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Пре глед број них ис тра жи вач ких ра до ва с под руч ја тра у мат ских по вре-

да мо зга ука зу је на по сто ја ње те шко ћа у фи зич ким, ког ни тив ним или би-

хеј ви о рал ним ак тив но сти ма ових осо ба.  Ука за но је на  спе ци фич ност шко-

ло ва ња де це са тра у мат ским по вре да ма мо зга с об зи ром на ис по ље не ког ни-

тив не про бле ме у  обла сти па жње и кон цен тра ци је, пам ће ња, ег зе ку тив них 

функ ци ја и об ра де ин фор ма ци ја, те угро же ну ве шти ну со ци јал не ко му ни ка-

ци је и мо гућ ност со ци јал не ин те гра ци је ових осо ба. 

При ка за не су ме то де за уна пре ђе ње по на ша ња у шко ли и да ти су еле-

мен ти за из ра ду ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на за уче ни ке са тра у мат-

ским по вре да ма мо зга и сен зи би ли за ци ју шко ле и вр шња ка, ко ји су нео п ход ни 

за успе шно шко ло ва ње ове де це.        

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: тра у мат ске по вре де мо зга, спе ци фич но сти шко ло ва ња, 

по ступ ци ин ди ви ду а ли за ци је. 

УВОД
              
ИДЕА (2004) де фи ни ше тра у мат ску по вре ду мо зга као по вре ду мо-

зга узро ко ва ну не ком спољ ном фи зич ком си лом, ко ја ре зул ти ра пот пу-
ном или де ли мич ном функ ци о нал ном не спо соб но шћу и/или пси хо-со-
ци јал ном оме те но шћу, ко ја мо же зна чај но ути ца ти на де те то ве еду ка-
тив не спо соб но сти.

Тер мин се од но си на отво ре не или за тво ре не по вре де гла ве ко је ре-
зул ти ра ју оште ће њем у јед ном или ви ше под руч ја: го вор/је зик, пам ће-
ње, па жња, ре зо но ва ње, ап стракт но ми шље ње, про це на, ре ша ва ње про-
бле ма, пер цеп ци ја, мо то рич ке и сен зор не спо соб но сти, пси хо-со ци јал-
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но по на ша ње. Тер мин се не од но си на кон ге ни тал не, де ге не ра тив не и 
по вре де мо зга на ста ле тра у мом у то ку по ро ђа ја.

Ва жно је зна ти да по сле ди це по вре де не мо ра ју би ти ви дљи ве од-
мах, већ се мо гу ја ви ти ме се ци ма или го ди на ма ка сни је. Тра у мат ска 
по вре да мо зга је дру га чи ја код сва ке осо бе као и про ме не у раз во ју, 
на ста ле као по сле ди ца по вре де, али ге не рал но не ће не ста ти вре ме ном. 
Сту ди ја ко ју су спро ве ли Dra per i Pon sford (пре ма Agu lar, Gros sman, 
Hsi eh, Wong, 2009), је за фо кус ис тра жи ва ња има ла да ис пи та по сто-
ја ње ди рект не ко ре ла ци је из ме ђу озбиљ но сти по вре де и ког ни тив ног 
оште ће ња, де сет го ди на на кон по вре де, са ци љем да утвр ди да ли су 
тра у мат ске по вре де мо зга из ле чи ве. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да се по вре де мо зга не ле че и да се мо зак не опо ра вља на исти 
на чин као оста ли де ло ви те ла. 

Цен тар за пра ва оме те них у Аља сци (2008), на во ди да по сле ди це по-
вре де мо зга мо гу иза зва ти те шко ће у фи зич ким, ког ни тив ним или би хеј-
ви о рал ним ак тив но сти ма, ко је по ста ју све из ра же ни је ка ко де те ра сте: 

- Фи зич ке про ме не, ко је се мо гу ис по љи ти од мах на кон по вре де, 
тра ју кра так вре мен ски пе ри од, а укљу чу ју гла во бо ље, вр то гла ви цу и 
по ве ћан за мор. Симп то ми као што су епи-на па ди, те шко ће са ко ор ди-
на ци јом и рав но те жом, успо ре не ре ак ци је, по ви ше на сен зи бил ност на 
све тлост или бу ку се мо гу ја ви ти и за др жа ти ду жи вре мен ски пе ри од 
или чак оста ти трај на по сле ди ца по вре де. Мо гу се ја ви ти и про бле ми са 
ви дом ко ји укљу чу ју ду пло ви ђе ње, су же ње вид ног по ља, а не кад чак и 
пот пу ни гу би так ви да. Не ка де ца мо гу пре тр пе ти и де ли ми чан или пот-
пун гу би так слу ха. 

