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Про це на рад них спо соб но сти и ве шти на се спро во ди ра ди утвр ђи ва ња 
функ ци о нал них по тен ци ја ла и огра ни че ња ве за них за оме те ност, иден ти-
фи ка ци је пси хо со ци јал них, еду ка ци о них и со ци о е ко ном ских чи ни ла ца ко ји 
би мо гли да, у ин тер ак ци ји са оме те но шћу, ути чу на спо соб ност за рад и 
са мо ста лан жи вот. Ве ћи на ак ту ел них си сте ма про це не рад них спо соб но сти 
осо ба са оме те но шћу са др жи ана ли зу по сто је ћих по да та ка, про це ну оп штих 
функ ци о нал них ка па ци те та и со ци јал но-би хеј ви о рал них ка рак те ри сти ка, 
под ко ји ма се под ра зу ме ва ју ме ди цин ски фак то ри, пси хо ло шки фак то ри, 
еду ка тив но ис ку ство, со ци јал но по на ша ње, ста во ви, вред но сти, рад не спо-
соб но сти и ве шти не. 

У овом ра ду је за утвр ђи ва ње функ ци о нал них по тен ци ја ла за са мо ста-
лан жи вот и рад у до ме ни ма ког ни тив них, пер цеп тив них и мо то рич ких спо-
соб но сти пред ло жен кон цепт про це не ко ји са др жи па жњу, пам ће ње и уче ње, 
ег зе ку тив не функ ци је, је зик и ко му ни ка ци ју, сен зор но/пер цеп тив не функ ци-
је, сен зор ну и сен зо мо то рич ку ин те гра ци ју, до жи вљај про сто ра и вре ме на, 
мо то рич ке функ ци је, до ми нант ну ла те ра ли зо ва ност и функ ци о нал не ака-
дем ске ве шти не. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин те лек ту ал на оме те ност, про фе си о нал но оспо со бља-
ва ње, ког ни тив не спо соб но сти, пер цеп тив не функ ци је, мо то рич ке функ-
ци је 

УВОД

Про фе си о нал на ре ха би ли та ци ја зах те ва све о бу хва тан мул ти ди сци-
пли нар ни при ступ, чи ја је основ на свр ха да се осо ба ма са оме те но шћу 
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по мог не да да бу ду фи зич ки, пси хич ки, со ци јал но и кул ту рал но спрем-
не за оба вља ње раз ли чи тих по сло ва, од но сно, да стек ну или по вра те не-
за ви сност кроз за по шља ва ње или не ки об лик ан га жо ва ња ко ји омо гу ћа-
ва ин те гра ци ју у дру штво (Si tling ton i Clark, 2005). 

Про це на рад них спо соб но сти и ве шти на се спро во ди ра ди утвр ђи-
ва ња функ ци о нал них по тен ци ја ла и огра ни че ња ве за них за оме те ност, 
иден ти фи ка ци је пси хо со ци јал них, еду ка ци о них и со ци о е ко ном ских чи-
ни ла ца ко ји би мо гли да, у ин тер ак ци ји са оме те но шћу, ути чу на спо соб-
ност за рад и са мо ста лан жи вот. По тен ци ја ли и огра ни че ња осо бе са ИО 
се раз ма тра ју у кон тек сту раз во ја и де фи ни са ња од го ва ра ју ћих про фе-
си о нал них ци ље ва, као и иден ти фи ка ци је слу жби по треб них за по сти за-
ње не по сред них и ду го трај них ци ље ва про фе си о нал не ре ха би ли та ци је 
(Be ve rid ge и др., 2002; Schmitz, 2008; Tim mons и др., 2005). 

Ве ћи на ак ту ел них си сте ма про це не рад них спо соб но сти осо ба са 
оме те но шћу са др жи ана ли зу по сто је ћих по да та ка, про це ну оп штих 
функ ци о нал них ка па ци те та и со ци јал но-би хеј ви о рал них ка рак те ри-
сти ка, под ко ји ма се под ра зу ме ва ју ме ди цин ски фак то ри, пси хо ло шки 
фак то ри, еду ка тив но ис ку ство, со ци јал но по на ша ње, ста во ви, вред но-
сти, рад не спо соб но сти и ве шти не. С дру ге стра не, про це на рад них спо-
соб но сти пред ста вља спе ци фи чан про цес ко ји об у хва та и про це ну ка-
рак те ри сти ка ко је су не по сред но по ве за не с ра дом, ва жних за еду ка ци ју 
и про фе си о нал но оспо со бља ва ње (Chan и др., 1997). Си ту а ци о ни/кон-
сте ла ци о ни фак то ри су по тре бе за од ре ђе ним по сло ви ма у окру же њу, 
до ступ ност рад ног ме ста, мо гућ ност мо ди фи ка ци је и ако мо да ци је рад-
ног ме ста, ста во ви по ро ди це, по сло да ва ца и осо ба из рад ног окру же ња 
и сл. Сва ки од по ме ну тих фак то ра са др жи ме ди цин ске, пси хо ло шке, со-
ци о кул ту рал не, про фе си о нал не, еду ка ци о не и сре дин ске аспек те, ко ји 
де тер ми ни шу спе ци фич не по тре бе осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (Sal via и Ysseldyke, 2004). 

Све обла сти ко је су ре ле вант не за ева лу а ци ју рад них спо соб но сти 
осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу про це њу ју се при ме ном се дам 
про це ду рал них ка те го ри ја: ана ли за по сто је ћих ин фор ма ци ја, функ ци-
о нал ни ин тер вју (анам не за), оп сер ва ци ја по на ша ња, фор мал но ис пи ти-
ва ње (те сто ви), не фор мал но (кли нич ко) ис пи ти ва ње, ска ле и упит ни ци 
и ди рект на оп сер ва ци ја рад них спо соб но сти у си му ли ра ним усло ви ма и 
при род ном окру же њу (Po wer, 2006). 

Ин те гра ци ја ин фор ма ци ја про це не раз ли чи тих лич них и сре дин-
ских чи ни ла ца је пре суд на за фор ми ра ње гло бал не сли ке о про фе си о-
нал ним мо гућ но сти ма осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
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ПРО ЦЕ НА КОГ НИ ТИВ НИХ, ПЕР ЦЕП ТИВ НИХ  
И МО ТО РИЧ КИХ СПО СОБ НО СТИ 

ОСО БА СА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОМ ОМЕ ТЕ НО ШЋУ

При утвр ђи ва њу функ ци о нал них по тен ци ја ла за са мо ста лан жи вот 
и рад у до ме ни ма ког ни тив них, пер цеп тив них и мо то рич ких спо соб но-
сти свр сис ход но је при ме ни ти мо дел про це не ко ји са др жи па жњу, пам-
ће ње и уче ње, ег зе ку тив не функ ци је, је зик и ко му ни ка ци ју, сен зор но/
пер цеп тив не функ ци је, сен зор ну и сен зо мо то рич ку ин те гра ци ју, до жи-
вљај про сто ра и вре ме на, мо то рич ке функ ци је, до ми нант ну ла те ра ли зо-
ва ност и функ ци о нал не ака дем ске ве шти не. 

У ка сни јим фа за ма про це не по себ но се ана ли зи ра ју спо соб но сти 
ко је су пред у сло ви успе шно сти на по сло ви ма ко ји су, ева лу а ци јом 
прет ход но до би је них по да та ка, ушли у ужи из бор, или јед ном од ре ђе-
ном по слу. 

Про це на па жње

Смет ње па жње код осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу огле да ју 
се у свим аспек ти ма вољ не па жње – одр жа ва њу, се лек тив но сти, флек-
си бил но сти, де ље њу и от пор но сти на дис трак то ре. По ме ну ти аспек ти 
па жње су, не за ви сно од чул ног мо да ли те та, од ве ли ког зна ча ја за рад-
не ак тив но сти, па за да ци за њи хо ву про це ну спа да ју у оба ве зан сег мент 
про це не рад них по тен ци ја ла. Основ ни сет за да та ка за про це ну ауди тив-
не па жње су за да ци ко ји ма се ме ри оп сег не по сред ног упам ћи ва ња вер-
бал них и не вер бал них ауди тив них сти му лу са, а за про це ну ви зу ел не па-
жње за да ци одр жа ва ња, се лек тив но сти и кон цеп ту ал ног пра ће ња. 
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Тре ба на по ме ну ти да су те сто ви па жње ве ћи ном ви со ко струк ту и ра-
ни и крат ко трај ни, па да ју ори јен та ци о ни увид, али не увек и ја сну сли ку 
о по тен ци јал ним те шко ћа ма у не ком од ње них до ме на то ком кон ти ну и-
ра них ак тив но сти. За то је по треб но про це њи ва ти ауди тив ну и ви зу ел ну 
па жњу и то ком оп сер ва ци је по на ша ња, оп сер ва ци је рад них ак тив но сти, 
то ком слу ша ња и/или чи та ња ин струк ци ја и сл. 

