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Увод ни ста во ви ауто ра ис тра жи ва ња ба зи ра ју се на те о риј ском раз ма-
тра њу зна ча ја ис пи та ног про бле ма за прак тич но де фи ни са ње пра ва ца бу ду-
ће ем пи риј ске кон цеп ци је спе ци јал не еду ка ци је и ре ха би ли та ци је као и ана-
ли зе трен да кре та ња ин те ре со ва ња раз ли чи тих ауто ра за ис пи ти ва ни про-
блем. Де скрип тив не сту ди је овог ти па при ка за не су у од но су на де фи ни са ни 
про блем, при ме ње ни ин стру мен та ри јум про це не ис тра жи вач ког про бле ма, 
узо рак на ко ме је ис тра жи ва ње из ве де но као и у од но су на кључ не ре зул та те 
и фи нал не прав це за кључ них раз ма тра ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ла ка ин те лек ту ал на оме те ност, ког ни ци ја, по на ша ње, 
трет ман

УВОД

Кон цеп ту ал ни окви ри

Рад пред ста вља сег мент ши рег ис тра жи вач ког про јек та чи ји је фо-
кус на ис тра жи ва њи ма ин те лек ту ал не оме те но сти у на шој сре ди ни у 
прет ход не три го ди не са ак цен том на ла ку ин те лек ту ал ну оме те ност 
и но ве стра те ги је у де фи ни са њу мо гу ћих об ли ка и мо де ла еду ка ци је и 
трет ма на са знај них смет њи ове по пу ла ци је де це. 

1 Рад је реализован у оквиру пројекта "Креирање протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма (број 179025) који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије.
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У од но су на по ста вље ну кон цеп ци ју ра да мо же се ука за ти на 
основ не ре зул та те по сма тра не кроз па ра ме тре де скрип тив не ана ли зе 
про бле ма ла ке ин те лек ту ал не оме те но сти, ка лен дар ског уз ра ста до 13 
го ди на стра ро сти, а школ ског уз ра ста до 6. раз ре да, основ них шко ла 
у Бе о гра ду то ком тро го ди шњег пе ри о да (2007. го ди на, 2008 го ди на и 
2010. го ди на). 

Циљ

Основ не де тер ми нан те ис тра жи ва ња об у хва та ју по сту пак ква ли та-
тив не и дек срип тив не ана ли зе сту ди ја зна чај них за де фи ни са ње про бле-
ма ла ке ин те лек ту ал не оме те но сти у све тлу но ви јих ис тра жи вач ких по-
сту па ка и про це ду ра на шег сре дин ског окру же ња. 

Ме тод

У де фи ни са њу ове пре глед не сту ди је при ме њен је ме тод ком па ра-
тив не ана ли зе и син те зе раз ли чи тих ис тра жи вач ких по сту па ка усме ре-
них ка де фи ни са њу основ них кон цеп ту ал них окви ра ла ке ин те лек ту ал-
не оме те но сти де скрип тив ног ти па. Ис тра жи вач ки про блем са гле дан је 
кроз ода бра на ис тра жи ва ња из ве де на то ком 2007., 2008. и 2010. го ди не 
у обла сти спе ци јал не еду ка ци је и ре ха би ли та ци је као и срод ним на уч-
ним обла сти ма и под руч ји ма. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ 