Не до вић и Ра па ић (2002) су ис пи ти ва ли у ко јој ме ри по вре да мо зга 
де лу је на кон струк тив ну прак си ју. Кли нич ке ма ни фе ста ци је кон струк-
тив не апрак си је су, пре ма овим ауто ри ма, те шко ће па ци јен та да ин те-
гри ше про стор не ин фор ма ци је у цр те жу. Цр теж ових па ци је на та, ће у 
це ли ни би ти не ма ран, а при су ство мо де ла не до при но си успе шној ко-
пи ји. Цр теж је ло ше ор јен ти сан у од но су на лист хар ти је, а по је ди ни 
еле мен ти ло ше по ста вље ни и у ме ђу соб ној дис про пор ци ји. На став ни ци 
мо ра ју зна ти да је „цр та ње и кон стру и са ње пре ма за да том мо де лу те шко 
из во дљи во, код осо ба са по вре дом мо зга, због гу бит ка спо соб но сти ви зу-
о спа ци јал не ор га ни за ци је и кон цеп ту а ли за ци је еле ме на та да тог мо де ла 
или по ре ме ћа ја у про стор ној ор га ни за ци ји. Спе ци фич но сти ви зу о кон-
струк тив них по ре ме ћа ја су упро шћа ва ње фи гу ра, те шко ће у цр та њу и 
оте жа на ви зу о спа ци јал на ор јен та ци ја. Из дво је не су две гру пе про бле ма. 
Пр ву чи не ви зу о пер цеп тив на ана ли за и син те за це ли не (ге шталт пер-
цеп ци ја), а дру гу пер цеп ци ја де та ља и ег зе ку тив на мо тор на функ ци ја, 
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од но сно прак си ја“ (Не до вић, Ра па ић, 2002, стр. 191). Ре зул та ти овог ис-
тра жи ва ња, по ка зу ју да раз ли ке у по стиг ну ћи ма де це на кон тра у мат ске 
по вре де мо зга за ви се од број них чи ни ла ца, као што су вр ста за да та ка, 
прет ход но ис ку ство ис пи та ни ка са за да ци ма ко је ре ша ва, ра ни је сте че-
не ког ни тив не стра те ги је, уро ђе ни фак то ри и пол.

Ког ни тив не про ме не, ко је се мо гу ја ви ти на кон по вре де мо зга, укљу-
чу ју про бле ме у обла сти па жње и кон цен тра ци је, пам ће ња, ег зе ку тив-
них функ ци ја и об ра де ин фор ма ци ја.  Про бле ми са па жњом и кон цен-
тра ци јом у шко ли се ма ни фе сту ју као не спо соб ност да се па жња усме ри 
на не ки обје кат/за да так ду жи вре мен ски пе ри од и не мо гућ ност вр ше ња 
две рад ње исто вре ме но. Де те мо же има ти про блем функ ци о ни са ња у 
буч ној про сто ри ји. 

Код па ци је на та са те шким по вре да ма мо зга мо же се уочи ти мо тор-
на инак тив ност и не за ин те ре со ва ност за де ша ва ња у око ли ни. Сни же на 
па жња мо же усло ви ти део ових про бле ма, али и ло ка ли зо ва не и ге не ра-
ли зо ва не ре ак ци је мо зга на по вре ду мо гу до ве сти до те шко ћа из два ја ња 
ре ле вант ног сти му лу са, тј. пер цеп ту ал но-се лек тив не па жње (Ра па ић, 
Не до вић, Ми лен ко вић, 2003).