У обла сти рад них спо соб но сти и ве шти на те шко ће у сфе ри па жње 
мо гу да се ма ни фе сту ју про бле ми ма пра ће ња и из вр ша ва ња рад них за-
да та ка, не ис трај но шћу, оте жа ним фо ку си ра њем на ак тив ност, или оте-
жа ним пре ла ском са јед не вољ не ак тив но сти на дру гу, као и сма ње ном 
от пор но шћу на спо ља шње и уну тра шње дис трак то ре. Осо ба са те шко ћа-
ма па жње је не у сме ре на на циљ ни са др жај, освр ће се око ло то ком раз-
го во ра или за дат ка, усме ра ва па жњу на окол не пред ме те, зву ке и дру-
ге сти му лу се ко ји су ире ле вант ни за за да так. По треб но је ви ше крат но 
по на вља ње или сег мен ти ра ње ин струк ци је, али се и та да че сто де ша ва 
да осо ба поч не да од го ва ра пре за вр шет ка пи та ња или да из вр ша ва ак-
тив ност пре до вр шет ка упут ства. Не успе ва да се ду же за др жи на јед-
ној ак тив но сти, та ко да је по треб на уче ста ла су пер ви зи ја и па у зе, као и 
сма ње ње по тен ци јал них дис трак то ра у рад ном окру же њу. На за да ци ма 
раз ли чи тог ти па сре ће се до ста гре ша ка ко је су ди рект но по ве за не са 
не па жњом. 

Про це на пам ће ња и уче ња

Осо бе са ин те лек ту а ал ном оме те но шћу обич но има ју до бро ду го-
роч но пам ће ње, ка да је по треб но при се ћа ње кон со ли до ва не ин фор ма-
ци је. Те шко ће се ја вља ју у про це су крат ко роч ног пам ће ња и пре ла ска 
из крат ко роч ног у ду го роч но пам ће ње, нај че шће због нео д го ва ра ју ћих 
стра те ги ја упам ћи ва ња. Осо бе са ИО да ле ко ма ње ко ри сте про це се ко-
ји омо гу ћа ва ју по ве зи ва ње сти му лу са и од го во ра, та ко зва не ме ди ја то-
ре, ко ји ма се по бољ ша ва ју уче ње, пам ће ње и раз у ме ва ње, ка ко у вер-
бал ним, та ко и у и не вер бал ним стра те ги ја ма. Иако вр ло рет ко ства ра ју 
соп стве не, они мо гу да ко ри сте по ну ђе не стра те ги је упам ћи ва ња ин-
фор ма ци ја, уз по др шку ис пи ти ва ча/на став ни ка или ди зај на за дат ка. Те-
шко ће пам ће ња, уста но вље не раз ли чи тим за да ци ма ко ји зах те ва ју упо-
тре бу стра те ги ја упам ћи ва ња, у овој по пу ла ци ји се ја вља ју и у до ме ни ма 
ре про ду ко ва ња про стор но-вре мен ског ни за, ин хи би ци је ире ле вант них 
са др жа ја и бр зи ни об ра де ин фор ма ци ја (Mer rill i Mac Lean, 2006). Осо-
ба ма са ИО је то ком про це са кон со ли да ци је ин фор ма ци ја нео п ход но 
ви ше по на вља ња да би се зна ње учвр сти ло. И на ше ра ни је ис пи ти ва ње 
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крат ко трај ног пам ће ња код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
је ука за ло на по сто ја ње те шко ћа ре про дук ци је еле ме на та пре ме за да том 
сле ду у про сто ру и вре мен ског ре до сле да при че (Гли го ро вић, 1997). 

У окви ру про це не рад них спо соб но сти и ве шти на про це њу је се крат-
ко роч но пам ће ње мне стич ког ма те ри ја ла раз ли чи тих чул них мо да ли-
те та – ауди тив ног, ви зу ел ног и ки не стет ског, као и асо ци ја тив но пам-
ће ње, ко је под ра зу ме ва упо тре бу ме ди ја то ра из јед ног или ви ше чул них 
мо да ли те та. У до ме ну ду го роч ног пам ће ња се ис пи ту је де кла ра тив но и 
про це ду рал но пам ће ње. У обла сти де кла ра тив ног пам ће ња про це њу је 
се ман тич ко (при се ћа ње ин фор ма ци ја по ве за них у си стем зна че ња) и 
епи зо дич ко (при се ћа ње до га ђа ја на осно ву вре мен ских и/или про стор-
них ко ре ла та кон тек ста) пам ће ње, а у обла сти про це ду рал ног пам ће-
ња спо соб ност упам ћи ва ња ве шти на (пер цеп тив них и мо то рич ких ак-
тив но сти ко је су нео п ход не за из вр ша ва ње не ког за дат ка) и про це ду ра 
(стра те ги ја уче ња или ре ша ва ња за да та ка). 

Зна чај пам ће ња за рад не спо соб но сти и ве шти не ни је по треб но по-
себ но на гла ша ва ти, јер је оно основ за овла да ва ње рад ним про це ду ра-
ма раз ли чи тог ни воа сло же но сти. При про це ни пам ће ња се пра ти спо-
соб ност при се ћа ња ин фор ма ци ја, спон та на упо тре ба мне мо нич ких или 
ком пен за тор них стра те ги ја и ти пич них ме то да ко је осо ба ко ри сти (ако 
их ко ри сти) то ком при се ћа ња за њу ва жних ин фор ма ци ја (ро ђен да ни 
бли ских љу ди, за ка за не оба ве зе, обе ћа ња и сл.), као и мо гућ ност са мо е-
ва лу а ци је пам ће ња (са мо по ро це на ве за на за упам ће ни ма те ри јал). Те-
шко ће пам ће ња мо гу да се од ра зе на на упам ћи ва ње вер бал них ин струк-
ци ја и/или не вер бал них са др жа ја и мо то рич ких про це ду ра укљу че них у 
про цес оспо со бља ва ња или рад ног ан га жо ва ња. 

За про це ну сти ла уче ња че сто се ко ри сти Упит ник за про це ну сти ло-
ва уче ња (Hal ver son, Pe ter sen i Ro hr bach, 2005). Овај по ли том ни упит-
ник се са сто ји из 45 тврд њи, ко је ис пи та ник гра ди ра пре ма исти ни то-
сти од 1 до 4. Ис пи та ни ку се да да про чи та, или му се усме но са оп шти, 
свр ха упит ни ка и на чин по пу ња ва ња. На осно ву ре зул та та се од ре ђу је 
при мар ни стил уче ња, се кун дар ни стил уче ња и стил уче ња ко ји се ми-
ни мал но ко ри сти. По ну ђе но је де вет сти ло ва, или ти по ва, уче ња: ви зу-
ел но-је зич ки (пр.„Лак ше раз у мем ус пу ства кад су на пи са на на та бли“), 
ви зу ел но-ну ме рич ки (пр.„Лак ше раз мем ка да ви дим број не го ка да га 
чу јем“), ауди тив но-је зич ки (нпр.„Бо ље се се ћам ства ри ко је сам чуо/
ла не го ко је сам про чи тао/ла“, ауди тив но ну ме рич ки (пр.„Ка да је ма-
те ма тич ки за да так на пи сан, ја га про чи там на глас да бих бо ље раз у мео/
ла), так тил но-ки не сте тич ки (пр.„Бо ље раз у мем шта тре ба да на у чим ка-
да сам укљу чен/а у из ра ду за дат ка“), ин ди ви ду ал ни (пр.“ Нај бо ље учим 
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кад учим сам/а“), груп ни (пр. „Ви ше ћу ура ди ти ако ра дим с не ким“), 
екс пре сив но-усме ни (пр.„Те же ми је да пра тим пи са на упут ства не го 
усме на“) и екс пре сив но-пи са ни (пр.„Оно што на пи шем је мно го бо ље 
не го оно што из го во рим“). Скор из ме ђу 34 и 40 по е на ука зу је на основ ни 
(при мар ни) стил уче ња, од 20–32 по е на на се кун дар ни, а од 10–18 по е на 
на стил уче ња ко ји ис пи та ник нај ма ње ко ри сти. 

