
 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера Образовање 

специјалиста струковних васпитача предшколске деце 

 

 

 

УЛОГА ВАСПИТАЧА У ПРЕПОЗНАВАЊУ ДЕЦЕ СА ПРОБЛЕМИМА У 

ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ 

Мастер рад 

 

 

 

 

Ментор: др сци. Власта Липовац                                              Тијана Ћелбабин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суботица, 2022. 

  



 

 

САДРЖАЈ 

РЕЗИМЕ ...................................................................................................................................... 3 

УВОД ........................................................................................................................................... 1 

ТЕОРИЈСКИ ДЕО .................................................................................................................... 2 

ДЕЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА ............................................................................ 2 

ПОРЕМЕЋАЈ У ПОНАШАЊУ КОД ДЕЦЕ .................................................................... 6 

Класификација поремећаја у понашању деце ................................................................... 9 

Дефицит пажње/хиперактивни поремећај – ADHD ..................................................... 11 

Бунтовничко-пркосно понашање – ODD ........................................................................ 18 

Поремећај понашања који подразумева агресивне и антисоцијалне акције – CD ...... 21 

Идентификација деце с хиперактивношћу и/ или дефицитом пажње ....................... 24 

УЛОГА ВАСПИТАЧА У РАЗВОЈУ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА ......... 29 

ПОТРЕБЕ И ПРАВА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА ................................... 30 

ЕМПИРИЈСКИ ДЕО .............................................................................................................. 34 

ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА .......................................................................................... 34 

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА .......................................................................................... 34 

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА .................................................................................................... 35 

ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА ............................................................................................. 35 

ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА ........................................................................................ 35 

ВАРИЈАБЛЕ ИСТРАЖИВАЊА ...................................................................................... 36 

МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА ................................. 36 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ЊИХОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ...................... 38 

ДИСКУСИЈА ....................................................................................................................... 47 

ЗАКЉУЧАК ............................................................................................................................. 49 

ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................................... 50 

ПРИЛОГ ................................................................................................................................... 52 

 

  



 

Улога васпитача у препознавању деце са проблемима у психофизичком развоју 

Тијана Ћелбабин 

 

 

РЕЗИМЕ 

 

 Деца са тешкоћама у развоју чине веома разнолик скуп. Тешкоћа у развоју 

може бити генетског порекла, настати током гравидитета, бити последица 

порођајне трауме, тежег обољења или изузетно тешких околности (социјално-

психолошких, материјалних или здравствених) породице у којој дете живи. 

Класификациони систем Америчке асоцијације за психијатрију обухвата следеће 

три основне групе поремећаја понашања:поремећај пажње са хиперактивношћу, 

бунтовничко-пркосно понашање и поремећај понашања који подразумева 

агресивне и антисоцијалне акције(АПА, 2000). 

 Главни циљ рада био је утврдити да ли васпитачи умеју да препознају неки 

од поремећаја у понашању код деце у васпитној групи. У ту сврху, спроведено је 

истраживање у ком је учествовало 32 васпитача.  

 Васпитачи са дететом проводе већи део дана и према томе имају веома 

важну улогу у животу и развоју сваког детета, па тако и у животу детета са са 

проблемима у психофизичком развоју. 

 

 

Кључне речи: поремећај понашања, хиперактивност, бунтовничко-пркосно 

понашање, поремећај пажње 
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УВОД 

 

 Термин „посебне потребе“ углавном се односи на децу са развојном 

ометеношћу и децу из маргинализованих друштвених група. По дефиницији СЗО 

(1997): „Дете са сметњама у развоју је дете које има тешкоће да постигне или одржи 

задовољавајући ниво здравља и развоја или чије здравље и развој могу значајно да 

се погоршају без додатне подршке или посебних услуга у области здравствене 

заштите, рехабилитације, образовања, социјалне заштите или других облика 

подршке.“ 

 

 Особа са посебним потребама, професионално је дијагностификована као 

особа која: 

 има физички и ментални недостатак који знатно ограничава једну или више 

животних активности, као што су ход, вид, слух, говор, дисање, брига о себи, 

учење и рад; 

 има историју таквог недостатка; 

 за коју се сматра да има такав недостатак. 

 

 Деца са сметњама у развоју захтевају посебне облике бриге и заштите на 

њиховом путу одрастања, развоја, социјализације и социјалног укључивања. На 

путу ка целовитој и успешној заштити ове деце, први корак представља адекватна 

процена њихових потреба, из које треба да следи планирање врсте подршке и 

терапије.  

 

 Поред породице, васпитна установаје прва институција са којом се деца 

срећу и она представља најзначајнију васпитно-образовну институцију, најбоље 

организовани центар учења иразвоја предшколске деце. Васпитно-образовни 

програм у вртићу је уз породицу од највећег утицаја на васпитање, образовање и 

целокупан развој личности детета. Из тог разлога је врло важно да васпитач уме да 
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препозна дете са поремећајем понашања, како би могао адекватно да се 

информише, посаветује са стручним лицима и родитељима и заједно са њима 

учествује и даје подршку детету у терапији. 

 

ТЕОРИЈСКИ ДЕО 

 

ДЕЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

 Термин деца са посебним потребама, преузет је из енглеског језика и не 

одговара у потпуности потребаманашег говорног подручја. Није довољно јасан и 

прецизан, те ствара извесну забуну. Користи се када се говори искључиво (само) о 

детету са сметњама у развоју, али и када се говори о деци из угрожених и осетљивих 

група. Термини: дете са посебним потребама и дете са сметњама у развоју нису 

синоними, јер су деца са сметњама у развоју само једна група деце са посебним 

потребама.  

 

 Термин деца са посебним потребама  је много шири и у себи садржи: 

 децу са сметњама у развоју (децу са телесном, менталном и сензорном 

ометеношћу), 

 децу са поремећајима понашања, 

 децу са тешким хроничним обољењима и другу болесну децу на 

дуготрајном болничком иликућном лечењу, 

 децу са емоционалним поремећајима, 

 децу из социјално, културно и материјално депривираних средина, 

 децу без родитељског старања, 

 злостављану децу, децу ометену ратом, избеглу и расељену децу, 

 и оно што често губимо из вида: даровиту децу. 
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 Дете са сметњама у развоју је дете које има тешкоће у развоју и није у 

могућности да постигне или одржи задовољавајући ниво здравља и развоја или чије 

здравље и развој могу значајно да се погоршају без додатне подршке или посебних 

услуга у области здравствене заштите, рехабилитације, образовања, социјалне 

заштите или других облика подршке. Понекад се за децу са сметњама у развоју 

каже да су то деца којој је потребна специфична друштвена подршка (Лазор, 

Марковић и Николић, 2008). Особе ометене у развоју (чији се број процењује од 7 

– 10% популације) све више задобијају друштвену пажњу у свету, али и код нас. 

Развијена демократска друштва показују озбиљна настојања да се на адекватнији 

начин носе са овом сложеном проблематиком, свакако више него што се то чинило 

у прошлим временима (Радоман, 2003).  

 

 Када је реч о особама ометеним у развоју, појава да је језик порука друштва 

долази до изражаја у пуном смислу тј. однос који друштво има према одређеном 

питању одражава се и у језику који користи. Друштво чак често мења изразе којима 

описује ометеност, али не и однос који је и даље негативан – нови изрази током 

одређеног времена постају такође пежоративни, увредљиви, дискриминаторски 

(Рајков, 2003).  