Про бле ми са пам ће њем код тра у мат ских по вре да мо зга су мно го 
озбиљ ни ји од про сте за бо рав но сти. Ови уче ни ци мо гу има ти про бле ме 
са уче њем но вих ин фор ма ци ја, њи хо вим за др жа ва њем у ме мо ри ји и 
по нов ним ко ри шће њем ка да за то има по тре бе. Они мо гу пам ти ти ин-
фор ма ци је ко је су на у чи ли пре по вре де, али не и ин фор ма ци је ко је су 
на у чи ли пре пар да на. Нпр. уче ник је мо жда на у чио да ре ша ва за дат ке 
са про стим са би ра њем и од у зи ма њем пре по вре де, и он ће и да ље зна-
ти да ре ша ва те за дат ке, али не и оне са ком пли ко ва ни јим са би ра њем. 
По сто ји ми шље ње да тра у мат ске по вре де мо зга мо гу има ти ути ца ја на 
ефи ка сност крат ко роч не ме мо ри је, ко ја „пред ста вља при вре ме но за-
др жа ва ње и ма ни пу ли са ње ин фор ма ци ја ма, као и ен ко ди ра ње и пре-
тра жи ва ње ин фор ма ци ја“ (пре ма Agu lar, Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009, 
стр. 6 ). Исти ауто ри на во де ис тра жи ва ње Nev so ma и сар., ко ји су по-
ре ди ли крат ко роч но пам ће ње код адо ле сце на та са тра у мат ском по вре-
дом мо зга и адо ле сце на та ти пич ног раз во ја. Ис пи та ни ци ма је ра ђе на 
функ ци о нал на маг нет на ре зо нан ца (фМРИ) за вре ме ре ша ва ња за да та-
ка пре по зна ва ња сло ва. Ак тив на фМРИ омо гу ћа ва, у ре ал ном вре ме ну, 
оп сер ва ци ју ак ти ва ци је мо зга то ком ре ша ва ња за да та ка, што омо гу ћа ва 
де та љан пре глед уло ге мо зга у ен ко ди ра њу, за др жа ва њу и пре тра жи ва њу 
ин фор ма ци ја то ком крат ко роч ног пам ће ња. Ре зул та ти овог ис тра жи ва-
ња по ка зу ју да не по сто ји зна чај на раз ли ка у крат ко роч ном пам ће њу 
осо ба са тра у мат ском по вре дом мо зга. Дру ги аспект ког ни тив ног раз-
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во ја за ко ји се сма тра да је под ути ца јем тра у ме мо зга, је ме та-ме мо ри-
ја. Сту ди ја ко ју су спо ве ли Vels, Mi nes i Fi lips (пре ма Agu lar, Gros sman, 
Hsi eh, Wong, 2009), има ла је за циљ да ис пи та ме та-ме мо ри ју и афек-
тив но функ ци о ни са ње осо ба са тра у мат ском по вре дом мо зга. Сту ди ја 
је по ка за ла да осо бе ко је су пре тр пе ле тра у мат ску по вре ду мо зга, има ју 
не га тив на уве ре ња о функ ци о ни са њу соп стве не ме мо ри је, а та ква ве-
ро ва ња до при но се по ја ви де пре си је. Ис пи та ни ци без по вре де мо зга, су 
по ка за ли ви шу са мо-ефи ка сност ме мо ри је и ма ње симп то ма де пре си је, 
од гру пе ис пи та ни ка са те шком по вре дом мо зга.  

Про бле ми са ег зе ку тив ним функ ци ја ма укљу чу ју те шко ће у ор га-
ни зо ва њу и пла ни ра њу уна пред, као што је нпр. пла ни ра ње ко ра ка или 
по сту па ка уз по моћ ко јих ће за вр ши ти рад на вре ме или од ре ђи ва ње 
при о ри те та. Мо гу по сто ја ти те шко ће у ре ша ва њу про бле ма као што је 
да ва ње од го во ра на ла ка пи та ња или сна ла же ње у јед но став ним си ту а-
ци ја ма као нпр. шта да ра де ка да из гу бе сво ју олов ку.

На из глед се мо же уочи ти дра ма тич но сма ње ње бр зи не ко јом уче ни-
ци са тра у мат ском по вре дом мо зга об ра ђу ју ин фор ма ци је, што учи те љи 
мо гу про ту ма чи ти као од би ја ње уче ни ка да да од го вор на пи та ње или 
од би ја ње да от поч не рад. У ства ри, њи ма је по треб но до дат но вре ме за 
об ра ду ин фор ма ци ја, нпр. на став ник ће за вр ши ти лек ци ју и за да ва ти 
до ма ћи за да так, али ће уче ник са тра у мат ском по вре дом мо зга још увек 
по ку ша ва ти да раз у ме лек ци ју и из о ста ви ти упут ства за до ма ћи за да так.

- Про ме не у по на ша њу че сто пред ста вља ју нај ве ћи иза зов за де те 
са тра у мат ском по вре дом мо зга, као и за ње го ву по ро ди цу, вр шња ке и 
на став ни ке. Ова де ца су че сто им пул сив на и по сту па ју без раз ми шља ња 
о по сле ди ца ма. Че сто има ју про блем у пре ла ску са јед не ак тив но сти на 
дру гу, или не зна ју ка ко да се но се са из не над ним про ме на ма у окру-
же њу. Мо гу има ти те шко ће у сти ца њу при ја те ља, јер не по се ду ју од го-
ва ра ју ће со ци јал не ве шти не. Све ово мо же во ди ти ка за дир ки ва њу од 
стра не дру ге де це, а он да и на си љу оних ко ји га за дир ку ју. Емо ци о нал не 
те шко ће, та ко ђе, ни су рет кост код де це са тра у мат ском по вре дом мо зга 
и мо гу се ис по љи ти као бес, де пре си ја, анк си о зност или по вла че ње од 
по ро ди це и при ја те ља. 