Про це на ег зе ку тив них функ ци ја

Ег зе ку тив не функ ци је чи ни гру па ме ђу соб но по ве за них, сло же них 
спо соб но сти, од го вор них за свр сис ход но, ка ци љу усме ре но по на ша ње. 
Кон цепт ег зе ку тив них функ ци ја под ра зу ме ва ак тив но сти пре фрон тал-
них пре де ла у не ру тин ским си ту а ци ја ма. Ег зе ку тив не функ ци је об у хва-
та ју: хте ње, или во ли ци ју (фор му ли са ње ци ље ва и на ме ра), пла ни ра ње, 
(ор га ни зо ва ње еле ме на та нео п ход них за до се за ње ци ља, фор ми ра ње 
стра те ги је, пред ви дја ње), свр сис ход ну ак тив ност (спро во дје ње на ме ра 
у де ло уз са мо ре гу ла тив не ак тив но сти – ме ња ње, за у ста вља ње или одр-
жа ва ње ак тив но сти, про дук тив ност и флек си бил ност) и увид у ефе кат 
ак тив но сти (пра ће ње ак тив но сти, ана ли за гре ша ка, ева лу а ци ја по стиг-
ну ћа, мо гућ ност са мо ко рек ци је). Ве ћи на ауто ра сма тра да се под пој-
мом ег зе ку тив них функ ци ја под ра зу ме ва ју спо соб но сти одр жа ва ња и 
флек си бил но сти па жње и мен тал ног се та, ин хи би тор не кон тро ле, рад-
не ме мо ри је, пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња и кон тро ле ак тив но сти. Ба зич-
ни ме ха ни зми ег зе ку тив них функ ци ја су ин хи би тор на кон тро ла, рад на 
ме мо ри ја и ког ни тив на флек си бил ност (Welsh и др., 2002). Тер мин ин-
хи би тор на кон тро ла упо тре бља ва се за ме ха ни зме кон тро ле ин тер фе-
рен ци је, мо ду ли са ња или пре ки да те ку ће ак тив но сти, ко ји су у осно ви 
не ких дру гих ког ни тив них ком по нен ти, као што су па жња, рад на ме мо-
ри ја, раз у ме ва ње, пла ни ра ње, ре гу ла ци ја мо ти ва ци је и емо ци ја. Рад на 
ме мо ри ја пред ста вља мул ти ком по нент ни си стем ко ји омо гу ћа ва ак тив-
но одр жа ва ње и ма ни пу ла ци ју ин фор ма ци ја ма ко је се ак ту ел но об ра-
ђу ју. Основ рад не ме мо ри је је цен трал ни ег зе ку тив ни си стем, за ду жен 
за ма ни пу ла ци ју те ку ћим ин фор ма ци ја ма, ко ји ко ор ди ни ше ак тив ност 
две мо дал но спе ци фич не ком по нен те рад не ме мо ри је-фо но ло шку пе-
тљу (си стем за при вре ме но одр жа ва ње вер бал них ин фор ма ци ја) и ви зу-
о спа ци јал ну кон ту ру, или ма три цу, за ду же ну за при вре ме но одр жа ва ње 
ви зу о спа ци јал них ин фор ма ци ја. Под ког ни тив ном флек си бил но шћу се 
под ра зу ме ва мо гућ ност ства ра ња и флек си бил не из ме не кон цеп та, одн. 
ап стракт ног прин ци па ре ша ва ња за дат ка. 
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Те шко ће у сфе ри ег зе ку тив них функ ци ја мо гу да се ис по ље као 
нео р га ни зо ва ност и не у сре сре ђе ност на рад не ак тив но сти, пре ко ра че-
ње вре ме на за из вр ша ва ње ак тив но сти, уз не ми ре ност при иоле сло же-
ни јим оче ки ва њи ма ко ја зах те ва ју ор га ни за ци ју, про пу шта ње ро ко ва 
и тер ми на, не е фи ка сно рас по ре ђи ва ње вре ме на, не ре ал на оче ки ва ња, 
спо ро при ла го ђа ва ње про ме на ма, ло ше пра ће ње упут ста ва или за да та-
ка, не а де кват но со ци јал но по на ша ње. На стра ри јем основ но школ ском 
уз ра сту, ка да се оче ку је са мо стал ност у ор га ни за ци ји вре ме на и ак тив-
но сти, де ца са ИО те шко струк ту и ра ју сво је днев не или не дељ не школ-
ске оба ве зе, не ма ју увид у вла сти те мо гућ но сти. При ме ном Ви скон син 
те ста сор ти ра ња ка ра та (WCST), ко јим се про це њу је ког ни тив на флек-
си бил ност, утвр ђе но је да уче ни ци ста ри јих раз ре да са ЛИО по сти жу 
ре зул та те ко ји су у ти пич ној по пу ла ци ји про се чан ре зул тат за уз раст 
од 6.5 го ди на. При про це ни ин хи би тор не кон тро ле уста но вље но је да 
су за де цу са ИО лак ши за да ци од ла га ња од го во ра, јед ног од на јед но-
став ни јих ни воа ин хи би тор не кон тро ле, на ко ме се пра ви из бор из ме-
ђу ре а го ва ња и не ре а го ва ња, од за да та ка ко ји под ра зу ме ва ју су пре си ју 
кон ку рет ног сти му лу са. Ка па ци тет вер бал не рад не ме мо ри је је код де це 
са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу знат но ни жи од ка па ци те та де це 
истог хро но ло шког уз ра ста, док се вред но сти ре зул та та про це не не вер-
бал не рад не ме мо ри је при бли жа ва ју про сеч ним вред но сти ма де це ти-
пич не по пу ла ци је (Гли го ро вић и Бу ха Ђу ро вић, 2010). Осло нац про це са 
про фе си о нал ног оспо со бља ва ња би, у до ме ну ег зе ку тив них функ ци ја, 
тре ба ло да бу ду сфе ре ре ла тив них по тен ци ја ла осо ба са ин те лек ту ал-
ном оме те но шчу – ба зич ни ни во мо то рич ке ин хи би тор не кон тро ле и 
не вер бал на рад на ме мо ри ја. 

Про це на об ра де ин фор ма ци ја

Код осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу че сто се ја вља ју те шко ће 
ен ко ди ра ња, ве за не за се риј ску ор га ни за ци ју еле ме на та у це ли ну, или 
ин те гра ци ју исто вре ме но при сут них изо ло ва них сти му лу са, ко је пред-
ста вља ини ци јал ни аспект раз у ме ва ња ин фор ма ци је (Гли го ро вић, 2007). 
Си мул та на об ра да по да та ка је спо соб ност ин те гра ци је из дво је них сти-
му лу са у ко хе рент ну це ли ну или гру пу, на осно ву ја сних спа ци јал них и 
ло гич ких ди мен зи ја вер бал них и не вер бал них са др жа ја. Сук це сив на или 
се квен ци јал на об ра да ин фор ма ци ја под ра зу ме ва се риј ску ин те гра ци ју 
из дво је них сти му лу са у се квен цу или низ. Про це на ба зич них стра те ги-
ја у об ра ди ин фор ма ци ја омо гу ћа ва ана ли зу при сту па ре ша ва њу про-
бле ма не за ви сно од усво је ног зна ња, вер бал них спо соб но сти, ет нич ких 
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и кул ту рал них спе ци фич но сти (Кауфман и др., 2006.), што је по себ но 
ва жно при утвр ђи ва њу спе ци фич ног устрој ства не у роп си хич ких функ-
ци ја и мо гу ћих пра ва ца сти му ла тив ног и ко рек тив ног трет ма на де це са 
те шко ћа ма у мен тал ном раз во ју (Va la cich, Jung i Lo o ney, 2006). 