 

 Основне социјалне баријере код нас су:  

 предрасуде и стереотипи (као ставови изграђени су без довољно 

објективних и релевантних података, без познавања проблематике 

инвалидности, уз веровање да су сви инвалиди исти, да су у потпуности 

зависни од других, да немају иста интересовања и потребе);  

 неприхватање ометености (на личном, породичном и друштвеном плану, 

избегавање теме инвалидности, одбијање суочавања са инвалидитетом, 

непостојање друштвених услова за самосталан живот особе са ометеношћу 

– архитектонске баријере, немогућност запошљавања, непостојање 

рехабилитације);  
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 непоштовање људских права (они треба да буду консултовани у доношењу 

свих законских аката, а не да то у њихово име ради неко други, треба их 

интегрисати у друштво и омогућити редовно школовање, они своја права 

изводе како из међународних аката универзалног карактера, попут 

Универзалне декларације Уједињених нација о правима човека, Пакта о 

грађанским и политичким слободама, тако и из аката који се баве искључиво 

правима особа са инвалидитетом – попут Стандардних правила УН);  

 начин на који говоримо о ометености (већина израза у различитим језицима 

је неадекватна, у први план се ставља проблем, а не човек).  

 

 Реч инвалид потиче од латинске речи инвалидус што значи неваљан – у први 

план ставља неспособност, а не особу, зато је прикладњи израз онај који комбинује 

личност и инвалидитет (Џенефендић, 2003). Негација речи инвалид, изведена од 

енглеског придева валид (има вредност) – значи да је инвалид без вредности или да 

је невредан (Рајков, 2003).  

 

 Иако реч инвалид има изразито негативно основно значење (безвредан), 

ипак припадници организација за особе са инвалидитетом овај термин означавају 

мање стигматизирајућим од термина лице са посебним потребама, с тим што су га 

ублажили са лице са инвалидитетом (Хрњица, 2011).  

 

 У Србији је још увек устаљена пракса истицања инвалидности уместо да се 

особе са инвалидитетом посматрају у контексту друштвене заједнице као активни 

учесници у свим сферама друштвеног живота. Широко су распрострањене 

културне баријере, најчешће испољене у виду укорењених предрасуда према 

којима су хендикепирана лица обично предмет сажаљења. Дубоко су укорењена 

сујеверја као и страх према особама са инвалидитетом, а они су још један извор 

дискриминације и препрека ка рехабилитацији и интеграцији ових лица у друштво 

(Николић, 2003). 
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 Истраживачки тим OECD/CERI предложио је следећу класификацију 

функционалних поремећаја из које јасно произилази потреба за индивидуалним 

приступом сваком детету. Предложена класификација садржи следеће класе 

развојних поремећаја:  

 штећење сензорних функција (оштећење вида слуха, сензорни поремећаји 

тактилне осетљивости, бола, додира, кретања и равнотеже);  

 поремећаји когнитивних, интелектуалних, перцептивних функција и 

функција пажње (ментална заосталост, тешкоће у учењу, говорне 

дисфункције, поремећаји пажње, окуломоторни перцептивни поремећаји и 

сл.);  

 поремећаји контроле мишића (посебно они који битно отежавају кретање 

детета, комуникацију и интеракцију детета са вршњацима и одраслима, као 

што су: церебрална парализа, ортопедски поремећаји, поремећаји у говорној 

артикулацији, ампутације, стање мишићне слабости и сл.);  

 оштећење физичког здравља детета (метаболички и физиолошки поремећаји 

као што су хипотиреоидизам и хипертиреоидизам, галактосемија, 

фенилкетонурија, астма, јувенилни дијабетес, урођене болести срца и сл.);  

 емоционални поремећаји у дечјем добу (поремећаји привржености, 

проблеми/поремећаји понашања, ситуациони поремећаји, дечје неурозе, 

дечје психозе, емоционалне промене настале као последица оштећења 

нервног система и сл.);  

 спољашњи фактори који ометају способност детета за адекватно 

функционисање (дисфункционалне и хаотичне породице, неодговорно и 

неодговарајуће понашање родитеља, злостављање деце, тежи облици 

неуроза родитеља, психотичне промене и сл.). 
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ПОРЕМЕЋАЈ У ПОНАШАЊУ КОД ДЕЦЕ  

 

 Према једној од дефиниција, поремећаји у понашању заједнички су назив за 

све оне појаве: биолошке, психолошке и социјалне генезе које у одређеној мери 

погађају појединца и неповољно делују на његову активност, али исто тако 

неповољно делују и на друге појединце (Колер-Трбовић, 2003). 

 

 О дефиницији и појму поремећаја у понашању можемо говорити у ужем и 

ширем смислу. Дефиниције поремећаја у понашању треба да захватају ризична 

понашања, предделинквентна понашања, као и антисоцијална и делинквентна 

понашања. Делинквентна понашања сврставамо у понашања у ужем смислу и у 

њиховом препознавању, дефинисању, али и реаговању на њих не постоје веће 

тешкоће. Међутим, код поремећаја у понашању у ужем смислу постоје одређене 

нејасноће јер их је тешко дефинисати, тешко се откривају па због тога често 

изостаје правовремено реагирање на њих. Управо због недостатка правовременог 

реаговања на поремећаје у понашају, долази до њиховог све већег развоја. Код 

маргиналних понашања која се не могу лако идентификовати, тешко је одредити 

која понашања представљају поремећаје, а која не. Постоји већи број деце с 

поремећајима у понашању у ширем него у ужем смислу. Под тим понашањим 

амисли се на понашања која са собом носе ризик, штетна су и опасна, али нису 

казнено дело (Колер-Трбовић, 2003). 

 

 Поремећаје у понашању можемо да поделимо на: 

 активне (екстернализоване) и 

 пасивне (интернализоване). 

 

 Екстернализовани, односно активни поремећаји у понашању односе се на 

недовољно контролисана и на друга усмерена понашања. Интернализовани или 

пасивни поремећаји у понашању односе се на понашања која се претерано 

контролишу и таква су понашања усмерена према себи. Интернализовани 

поремећаји у понашању теже се уочавају што доводи до тога да у окружењу детета 
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бивају занемарени. Непримећеност таквих понашања опасно је јер оно може 

довести до понашања која постају угрожавајућа и за појединца и за његову околину 

(Маглица, 2014). 

 

 Екстернализована понашања укључују проблеме с пажњом, самоконтролом, 

одбијањем сарадње са другима као и антисоцијалнаи агресивна понашања, док се 

интернализована понашања односе на депресивна расположења, повученост, 

анксиозност, осећај инфериорности, срамежљивост, преосетљивост, као и осећаје 

соматских потешкоћа. 

 

 Интернализована понашања која се огледају у повучености, нестабилности, 

усамљености и склоности претераном маштању, припадају у групу понашања за 

која је вероватно да ће трајати и у када дете одрасте (Маглица, 2014). 

 

 Социјалне компетенције такође, утичу на даљи развој пасивних поремећаја 

у понашању код деце и оваква понашања могу трајати током дужег времена, па тако 

одбацивање од стране вршњака и усамљеност у вртићу утичу на развој депресивних 

симптома код деце у раздобљу кроз четири следеће године, повећавају социјалну 

изолованост, а повезани су и с депресивним расположењима код дечакаод 12 до 15 

година (Маглица, 2014). 

 

 Америчка асоцијација за психијатрију поремећаје у похашању дефинише 

као оно које је усмерено на “кршење социјалних норми и угрожавање добробити 

других особа” (АПА, 2000). Поремећај понашања подразумева следећа три 

обавезна симптома:  

 кршење правила,  

 уништавање имовине и  

 физичку агресију. 

 

 Наведени симптоми морају бити присутни најмање шест месеци у 

континуитету како би се за дете сматрало да има неки од поремећаја понашања. 

Угрожавање добробити других особа и наношење повреде подразумевају 

различите форме физичких напада, али и вербалну агресију, ако и специфичан тип 

агресије у интерперсоналним односима, која је означена као релациона агресија и 

подразумева суптилније форме психолошких увреда кроз малициозне поступке 
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оговарања, социјалног одбацивања и изоловања појединаца из социјалних група и 

друштва. Агресија неретко доводи до кршења моралних норми и норми понашања 

и у том смислу представља један од битних елемената антисоцијалног понашања.  