          

СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ ШКО ЛО ВА ЊА ДЕ ЦЕ  
СА ТРА У МАТ СКИМ ПО ВРЕ ДА МА МО ЗГА

Пре ма Илић-Сто шо вић (2011), тра у мат ске по вре де мо зга пред ста-
вља ју је дан од нај ве ћих иза зо ва ко ји се ста вља пред на став ни ка при пла-
ни ра њу и про гра ми ра њу на став ног ра да. Овај аутор ис ти че да се на став-
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ни ци су о ча ва ју са два про бле ма – озбиљ ним ис па ди ма у мо то рич ком и 
ког ни тив ном функ ци о ни са њу, и са не а де кват ним ста во ви ма ро ди те ља, 
ко ји те шко при хва та ју но во на ста ло ста ње де те та и ње го ве но ве по тре бе.

За аде кват но шко ло ва ње де те та са тра у мат ском по вре дом мо зга, пре 
све га нео п ход но је из вр ши ти аде кват ну ева лу а ци ју де те та, ко ја укљу чу је 
при ку пља ње и ана ли зи ра ње ин фор ма ци ја ко је су по ве за не са еду ка тив-
ним по тре ба ма уче ни ка и њи хо ву по ве за ност са  кри те ри ју ми ма при па-
да ња ка те го ри ји тра у мат ских по вре да мо зга. 

За шко ло ва ње де це са тра у мат ском по вре дом мо зга нај ва жни је је  
њи хо во ког ни тив но функ ци о ни са ње, од но сно по сто ја ње не ких ког ни-
тив них про бле ма. Ис тра жи ва ња, та ко ђе на го ве шта ва ју да тра у мат ске 
по вре де мо зга че сто до во де до про ме на у ка рек те ри сти ка ма лич но сти. 
Сту ди ја ко ју су спро ве ли Rush, Ma lec, Brown, Mo es sner (пре ма Agu lar, 
Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009), је по ку ша ла да по твр ди или од ба ци ову 
тврд њу, ис пи ти ва њем про ме на лич но сти код осо ба са тра у мат ском по-
вре дом мо зга. Ре зул та ти про це не пет глав них под руч ја лич но сти (NEO-
PI-R test) по ка за ли су да не ма зна чај не раз ли ке у лич но сти из ме ђу 
ис пи та ни ка. Сви ис пи та ни ци су по ка за ли ста бил ност и од ли ке здра ве 
лич но сти то ком ис пи ти ва ња. Кроз ове ре зул та те, за кљу че но је да су аб-
нор мал но сти и про ме не лич но сти, код осо ба са тра у мат ском по вре дом 
мо зга, обич но ве о ма ма ле и по вр шне.

У шко ли, као и код ку ће, по на ша ње је је дан од нај ве ћих иза зо ва за 
де те са тра у мат ском по вре дом мо зга. Оно је че сто ре зул тат мно гих про-
бле ма ко ји по сто је уну тар де те та. Нпр. уче ник мо же има ти не ке фи-
зич ке те шко ће са ко ји ма се мо ра но си ти, као што су за мор, гла во бо ље, 
про бле ми са ви дом и вр то гла ви це. Че сто има ју ве ли ки ра спон емо ци о-
нал них про ме на, укљу чу ју ћи де пре си ју, про бле ме у со ци јал ним си ту-
а ци ја ма, ге не ра ли зо ва ну анк си о зност и про бле ме кон тро ли са ња сво-
јих емо ци ја. По на ша ње мо же би ти ре зул тат сре дин ских фак то ра, нпр. 
пре ве ли ка сти му ла ци ја као што је бу ка у ход ни ци ма, пу но ак тив но сти 
исто вре ме но или со ци јал на ин тер ак ци ја у буч ној про сто ри ји. Че сто се 
ства ри од ви ја ју рит мом ко ји је ја ко брз, и уче ни ку је те шко да об ра ди 
све што се де ша ва око ње га, што за по сле ди цу има фру стра ци ју де те та ( 
Цен тар за пра ва оме те них у Аља сци, 2008 ).