За про це ну ког ни тив не об ра де ин фор ма ци ја мо гу да се ко ри сте 
Ска ла се квен ци јал не об ра де и Ска ла си мул та не об ра де, ко је су део Ка уф-
ма но ве ба те ри је за про це ну де це (Ka uf man As ses sment Bat tery for Chil-
dren – K-ABC II). Ба те ри ја је кон стру и са на та ко да про це њу је две вр сте 
при сту па ре ша ва њу про бле ма – ана ли тич ко-се квен ци јал ни (се риј ски) и 
ге шталт-хо ли стич ки (си мул та ни), и одва ја мен тал не опе ра ци је од усво-
је ног зна ња. Ска ла се квен ци јал не об ра де (Se qu en ti al Pro ces sing Sca le) се 
са сто ји се из три суб те ста, а Ска ла си мул та не об ра де из три оба ве зна и 
јед ног до дат ног суб те ста. 

Се риј ска, одн. се квен ци јал на ор га ни за ци ја сти му лу са је у осно ви 
раз во ја фор мал них аспе ка та го вор но је зич ких спо соб но сти (фо но ло-
шки и мор фо син так сич ки ни во) и гра фем ско-фо нем ске ана ли зе и син-
те зе, ко ја је пре кур сор и фор ми ра ња ра них стра те ги ја чи та ња и пи са ња. 
Огра ни че ња се риј ске об ра де ин фор ма ци ја код де це са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу се очи ту ју у успо ре ном овл да ва њу чи та њем и пи са њем, 
не ра зу ме ва њу кла сне струк ту ре бро ја и при ре ша ва њу сук це сив них ну-
ме рич ких опе ра ци ја (Гли го ро вић, 2007). Та ко ђе се уоча ва не до вољ на 
по ве за ност и мо гућ ност уоп шта ва ња срод них ког ни тив них стра те ги ја. 
Ре зул та ти на шег ра ни јег ис тра жи ва ња ука зу ју на не до гра ђе ност стра те-
ги ја сук це сив не об ра де ин фор ма ци ја код де це са ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу, али и на ви зу о мо то рич ку ин те гра ци ју као област по тен ци ја ла, 
на ко ју би се мо гао осло ни ти про цес ре ха би ли та ци је (Гли го ро вић, 2007). 
То ме тре ба до да ти и да се код ове де це уоча ва ве ћа флек си бил ност и мо-
гућ ност ге не ра ли за ци је ког ни тив них стра те ги ја у обла сти си мул та не об-
ра де по да та ка, што ову област та ко ђе чи ни по тен ци јал ним ослон цем ре-
ха би ли та ци је (Гли го ро вић, 2010). Де ца са ИО на сло же ни јим за да ци ма, 
не за ви сно од ти па ког ни тив не об ра де ин фор ма ци ја, го то во по пра ви лу 
пре ко ра чу ју пред ви ђе но вре ме, што ути че на крај њи ре зул тат (Гли го ро-
вић и Ра дић Ше стић, 2010). 

Процена доминантне латерализованости

До ми нант на ла те ра ли зо ва ност је по ја ва во де ћег чу ла или екс те ми-
те та, за сно ва на на до ми на ци ји се кун дар них по ља јед не од хе мис фе ра 
ве ли ког мо зга. Овај ни во функ ци о нал не ор га ни за ци је кор тек са под ра-
зу ме ва ин хи би ци ју се кун дар них по ља јед не хе мис фе ре од стра не дру-
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ге (до ми нант не за ту функ ци ју) и фор ми ра ње је дин стве ног цен тра за 
ин те гра ци ју ин фор ма ци ја. До ми нант на ла те ра ли зо ва ност се ис пи ту је у 
окви ру че ти ри сло ја ла те ра ли зо ва но сти: гор њих екс тре ми те та (упо треб-
на и ге сту ал на ла те ра ли зо ва ност), до њих екс тре ми те та, ви да и слу ха. 

Упо треб на до ми нант на ла те ра ли зо ва ност гор њих екс тре ми те та 
озна ча ва до ми на ци ју јед не ру ке при вр ше њу свр сис ход них, на у че них 
по кре та, ко ји су под не по сред ним ути ца јем со ци јал ног окру же ња. Про-
це њу је се по мо ћу две гру пе про ба: се ри је про ба за сно ва них на ак тив но-
сти ма ко је се сва ко днев но вр ше («по ка жи ка ко се че шљаш“) и про ба у 
обла сти гра фо мо то ри ке, ко ја се са сто ји из на ло га да се на цр та ку ћа и 
по га ђа тач ка олов ком, нај пре ле вом па де сном ру ком (Со вак, 1979, пре-
ма Ћор дић и Бо ја нин, 1992). Уко ли ко је ус по ста вље на до ми на ци ја, ис пи-
та ник све, или ве ћи ну, за да та ка из вр ша ва до ми нант ном ру ком. Цр теж 
ку ће на цр та не до ми нант ном ру ком би ће чи сти јих ли ни ја, угло ва и про-
пор ци ја, а рас пр ше ње ће око тач ке ко ја се по га ђа олов ком би ти ма ње. 
Ге сту ал на до ми нант на ла те ра ли зо ва ност гор њих екс тре ми те та је ве за-
на за из во ђе ње спон та них, не на у че них по кре та, без со ци јал ног зна че ња. 
Ис пи ту је се за да ва њем по кре та ко ји не ма ју прак тич ну на ме ну (спон та-
ним по кре ти ма). Нај че шће се при ме њу је се ри ја од пет про ба: укр шта ње 
ру ку ис пру же них ис пред се бе, су пер по зи ци ја пе сни ца, ша ка на гла ви, 
ис пру же них ка жи пр ста или пал че ва при укр шта њу пр сти ју (Бер гес и 
сар. 1985, пре ма Ћор дић и Бо ја нин, 1992). Су пер по ни ра на ру ка, ша ка 
или прст ука зу ју на ру ку ко ја је до ми нант на на ге сту ал ном ни воу, ко ји је 
од раз при мар ног ге нет ског им пул са. 

До ми нант на ла те ра ли зо ва ност до њих екс тре ми те та озна ча ва но-
гу ко ја је во де ћа при хо ду и дру гим ак тив но сти ма до њих екс тре ми те та. 
Иако се раз ви ја без еви дент ног ути ца ја со ци јал не сре ди не, нај че шће се 
по кла па са до ми нант ном упо треб ном ла те ра ли зо ва но шћу гор њих екс-
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тре ми те та. Про це њу је се на ло зи ма да ис пи та ник сто ји или ска ку ће на 
јед ној но зи, да клек не на јед ну но гу, по ка же ка ко шу ти ра лоп ту, опи ше 
круг но гом по по ду и сл. До ми нант на но га слу жи као осло нац при ста ја-
њу, ска ку та њу и кле ча њу, њо ме се шу ти ра и опи су је круг. 

Ла те ра ли зо ва ност ви да пред ста вља из бор во де ћег ока. Ви со ка за сту-
пље ност ускла ђе но сти до ми нант не ла те ра ли зо ва но сти ви да и упо треб-
не ла те ра ли зо ва но сти гор њих екс тре ми ре та об ја шња ва се по тре бом за 
оства ри ва њем што ефи ка сни је ви зу о мо то рич ке ко ор ди на ци је. Про це на 
до ми нант ног ока вр ши се про бом «дур бин», гле да њем кроз ма ли отвор 
на хар ти ји, гле да њем у ка ле и до скоп и сл. Све, или ве ћи ну, ових про ба 
ис пи та ник из вр ша ва до ми нант ним оком (Ћор дић и Бо ја нин, 1992). Да 
би се из бе гла гре шка у про це ни, по треб но је прет ход но про ве ри ти при-
су ство јед но стра них ре фрак ци о них ано ма ли ја, ам бли о пи је, стра би зма и 
сл., јер, уко ли ко по сто ји би ло ко је јед но стра но оште ће ње ви да, ис пи та-
ник ће ко ри сти око на ко је бо ље ви ди. 

До ми нант на ла те ра ли зо ва ност слу ха ор га ни зо ва на је та ко што се на 
ни воу се кун дар них по ља ус по ста вља по де ла уло га ме ђу хе мис фе ра ма, 
па је до ми нант на хе мис фе ра за ду же на за пр по зна ва ње и об ра ду вер бал-
них, а не до ми нант на хе мис фе ра не вер бал них са др жа ја. Про це на до ми-
нант ног уха вр ши се за да ци ма тзв. ди хо тич ног слу ша ња, у окви ру ко јих 
се ис пи та ни ку на оба уха исто вре ме но пре зен ти ра ју раз ли чи ти са др жа ји 
(вер бал ни и /или не вер бал ни), а по том се оче ку је да ис пи та ник ре про ду-
ку је оно што је чуо. Са др жај ко ји је бо ље ре про ду ко ван ука зу је на до ми-
нант но ухо. Као и у слу ча ју про це не до ми нант не ла те ра ли зо ва но сти ока, 
нео п ход но је да се прет ход но ис кљу че уни ла те рал на оште ће ња слу ха. 