 

 Понашања типична за децу са проблемима у понашању јесу:  

 непоштовање наредби и правила;  

 вербалнаи/или физичка агресивност;  

 уништавање ствари;  

 лаж и манипулација;  

 крађа и друга преступничка и ризична понашања (злоупотреба супстанци, 

претерана неустрашивост и друго).  

 

 Деца са неким од поремећаја у понашању су у односу на вршњаке често 

некооперативна; застрашују и прете; склона су тучама, насиљу и дружењу са 

проблематичним вршњацима. 

 

 Проблеми и поремећаји понашања настају као последица већег броја 

међузависних узрока. Ретко се може издвојити један специфичан узрок дечијег 

асоцијалног понашања, те су разлози због којих дете не успева да усвоји социјалне 

норме понашања веома сложени и међусобно зависни.  

 

 Постоји већи број сметњи у понашању код деце, који се креће од блажих до 

сложених облика. Деца са тзв. симптоматичним понашањем могу бити (Томић, 

1991): 

 Агресивна, 

 Нестаблна, 

 Хиперактивна, 

 Недисциплинована, 

 Размажена, 

 Анксиозна, 

 Несташна. 
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Класификација поремећаја у понашању деце  

 

 Нема јединственог става у терминолошком опредељењу за означавање 

поремећаја понашања. У употреби је више разних термина, као: васпитна 

запуштеност, васпитна угроженост, асоцијално понашање, предделиквентно или 

деликвентно понашање и безброј других. Неповољни услови живота, нарочито са 

аспекта детета или адолесцента, изазивају социјалне и психичке депривације, 

стварајући фрустрирану ситуацију из које покушава да бежи, напушта фрустрирану 

средину или се агресивно понаша према извору фрустрације. Ово су поремећаји у 

сфери социјалних односа, за разлику од поремећаја понашања изазваних 

поремећајима психичких структура и функција (успорен и дисхармоничан развој, 

МCD). Клиничке манифестације неких поремећаја који се чешће срећу код деце су 

(Бојанин, 1988): 

 хиперкинетичке реакције (немирно и непажљиво дете); 

 реактивна повученост (стидљивост, инхибираност); 

 реактивна хиперанксиозност (стална стрепња, страх од неуспеха, нема 

поверења у себе, што води ка елективном мутизму); 

 реакција бежања (стидљиво и усамљено, нема одређену особу за коју би се 

везало, без плана бежи одкуће, из школе ако је нешто згрешило); 

 реактивно несоцијално агресивно понашање (непослушност, ратоборност, 

љутња и физичка агресија); 

 реактивна групна деликвенција (потреба за агресијом у стању радости, 

одушевљења или револта и гнева,уништавање имовине, нападање на 

недужне особе, колективни вандализам); 

 избегавање школе (кашњење на наставу, вишедневно изостајање, 

немотивисаност за похађање школе иизвршавање школских обавеза, велики 

број неоправданих часова); 

 скитничење (одлазак од куће на више дана без посебног разлога, путовање 

превозним средствима безодређеног циља); 
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 јувенилна деликвенција (крађе, разбојништва, уништавање материјалних 

добара, сексуални деликти и друга кривична дела, групна или 

индивидуална); 

 психопатије – егоцентризам (агресивност, недостатак стида, неспособност 

да се служи властитим искуством,неспособност мотивације за нешто 

одређено, општа неадаптираност у понашању, безосећајност премадругим 

особама, чак и према сродницима). 

 

 Класификациони систем Америчке асоцијације за психијатрију обухвата 

следеће три основне групе поремећаја понашања: 

1. '' ADHD'' (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – поремећај пажње са 

хиперактивношћу, који подразумева четири подгрупе поремећаја, у зависности од 

тога да ли клиничком сликом доминира дефицит пажње, хиперактивност-

импулсивност, или је у питању комбинација оба дефицита,  

2. '' ODD'' (Oppositional Defiant Disorder) – бунтовничко-пркосно понашање, 

које подразумева хостилно, бунтовничко, провокативно и негативистично 

понашање према ауторитету, карактеристично за дечји узраст, које доводи до 

озбиљних проблема социјалног, академског и окупационог функционисања детета 

и  

3. '' CD'' (Coduct Disorder) – поремећај понашања који подразумева агресивне 

и антисоцијалне акције, систематско кршење социјалних норми и наношење 

психолошке или материјалне штете другим особама или животињама (АПА, 2000). 

 

 На димензији екстернализованих сметњи постоји јасна дистинкција између 

агресивности и склоности ка асоцијалном понашању, као елемената 

бунтовничкопркосног понашања и поремећаја понашања, с једне стране, и спектра 

непажње, импулсивности и хиперактивности, као елемената поремећаја пажње са 

хиперактивношћу, с друге, иако су преклапања симптома и коморбидитет веома 
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чести, па су тако бунтовништво и агресивност често праћени ослабљеном 

контролом импулса, хиперактивношћу и непажњом. 

 

 Код деце и адолесцената са поремећајем пажње и хиперактивношћу 

преваленце коморбидних поремећаја понашања оба типа много је већа него код 

деце без тих сметњи и значајно корелира са степеном изражености симптома 

поремећаја пажње – што је поремећај озбиљнији, тежи су и временски стабилнији 

симптоми поремећаја понашања, а прогноза је лошија. Треба нагласити и да, поред 

питања коморбидитета, код различитих форми поремећаја понашања можемо 

говорити и о развојном курсу и претакању једног проблема у други, јер поремећај 

пажње са хиперактивношћу, посебно онај код ког доминира лоша контрола 

импулса, као и понашање са противљењем и пркосом могу претходити и бити 

предиктори структурисаног асоцијалног понашања на каснијим узрастима, што су 

показале лонгитудиналне студије. Наиме, карактеристичан образац пркосног, 

импулсивног и негативистичног понашања у раном детињству у великом броју 

случајева предвиђа асоцијално и антисоцијално понашање, које се појављује у 

каснијем детињству и адолесценцији (у просеку од 12. године живота), а у прилог 

тог континуитета иде и повезаност обе врсте понашања са истим социјалним и 

персоналним етиолошким факторима, при чему су асоцијације потоњег поремећаја 

знатно снажније (Лоебер, 2000). 

 

Дефицит пажње/хиперактивни поремећај – ADHD 

 

 Први записи о специфичним симптомима који су били уочени код поједине 

деце, а тичу се снижене способности за усмеравање и одржавање пажње, моторног 

немира и склоности самоповређивању и деструктивности датирају већ са самог 

почетка XX века, али, тек двадесетих година прошлог века пажња стручњака, како 

клиничара, тако и истраживача, почиње интензивније да се усмерава ка деци са 

проблемима који би одговарали клиничкој слици поремећаја који данас означавамо 

као ADHD. Наиме, у то време, након пандемије енцефалитиса у САД, многа деца 
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из те групе почела су да се понашају другачије у односу на период пре болести, а 

наведено се манифестовало у импулсивности, раздражљивости, поремећају пажње, 

склоности ка агресивним обрасцима понашања и неконтролисаном изражавању 

емоција. У закључцима највећег броја истраживачких радова из тог периода као 

узрок таквог измењеног понашања истицана су тзв. минимална мождана оштећења. 

Није постојао начин за потврђивање тих наводних оштећења приликом 

уобичајених прегледа, а клиничари су дијагностиковали минимално мождано 

оштећење узимајући у обзир само један критеријум, а то је било понашање детета. 