Dal berg и сар. (пре ма Sawyer, 2011), су ис пи ти ва ли ни во со ци јал не 
ко му ни ка ци је код осо ба са тра у мат ском по вре дом мо зга, као и по ве за-
ност ве шти на со ци јал не ко му ни ка ци је и со ци јал не ин те гра ци је код ових 
осо ба. Ше зде сет осо ба са по вре дом мо зга, код ко јих је од по вре де про-
шло нај ма ње го ди ну да на, је ис пи та но у обла сти ма со ци јал не ко му ни-
ка ци је, со ци јал не пар ти ци па ци је, со ци јал не ин те гра ци је и за до вољ ства 
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сва ко днев ним жи во том. Код ис пи та ни ка су иден ти фи ко ва не те шко ће у 
со ци јал ној ко му ни ка ци ји, ко је су по ве за не са ни ским ре зул та ти ма на 
те сто ви ма со ци јал не ин те гра ци је и за до вољ ства жи во том, и то у ве ћем 
бро ју код му шка ра ца не го код же на.

Turk sta и сар. (пре ма Sawyer, 2011), су ис пи ти ва ли со ци јал ну ког-
ни ци ју код адо ле сце на та ко ји су пре тр пе ли тра у мат ску по вре ду мо зга, 
по ла зе ћи са хи по те тич ког ста но ви шта да је спо соб ност ем па ти је, за кљу-
чи ва ња о на ме ра ма дру гих и до но ше ња за кљу ча ка о соп стве ном мен-
тал ном ста њу, оште ће на код ове по пу ла ци је. Ако су ове ва жне ве шти не 
со ци јал не ко му ни ка ци је оште ће не, то мо же оста ви ти број не не га тив не 
по сле ди це, по што су оне нео п ход не ка ко би осо ба би ла парт нер у ко му-
ни ка ци ји. Де вет адо ле сце на та, ко ји су пре тр пе ли тра у мат ску по вре ду 
мо зга, и де вет њи хо вих вр шња ка из кон трол не гру пе, је ра ди ло тест нео-
бич них при ча, где су се пр во упо зна ли са при чом, а он да има ли за да-
так да на пи шу зна че ње при че. Сва ка при ча је има ла че ти ри пи та ња ко ја 
су зах те ва ла иден ти фи ко ва ње ла жне из ја ве, опис те из ја ве, об ја шње ње 
на ме ре го вор ни ка и бу квал но раз у ме ва ње са др жа ја при че. За тим је ис-
пи та ни ци ма дат Fa ux Pas Test, ко ји зах те ва да от кри ју сва ку со ци јал ну 
гре шку у крат кој при чи, и има ли су че ти ри пи та ња, слич на као у прет-
ход ном за дат ку. На кра ју, ис пи та ни ци ма је дат тест све о бу хват не про-
це не го вор ног је зи ка (CASL), тест праг мат ске про це не, ко ји зах те ва од 
ис пи та ни ка да на пи шу од го ва ра ју ћи од го вор на да та пи та ња. Ре зул та ти 
ис пи та ни ка на три те ста су по ре ђе ни, и по ка зу ју да адо ле сцен ти са тра-
у мат ском по вре дом мо зга зна чај но ло ши је ге не ри шу кон текст од го ва ра-
ју ћих од го во ра на овом те сту у од но су на њи хо ве вр шња ке из кон трол не 
гру пе. Тест нео бич них при ча и Фауx Пас Тест су пр во бит но ди зај ни ра ни 
за упо тре бу код де це са аути стич ним спек тром по ре ме ћа ја, што тре ба 
узе ти у об зир код ту ма че ња ових ре зул та та, јер ни су ди зај ни ра ни за осо-
бе са тра у мат ским по вре да ма мо зга. 

