ри те ту. Ре зул та ти про це не по на ша ња ди стри бу и ра ни су у ка те го ри је 
по ре ме ћа ја по на ша ња и по ре ме ћа ја па жње са при су ством или од су-
ством хи пе рак тив но сти што је у скла ду са нај но ви јом кла си фи ка ци јом 
мен тал них по ре ме ћа ја и по ре ме ћа ја по на ша ња Свет ске Здрав стве не 
Ор га ни за ци је (ICD - x). Ај тем-ана ли зом пре ма ши фрар ни ку при ло же-
ном уз ска лу до би ја се скор ко ји де фи ни ше ти по ве по ре ме ћа ја пре ма 
по тре ба ма ис тра жи ва ња. Con ners ска ле иде ал не су за ру тин ски scre e-
ning у шко ла ма као и за иден ти фи ка ци ју де це са смет ња ма раз во ја и 
уче ња (ICD-10, 1992). 

У про це ни ма те ма тич ких спо соб но сти и спо соб но сти пи са ња и чи-
та ња при ме ње не су кли нич ке раз вој не ска ле ба те ри је Лу ри ја-Не бра ска 
за де цу (LNNB-C-Гол ден, 1987). Ба те ри ја је на ме ње на де ци чи ји се уз-
раст кре ће од 8 до 12 го ди на, а мо же се при ме њи ва ти и на мла ђем адо-
ле сцент ном уз ра сту (13-14 го ди на). Ба те ри ја са др жи укуп но 497 за да та-
ка ди стри бу и ра них у 11 кли нич ких и фак тор ских ска ла као и у окви ру 
3 тзв. збир не ска ле. Ве ћи на ај те ма ни је за сно ва на на вер бал ним од го во-
ри ма што ову ба те ри ју чи ни ре ла тив но не за ви сном од ути ца ја кул тур-
них фак то ра. У на шем ис тра жи ва њу при ме ње но је 3 кли нич ке раз вој не 
ска ле – чи та ња, пи са ња и ма те ма тич ког ми шље ња. Ис пи ти ва ње овим 
ска ла ма вр ши се ин ди ви ду ал но (Ma će šić-Pe tro vić, 2009).
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РЕЗУЛТАТИ

1. најмања фреквенција поремећаја понашања
2. поремећаји понашања средњег степена учесталости
3. најизраженији поремећаји понашања

Графикон 1 – Резултати ајтем-анализе 
скале за процену понашања

Ај тем-ана ли зом при ме ње не ска ле сви ти по ви ис пи та ног по на ша ња 
ди стри бу и ра ни су у три гру пе пре ма про цен ту за сту пље но сти и ја чи ни ис-
по ље них смет њи ко је су ука зи ва ле на при су ство по ре ме ћа ја у по на ша њу. 

По на ша ње ко је се ка рак те ри ше мр зо во љом, де струк тив но шћу и 
скло но шћу ка сва ђа ма, ла жи ма као и на бу си том, екс пло зив ном и не-
пред ви дљи вом по на ша њу сврстaнo је у 1. гру пу, кao гру пу кoју кaрaк-
терише нaјмaњи сте пен из ра же но сти по ре ме ћа ја.

Сва дљи вост, од су ство осе ћа ја за фер-плеј, др скост, без об зир ност, 
скло ност ка днев ном са ња ре њу као и по во дљи вост од стра не дру ге де це 
и пре те ра на ак тив ност, по на ша ња су ко ја од ли ку ју 2. гру пу као гру пу 
по ре ме ћа ја по на ша ња сред њег сте пе на из ра же но сти. 

У овој гру пи се про це нат ис пи та ни ка са од су ством на ве де них об-
ли ка по на ша ња сма њу је док се број де це ко ја има ју смет ње овог ти па 
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по ве ћа ва у за ви сно сти од ја чи не ис по ље ног симп то ма (ма њи про це нат 
ис пи та ни ка има нај и зра же ни је смет ње док пре до ми ни ра про це нат ис-
пи та ни ка са сла би је из ра же ним смет ња ма у овом до ме ну по на ша ња).

Нај и зра же ни ји по ре ме ћа ји по на ша ња ко ји се у ис пи та ном узор ку 
ја вља ју са нај ве ћом уче ста ло шћу-3.гру па, об у хва та ју по на ша ња као што 
су скло ност ка не ми ру и оме та њу дру ге де це га ла мом, за тим им пул сив-
ност, раз дра жљи вост и не па жљи вост уз за дир ки ва ње дру ге де це и твр до-
гла во по на ша ње. Њи хо во при су ство огле да се у смет ња ма бла жег сте пе-
на (+) код 11,2% ис пи та ни ка, за тим при су ству сред њег сте пе на (+ +) код 
16,9% де це и из ра же ном при су ству смет њи код 40,4% ис пи та ног узор ка.