Од тада почиње да се употребљава назив Minimal Cerebral Dysfunction (MCD) или 

Minimal Brain Dysfunction (MBD) – минимална церебрална, односно мождана 

дисфункција – за проблеме у понашању деце који одговарају данашњој клиничкој 

слици ADHD дијагнозе (Коцијан-Херцигоња, 2004), чиме се настојало указати на 

органску основу поремећаја. Минимална церебрална дисфункција јесте термин 

којим се означавао јасно дефинисан синдром или скуп симптома, при чему се сви 

тако подразумевани симптоми често нису појављивали заједно, неки од њих су 

могли да буду посматрани само као део пролазних развојних фаза, постојале су 

различите комбинације симптома од случаја до случаја, а поједини симптоми су 

јасно били условљени социјалним факторима, па је и то један од разлога због којих 

се термин MBD није дуго задржао у употреби (Linn, 2006). 

 

 Данас су у употреби два назива. Један, предложен од стране Светске 

здравствене организације (Хиперкинетички поремећај) и други, предложен од 

стране Америчког удружења психијатара (Дефицит пажње/Хиперактивни 

поремећај – ADHD).  

 

 ADHD дијагноза подразумева сметње на подручју моторике, пажње, 

емоција, социјалних односа, на перцептивно-моторичком плану и у вези са 

когнитивним функцијама. Наведене сметње су заправо манифестни облици три 

основна обележја или карактеристике овог поремећаја, а то су слаба пажња 

(дефицит пажње), импулсивност и хиперактивност (наглашени моторни немир). 



 

13 
 

Већина стручњака која се бави проблематиком ADHD дијагнозе, као теоретичари 

или клиничари, наводе ове три карактеристике као дистинктивна обележја, односно 

као три основна проблема у вези са способношћу детета да контролише своје 

понашање (Дамјановић, 2009).  

 

 Barkley (2000) истиче две додатне карактеристике, које означава као два 

додатна основна обележја: тешкоће детета у придржавању правила и извршавању 

упутстава, и променљивост у реакцијама на ситуације, односно наглашена 

непостојаност. 

 

 Озбиљности проблема које имају деца са ADHD дијагнозом доприноси 

чињеница да деца и млади са потешкоћама које се тичу проблема са пажњом, 

претераном активношћу и импулсивношћу, могу да развију велики број 

секундарних проблема који су у вези, пре свега, са школским постигнућем, односно 

са способношћу овладавања предвиђеним наставним садржајима, те са 

интерперсоналним односима. Импулсивност и агресивност лако генеришу тешкоће 

у успостављању и одржавању задовољавајућих социјалних релација са вршњацима 

и у стварању вршњачке групе која ће бити подржавајућа према детету са ADHD-

ом, што последично води ка стигматизирности. Потешкоће у вези са усмеравањем 

и одржавањем пажње могу да доведу до слабог школског постигнућа. Све наведено 

заједно може да отежава младима да се уклопе у очекивања родитеља, што за 

секвелу може да има развијање хронично конфликтних односа деце са ADHD 

дијагнозом са родитељима. У периоду адолесценције, импулсивност може да води 

ка учесталим ризичним облицима понашања са последичним компликацијама 

какве су злоупотреба психоактивних супстанци, саобраћајне несреће и избацивање 

из школе. Временом, како млади са ADHD дијагнозом постају свесни својих 

потешкоћа у вези са управљањем пажњом, активношћу и импулсивношћу и својих 

неуспеха проузрокованих овим дефицитима у школи, на пољу породичних односа 

и у групи вршњака, могу да развију низак доживљај самоефикасности и депресивне 

симптоме (Carr, 2003).  
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 Поремећај пажње са хиперактивношћу је неуроразвојни синдром у коме 

суизражени симптоми поремећаја пажње, хиперактивности и импулсивности који 

доводе дозначајних тешкоћа у функционисању у бар два домена свакодневног 

живота детета (кућа, школа, социјални односи...). Дијагнозу поремећаја пажње са 

хиперактивношћу има 5–12% деце, а три пута је чешћи код дечака него 

коддевојчица (Алексић, 2014). 

 

 На жалост, у пракси се дешава да су деца овим поремећајем од стране 

васпитача, наставника и околине посматрана као лења безобразна, незахвална, 

лажљива, свадљива, нетрпељива, неваспитана, немирна, што у великој мери 

утичена њихово самопоштовање и формирање негативне слике о себи. Међутим, 

већина ове деце има огроман енергетски набој, могу бити забавна, предузимљива, 

упорна, креативна, спонтана, брзо мисле,лако се хиперфокусирају (са пуном 

пажњом и концентрацијом усмере се на неки задатак који самаодаберу). Њихов 

ентузијазам може бити покретач позитивног понашања код вршњака. У зависности 

од тога како је дете са тимособинама опажено и обликовано од стране родитеља, 

васпитача и учитеља и прихваћено одстране вршњака ова комбинација 

предиспозиција може се развити као његова предност или недостатак (Алексић, 

2014). 

 

 Поремећај пажње са хиперактивношћу хетероген поремећај у чијем 

настанку учествује више фактора, често у међусобном дејству. Иако поремећај има 

примарно биолошку предиспозицију, психолошки и социјални аспекти утичу на 

његов даљи ток и прогнозу, а код неких видова хиперактивних понашања значајно 

доприносе и њиховом настанку. Према томе, врло је важно уочити на време овај 

поремећај код детета и пружити му подршку и адекватну терапију од почетка, како 

би се предиспозиције које доноси овај поремећај позитивно усмериле.  
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 Код деце са поремећајем пажње упадљивасу два екстрема у испољавању 

проблема:  

 изражена одсутност и непажљивост код досадних активности и  

 интензивна концентрација на ствари које су им интересантне, тзв. 

хиперфокус.  

 

 Хиперфокус може битипредност када деца раде нешто креативно, али и 

недостатак када их преокупираност једном активношћуи игнорисање других 

информација из окружења спречава да обрате пажњу на ствари које други људи 

сматрају важним (презентација школског градива, важност брзог спремања за 

полазак у школу и слично). 

 

 Различити фактори доприносе другачијем функционисању мозга деце са 

поремећајем пажње са хиперактивношћу. Узроци могубити генетске природе или 

резултат одређених повреда, траума или абнормалности делова мозга. Деца са 

поремећајем пажње имају неуробиолошку различитост, због које мисле, уче и 

понашају се другачије од остале деце. Она често започињу велики број радњи од 

једном, али их не довршавају, нису у могућности да поставе приоритете који их 

воде ка изведби, њихово концентрисање на задатак ометају различити стимулуси, 

који могу бити спољашњи, али и унутрашњи (Алексић, 2014).  

 

 Препоручују се следећи практични савети за родитеље и васпитаче детета 

које има овај поремећај: 

 детету је потребно пружити рутину, сигурност и предвидљивост - поставити 

јасне границе, очекивања и правила (алине претерано круте) и држати се 

дневне рутине. 

 не треба презаштићивати дете и свако његово понашање оправдавати 

његовим поремећајем. Потребноје омогућити праву меру подстицања и 
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ограничења, нпр. уместо „Он не треба да нацрта рад јерима поремећај пажње 

са хиперактивношћу“ водити се ставом да ће му бити потребно нешто више 

времена, пажње и усмеравањајер има поремећај пажње са хиперактивношћу. 

 У односу према детету треба бити оптимистичан и стрпљив, више га 

подстицати, а ређе критиковати.Дететово понашање не треба посматрати у 

негативном светлу, већ је важно разумети његовопонашање у контексту и у 

складу са његовим снагама и слабостима да би следило адекватнореаговање 

из позитивног и охрабрујућег угла. 

 У негативним ситуацијама потребно је покушати са давањем позитивних 

порука да је дете у основи добро,али да му се десило да испољи негативно 

понашање (третирати негативно понашање као изузетак).Консеквенце за 

неадекватно понашање треба да уследе непосредно након понашања, јасно 

ибез бурних реакција васпитача, а могуће је и спровођење тзв. „тиме оут“ 

методе (одвођење детета из жаришта у досадну средину, у којој треба да 

остане онолико минута колико има година). 