До бро је по зна то да је со ци јал но функ ци о ни са ње озбиљ но на ру ше-
но код осо ба са те шком по вре дом мо зга (Long, McDo nald, Ta te, Tog her, 
Bor nho fen, 2008, пре ма Agu lar, Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009). Осо бе 
са по вре дом гла ве, че сто из ве шта ва ју о со ци јал ној изо ла ци ји и гу бит ку 
при ја те ља на кон по вре де, а ис тра жи ва ња по ка зу ју да со ци јал на ин те-
гра ци ја мо же да се сма њи, без об зи ра на жи вот у за јед ни ци (Rath, Hen-
nessy, Dil ler, 2003, пре ма Agu lar, Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009). Упр кос 
овим на ла зи ма, оп сег и при ро да по на ша ња ко ја до при но си овим по те-
шко ћа ма, још увек ни је са свим ра зу мљи ва. По сто је зна чај ни до ка зи да 
осо бе са тра у мат ским по вре да ма мо зга има ју про бле ме у ту ма че њу емо-
ци о нал них ста ња дру гих. Сту ди ја у ко јој је ис пи ти ва но три на ест осо-
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ба са те шком по вре дом мо зга, и јед нак број ис пи та ни ка из кон трол не 
гру пе, утвр ди ла је да ис пи та ни ци са по вре дом мо зга има ју знат но ви ше 
про бле ма у ту ма че њу из ра за ли ца и од го ва ра ју ћих емо ци ја у со ци јал-
ним си ту а ци ја ма (Knox, Do u glas, 2008, пре ма Agu lar, Gros sman, Hsi eh, 
Wong, 2009). Уоче на је зна чај на ве за из ме ђу со ци јал не ин те гра ци је и 
спо соб но сти да ин тер пре ти ра ју из раз ли ца, код ис пи та ни ка са тра у мат-
ском по вре дом мо зга. Ме ђу тим, ис тра жи ва чи сма тра ју да су про ме не у 
со ци јал ном и емо ци о нал ном функ ци о ни са њу осо ба са по вре дом гла ве, 
укљу чу ју ћи и оште ће ну спо соб ност да ин тер пре ти ра ју из раз ли ца, глав-
не пре пре ке за успе шну ре и не гра ци ју у за јед ни цу.

Ме то де за уна пре ђе ње по на ша ња у шко ли

Пре ма цен тру за пра ва оме те них у Аља сци (2008), кључ ефек тив не 
би хеј ви о рал не ана ли зе је у са гле да ва њу мо ти ва и сре дин ских фак то ра 
ко ји под сти чу од ре ђе но по на ша ње. Ако же ли мо да раз ви је мо би хеј ви-
о рал ни план за де те, мо ра мо са зна ти на чи не ко ји ма се спре ча ва не га-
тив но по на ша ње и ве шти не ко је су уче ни ку по треб не, ка ко би из бе гао то 
по на ша ње. Ва жно је за пам ти ти да ти пи чан ме тод ка зна/на гра да за по на-
ша ње, не ма ефек та код уче ни ка са тра у мат ским по вре да ма мо зга, за то 
што ови уче ни ци че сто не ма ју спо соб ност да пред ви де по сле ди це свог 
по на ша ња и има ју те шко ће у кон тро ли са њу им пул сив ног по на ша ња.

По је дин ци ко ји су пре тр пе ли по вре ду мо зга, у за ви сно сти од обла-
сти мо зга ко ји је за хва ћен по вре дом, че сто има ју сма њен ни во са мо е-
фи ка сно сти (Tsa o u si des и сар., 2009.; Lan dau, His sett, 2008, пре ма Agu-
lar, Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009). Кроз раз го вор, за сно ван на про це ни 
од ра слих, по ка за но је да осе ћај се бе, ко ји укљу чу је са мо е фи ка сност и 
по што ва ње, има ве ли ки ути цај на со ци јал ну ин тер ак ци ју. Осе ћај о се би 
ути че на до жи вљај дру штве не сре ди не код осо ба са тра у мат ском по вре-
дом мо зга (Turkstra, 2008, пре ма Agu lar, Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009). 
Ис тра жи ва ња су по ка за ла да се ути цај по вре де мо зга на со ци јал ни раз-
вој мо же убла жи ти кроз си стем со ци јал не по др шке. Со ци јал на по др шка 
по ве ћа ва са мо по у зда ње и ефи ка сност по је дин ца, та ко што осо ба има 
уну тра шњи мо ти ва ци о ни фак тор у свом жи во ту. За де цу, си стем ак тив не 
со ци јал не по др шке, је од су штин ског зна ча ја за со ци јал ни и би хеј ви о-
рал ни раз вој (Iza u te и сар., 2008; Turkstra, 2008, пре ма Agu lar, Gros-
sman, Hsi eh, Wong, 2009).