Те о риј ски ста во ви-де скрип тив на ана ли за и син те за

Ма ло број на ис тра жи ва ња но ви јег да ту ма у на шој сре ди ни на те-
му ин те лек ту ал не оме те но сти гру пи шу се око раз вој них ког ни тив них, 
мо тор них и би хеј ви о рал них смет њи и по ре ме ћа ја, уз ра ста од 8 до 13 
го ди на. Та ко се ука зу је на од нос при ме ње них об ли ка и мо де ла трет ма-
на и ква ли те та не у роп си хич ког раз во ја де це са ла ком ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу у на ве де ним до ме ни ма раз во ја. У ис тра жи вач ком мо де лу 
ди зај ни ра ном за де цу од ИИ до В раз ре да основ них шко ла у Бе о гра ду 
при ме ње на је стан дард на про це ду ра не у роп си хо ло шког и де фек то ло-
шко-ди јаг но стич ког спек тра ин стру ме на та ко ји ма је из вр ше на про це на 
па жње, мо тор них, ког ни тив них и би хеј ви о рал них спе ци фич но сти раз-
во ја код 124 ис пи та ни ка са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
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Ди јаг но стич ки ин стру мен та ри јум об у хва тио је кли нич ке раз вој-
не ска ле ба те ри је Лу ри ја-Не бра ска за де цу за про це ну ви зу ел но-про-
стор них, мо тор них и са знај них ком по нен ти ког ни тив ног по стиг ну ћа 
(LNNB-C, Gol den, 1983), за тим Trial-Ma king Test па жње (TMT test, Re i-
tan, 1971), тест про це не мо то ри ке шта пи ћи ма (Stick test, But ters & Bar-
ton, 1970) i Con ners ска ла про це не по на ша ња за на став ни ке (K.Con ners, 
1969). Про це ње ни аспек ти раз во ја ис пи та не де це до ве де ни су у ве зу и 
ис пи та ни у од но су на при ме ње ни мо дел трет ма на, уз кон тро лу од го ва-
ра ју ћих усло ва ис тра жи ва ња ко ји су мо гли ути ца ти на ис пи ти ва но по-
стиг ну ће де це у узор ку. 

Ука за но је на ста ти стич ки зна чај ну ко ре ла ци ју из ме ђу при ме ње них 
об ли ка ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке и по ди за ња ква ли те та раз ви је но сти 
ис пи та них не у роп си хич ких функ ци ја и спо соб но сти де це са ла ком ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу тре ти ра не овом ме то дом као и обр ну то (Ма-
ће шић-Пе тро вић, 2007).

Но ви ја ис тра жи ва ња у обла сти трет ма на де це са ла ком ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу ука зу ју на зна чај ну по ве за ност адап тив них ве шти на 
и на ста ве ма те ма ти ке. Адап тив но по на ша ње као је дан од де фи ни шу ћих 
па ра ме та ра ин те лек ту ал не оме те но сти та ко ђе је је дан од аспе ка та раз-
во ја у ко ме се пре пли ћу све спо соб но сти и ка рак те ри сти ке јед не лич-
но сти фор ми ра ју ћи сет ве шти на бит них за со ци о кул тур но и ака дем ско 
по стиг ну ће ин ди ви дуе (Гли го ро вић, Бу ха-Ђу ро вић, 2011). 

Овим ис тра жи ва њем об у хва ћен је узо рак од 90 ис пи та ни ка са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу, уз ра ста од 10 до 13,11 го ди на, оба по ла, 
основ них шко ла у Бе о гра ду. Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо-
ло шке слу жбе при ку пље ни су по да ци о уз ра сту, ин те лек ту ал ним спо соб-
но сти ма и успе ху у на ста ви ма те ма ти ке. По да ци о адап тив ним ве шти на-
ма до би је ни су при ме ном пр вог де ла ААМР ска ле адап тив ног функ ци о-
ни са ња - AAMR Adap ti ve Be ha vi o ur Sca le-School, Se cond Edi tion, 1993). 

Ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња утвр ђе но је да су до ме ни адап тив ног 
по на ша ња као што су го вор но-је зич ки раз вој, бро је ви и вре ме, пред про-
фе си о нал не и про фе си о нал не ак тив но сти, са мо у сме ра ва ње и од го вор-
ност код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу зна чај ни чи ни о ци 
по стиг ну ћа у на ста ви ма те ма ти ке. Адап тив не ве шти не се ни су по ка за ле 
као зна ча јан па ра ме тар успе шно сти у на ста ви ма те ма ти ке у до ме ни ма 
са мо стал ног функ ци о ни са ња, фи зич ког раз во ја, еко ном ске ак тив но сти 
и со ци ја ли за ци је (Гли го ро вић, Бу ха-Ђу ро вић, 2011). 