 Пред дете треба поставити краткорочне циљеве, подстаћи изведбу, 

похвалити сваки корак и најављивати следећи. Од помоћи могу бити и 

писане или сликовне смернице (подсетници) обавеза. 

 Поткрепљујуће активности, похвале и награде треба да буду честе и да 

непосредно следе успешну изведбу. Није добро нудити поткрепљење у 

далекој будућности, пошто дете са овим поремећајем имапроблем 

антиципације – планирања и организације. 

 Да би дете са имало довољно сна, треба му у току дана понудити довољно 

физичкеактивности, а један сат пре очекиваног спавања обезбедити мирнију 

рутину (без ТВпрограма и игрица). 
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Слика 1. Хиперактивно понашање деце 

 

 Специфично понашање за децу која испољавају хиперактивност огледа се у:  

 отежаном контролисању импулса,  

 неспособности мирног и дисциплинованог седења,  

 константној галами током игре или одмарања, врпољењу у току часа и 

устајању без питања, шетању по учионици или рађењу нечега што је њима 

интересантно, а не својих обавеза и задатака предвиђењих планом и 

програмом,  

 честом нереаговању када им се прича, игносрисању онога на шта им се 

указује или задатог задатка,  

 краткотрајној пажњи, тешком задржавању концентрације и незавршавању 

задатака до краја, 

 слабом памћењу и брзом замарању када се захтева одржавање пажње,  

 заборављању ствари или обавеза,  

 заборављању вербалних садржаја,  
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 неконтролисаном и нападном причању, сталном коментарисању и упадању 

другима у реч,  

 изговарању речи без претходног размишљања, које често вређају или нису 

на месту, чиме доводе себе и ближње у непријатне ситуације,  

 потпуној неспособности планирања,  

 функционисању тек након упознавања са распоредом рада и задужењима, 

под условом да им се дају кратка и јасна упутства,  

 честој спремности да учествују у опасним и неконтролисаним 

активностима, у којима могу себи и другима несвесно угрозити здравље, јер 

не знају за страх. 

 

Бунтовничко-пркосно понашање – ODD 

 

 Поремећај у виду бунтовничког и пркосног понашања карактерише трајно 

негативно, непријатељско, пркосно, провокативно и рушилачко понашање које је 

ван оквира понашањакоје се сматра очекиваним за дете истог узраста и исте 

социокултурне средине, али које неукључује озбиљнија нарушавања права других. 

Негативистичко, тј. супротстављајуће понашање манифестује се кроз тврдоглавост, 

отпор према захтевима,неспремност на компромисе, на попуштање или на 

преговарање са одраслима иливршњацима (СЗО, 1992). 

 

 Супротстављајуће понашање детета које је карактеристично за овај 

поремећај, јестенамерно оглушавање на родитељске захтеве, као и захтеве 

васпитача, њихова упутства и забране. Важно је нагласити да је у питању намерно 

супротстављајуће понашање јер дете може да буденепослушно и из неких других 

разлога, а не само због супротстављања ауторитету. Деца са бунтовичко-пркосним 

понашањем често и активно пркосе и инате се одраслима, гневна су, озлојеђена, 

лакосе наљуте на друге и често криве друге за сопствене грешке (Венар, 2003).  
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 Непослушност, напади беса и супротстављање су облици антисоцијалног 

понашања карактеристични за ранодетињство. Отворено и прикривено 

антисоцијално понашање и агресија усмерена ка вршњацима (ширење гласина, 

одбацивање изгрупе, манипулативни односи који штете и проузрокују патњу код 

других) јесу облициантисоцијалног понашања карактеристични за средње 

детињство, а адолесценцију карактеришуследећи антисоцијални облици 

понашања: делинквенција (понашања која се сматрају илегалними која, често, 

укључују жртву), коришћење психоактивних супстанци и високо ризични 

облицисексуалног понашања. Антисоцијална понашања или проблематична 

понашања која сејављају у раном детињству и одређени облици таквих понашања 

који се јављају у средњемдетињству повезани су са бунтовничким-пркосним 

понашањем. 

 

 Квалитет интеракције између родитеља и детета представља посебно 

значајан фактор у развоју сваког појединца. Често се у породицама у којима је дете 

са поремећајем у виду бутновничког и пркосног понашања уочава тзв. образац 

принудне интеракције између родитеља и детета, где је родитељ негативно 

поткрепљен, а дете је позитивно поткрепљено. Наиме, дете коме је дијагностикован 

овај поремећај може да буде до те мере „тешко“ за родитеље, да они, на крају, 

попуштају. У овом случају, родитељ је негативно поткрепљен јер је дететово 

непријатно понашање заустављено или избегнуто, а дете је позитивно поткрепљено 

јер је добило оно што је желело и на чему је инсистирало својим неприхватљивим 

и непримереним понашањем, или је успело да избегне нешто што није желело. 

Уколико се овакав образац интеракције учестало понавља, дететово пркосно и 

супротстављајуће понашање постаје чврсто укорењено (Bloomquist, 2006). 

 Окружење детета у коме оно може да пронађе подршку, укључујући и 

прихватање од стране вршњака, представља протективан фактор од негативних 

исхода који су повезани са негативним родитељским понашањима. 
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 Узрок ODD-а је нејасан, али чини се да комбинација биолошких, 

друштвених и психолошких фактора доводи децу у опасност од овог поремећаја. 

Ови фактори могу укључивати:  

 сиромаштво (иако се ODD може јавити у породицама било којег економског 

статуса),  

 доживљавање трауматске транзиције,  

 имати родитеља са расположењем, зависношц́у или поремец́ајем понашања,  

 лошим односом са родитељем,  

 занемаривањем деце или насилним понашањем родитеља.  

 

 Поремећају такође могу допринети родитељи који су сувише оштри према 

својој деци али и друге нестабилности у породици. Најмање једна студија је 

известила да су симптоми ODD гори код деце која се боре са прихватањем вршњака 

поред породичних проблема. Неколико студија повезује ODD са грубим, 

недоследним родитељским праксама које занемарује потребе детета. 

 

 Многа деца са ODD имају коегзистирајуц́а стања, пре свега поремец́аје 

расположења или анксиозности и ADHD, али и поремец́аје учења или језичке 

поремец́аје. Таква стања, ако су присутна, захтевају посебан третман поред лечења 

поремец́аја понашања.  
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Поремећај понашања који подразумева агресивне и антисоцијалне акције – CD 

 

 Поремећај понашања који подразумева агресивне и антисоцијалне акције 

представља један од најчешћих разлога због којих се деца и адолесценти упућују у 

клинике које се баве менталним здрављем, односно у центре за третман проблема 

у понашању, који подразумевају смештај детета и измештање из примарне 

породице све време док се третман спроводи. Овај поремећај понашања представља 

за заједницу најскупљи поремећај детињства и адолесценције и то из следећих 

разлога:  

 изузетно је отпоран на покушаје третмана. Позитивни исходи уз најчешће 

примењиване облике третмана крећу се у опсегу од 20% до 40%;  

 око 60% деце са проблемима у понашању имају веома лошу прогнозу. Деца 

са дијагностикованим поремећајем често у одраслом добу бивају укључена 

у криминалне радње, развијају симптоматологију карактеристичну за 

поремећаје личности, злоупотребљавају алкохол и манифестују низ других 

психичких тешкоћа. Поред тога, имају изражене здравствене проблеме, 

прекидају школовање, манифестују проблеме у вези са прилагођавањем 

условима на послу, у вези са брачном стабилношћу и са социјалном 

интеграцијом;  

 поремећај понашања преноси се на наредну генерацију – одрасли који у 

својој анамнези имају овај поремећај понашања, подижу децу са нарочито 

високом преваленцијом проблема и потешкоћа у понашању (Carr, 2003) . 