Уче ни ци ма чи је по на ша ње оме та њи хо во уче ње или уче ње дру гих 
уче ни ка, тре ба из ра ди ти по се бан би хеј ви о рал ни план. ИОП тим тре ба 
да из вр ши функ ци о нал ну би хеј ви о рал ну про це ну и при ку пи по дат ке 
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о де те ту. Сле де ћи ко рак је кре и ра ње по зи тив ног би хеј ви о рал ног пла на 
по др шке за уче ни ка. Је дан део овог пла на чи не ак тив но сти ко је шко ла 
мо же да ура ди, ка ко би се спре чи ло не же ље но по на ша ње, а дру ги део 
об у хва та ве шти не ко је уче ник мо ра да на у чи, ка ко би сво је по тре бе за-
до во љио на од го ва ра ју ћи, при кла дан на чин. Ве о ма је те шко про ме ни ти 
не же ље но по на ша ње, ако уче ни ку не по мог не мо да на у чи ка ко да за до-
во љи сво је по тре бе на од го ва ра ју ћи на чин (Цен тар за пра ва оме те них у 
Аља сци, 2008).

Ин ди ви ду ал ни обра зов ни про грам за де цу 
са тра у мат ским по вре да ма мо зга

ИДЕА (2004), зах те ва од шко ла да обез бе де до ступ но, од го ва ра ју-
ће, јав но шко ло ва ње за де цу са оме те но шћу, у нај ма ње ре стрик тив ном 
окру же њу ко је од го ва ра њи хо вим ин ди ви ду ал ним по тре ба ма. По овом 
за ко ну, од шко ла се зах те ва да раз ви ју ин ди ви ду ал ни обра зов ни план 
(ИОП) за сва ко ова кво де те. ИДЕА за кон има спе ци јал ну ка те го ри ју за 
тра у мат ске по вре де мо зга, и ја ко је ва жно да се де те свр ста у од го ва ра-
ју ћу ка те го ри ју, ка ко би се пре по зна ле и за до во љи ле ње го ве је дин стве не 
по тре бе. Че сто се де ша ва да се уче ни ци са тра у мат ским по вре да ма мо-
зга по гре шно кла си фи ку ју као уче ни ци са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
или емо ци о нал ним те шко ћа ма. Ме ђу тим, тра ди ци о нал не ме то де у на-
ста ви за де цу са ин те лек ту ал ним и емо ци о нал ним те шко ћа ма ни су ко-
ри сне код уче ни ка са тра у мат ским по вре да ма мо зга. 

Шко ла мо ра да раз ви је од го ва ра ју ћи план за еду ка ци ју де те та са 
смет ња ма у раз во ју. ИОП за сва ког по је ди нач ног уче ни ка мо ра би ти 
раз ви јен од стра не ти ма ко ји чи не осо бе ко је по зна ју де те и струч ња ци 
у обла сти тра у мат ских по вре да мо зга. На осно ву чла на 77. Став 12., За-
ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 72/09), до нет је Пра вил ник о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва-
ње пра ва на ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, ње го ву при ме ну и вред но-
ва ње, ко ји у чла ну 5 ка же „ИОП је пи сме ни до ку мент уста но ве, ко јим 
се пла ни ра до дат на по др шка у обра зо ва њу и вас пи та њу де те та, од но сно 
уче ни ка, ако прет ход но при ла го ђа ва ње и от кла ња ње фи зич ких и ко му-
ни ка циј ских пре пре ка ни су до ве ли до оства ри ва ња оп штих ис хо да обра-
зо ва ња и вас пи та ња, од но сно до за до во ља ва ња обра зов них по тре ба уче-
ни ка са из у зет ним спо соб но сти ма“. 

Мно ге шко ле има ју на ви ку из ра де ИОП – а јед ном го ди шње. Ипак, 
ИОП уче ни ка са тра у мат ском по вре дом мо зга тре ба об на вља ти ме сеч-
но, на кон пр вог по врат ка у шко лу. Ка сни је се мо же об на вља ти на 3 – 4 
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ме се ца. Раз лог за ово је што се по тре бе уче ни ка са по вре дом мо зга ме-
ња ју, по себ но у пр вој го ди ни на кон по вре де. Иако школ ско осо бље мо-
же од би ја ти ове че сте са стан ке, они су ва жни ка ко би ИОП тим пра тио 
ме то де, иден ти фи ко вао нео п ход не из ме не и при ме тио про бле ме ко ји се 
мо гу раз ви ти. Ци ље ви и по да ци на пи са ни у ИОП – у тре ба да укљу че не 
са мо шта уче ник тре ба да на у чи, већ и ка ко да учи. Ка да се ИОП јед ном 
на пи ше, школ ско осо бље га мо ра сле ди ти. Сва ка про ме на ИОП – а зах-
те ва кон сул то ва ње ИОП ти ма ко ји укљу чу је и ро ди те ље. Ро ди те љи има ју 
пра во да зах те ва ју по нов ни пре глед или про ме не ИОП – а у би ло ком 
мо мен ту (Цен тар за пра ва оме те них у Аља сци, 2008). 