Дру ги ауто ри ис тра жи ва ња ин те лек ту ал не оме те но сти упу ћу ју на 
зна чај дру гих ре ле вант них раз вој них де тер ми нан ти ког ни тив ног и со-
ци јал ног функ ци о ни са ња ове де це. Ис тра жи ва ња на те му од но са ег зе ку-
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тив них функ ци ја и со ци јал ног функ ци о ни са ња де це са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу пред ста вља ју зна ча јан до при нос укуп ног ра све тља ва ња 
про бле ма раз во ја и ин те лек ту ал не оме те но сти. У овом ра ду при ка за ни 
су ре зул та ти ис пи ти ва ња раз ли чи тих аспе ка та ег зе ку тив них функ ци ја и 
по на ша ња де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Ис тра жи вач ким 
по ступ ком об у хва ћен је узо рак од 100 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста од 
10 до 13 го ди на ста ро сти,а при ме њен је ме тод стан дард не про це ду ре не-
у роп си хо ло шке и де фек то ло шке ди јаг но сти ке ових осо ба.

Ци ља но су про це њи ва ни аспек ти со ци јал них ве шти на, си ту а ци о-
но-спе ци фич них и кон тек сту ал но-за ви сних, као на у че них, со ци јал но 
при хва тљи вих обра за ца по на ша ња ко ји омо гу ћу ју са мо стал ност и со-
ци јал ну при хва ће ност. Упра во ови кључ ни пој мо ви у де фи ни са њу по-
на ша ња цен трал ни су ло кус око ко га се фо ку си ра ју стра те ги је про у ча-
ва ња осно ве фор ми ра ња осе ћа ња при ја тељ ства и успе шне ког ни тив не 
и со ци јал не ин тер ак ци је у ег зи стен ци јал ном функ ци о ни са њу и окру-
же њу ис пи та не де це.

Ка да су у пи та њу осо бе са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу, ло-
ши је со ци јал не ве шти не пра ће не су раз ли чи тим би хеј ви о рал ним те-
шко ћа ма, а осо бе ко је по се ду ју со ци јал не ве шти не око ли на до жи вља ва 
као со ци јал но ком пе тент ну. Ег зе ку тив не функ ци је, пре ма овом ауто ру 
пред ста вља ју сет ме ђу соб но по ве за них, ком плек сних спо соб но сти ко је 
су од го вор не за свр сис ход но, ци ља но усме ре но по на ша ње, а те шко ће у 
до ме ну ег зе ку тив них функ ци ја по ве ћа ва ју ри зик за ис по ља ва ње про бле-
ма со ци јал ног функ ци о ни са ња па аутор у то ме ви ди ве зу из ме ђу ег зе-
ку тив них функ ци ја и по на ша ња ин ди ви дуа са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (Бу ха-Ђу ро вић, 2010). 

Ме то до ло ги ја ис тра жи вач ког по ступ ка од но си ла се на ди јаг но стич-
ки ин стру мен та ри јум као и при ме ње ни ста ти стич ки по сту пак. Со ци јал-
но функ ци о ни са ње ис пи та но је де ло ви ма ААМР ска ле адап тив ног по на-
ша ња (AAMR Adap ti ve Be ha vi or Sca le-School, Se cond Edi tion, Lam bert et 
al., 1993). Ег зе ку тив не функ ци је ис пи та не су Ви скон син те стом сор ти ра-
ња ка ра та ( WCST, He a ton et. al, 1993), Те стом мар ки ра ња тра га, Б фор-
ма (TMT test, Re i tan, 1971), Strup те стом (Ger stadt, 1994), Aca dia те стом, 
те стом „два де сет пи та ња“ (Le vin et al., 1991) и те стом Лон дон ске ку ле 
(Cul bert son & Zil lmer, 2005). У об ра ди ре зул та та при ме њен је ко е фи ци-
јент ко ре ла ци је - Pir so nov „r“ ко е фи ци јент.