 

 Основно обележје поремећаја понашања који подразумева агресивне и 

антисоцијалне акције јесте понављани и трајни модел понашања којима су 

повређена базична права других или важније друштвене норме или правила која су 

примерена тј. очекивана за узраст. Такав понављани и трајни модел понашања 

укључује антисоцијално, агресивно и изазивачко понашање (СЗО, 1992). 
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 Четири главне групе догађаја који могу да се посматрају као фактори појаве 

озбиљног поремећаја понашања су: 

 болест или повреда (нарочито повреда мозга); 

 значајно стресни животни догађаји; 

 промене у животном циклусу породице (нарочито почетак адолесцентног 

периода); 

 промене у дететовој друштвеној мрежи (Carr, 2003). 

 

 У стресне животне догађаје убрајају се финансијски проблеми породице 

детета, изненадан губитак посла једног од родитеља, озбиљне болести чланова 

породице, пресељење породице, промене у саставу породице укључујући и губитке 

(смрт члана породице, развод родитеља) и проширење породице (рођење брата или 

сестре, усвојење детета, ситуација када се породици прикључује очух или маћеха). 

Различити су механизми путем којих стресни животни догађаји провоцирају 

почетак манифестовања проблема у понашању. Дете може стресни догађај да 

перципира као претећи по његову сигурност и безбедност и тада развија проблеме 

у понашању у циљу оснаживања сопствених капацитета. С друге стране, проблеми 

у понашању код детета могу да се развијају и учвршћују и због немогућности 

родитеља да се носе са захтевима новонастале ситуације, те у том случају родитељи 

доживљавају да немају довољно енергије да се носе са дететовим непожељним 

понашањем. Као последица тога, родитељи бивају укључени у такве обрасце 

интеракције са дететом који поткрепљују дететово проблематично понашање (Carr, 

2003). 

 

 Врста понашања особе која има намеру да повреди духовно или телесно 

другу особу или себе назива се агресија. Овакво понашање постаје све већи 

проблем како у школама, тако и у друштву. Агресивно понашање се најбоље учи 

посматрањем својих родитеља, односно учењем по моделу или идентификацијом 

са истополним родитељем. Количина агресије коју дете види у односима унутар 

породице, у свом окружењу или путем масовних медија, сигурно ће утицати и на 
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количину испољавања његове агресивности, што доводи до све теже превенције, 

сузбијања или уклањања таквог понашања. Лоше васпитање или 

незаинтересованост родитеља ланчано изазивају и проблеме у социјалном 

понашању, због чега долази до дететовог неуспеха у школи и неприхватања од 

стране његових вршњака. Дете најчешће бива агресивно онда када сматра да ће 

једино на тај начин пронаћи излаз из тешких и неугодних ситуација или да је такво 

понашање добро и оправдано у тренуцима када га околина у њему свесно или 

несвесно подржи. Управо тада ова повремена агресија постаје његов нормалан 

начин понашања. Ако нема пажњу и подршку породице, дете креће линијом мањег 

отпора и проналази друштво које је слично њему, што може имати катастрофалне 

последице током одрастања и сазревања. Такво друштво онда свесно подржава 

агресивно понашање, чак га у неким случајевима награђује и велича, чиме дете 

добија на самопоуздању услед прихваћености, а агресивност расте изван граница 

могуће контроле.  

 

 Осим тога, многа хиперактивна деца специфчног темперамента, 

непоштовањем ауторитета и дружењем са проблематичним вршњацима који су у 

сукобу са законом, могу да уђу у озбиљне социјалне проблеме, као што су 

агресивност, туче, напуштање школе, крађе, продаја и коришћење штетних 

супстанци.  

 

 Веома је важно, ма колико било тешко, не одустати од детета које је једним 

кораком већ у провалији. Максимална сарадња родитеља, стручних сурадника, 

школе и детета једини је пут ка бољитку. Неангажованост само једне од ових 

карика неминовно доводи до пораза, јер агресивност није само проблем појединца 

и школе, већ друштва у целини, што се огледа у чињеници да она често може бити 

узрокована и интеракцијом само једне мале асоцијалне групе вршњака. Уз агресију 

иду афективне реакције попут: негативних емоција, анксиозности, стреса и 

усамљености. Такође, бунт и вербалне грубости сматрају се честим облицима 

испољавања агресивности и некултуре у виду ругања, зачикавања, па и вређања 
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других. Пошто се агресивна деца за време игре са вршњацима често свађају, прете, 

грде или искључују другу децу из игре, она их ретко примају у своје кругове.  

 

 Аутоагресија (самоповређивање) представља још један облик испољавања 

агресивности. Често се запажа и код младих и код одраслих, па чак и међу 

спортистима (чупање косе, гребање лица, шамарање себе, цепање своје опреме, 

бацање палице, ударање рекетом по глави, ударање главом о стативу итд). 

 

Идентификација деце с хиперактивношћу и/ или дефицитом пажње 

 

 Родитељи, а још чешће васпитачи, називају различите несташлуке и 

живахности деце хиперактивношћу без докторских налаза и потврда што понекад 

може наштетити дететовом развоју. Како бисмо били сигурни да се ради о 

поремећају и да се неки симптоми не протумаче погрешно, служи нам 

диференцијална дијагностика. Помоћу ње разликује се недостатак пажње код деце 

ниског коефицијента интелигенције или оних који имају неки од поремећаја 

дислексије, дисграфије, дислалије и слично, оних који нису потпуно физички 

способни за физичке активности или болују од неких других психијатријских 

поремећаја. (Коцијан Херцигоња, 1997). 

 

 Карактеристична понашања хиперактивне деце која описују најчешћа 

специфична понашања истих су (Првичић, 2001):  

 Започиње радњу пре него што добије упуства за извршавање и пре него што 

схвати шта треба да ради.  

 Гледа како раде друга деца пре него што покуша урадити само. 

 Ради пребрзо и чини непотребне грешке, а не грешке повезане с незнањем.  

 Стално је у покрету, све додирује и не може дуже време да седи на једноме 

месту.  

 На питања одговара пребрзо и не даје довољно времена да размисли.  
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 Прелази с једне активности на другу и ретко завршава започете задатке.  

 Погрешно тумачи једноставне изјаве, не разуме многе речи и реченице. 

 Може поновити изјаве које су му речене пре доста времена, а не може 

поновити оне које су речене недавно.  

 Лако посрне и падне, неспретно баца предмете или му они падају из руку.  

 Лако се поводи за оном децом која пуно причају и праве буку, често потпуно 

прекине рад да би им се придружио.  

 Превише је причљиво, често прекида разговор.  

 Не пази када васпитач нешто објашњава, гледа негде другде.  

 Често каже: "Не могу то урадити" и пре него што покуша, лако одустајање 

посебно је уочљиво код нових задатака.  

 Говори, пева и шапуће само себи.  

 Не може изразити мисли на логичан и разумљив начин.  

 

 Према Јенсену (2004) следећа понашања могу указивати на поремећај 

пажње код детета:  

 лоше рачунање напамет,  

 лоше планирање унапред,  

 неосјетљивост на грешке,  

 изразити варијетет способности,  

 ретко завршава започети посао,  

 наглас извикује одговоре,  

 често је ометен,  

 нема стрпљења,  

 неуредан му је радни стол или лични простор,  

 не седи мирно,  

 не може се освртати на прошлост,  

 ограничено му је краткорочно памћење...  
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 Како не би дошло до забуне у дијагонстификовању потребна је и потпуна 

клиничка слика детета. Обележја која се јављају различита су с обзиром на пол, 

доб, али и околину. Пажња је код хиперактивног детета релативно кратког трајања, 

дете никада не заврши до краја оно што је започело, долази до брзог замарања, али 

и повећавања моторичке активности, дете је стално у покрету - „јури попут 

мотора“, неопрезно је, непредвидиво, чести су поремећаји са спавањем. Све то 

најчешће доводи и до физичке исцрпљености родитеља и проблема с дисциплином.  