                                        

Сен зи би ли за ци ја шко ле и вр шња ка

Пла ни ра ње уче ни ко вог по врат ка у шко лу на кон тра у мат ске по вре де 
мо зга не пот пу но је, ако се не узму у об зир ње го ви вр шња ци. Gil let te во-
дич за на став ни ке (2007), пре по ру чу је да члан школ ског или бол нич ког 
осо бља, као што је пси хо лог, ме ди цин ска се стра или пе ди ја тар, по се те 
школ ско оде ље ње, ка ко би оно до би ло тач не ин фор ма ци је о уче ни ко вом 
раз во ју, и та ко из бе гли че сти не спо ра зу ми ко ји оте жа ва ју уче ни ков по-
вра так у шко лу. По се те ових струч ња ка у ци љу еду ка ци је дру гих уче ни-
ка тре ба оба ви ти пре не го се уче ник са по вре дом мо зга вра ти у оде ље ње, 
обич но без ње го вог при су ства што омо гу ћа ва отво ре ну ди ску си ју, без 
не при јат но сти за уче ни ка са по вре дом мо зга. Ме ђу тим, не ка да је до бро 
укљу чи ти и ње га, јер мо же пред ло жи ти ин фор ма ци је ко је же ли да по де-
ли са оде ље њем.

Још је дан ва жан аспект шко ло ва ња, ко ји се на гла ша ва у Gil let te во-
ди чу за на став ни ке (2007), је сте тран сфер из основ не у сред њу, сред ње 
у ви шу шко лу и жи вот на кон за вр шет ка шко ле. Ка да уче ни ци на пу не 
14 го ди на, ИОП мо ра укљу чи ва ти тран зи ци о не ци ље ве, ко ји при пре ма ју 
уче ни ка за жи вот на кон основ не шко ле. Сред њо школ ска еду ка ци ја та-
ко ђе укљу чу је по ве ћа на ака дем ска зна ња, бр жи тем по и дру га чи је со ци-
јал не шан се. На став ни ци у сред њим шко ла ма мо гу по мо ћи у при пре ми 
уче ни ка за тран зи ци ју, та ко што ће раз ви ја ти не за ви сност, ор га ни за ци-
о не ве шти не. Школ ско осо бље та ко ђе мо же по мо ћи уче ни ци ма да раз-
мо тре до ступ не ви ше шко ле и фа кул те те и обез бе ди ли оба ве зне по се те 
фа кул те ти ма, ка ко би до би ли што ви ше ин фор ма ци ја и до не ли пра ву 
од лу ку за да ље шко ло ва ње.
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ЗА КЉУ ЧАК

Тра у мат ске по вре де мо зга мо гу оста ви ти раз ли чи те по сле ди це на 
де те, што зах те ва од ре ђе не спе ци фич но сти у шко ло ва њу. Струч ња ци 
раз ли чи тих про фи ла ко ји ра де са де те том, мо ра ју пре по зна ти ње го ве 
по себ не по тре бе, ка ко би се по сле ди це по вре де све ле на ми ни мум, а 
де те то ви по тен ци ја ли раз ви ли до мак си му ма. Из ра да ин ди ви ду ал ног 
обра зов ног пла на је од су штин ског зна ча ја у ра ду са овом де цом, као 
и по зна ва ње и при ме на од го ва ра ју ћих ме то да и по сту па ка. Ме ђу тим, 
под јед на ко је ва жна и сен зи би ли за ци ја шко ле и вр шња ка, јер се њо ме 
олак ша ва ре со ци ја ли за ци ја де те та у дру штве ну сре ди ну.    
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CLASSWORK OF CHILDREN WITH  
TRAUMATIC BRAIN INJURY

NEVENA BAŽALAC

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade 

SUMMARY   

Review of numerous research papers in the fields of traumatic brain 
injury indicates the existence of difficulties in physical, cognitive or 
behavioral activities of these persons. It points out to the specifics of 
classwork of children with traumatic brain injury due to the demonstrated 
cognitive problems in attention and concentration, memory, executive 
functions and information processing and vulnerable social skills of 
communication and the ability of  social integration of these people.

Methods for improving the behavior at school have been showed as well 
as elements for the development of individual education plans for students 
with traumatic brain injury and preparation of school and peers which are 
essential for the successful education of these children.

KEY WORDS: traumatic brain injury, specifics of class work, the 
procedures of individualization.  

   