По ве за ност со ци јал них ве шти на са по је ди ним аспек ти ма ког ни тив-
ног функ ци о ни са ња (ког ни тив на флек си бил ност, спо соб ност пла ни ра-
ња, рад на ме мо ри ја и ин хи би тор на кон тро ла) ста ти стич ки је зна чај на 
(p=0.05). По ве за ност про бле ма у по на ша њу са по стиг ну ћем на те сто ви-
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ма ко ји про це њу ју на ве де не ког ни тив не аспек те та ко ђе је ста ти стич ки 
зна чај на (p=0.05). Овим ис тра жи ва њем утвр ђе но је да код де це са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу бо ље со ци јал но функ ци о ни са ње под ра-
зу ме ва раз ви је ни је со ци јал не ве шти не и од су ство из ра же них би хеј ви о-
рал них про бле ма као и раз ви је ни је стра те ги је и спо соб но сти ре ша ва ња 
про бле ма и ин хи би тор не кон тро ле. Ре зул та ти ма је та ко ђе ука за но на 
при ступ трет ма ну ба зи ра ног на:

•	 по ста вља њу ци ља,
•	 све сти о соп стве ним сла бо сти ма и сна га ма,
•	 ор га ни за ци ји пла ни ра ња,
•	 флек си бил но сти упо тре бе стра те ги ја,
•	 над гле да њу и об на вља њу (Бу ха-Ђу ро вић, 2010).
Ка да је у пи та њу ла ка ин те лек ту ал на оме те ност са аспек та ког ни тив-

не и би хеј ви о рал не спе ци фич но сти, дру гим слич ним ис тра жи ва њем ис-
пи та не су ове ка рак те ри сти ке у усло ви ма стан дард не си ту а ци је еду ка ци је 
ове де це. Сту ди ја је об у хва ти ла 124 ис пи та ни ка са ла ком ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу, оба по ла, уз ра ста од 8 до 13.5 го ди на, основ них шко ла у 
Бе о гра ду (од II до V раз ре да). За про це ну ре ле ват них аспе ка та сaзнајног 
функ ци о ни са ња де це у узор ку при ме ње на је Лу ри ја Не бра ска ба те ри ја за 
де цу (LNNB-C, Gol den,1987), а по на ша ње у усло ви ма еду ка ци је ис пи та но 
је Ко нерс ска лом про це не по на ша ња (K.Con ners, 1969). Про це ње не обла-
сти по на ша ња об у хва ти ле су по на ша ње у учи о ни ци, пар ти ци па ци ју са вр-
шња ци ма (вр шњач ке од но се) и од нос пре ма ауто ри те ту. 

У за ви сно сти од раз ли ка у ког ни тив ном и ин те лек ту ал ном функ ци о-
ни са њу ука за но је на при су ство ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у по гле-
ду ис пи та них не у роп си хич ких функ ци ја и спо соб но сти као и у по гле ду 
би хеј ви о рал них спе ци фич но сти ко је су ин тер пре ти ра не и ди ску то ва не у 
кон тек сту са врем них те о риј ских при сту па про бле ми ма двој не (ду ал не) 
ди јаг но зе и АДХД син дро ма. 

У фи нал ним раз ма тра њи ма ис ти че се зна чај при ме не мул ти мо дал-
но ори јен ти са ног при сту па ко ји укљу чу је:

•	 би хеј ви о рал не ин тер вен ци је,
•	 фар ма ко те ра пи ју,
•	 тим ски рад (про фе си о на ла ца и не про фе си о на ла ца),
•	 му тли мо дал ни трет ман (ком би на ци ја те ра пиј ских при сту па),
•	 ком пле мен тар ни трет ман (еду ка ци ја и пси хо со ци јал не ин тер-

вен ци је),
•	 ин ди ви ду ал ни трет ман ба зи ран на ИЕП и ИТП (ин ди ви ду ал ни 

еду ка тив ни и тре нинг пла но ви) (Ма ће шић-Пе тро вић, Ђу рић-
Здрав ко вић, 2010).
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Ком па ра тив ном син те зом по да та ка дру гих ауто ра у овој обла сти ука-
за но је на слич не сту ди је не ких би хеј ви о рал них про бле ма де це са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу (Ђу рић-Здрав ко вић, Ја пун џа-Ми ли са вље-
вић, 2009). Пре ма на во ди ма ауто ра ове сту ди је, би хеј ви о рал не про бле ме 
ка рак те ри ше по на вља но и трај но при су ство ан ти со ци јал ног, агре сив ног 
и иза зи вач ког по на ша ња. Као нај по зна ти је и нај че шће ко ри шће не ди јаг-
но стич ке кла си фи ка ци је ра зно род них ма ни фе ста ци ја би хеј ви о рал них 
смет њи код де це и адо ле сце на та са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, пре ма 
на во ди ма ових ауто ра ис ти чу се DSM-IV, UHO и Ac hen bach-ови ем пи риј-
ски из ве де ни би хеј ви о рал ни мо де ли про бле ма у по на ша њу. 