Ја сно де фи ни са на до ми нант на ла те ра ли зо ва ност је је дан од ва жних 
пред у сло ва склад ног пер цеп тив но-мо то рич ког раз во ја, не за ви сно од то-
га да ли је ор га ни зо ва на по ти пу де шња штва или ле во ру ко сти. 

Осим утвр ђи ва ња де сно стра не, ле во стра не до ми нант не ла те ра ли зо-
ва но сти или ам би ва лен ци је у по ме ну тим сло је ви ма ла те ра ли зо ва но сти, 
по треб но је утвр ди ти и њи хо ву хар мо нич ност, од но сно ускла ђе ност. За 
ви зу о мо то рич ку ко ор ди на ци ју, нео п ход ну за низ рад них ак тив но сти, 
по себ но је ва жан од нос из ме ђу упо треб не до ми нант не ла те ра ли зо ва-
но сти гор њих екс тре ми те та и до ми нант не ла те ра ли зо ва но сти ви да. У 
рад ним ак тив но сти ма за ко је је по треб но ускла ђи ва ње ма ни пу ла тив не 
спо соб но сти и кре та ња ва жан је од нос из ме ђу упо треб не до ми нант не 
ла те ра ли зо ва но сти гор њих екс тре ми те та и до ми нант не ла те ра ли зо ва-
но сти до њих екс тре ми те та. Ди сла те ра ли зо ва ност, ко ја се ма ни фе сту је 
не ус кла ђе но шћу сло је ва до ми нант не ла те ра ли зо ва но сти, мо же да до ве-
де до те шко ћа у раз во ју прак тог но стич ких и са знај них функ ци ја. 
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Процена перцептивних функција

Под пер цеп ци јом се под ра зу ме ва мо гућ ност иден ти фи ка ци је, ко ор-
ди на ци је и ор га ни за ци је чул них ин фор ма ци ја. Са зре ва ње пер цеп тив них 
функ ци ја и пер цеп тив но-мо то рич ке ин те гра ци је је те сно по ве за но са 
са зре ва њем ви ших ког ни тив них функ ци ја (Mu na ka ta, Ca sey i Di a mond, 
2004), па оне ди рект но ути чу на со ци ја ли за ци ју, ака дем ска по стиг ну ћа, 
адап тив не и рад не ве шти не (Ser rien, Ivry, & Swin nen, 2007). У окви ру 
функ ци о нал не про це не спо соб но сти и ве шти на ве за них за рад про це-
њу ју се ква ли тет пер цеп ци је, ин те гра ци је и ор га ни за ци је ин фор ма ци ја 
у до ме ни ма ви зу ел ног, ауди тив ног и так тил но-ки не стет ског чул ног мо-
да ли те та. 

Пре ма по тре би, одн. у кон тек сту зах те ва спе ци фич них по сло ва, 
про це на пер цеп тив них функ ци ја мо же да се про ду би или про ши ри на 
ол фак тив ни и/или гу ста тив ни си стем. По не кад се про це њу је и но зог-
но зи ја, пре по зна ва ње соп стве них фи зич ких и/или мен тал них огра ни-
че ња. Про це на ви зу ел не пер цеп ци је мо же, пре ма по тре би, укљу чи ти и 
ко лор ни вид, при ла го дљи вост раз ли чи тим усло ви ма осве тље ња, сте ре о-
скоп ски вид, кон стант ност пер цеп ци је, а про це на ауди тив не пер цеп ци је 
ло ка ли за ци ју зву ко ва, би на у рал но слу ша ње, се лек тив ност фре квен ци ја 
и др. У скла ду са спе ци фич ним зах те ви ма по сла, у окви ру про це не так-
тил не пер цеп ци је се мо же ис пи та ти и па ле сте зи ја (ви бра тор ни сен зи-
би ли тет), осе ћај по вр шин ског бо ла и тем пе ра ту ре, хи лог но зи ја (пре по-
зна ва ње раз ли чи тих ма те ри ја ла до ди ром) и ба ре сте зи ја (раз ли ко ва ње 
те жи на). 

Об ра да ви зу ел них са др жа ја је од из у зет ног зна ча ја за про цес про-
фе си о нал ног оспо со бља ва ња, има ју ћи у ви ду да се ве ћи на за ни ма ња на 
ко ја се осо бе са ИО усме ра ва ју спа да у ка те го ри ју ма ну ел них, за ко је је 
не по сре дан ви зу ел ни мо дел рад не ак тив но сти нај бо љи пут ка усва ја њу, 
уса вр ша ва њу и успе шном из вр ша ва њу рад них ак тив но сти. По треб но је 
има ти у ви ду да се код осо ба са ИО у обла сти ви зу ел не гно зи је те шко-
ће ис по ља ва ју по себ но у обла сти ви зу о спа ци јал них спо соб но сти, у ви ду 
про бле ма ло ка ли за ци је, про це не уда ље но сти и прав ца еле ме на та у про-
сто ру, спа ци јал не ро та ци је и тран сфор ма ци је. 

У обла сти ауди тив не об ра де ин фор ма ци ја, осо бе са ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу мо гу да ис по ље те шко ће усме ра ва ња па жње, пра ће ња 
и раз у ме ва ња вер бал них и/или не вер бал них ауди тив них са др жа ја. Ове 
те шко ће ре зул ту ју оте жа ним раз у ме ва њем вер бал них на ло га раз ли чи те 
сло же но сти, као и оте жа ним раз у ме ва њем не вер бал них са др жа ја (нпр. 
зву ци ко ји ма се озна ча ва по че так или крај не ке ак тив но сти, опа сност и 
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сл. у рад ном окру же њу) и не вер бал них аспе ка та го во ра (ме ло ди ја, ин то-
на ци ја, мо ду ла ци ја гла са). 

Так тил но-ки не стет ска пер цеп ци ја је основ за ква ли тет но ру ко ва ње 
при бо ром за рад. Так тил на гно зи ја под ра зу ме ва пре по зна ва ње пред ме-
та до ди ром, са за тво ре ним очи ма. У тај про цес је укљу чен екс те ро цеп-
тив ни сен зи би ли тет и ки не сте зи ја (до жи вљај по ло жа ја и по кре та де ло ва 
те ла у од но су на осо ви ну те ла) ша ка и пр сти ју. Код де це са ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу утвр ђе но је зна чај но при су ство те шко ћа так тил не дис-
кри ми на ци је и ки не стет ске ор га ни за ци је по кре та (Гли го ро вић, 1997), 
што мо же да бу де узрок не а де кват ног ру ко ва ња ала том или раз ли чи тим 
ма те ри ја ли ма то ком рад них ак тив но сти. 

Мо гућ ност ин те гра ци је ин фор ма ци ја раз ли чи тих чул них мо да ли-
те та је есен ци јал на за сти ца ње це ло ви тог до жи вља ја по ја ва и ак тив но-
сти ко је нас окру жу ју. Сен зор на ин те гра ци ја под ра зу ме ва по ве зи ва ње 
про стор них и вре мен ских аспе ка та сти му лу са раз ли чи тих чул них мо-
да ли те та, у ци љу њи хо ве ин тер пре та ци је, по ве зи ва ња и об је ди ња ва ња. 
Про цес уче ња у ве ли кој ме ри за ви си од ква ли те та сен зор не ин те гра ци је 
мо дал но раз ли чи тих аспе ка та сти му лу са, ко је омо гу ћа ва исто вре ме ну 
пер цеп ци ју и ин те гра ци ју об ли ка, кон зи стен ци је и зву ка не ког објек та, 
ства ра ју ћи је дин ствен чул ни ути сак. Сен зор на ин те гра ци ја, пр вен стве-
но ин те гра ци ја ауди тив них и ви зу е лих ин фор ма ци ја, пред ста вља основ 
за фор ми ра ње, де фи ни са ње и ту ма че ње пој мо ва. Смет ње у овој обла сти 
мо гу да се не по сред но од ра зе на раз вој свих ака дем ских и адап тив них 
ве шти на (Гли го ро вић и Ра дић Ше стић, 2010). 