Табела 1- Корелација испитаних способности

             Пажња  Понашање

Школски 
успех

             r = 0,620                   r = 0.359     
             p < 0.01                     p < 0.01

Те сти ра њем по ста вље не хи по те зе утвр ђе но је по сто ја ње ста ти стич-
ки ви со ко сиг ни фи кант не ко ре ла ци је ме ђу ис пи та ним ва ри ја бла ма па-
жње, по на ша ња и школ ског по стиг ну ћа де це са ла ком ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу ( p < 0.01).

ДИСКУСИЈА

Де фи ци ти па жње и  со ци јал но-емо ци о нал ног функ ци о ни са ња, ко ји 
се уче ста ло сре ћу код де це и од ра слих са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, 
бит но де тер ми ни шу ква ли тет њи хо вог уче ње и ког ни тив но по на ша ње 
пре ма ре зул та ти ма на шег ис тра жи ва ња, на шта ука зу ју ре зул та ти ста-
ти стич ке ана ли зе (p < 0.01). Де скрип тив ном ста ти стич ком ана ли зом 
ука за но је нај пре на гру пу де це кoју кaрaк терише нaјмaњи сте пен из ра-
же но сти по ре ме ћа ја у по на ша њу. По на ша ње ко је се ка рак те ри ше мр зо-
во љом, де струк тив но шћу и скло но шћу ка сва ђа ма, ла жи ма као и на бу-
си том, екс пло зив ном и не пред ви дљи вом по на ша њу спа да у по на ша ња 
ко ја су об у хва ће на овом гру пом ко ја је као пр ва уоче на и опи са на у ис-
тра жи ва њу. При сут на је код 11.2% узор ка.

Сле де ћа де скрип тив на ка те го ри ја од но о о си се на сва дљи вост, од су-
ство осе ћа ја за фер-плеј, др скост, без об зир ност, скло ност ка днев ном са-
ња ре њу као и по во дљи вост од стра не дру ге де це и пре те ра на ак тив ност. 
Ови про бле ме ка рак те ри ше сред њи сте пен уче ста ло сти у ис пи ти ва ној 
по пу ла ци ји де це (16.9%). 
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Нај и зра же ни ји по ре ме ћа ји по на ша ња ко ји се у ис пи та ном узор ку 
ја вља ју са нај ве ћом уче ста ло шћу-3.гру па, об у хва та ју по на ша ња као што 
су скло ност ка не ми ру и оме та њу дру ге де це га ла мом, за тим им пул сив-
ност, раз дра жљи вост и не па жљи вост уз за дир ки ва ње дру ге де це и твр до-
гла во по на ша ње. При сут ни су код 40,4% ис пи та ног узор ка.

Ста ти стич ком ана ли зом утвр ђе но је да по ре ме ћа ји па жње пра ће ни 
по ре ме ћа ји ма по на ша ња у бит ној ме ри де тер ми ни шу ква ли тет са знај-
ног функ ци о ни са ња у шко ли ко, по сма тра ног кроз успех у са вла ђи ва њу 
чи та ња, пи са ња и ма те ма ти ке. Има ју ћи у ви ду све ве ћу уче ста лост по-
ме ме ћа ја у по на ша ња у шко ла ма у на шој сре ди ни по ста вља се пи та ње 
ан га жо ва ња спе ци јал ног пе да го га об у че ног за рад са школ ским по ре ме-
ћа ји ма по на ша ња, ка ко у трет ма ну де це са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу та ко и у трет ма ну де це ти пич не по пу ла ци је ко ја се за јед но шко лу ју 
у усло ви ма ин клу зив не еду ка ци је. Уз оста ле уче сни ке мул ти ди сци пли-
нар ног ти ма трет ман по ре ме ћа ја по на ша ња у на шим шко ла ма по ста је 
све о бу хва тан. 

Број ни су по да ци у ли те ра ту ри на ову те му и из не ће мо не ке од њих.  
У ен ци кло пе ди ји спе ци јал не еду ка ци је ауто ри ука зу ју на зна чај но при-
су ство по ме ће ја по на ша ња и по ре ме ћа ја па жње као бит них де тер ми нан-
ти са знај ног фук ци о ни са ња де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу као и 
де це ти пич не по пу ла ци је (Reynolds, Fletcher-Jan sen, 2007). 