 

 Проблем се може јавити код дијагнозе када се повремена живахност и 

повећана активност детета у предшколско доба замени хиперактивношћу. 

Предшколско је раздобље живота обележено изразитом активношћу, кретањем, 

игром и заиграношћу и због тога је у то доба често тешко проценити да ли припада 

појачана активност нормалном или прелази у одступање. Поремећаји дефицита 

пажње и хиперактивности дијагностификују се поласком у школу. У школи се дете 

мора прилагодити новој околини и функционисати у групи, а при том не ометати 

њен рад. Потешкоће се с пажњом препознају у немогућности детета код 

извршавања школских задатака у дужем трајању (с обзиром на остале ученике у 

разреду) као и проблемима у организацији и завршавању задатака (Влашић 

Цицварић, 2000).  

 

 Разликујемо два дијагностичка критеријума са различитим симптомима:  

 Први дијагностички критеријум односи се на непажњу: шест (или више), од 

следећих симптома непажње који трају најмање 6 месеци, и то до те мере да 

су маладаптивни и неконзистентни с развојним нивоом: Непажња  

о не посвећују пажњу детаљима или праве грешке због немара у 

школском уратку, послу или другим активностима, 

о често имају тешкоће с одржавањем пажње при обављању задатака 

или у игри,  
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о често се чини да не слушају и кад им се јасно и директно обраћа,  

о често не прате упуства и не довршавају школсе задатке, кућне 

послове или дужности на радном месту (не због пркосног понашања или 

неразумевања упустава),  

о често имају потешкоћа с организизовањем задатака и активности, 

о често избегавају, не воле или одбијају задатке који захтевају трајнији 

ментални напор (као што је школски или домаћи задатак), 

о често губе ствари потребне за испуњавање задатака или активности 

(нпр. играчке, школски прибор, оловке, књиге или алат), 

о често их ометају спољашње околности, 

о често заборављају дневне активности. 

 Други дијагностички критеријум односи се на хиперактивност и 

импулсивност: шест (или више), од следећих симптома хиперактивности и 

импулсивности који трају најмање 6 месеци, и то до те мере да су 

маладаптивни и неконзистентни с развојним нивоом:  

Хиперактивност:  

о често тресу рукама или ногама или се врпоље на столици, 

о устају са столице у разреду или негде другде где се очекује да остану 

на месту,  

о често претерано трче или се пењу у ситуацијама у којима је то 

неприкладно (код адолесцената или одраслих може бити ограничено на 

субјективни осећај немира), 

о често имају тешкоћа ако треба мирно и тихо да се играју или 

обављају слободне активности, 

о често су "у погону" или као да их "покреће мотор", 
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о често претерано причају  

Импулсивност:  

о често "трче" с одговорима пре него што је довршено питање, 

о често имају потешкоћа с чекањем у реду, 

о често прекидају или ометају друге (нпр. упадају у разговор или игру). 

 

 Деца с ADHD-ом и АDD-ом често показују проблеме у подручју моторике 

(немир, активност, покрет); њих занимају многе ствари, али у кратком временском 

раздобљу; у школи увек раде различито од друге деце. Ова деца су неспретна на 

настави физичког васпитања. Пажња им је краткотрајна и неселективна (не 

разликују важније и мање важне ствари), безразложно напуштају активности. У 

добрим тренуцима имају пажњу у трајању од 20 минута, међутим у лошим 

максимало 5 минута. Код њих се неретко јављају проблеми с видном и слушном 

перцепцијом, а понекад и с неким интелектуалним функцијама – имају лоше 

графичко, визуално и непосредно памћење. Осим тога, често показују лоше 

функционисање на емоционално – социјалном подручју (напади беса, афективне 

реакције, агресија, ниско вредновање своје личности, депресија...). Могућ је слабије 

развијен говор, лоше граматичке конструкције и сиромашан речник. Они стварају 

површне односе с околином јер се теже прилагођавају захтевима социјалне околине 

и теже се адаптирају у групу. Неки од ових проблема могу нестати у раздобљу 

адолесценције, али неки могу и остати.  
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УЛОГА ВАСПИТАЧА У РАЗВОЈУ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

 Уз родитеље (породицу), вртић и школа су прве институције, представници 

друштва, са којом се деца срећу и најзначајније су васпитно-образовне институције, 

најсистематичније пројектовани и најбоље организовани центри учења и развоја 

деце и младих. Припремни програм, основно и средње образовање су, уз породицу, 

од највећег утицаја на васпитање, образовање и целокупан развој личности. 

 

 Када су у питању деца са развојним сметњама посебно важне компетенције 

које васпитач треба да има су компетенције за подршку развоју личности детета. 

Васпитач треба да: 

 зна и разуме физичке, емоционалне, социјалне и културне разлике међу 

децом; 

 познаје и разуме психички, емоционални и социјални развој детета;  

 поседује знања о начинима подршке деци из осетљивих друштвених група; 

 познаје различите врсте мотивације и начине мотивисања деце; 

 уме да препозна, мобилише и подстиче развој капацитета сваког детета уз 

уважавање индивидуалности. 

 

 Такође су значајне компетенције за комуникацију и сарадњу. Потребно је да 

васпитач: 

 разуме важност сарадње са родитељима/старатељима и другим партнерима 

у образовно-васпитном раду; 

 поседује информације о доступним ресурсима који могу подржати 

образовноваспитни рад (школским, породичним, у локалној и широј 

заједници);  

 познаје облике и садржаје сарадње са различитим партнерима;  

 поседује знања о техникама успешне комуникације. 
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 Основа васпитања и образовања на предшколском узрасту мора да буде 

конструктивна комуникација и узајамна размена знања између васпитача и деце, 

тако што ће васпитач омогућити детету да напредује од реципијента ка учеснику 

који размишља и чија способност да самостално примењује оно што зна стално 

расте. Школа треба да буде тако организована да сваком детету омогући 

напредовање према сопственим могућностима. Наставници треба да организују 

активност ученика ради прогресивних промена целокупне личности детета, уз 

индивидуализован приступ сваком детету. Савремена образовно-васпитна пракса 

полази од хуманистичко-конструктивистичких позиција – дете је у центру 

интересовања и оно само треба да гради, „конструише“ своје знање, а размена 

информација треба да иде у оба смера – од професионалца и родитеља ка детету и 

обрнуто. 

 

ПОТРЕБЕ И ПРАВА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

 Стандардна листа развојних потреба сваког детета обухвата:  

 потребе за очувањем здравља;  

 образовне потребе;  

 потребе за успешним емоционалним развојем;  

 потребе за успешном социјализацијом;  

 потребе за развојем и очувањем идентитета;  

 потребе за одржањем успешних породичних и социјалних односа;  

 потребе за социјалним представљањем и  

 вештине самозбрињавања.  

 

 Ова листа потреба важи и за дете са тешкоћама у развоју, с тим што је начин 

задовољавања ових потреба знатно сложенији (Хрњица, 2011). Масловљев модел 

(1982) садржи следеће класе потреба:  

1. Егзистенцијалне потребе везане за опстанак појединца и врсте;  
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2. Потребе за сигурношћу;  

3. Потребе за прихватањем, признањем, самопоштовањем, љубављу;  

4. Сазнајне потребе;  

5. Естетске потребе;  

6. Потребе за развојем очуваних (како откривених тако и неоткривених) 

способности.  

 

 Према овом моделу потреба, треба истаћи да су оне у хијерархијском низу, 

тако да није могуће задовољити потребе вишег реда, без задовољења потреба које 

су основније (базичне), као и то да ако су базичне потребе незадовољене, оне 

блокирају задовољење потреба из наредне класе. Овај феномен се назива 

сензибилизација. Тако на пример, незадовољена потреба за сигурношћу битно 

отежава задовољење потребе за љубављу, признањем и сл., али осетљивост особе 

због немогућности да задовољи ове потребе се значајно повећава. “Глад за 

љубављу” особа са инвалидитетом представља пример деловања сензибилизације 

на опис животне ситуације особа које имају потребу за додатном подршком. 