Про це на мо то рич ких спо соб но сти

Раз вој мо то ри ке се ис по ља ва кроз мо гућ ност кон тро ле по кре та, од 
пр вих вољ них по кре та до сло же них фор ми адап тив ног по на ша ња. Нај-
пре се раз ви ја тзв. гру ба мо то ри ка, ко ја под ра зу ме ва по кре те це лог те ла 
и/или ве ли ких згло бо ва, а по том фи на мо то рич ка ак тив ност, ко ја под-
ра зу ме ва по кре те ша ка и пр сти ју (Adolph и др., 2003). Ни во мо то рич ког 
раз во ја, па пре ма то ме и мо то рич ког по на ша ња, за ви си од ускла ђе но сти 
раз во ја мо то рич ких спо соб но сти и бро ја ефи ка сних мо то рич ких на ви-
ка, или ве шти на. Те шко ће у мо то рич ком до ме ну, по себ но у сфе ри ви-
ших мо то рич ких функ ци ја, ре флек ту ју се на ши рок спек тар прак тич них 
ве шти на, со ци јал них, ког ни тив них и је зич ких спо соб но сти. 
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Ко ор ди на ци ја мо то рич ких ак тив но сти је про дукт сло же ног си сте-
ма ин тер ак ци је пер цеп тив них, мо то рич ких и ког ни тив них спо соб но сти. 
Ко ор ди на ци ја под ра зу ме ва рит мич ки ор га ни зо ва ну се квен ци јал ну и/
или си мул та ну упо тре бу обе стра не те ла, ко ја се мо же по де ли ти на две 
ка те го ри је – би ма ну ел ну ко ор ди на ци ју и ко ор ди на ци ју гор њих и до њих 
екс тре ми те та. Ин те гра ци ја пер цеп ци је и мо то рич ке ак тив но сти се од но-
си пр вен стве но на ви зу о мо то рич ку и ауди о мо то рич ку ин те гра ци ју. Ви-
зу о мо то рич ка ин те гра ци ја под ра зу ме ва спо соб ност ко ор ди на ци је ви да 
и мо то рич ке ак тив но сти. Те шко ће у овој обла сти по тен ци јал но оме та ју 
све обла сти жи во та осо бе: со ци јал ни, ака дем ски, спорт ски, про фе си о-
нал ни. Због не до стат ка ви зу ел ног пра ће ња мо то рич ке ак тив но сти, осо-
ба не а де кват но ор га ни зу је по кре те и објек те у про сто ру. Те шко ће фи не 
ви зу о мо то рич ке ин те гра ци је од ра жа ва ју се на пи са ње, цр та ње, ор га ни-
за ци ју у про сто ру хар ти је, одн. пре тра жи ва ње нео п ход них ин фо ма ци ја, 
као што су па су си у књи зи, кар те, гра фи ко ни и сл. Ауди о мо то рич ка ин-
те гра ци ја под ра зу ме ва ускла ђи ва ње мо то рич ке ак тив но сти са вер бал-
ним (ин струк ци је, пи та ња, упо зо ре ња) или не вер бал них ауди тив ним 
сти му лу си ма, као што су сиг нал ни зву ци, ме ло ди ја, ри там и сл. У свр ху 
про це не рад них спо соб но сти и ве шти на ис пи ту ју се ба зич не и ви ше мо-
то рич ке функ ци је, при ме ном стан дар ди зо ва них ин стру ме на та, кли нич-
ке про це не и ди рект не оп сер ва ци је у раз ли чи тим окол но сти ма. 

У скла ду са спе ци фич ним зах те ви ма рад ног ме ста, про це на мо то-
рич ких функ ци ја мо же да об у хва ти и по сту рал не ре флек се, од брам бе не 
ре ак ци је, ста тич ки по сту рал ни по ло жај (др жа ње гла ве, се де ћи по ло жај, 
кле ча ње, чу ча ње, ста ја ње), про ме ну по ло жа ја (нпр. уста ја ње из кле че ћег 
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или чу че ћег по ло жа ја, пре ла зак из се де ћег у по ло ћај са са ви је ним ко ле-
ни ма и сл.), хо да ње уна зад и у стра ну, пе ња ње, си ла же ње, оп ко ра чи ва-
ње, до се за ње, хва та ње (јед ном ру ком, дла но ви ма, пр сти ма, исто вре ме но 
хва та ње), ву че ње, гу ра ње, ба ца ње и др. 

Те шко ће гло бал них мо то рич ких спо соб но сти се код осо ба са ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу нај че шће ис по ља ва ју у обла сти ма ко ор ди на-
ци је, кон тро ле мо то ри ке и др жа ња те ла. У до ме ну пре ци зне мо то рич ке 
ак тив но сти мо гу да се ја ве те шко ће пре ци зних ма ни пу ла тив них ак тив-
но сти услед не до вољ не ди фе рен ци ра но сти му ску ла ту ре ша ка и пр сти ју, 
те шко ће се квен ци о ни ра ња (ус по ста вља ња свр сис ход ног про стор ног и 
вре мен ског ни за) сло же них по кре та и ко ор ди на ци је би ма ну ел них ак-
тив но сти. Та ко ђе се ја вља ју те шко ће про стор не ор га ни за ци је по кре та 
и мен тал не ро та ци је ла те ра ли зо ва ног по кре та (Гли го ро вић, 1997). Ово 
је по себ но ва жно при де мон стри ра њу не ке про це ду ре, јер ка да су ин-
струк тор и осо ба ко ја је на обу ци јед но на спрам дру гог, мо же да до ђе до 
огле дал ског пре сли ка ва ња по кре та ин струк то ра. Ре гу ла тив но зна че ње 
вер бал не ин струк ци је на мо то рич ку ак тив ност је огра ни че но, на ро чи-
то у си ту а ци ја ма ко је зах те ва ју бр зо ал те ри ра ње ак тив но сти у скла ду 
са вер бал ним на ло зи ма. Те шко ће у обла сти мо то рич ких ве шти на код 
осо ба са ИО мо гу да се у рад ном про це су ис по ље као не спрет ност или 
спо рост у ру ко ва њу опре мом, че сте не зго де или по вре де на по слу, те-
шко чи тљив ру ко пис, те шко ће цр та ња, ку ца ња, уно са по да та ка и фи них 
ма ни пу ла тив них ак тив но сти, као и про бле ми ма при по ди за њу, но ше њу 
или спу шта њу те ре та (због те шко ћа ко ор ди на ци је ве ли ких ми шић них 
гру па, а не не до ста ка фи зич ке сна ге), ор га ни за ци ји по кре та у рад ном 
про сто ру и сл. 

Процена доживљаја простора

До жи вљај про сто ра у ра ном де тињ ству по чи ва на до ди ру и ки не сте-
зи ји, да би то ком ка сни јег раз во ја као основ ни ре пе ри про стор них ко ор-
ди на та пре о вла да ла чу ла на да љи ну – вид и слух. 

Про це на до жи вља ја про сто ра од ви ја се у три прав ца: су бјек тив ни 
про стор (до жи вљај те ле сне це ло ви то сти) по ље по кре та екс тре ми те-
та (ма ни пу ла тив ни про стор) и објек тив ни про стор (Ћор дић и Бо ја нин, 
1992). 

До жи вљај те ле сне це ло ви то сти чи не три сло ја, ме ђу соб но ис пре пле-
те на у је дин ствен до жи вљај – ба зич ног до жи вља ја те ле сно сти, по зна ва-
ња то по гра фи је те ла и по зна ва ња ла те ра ли зо ва не схе ме те ла. Ови сло је-
ви се, у скла ду са за ко но мер но сти ма мен тал ног раз во ја, озна ча ва ју као 
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сен зо мо тор ни, пре о пе ра тив ни и опе ра тив ни по јам те ла (Пи ја же, 1986). 
На осно ву ди фе рен ци ја ци је про стор них од но са свог те ла раз ви ја се спо-
соб ност ди фе рен ци ја ци је објек тив ног про сто ра. Од ре ђи ва ње по зи ци је 
обје ка та у про сто ру се вр ши на на чин ко ји је екви ва лен тан од ре ђи ва њу 
про стор них од но са соп стве ног те ла. До жи вљај те ле сне це ло ви то сти је 
есен ци ја лан за овла да ва ње од но си ма у про сто ру, за то што је по зи ци ја 
те ла апо со лут ни ори јен тир у од но су на еле мен те про сто ра ко ји су ре ла-
тив ни и за ви се од стај не тач ке су бјек та, одн. по ло жа ја те ла. 

Осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу че сто ис по ља ва ју не склад из-
ме ђу ис ку стве ног и пој мов ног по зна ва ња про сто ра. Де ша ва се да осо ба 
рас по ла же ис ку ством про стор них од но са, али не и пој мо ви ма ко ји ма су 
та ис ку ства озна че на (нпр. из ме ђу, вер ти кал но, па ра лел но, хо ри зон тал-
но, боч но и сл.) и обр ну то – осо ба је усво ји ла не кле пој мо ве, али без аде-
кват ног пер цеп тив но-мо то рич ког ис ку ства ко је би се у њих угра ди ло. 
За то је ве о ма ва жно вер ба ли зо ва ти сва ку мо то рич ку ак тив ност или по-
зи ци ју у рад ном про сто ру, као и за сва ки упо тре бље ни тер мин пру жи ти 
вер бал но пот кре пље ње. Раз у ме ва ње ла те ра ли зо ва но сти те ла и про сто-
ра, пер спек ти ве и пред став ног про сто ра та ко ђе пред ста вља про блем за 
ову по пу ла ци ју, што оте жа ва раз у ме ва ње гра фич ких при ка за (ди ја гра-
ма, схе ма, ма па и сл.). Не до вољ но по зна ва ње ла те ра ли зо ва но сти про-
сто ра мо же да до ве де до те шко ћа ус по ста вља ња ре до сле да у про сто ру 
ма ре ла ци ји де сно-ле во у од но су на ре фе рент ну тач ку, ко је мо гу да се 
не по сред но од ра зе на раз вој ни за прак тич них ве шти на за ко је је по треб-
на ефи ка сна ор га ни за ци ја еле ме на та у про сто ру. 

Про це на до жи вља ја вре ме на

Не до ступ но не по сред ној чул ној пер цеп ци ји, вре ме се от кри ва пре-
ко ре ла ци ја у про сто ру, ко је је, од ин тра у те ри ног пе ри о да до по ја ве ло-
гич ког ми шље ња и мо гућ но сти раз у ме ва ња ме трич ког вре ме на, основ на 
од ред ни ца вре ме но сти. По ја ва фор мал них ло гич ких опе ра ци ја омо гу-
ћа ва до жи вљај вре ме на у пу ној тро ди мен зи о нал но сти про шло сти, са-
да шњо сти и бу дућ но сти. До жи вљај вре ме на се про це њу је кроз тра ја ње, 
ри там и ме трич ко вре ме. 

Код ве ћи не осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу до жи вљај вре ме-
на се сво ди на не пот пу ну ин те гра ци ју про шлих са др жа ја са са др жа ји ма 
до ступ ним не по сред ној пер цеп ци ји и да том тре нут ку по сто ја ња. Код де-
це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу се ја вља ју те шко ће овла да ва ња 
ме трич ким вре ме ном, па тек на ста ри јим уз ра сти ма успе ва ју да успе шно 
гле да ју на сат и да ре ла тив но успе шно про це њу ју тра ја ње од ре ђе них вре-
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мен ских ин тер ва ла. Ан ти ци па ци ја бу дућ но сти, нео п ход на за ра ци о нал но 
усме ра ва ње ак ту ел них ак тив но сти у свр ху по сти за ња бу ду ћих ци ље ва је 
те ко ви на фор мал них ло гич ких опе ра ци ја, ко је се код осо ба са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу не раз ви ја ју, што мо же да се од ра зи на њи хов из бор 
про фе си о нал них ци ље ва и ток про фе си о нал не ре ха би ли та ци је. 

Про це на вер бал не ко му ни ка ци је

Те шко ће у го вор но-је зич ком раз во ју код осо ба са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу мо гу да се ис по ље у вр ло ши ро ком спек тру. Они че сто има-
ју не а де кват ну ауди тив ну дис кри ми на ци ју, огра ни че ња реч ни ка, ло шу 
гра ма тич ку и син так сич ку струк ту ру го во ра. Ре ђе ко ри сте вер бал не 
стра те ги је за ор га ни за ци ју при је ма ин фор ма ци је или од го во ра. Не раз-
у ме ва ју ћи гра ма тич ки од нос ме ђу ре чи ма, ове осо бе че сто, сле де ћи ре-
до след ре чи, из вр ша ва ју на ло ге као да се ра ди о ди рект ној кон струк ци ји 
(на на лог „по ка жи кључ олов ком“, по ка зу ју кљу чем олов ку)(Гли го ро-
вић, 1997). Про це на го вор но-је зич ких спо соб но сти осо ба са ИО об у хва-
та раз у ме ва ње го во ра и го вор ну про дук ци ју. У до ме ну раз у ме ва ња го-
во ра (ре цеп тив ног го во ра) про це њу је се фо не мат ски слух, из вр ша ва ње 
на ло га рас ту ће сло же но сти, раз у ме ва ње ло гич ко-гра ма тич ке струк ту ре 
је зи ка и си мул та на син те за, од но сно мо гућ ност ин те гра ци је еле мен та 
го вор ног ис ка за у сми са о ну це ли ну и раз у ме ва ње су шти не са др жа ја. 
Го вор на про дук ци ја (екс пре сив ни го вор) се про це њу је у до ме ни ма ква-
ли те та ар ти ку ла ци је, ре пе ти тив ног го во ра, на ра тив ног го во ра (ауто мат-
ског, не а у то мат ског, ре про дук тив ног и про дук тив ног) и кон вер за ци о не, 
тј. праг мат ске ди мен зи је го во ра, ко ја пред ста вља упо тре бу го во ра у со-
ци јал ној ко му ни ка ци ји. 
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Осим по ме ну тих аспе ка та го вор но-је зич ких спо соб но сти, у функ ци-
о на лом сми слу мо гу да бу ду зна чај ни и во кал ни ква ли тет и ин тен зи тет 
гла са, ре зо нант ност гла са, про зо ди ја, ри там и тем по го во ра. 

Осо бе са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) нај че шће ко ри-
сте ре чи ко је су у функ ци ји кон крет них обје ка та и ре ла ци ја. Спо соб ност 
уоп шта ва ња и по и ма ња зна че ња ре чи, као и пој мов но-вер бал но ми шље-
ње, су не до вољ но раз ви је ни.

Огра ни че ња го вор но-је зич ких спо соб но сти не по сред но ути чу на 
раз у ме ва ње вер бал но пре зен то ва них ин струк ци ја, са др жај и ква ли тет 
ин тер пер со нал не ко му ни ка ци је. За аде кват ну ин тер ак ци ју са са рад ни-
ци ма и су пер ви зо ри ма у рад ном окру же њу по себ но је ва жна праг мат-
ска ди мен зи ја го во ра, ко ја пред ста вља спо соб ност ко ри шће ња го во ра 
у скла ду кон тек стом, свр хом кон вер за ци је и са го вор ни ком. Чи не је: 
раз у ме ва ње и при ме на пра ви ла раз ме не ин фор ма ци ја (при клад но сме-
њи ва ње са го вор ни ка и те ма то ком раз го во ра), при клад но ини ци ра ње, 
одр жа ва ње и пре кид кон вер за ци је, ва ри ра ње при сту па у скла ду са кон-
тек стом и свр хом ко му ни ка ци је и мо гућ ност при ла го ђа ва ња си ту а ци ји 
и са го вор ни ку. Ло ше раз у ме ва ње на ло га и ин струк ци ја, не ра зу ме ва ње и 
по гре шна ин тер пре та ци ја по ен те раз го во ра, алу зи је и сл., че сто збу њи-
ва ње дру гих љу ди у по ку ша ју да не што об ја сни или не ког по у чи за да-
ци ма по сла, мо же да до ве де до не при хва ће но сти осо бе са ИО у рад ном 
окру же њу. Го вор осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу је све ден на тзв. 
ко му ни ка тив ну флу ент ност, ко ја под ра зу ме ва еле мен те нео п ход не за 
сва ко днев ну со ци јал ну ин тер ак ци ју – ба зич не ни вое из го во ра, реч ни ка 
и гра ма тич ких пра ви ла. Ви ши ни вои раз у ме ва ња и упо тре бе го во ра, тзв. 
ког ни тив но је зич ко уме ће, ко је го вор чи не ору ђем ми шље ња и пред ста-
вља ме ди јум ака дем ског усва ја ња зна ња, ве ћи ни при пад ни ка ове по пу-
ла ци је оста ју не до ступ ни (Гли го ро вић, 1997). 