Ука за но је на те шко ће у кла си фи ко ва њу симп то ма јер су емо ци он-
ла не смет ње и би хеј ви о рал ни про бле ми че сто при кри ве ни раз вој ним 
про ме на ма и ин те лек ту ал ном дис тор зи јом ове по пу ла ци је де це. На и-
ме, успо ре ни и оте жа ни про це си са зре ва ња ути чу на фор ми ра ње спе-
ци фич не симп то ма то ло ги је што оте жа ва пре по зна ва ње и пра во вре ме ну 
ин тер вен ци ју, ис ти чу ауто ри, а ми ука зу је мо и на оте жа но укљу чи ва ње 
и ин те ре со ва ње про фе си о на ла ца за ову област, ка ко у на шем та ко и ино-
стра ном окру же њу (Ма ће шић-Пе тро вић, Жи гић, 2009).

Као узрок овим по ја ва ма у ис пи ти ва ној по пу ла ци ји у до ма ћим ис-
тра жи ва њи ма на во де се сни же не са знај не спо соб но сти и не а де кват но 
со ци јал но окру же ње де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. У ино стра-
ним ис тра жи ва њи ма ука зу је се на би хеј ви о рал не про бле ме као иза-
зва не не мо гућ но шћу да спо ља шње мо ти ви са на по на ша ња по ста ну 
са мо де тер ми ни са на, од но сно уну тра шње мо ти ви са на по на ша ња, што 
је по сле ди ца де ло ва ња сре дин ских чи ни ла ца ко ји оне мо гу ћа ва ју за до-
во ље ње основ них пси хо ло шких по тре ба (Ђу рић-Здрав ко вић, Ја пун џа-
Ми ли са вље вић, 2009).

У нај че шће узроч ни ке на ста лих про бле ма убра ја ју се би о ло шки и 
раз вој ни фак то ри ри зи ка као што су де фи цит па жње, те шко ће уче ња, 
раз вој не смет ње го во ра, за тим по ро дич ни чи ни о ци (брач ни про блем, 
де пре си ја исл.), не а де кват но ро ди тељ ство и школ ски ри зи ко фак то ри.

Као нај че шћи би хеј ви о рал ни про бле ми де це са ла ком ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу уз ра ста од 8 до 12 го ди на у овом ис тра жи ва њу на-
во де се бес, суб ми сив ност и по слу шност, скло ност ка ту ча ма, ла жи ма 
(у пре ко 50% ис пи та ног узор ка), а скло ност ка кра ђа ма уоче на је у 9% 
узор ка. 

При ме ње ни ин стру мен та ри јум у овом ис тра жи ва њу од но сио се на 
Упит ник сна га и те шко ћа (Goodman, 1998) ко ји је при ме њи вао де фек-
то лог и ко ји је ука зи вао на пре глед би хеј ви о рал них про бле ма де це на 
уз ра сту од 4 до 16 го ди на ста ро сти. Ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ука за но 
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је на зна ча јан пра вац кон ци пи ра ња пре вен ци је би хеј ви о рал них про-
бле ма:

•	 по сто је фак то ри ко ји мо гу да се пре по зна ју и уоче,
•	 по сто је фак то ри ри зи ка ко ји мо гу да се ума ње или ели ми ни шу,
•	 по сто је фак то ри на ко је се мо же де ло ва ти оја ча ва њем за штит-

них чи ни ла ца ко ји ути чу на раз ви ја ње от пор но сти лич но сти (Ђу-
рић-Здрав ко вић, Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2009). 