На ша ра ни ја ис тра жи ва ња та ко ђе ука зу ју на ви со ку уче ста лост по-
ме ћа ја по на ша ња и ри зик од по ја ве мен тал них обо ље ња у овој по пу ла-
ци ји де це ко ји им пли ци ра и мо гу ће ком пли ко ва ње школ ских по стиг ну-
ћа ове де це (Ма ће шић-Пе тро вић, Жи гић, 2009). 

Пси хи ја триј ски раз вој ни про бле ми и по ре ме ћа ји по на ша ња у по-
пу ла ци ји де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, пре ма на во ди ма дру гих 
ауто ра, углав ном се фо ку си ра ју око раз вој них по ре ме ћа ја го во ра као 
ри зи ко фак то ра код ове де це и то тре ба има ти у ви ду при ли ком из во ђе-
ња и пла ни ра ња мул ти ди сци пли нар ног трет ма на (Ru e drich, Me no la sci-
no, 1984).  

Уз по дат ке у оста лој, на ма до ступ ној ли те ра ту ри ко ја се ба ви смет-
ња ма и по ре ме ћа ји ма по на ша ња, као и по дат ке на ше сту ди је за кљу чу-
је мо о зна ча ју де фи ни са ња но вих стра те ги ја трет ма на у ра ду са овом 
по пу ла ци јом, ка ко де це та ко и од ра слих.
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ЗАКљУЧНА РАЗМАТРАЊА

Ком плек сан, све про жи ма ју ћи, про блем по ре ме ћа ја па жње и по на-
ша ња, зах те ва и ком плек сан тим ски, мул ти ди сци пли нар ни, мул ти мо-
дал ни те ра пиј ски при ступ. Ин те гра тив ни те ра пиј ски при ступ прет по-
ста вља:

  
•	 тим ски при ступ и укљу чи ва ње про фе си о на ла ца али и не про фе-

си о на ла ца (ро ди те љи, на став ни ци)
•	 мул ти мо дал ни трет ман  (ко ји пред ста вља ста ра те ги ју ком би но-

ва ња те ра пиј ских при сту па)
•	 ко ри шће ње ком пле мен тар них трет ма на ( еду ка ци ја, пси хо со ци-

јал не ин тер вен ци је) 
•	 ин ди ви ду ал но при ла го ђен про грам трет ма на 
•	 ин ди ви ду ал ни еду ка тив ни про гра ми и ин ди ви ду ал ни трет ман 

про гра ми
•	 при ла го ђе ност трет ма на раз вој ним по тре ба ма де те та 
•	 при ме на раз ли чи тих ме тод ских при сту па трет ма ну ове де це 

(ино ви ра не ме то де ре ха би ли та ци је)
•	 као мул ти мо дал ни при ступ у те ра пи ји ADHD-a сма тра се да је 

нај бо ља ком би на ци ја фар ма ко те ра пи је и би хеј ви о рал них ин-
тер вен ци ја - sim pa to mi me ti ci i ato mo xe tin као но ви ји фар ма ко-
те ра пиј ски при ступ за сту пљен у ино стра ном окру же њу (Pel ham, 
1993) .

Об је ди њу ју ћу и глав ну уло гу у ре а ли за ци ји трет ма на има де фек то-
лог са при ме ном кључ ног ме то да ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке уз ком би-
на ци ју оста лих ме то да и тех ни ка ре ха би ли та ци је (сен зо мо тор ни ме тод, 
те ра пи ја по кре том и пле сом, те ра пи ја игром за де цу мла ђег уз ра ста и 
слич ни ме тод ски при сту пи у ре ла ци ји са де фек то ло шким трет ма ном и 
трет ма ном спе ци јал ног пе да го га ан га жо ва ног у пред школ ским, а на ро-
чи то у школ ским уста но ва ма у усло ви ма ин клу зив не еду ка ци је).
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SYMPTHOMATOLOGY AND TREATMENT  
OF BEHAVIORAL DISORDERS OF THE CHILDREN  

WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

DRAGANA MAĆEŠIĆ-PETROVIĆ, JASMINA KOVAČEVIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

This paper treats the problem of the socio-emotional functioning of the 
children with intellectual disabilities in their standard situation of educa-
tion. The sample was formed of 124 children with mild intellectual disabili-
ties, both gender distributions, calendar age from 8 to13, 5 years who are 
attending elementary schools in Belgrade. We implemented the Conners 
Rating Scale (Conners,

K.,1997) for identification the frequency of emotional and social dis-
abilities in tested sample. The results of research indicate the presence of 
different kind and types of behavioral disorders in the tested sample and 
their relationship with school achievement. The conclusion is based upon 
the state about the necessity of implementation the multimodal oriented 
approach to this various kind of behavioral problems.

KEY WORDS: behavior, emotional functioning, intellectual disabili-
ties, multimodal treatment  