Процена невербалне комуникације

Про це на не вер бал не ко му ни ка ци је под ра зу ме ва раз у ме ва ње и про-
дук ци ју не вер бал них по ру ка ко ји ма се из ра жа ва ју ми сли и осе ћа ња. При 
про це ни се ко ри сте сви об ли ци сим бо ли за ци је ис ку ства ко је је осо ба 
раз ви ла – пре вер бал ну ко му ни ка ци ју (зву ке ко ји озна ша ва ју не ко ста ње 
или си ту а ци ју, смех, плач), ус по ста вља ње и одр жа ва ње кон так та очи ма, 
ко му ни ка тив ну ми ми ку и ге сти ку ла ци ју, ви зу ел ну ре пре зен та ци ју обје-
ка та, осо ба, до га ђа ја или ак тив но сти. Осо бе са ин те лек ту ал ном оме те-
но шћу че сто не а де кват но ре а гу ју на не вер бал не аспек те ко му ни ка ци је, 
гре ше ћи и ин тер пре та ци ји зна че ња ви до ва по на ша ња ко ји се ко ри сте за 
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ре гу ли са ње со ци јал них од но са (из раз ли ца, др жа ње те ла, ге сто ви, про-
зо ди ја, лич ни про стор, упо тре ба кон так та очи ма и сл.). Осо бе из окру-
же ња их за то че сто до жи вља ва ју као скло не за не ма ри ва њу осе ћа ња дру-
гих или на ср тљи ве, не у ви ђав не, скло не иг но ри са њу и на мер ном кр ше њу 
пра ви ла. Ве ћи на осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ис по ља ва те жњу 
ка со ци јал ним ин тер ак ци ја ма, али че сто би ва ју фру стри ра не не у спе-
хом, на ста лим услед по гре шне ин тер пре та ци је со ци јал них си ту а ци ја. 

Про це на ло гич ког ми шље ња

По ја вом кон крет них ло гич ких опе ра ци ја, око сед ме го ди не, обра зу-
ју се но ви об ли ци ор га ни за ци је мен тал них струк ту ра, оли че ни у еле мен-
тра ним ло гич ким струк ту ра ма (опе ра ци ја ма гру пи са ња), кон зер ва ци ји, 
мул ти пли ка тив ном гру пи са њу, про стор но-вре мен ским опе ра ци ја ма и 
пој му бро ја, као опе ра ци о не струк ту ре на ста ле из син те зе кон зер ва ци је, 
кла си фи ка ци је и се ри ја ци је (Пи ја же, 1986). 

Ве ћи на осо ба са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу овла да ва ло гич-
ким опе ра ци ја ма на кон крет ном ни воу, али знат но спо ри је не го де ца ти-
пич ног раз во ја. Раз вој еле мен тар них ло гич ких струк ту ра се ка рак те ри ше 
спо ро шћу, ви ско зно шћу и ри гид но шћу. Пре о вла да ва ју ре ше ња ко ја се ба-
зи ра ју на обра сци ма за сно ва ним на пер цеп тив ним или функ ци о нал ним 
свој сти ма, без ап стра хо ва ња еле ме на та ко ји би слу жи ли као кри те ри јум 
ус по ста вља ња ре ла ци ја. У за да ци ма кон зер ва ци је ре ше ња ко ја ба зи ра ју 
на ире вер зи бил ним схе ма ма, као и не си гур ност и пре ла зни об ли ци, до-
ми ни ра ју над опе ра тив ним ре ше њи ма. Код де це са ла ком ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу мо же се за па зи ти и не до вољ на раз ви је ност тзв. фи гу ра-
тив ног сим бо ли зма, што ука зу је на ста тич ност мен тал них сли ка, са мим 
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тим и смет ње ан ти ци па ци је кре та ња и тран сфор ма ци је. Ри гид ност ми-
шље ња и оте жа на сим бо ли за ци ја и ге не ра ли за ци ја ис ку ства до во де до те-
шко ћа ана ли зе но вих си ту а ци ја, па осо ба че сто ко ри сти опро ба не схе ме 
ак тив но сти, не ускла ђу ју ћи и не ре ор га ни зу ју ћи сво је по на ша ње сход но 
зах те ви ма си ту а ци је. Уоча ва ју се оте жа на ко ор ди на ци ја и син те за ин фор-
ма ци ја, па су осо бе са ИО скло не на бра ја њу еле ме на та сли ке, де та ља при-
че или за дат ка, али без ин те гра ци је еле ме на та у ме ри ко ја би омо гу ћи ла 
раз у ме ва ње „по ен те“ са др жа ја (Гли го ро вић, 1998).

Про це на функ ци о нал них ака дем ских ве шти на

Те шко ће у сти ца њу ака дем ских зна ња су јед на од нај и стак ну ти јих 
ка рак те ри сти ка де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Уче ње по сма тра-
њем је нај че шће ефи ка сни је од при ме не соп стве них стра те ги ја, јер се, у 
не до стат ку ефи ка сног си сте ма уче ња или по ве ре ња у вла сти те мо гућ но-
сти, де ца са ИО усме ра ва ју на по ступ ке дру гих. Кри ву ља уче ња је та ко ђе 
дру га чи ја – овој де ци је по треб но ви ше вре ме на за из два ја ње ре ле вант-
них еле ме на та за уче ње и ве жбе за усва ја ње и при ме ну зна ња. Се кун дар-
ни ста ди јум уче ња, од но сно по на вља ње већ на у че ног за дат ка се обич но 
не раз ли ку је зна чај но од по стиг ну ћа де це склад ног раз во ја. Ни во усво-
је них ака дем ских ве шти на (чи та ње, пи са ње, ра чу на ње) про це њу је се на 
раз ли чи те на чи не – уви дом у прет ход на по стиг ну ћа, ин тер вју ом са на-
став ни ци ма, као и при ме ном те сто ва по стиг ну ћа, одн. кри те ри јум ских 
те сто ва за по је ди не на став не обла сти.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА 

Про це на рад них спо соб но сти је про цес ко ји тре ба да за поч не у де-
тињ ству, у ци љу мул ти ди мен зи о нал ног са гле да ва ња свих чи ни ла ца ко ји 
ути чу на про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју, за по шља ва ње и мо гућ но сти за 
оства ри ва ње са мо стал не ег зи стен ци је осо ба са ин те лек ту ал ном оме те-
но шћу (Ни лес и Хар рис-Боwлсбеy, 2009). Нај ва жни ја ком по нен та про-
це не ни је де тек ци ја оме те но сти, или ра све тља ва ње при мар ног де фи ци-
та, не го утвр ђи ва ње ме ре у ко јој ин те лек ту ал на оме те ност по тен ци јал но 
огра ни ча ва про фе си о нал не и дру ге ак тив но сти ве за не за са мо ста лан 
жи вот осо бе. Про це на мо ра да обез бе ди пре ци зне ин фор ма ци је о то ме 
ка ко ин те лек ту ал ни и адап тив ни де фи цит, у ин тер ак ци ји са жи вот ним 
окру же њем, ути чу на функ ци о ни са ње осо бе у сва ко днев ном жи во ту 
(Гли го ро вић, Ра дић Ше стић, 2011). 
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ASSESSMENT OF COGNITIVE, PERCEPTUAL  
AND MOTOR ABILITIES IN PERSONS  

WITH INTELECTUAL DISABILITY DURING  
THE VOCATIONAL REHABILITATION PROCESS

MILICA GLIGOROVIĆ, MARINA RADIĆ ŠESTIĆ, NATAŠA BUHA 
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SUMARY

Vocational assessment is aimed towards determining an individual’s 
functional strengths and weaknesses, identification of psychosocial, 
aca demic and socioeconomic factors which could, in interaction with 
disability, influence working ability and independent living. Most of the 
contemporary vocational assessment systems for persons with disabilities 
comprise of data analysis, and assessment of general functional capacity 
and socio-behavioral characteristics (medical and psychological factors, 
academic experience, social behavior, attitudes, values, working abilities 
and skills). 

In this paper we proposed assessment model for determining functional 
potentials for independent living and work. It includes attention, memory 
and learning, executive functions, language and communication, sensorial/
perceptual functions, sensory and sensory-motor integration, sense of time 
and space, motor functions, dominant laterality and functional academic 
skills.

KEY WORDS: intellectual disability, vocational qualifying, cognitive 
abilities, perceptual functions, motor functions