ЗА КЉУ ЧАК

О стра те ги ја ма еду ка ци је и ре ха би ли та ци је

Има ју ћи у ви ду све ана ли зи ра не ре ле вант не аспек те ода бра них ис-
тра жи ва ња из два ја мо за по тре бе за кључ них раз ма тра ња ис тра жи вач ки 
кор пус чи ји је фо кус на стра те ги ја ма трет ма на, спе ци фич но фо ку си ра-
ним на еду ка ци ју де це са смет ња ма раз во ја. У том кон тек сту са гле да на 
раз вој на оме те ност, ини ци јал но је ба зи ра на на ква ли те ту ра не ин тер вен-
ци је ко ји у са деј ству са ин ди ви ду ал ним осо бе но сти ма де те та олак ша ва 
из бор ме ди ју ма за уче ње, из ра ду ин ди ви ду ал ног обра зов ног и тре нинг 
пла на што је осно ва укљу чи ва ња де те та у си ту а ци ју еду ка ци је са де цом 
ти пич не по пу ла ци је и ин клу зи ју де те та у дру штво вр шња ка и ши ру со-
ци јал ну сре ди ну (Ву чи нић, Ешки ро вић, 2007).

У ра до ви ма на ших ауто ра о пе да го шком при сту пу ре ха би ли та ци ји у 
овој обла сти та ко ђе је ука за но на зна чај при ме не но вих мо де ла и стра-
те ги ја на ста ве ко ји се ба зи ра ју на ин ди ви ду ал ним осо бе но сти ма сва ког 
по је ди ног де те та у ин клу зив ним усло ви ма еду ка ци је (про јект на, ег зем-
плар на на ста ва и сл.). Та ко ђе је ука за но на зна чај пла си ра ња на став них 
са др жа ја ком пју тер ским тех но ло ги ја ма и ком пју тер ским софт вер ским 
ре ше њи ма ди зај ни ра ним мул ти ди сци пли нар ном са рад њом струч ња ка 
раз ли чи тих про фи ла ко ји ма се на ста ва у ин клу зив ним усло ви ма не сме-
та но при ла го ђа ва де ци са раз вој ним смет ња ма као и де ци ти пич не по-
пу ла ци је (Ко ва че вић, 2009). 

Ин ди ка то ри зна ча ја упо тре бе ком пју тер ске тех но ло ги је у еду ка тив-
не и ре ха би ли та ци о не свр хе де фи ни са ни су њи хо вим зна ча јем:

•	 омо гу ћа ва ње осо ба ма са раз вој ним смет ња ма по бољ ша ње функ-
ци ја ко је ни је мо гу ће увек по сти ћи дру гим на чи ни ма и/или тра-
ди ци о нал ним ме то да ма

•	 омо гу ћа ва ње при сту па пар ти ци па ци ји у про гра ми ма, са др жа ји-
ма или ак тив но сти ма ко ји дру га чи је не би би ли до ступ ни осо ба-
ма са раз вој ним смет ња ма
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•	 по ве ћа ње мо гућ но сти по на вља ња, утвр ђи ва ња, прак тич ног ве-
жба ња и ком пле ти ра ња за да та ка ко је ни је мо гу ће по ку ша ти оба-
ви ти ру тин ским пу тем и тех ни ка ма

•	 омо гу ћа ва ње овим осо ба ма да се кон цен три шу на уче ње раз-
ли чи тих са др жа ја или оба вља ње ис тра жи вач ких за да та ка, а не 
са мо раз ви је ње ме ха нич ких ве шти на ка ко се нај че шће ми сли у 
ве зи са упо тре бом ове тех но ло ги је

•	 омо гу ћа ва ње ве ћег при сту па раз ли чи тим ин фор ма ци ја ма
•	 по др жа ва ње ти пич них обра за ца ин тер ак ци је са вр шња ци ма и 

од ра сли ма из ши рег окру же ња
•	 по др жа ва ње уче шћа у ре стрик тив ном школ ском и си ту а ци о ном 

окру же њу као осно ве ин клу зи је (Kel ker, 1997 пре ма Ма ће шић-
Пе тро вић, Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2008). 
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SUMMARY

The problem of this research project is based on the theorethical 
explanations of the significance of the problem of practical definitions future 
empirical strategies and conception of special education and rehabilitation. 
The paper also duscusse the trend of analises concepts of different authors 
for the research problem. This type of descriptive studies are ilustrated 
in comparation of the defined problem, implemented instruments, tested 
sample of the research project and in comparation of the key findings and 
final conclusion remarks.
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