Љубомора, која је код ових особа веома изражена у одраслом добу, последица је 

несигурности која ове особе прати најчешће од самог рођења. Постоји низ додатних 

услова које треба узети у обзир када покушавамо да стручно оспособимо 

родитеље/хранитеље за задовољење ових потреба. То су:  

 Врста и степен развојне тешкоће;  

 Степен достигнутог физичког, интелектуалног, емоционалног и социјалног 

развоја детета;  

 Пол детета;  

 Узраст детета;  

 Дотадашње последице развојне тешкоће на укупан развој детета;  

 Време настанка развојне тешкоће;  

 Предузете мере на њеном ублажавању;  

 Доступност и компетентност сарадника институција које помажу детету.  
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 Наведеној листи се може додати мотивисаност детета и породице која брине 

о детету да активно учествује у активностима којима се детету помаже.  

 

 Митић (2009) истиче да када је реч о егзистенцијалним потребама, анализа 

егзистенцијалне ситуације деце са инвалидитетом у хранитељским породицама 

јасно показује да је могућност за задовољење ове класе потреба незадовољавајућа. 

И саме хранитељске породице најчешће су у стању егзистенцијалне оскудице. 

Материјално сиромаштво битно смањује задовољење свих оних потреба које 

подразумевају бар минимална материјална улагања. Задовољење сазнајних, 

естетских и развојних потреба представља типичан пример последица социјалне и 

материјалне депривације на људски развој.  

 

 Потреба за сигурношћу једна је од најчешће незадовољених потреба особа 

са тешкоћама у развоју. Посебно се појаћава у ситуацији када дете нема биолошке 

родитеље или су га родитељи напустили. У овом случају јасно се види деловање 

двоструког ризика на неку људску потребу. И развојна тешкоћа и одсуство 

родитељске бриге, свака за себе, остављају тешке последице на осећање 

сигурности. Удружене, скоро су нерешив проблем. Трајно осећање несигурности 

битно отежава очување способности, а има и значајне последице на однос особе са 

тешкоћама у развоју са другим људима. Неповерење у друге и љубомора у 

односима са партнером, најчешће су последице трајне несигурности (Хрњица 

2011).  

 

 Љубав, признање, прихватање, самопоштовање – клиничко искуство у раду 

са особама ометеним у развоју указује да је један од разлога неуспешних 

емоционалних веза са партнерима везан за испољавање неосноване љубоморе 

према партнеру, емоционалну хладноћу, нереално високе захтеве, посесиван однос 

и смањену осетљивост за потребе других. Ове реакције могуће је схватити и као 

неку врсту последица трајне несигурности, али и као одбрану самопоштовања. 
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 Пошто особе из ове групе ретко добијају прилику да раде, а камоли да 

испоље своје способности, мало је прилика за одавање признања од других 

(Хрњица 2011).  

 

 Сазнајне и естетске потребе – задовољавање сазнајних потреба као и 

задовољавање естетских потреба у значајној мери је повезано са материјалном 

ситуацијом и стимулацијом од других људи. Школско образовање, када је успешно, 

у доброј мери задовољава обе ове класе потреба. Подаци о образовању особа са 

тешкоћама у развоју, бар до сада, нису били ни мало оптимистички. Инклузивни 

покрет би требало да да значајан помак у овој области, али само под условом да 

буде остварен на начин који мења животни простор особе са тешкоћама у развоју 

која у њему живи, а тиме и квалитет живота те особе (Хрњица 2011).  

 

 Развојне потребе – да би очуване способности могле бити развијене и 

одржане неопходна су два услова: да буде смањена напетост изазвана осећањем 

несигурности такве особе и постојање подстицајне средине у дететовом окружењу. 

Породица која брине о детету је основни подстицај развоја. Да би овај услов био 

испуњен породици треба помоћи да савлада вештине подстицања и да има 

материјалне услове које таква активност захтева. Овај услов је тешко испунити, али 

треба покушати, тамо где за то постоје бар минимални услови. Тамо где породица 

заиста нема минималних услова компензаторни значај вртића/школе је још 

важнији, па тиме и потреба за што већом сарадњом породице са институцијама у 

образовању, као и са локалним институцијама намењеним деци (Хрњица 2011). 
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ЕМПИРИЈСКИ ДЕО 

 

ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Поремећаји у понашању код деце, данас на жалост нису ретка појава. С 

обзиром на чињеницу да васпитачи велику количину времена проведу са децом и 

имају прилику да уоче евентуалне поремећаје у њиховом понашању, свакако је 

кључно да уочени проблем, васпитач даље комуницира и према дететовој 

породици. 

 

 Да ли васпитачи идентификују поремећаје у понашању код деце? 

 

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Деца са тешкоћама у развоју чине веома разнолик скуп. Тешкоћа у развоју 

може бити генетског порекла, настати током гравидитета, бити последица 

порођајне трауме, тежег обољења или изузетно тешких околности (социјално-

психолошких, материјалних или здравствених) породице у којој дете живи. 

Класификациони систем Америчке асоцијације за психијатрију обухвата следеће 

три основне групе поремећаја понашања: поремећај пажње са хиперактивношћу, 

бунтовничко-пркосно понашање и поремећај понашања који подразумева 

агресивне и антисоцијалне акције (АПА, 2000). 

 

 Предмет овог истраживања јесте улога васпитача у препознавању деце са 

неким од поремећаја у понашању. 
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ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Главни циљ овог истраживања је утврдити да ли васпитачи умеју да 

препознају неки од поремећаја у понашању код деце у васпитној групи. 

 

ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

1. Утврдити учесталост поремећаја понашања код деце у пракси,  

2. Утврдити најчешће поремећаје који се јављају у пракси,  

3. Утврдити да ли васпитачи умеју да препознају дете са поремећајем 

понашања,  

4. Утврдити да ли су васпитачи информисани о поремећајима понашања код 

деце. 

 

 Спровођењем одређених задатака добићемо информације које су нам 

потребне да дођемо до нашег циља. 

 

ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Хипотезе су тесно повезане са циљем и задацима проучавања и 

истраживања. Оне представљају претпоставке којима се исказују очекивања у 

погледу исхода предузетог истраживања. То су, у ствари, претпостављени одговори 

на педагошка истраживачка питања.  

 

 У овом истраживању, постављене су следеће хипотезе: 

1. Претпоставља се да се поремећаји у понашању код деце у васпитној групи 

често појављују (Општа хипотеза).  

2. Претпоставља се да се код деце најчешћи као поремећај понашања јавља 

бунтовничко-пркосно понашање.  
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3. Претпоставља се даваспитачи умеју да препознају поремећај понашања код 

деце. 

4. Претпоставља се да су васпитачи информисани и умеју да препознају 

индикаторе проблема у понашању деце. 

 

ВАРИЈАБЛЕ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Варијабла, тј. променљива, је карактеристика, својство, обележје неке појаве 

која се мења (варира), док се појава која не варира назива непроменљива или 

константа. Варијабла која се под утицајем независне варијабле мења назива се 

зависна. Осим зависне и независне варијабле имамои друге варијабле које 

исраживач настоји елиминисати или неутралисати, а то су паразитарне варијабле. 

 

 У овом истраживању зависну варијаблу чини поремећај у понашању код 

деце, а независну варијаблу улога васпитача. 

 

МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 

 Метода означава смишљен и устаљен поступак за постизање одређеног 

циља, и за остваривање неке практичне делатности. У овом истаживању коришћена 

је дескриптивна метода, док од техника користила техника анкетирања.  

 

 Инструмент који је коришћен је упитник. У истраживању је кориштен 

упитник који је самостално креиран и садржи питања за васпитаче на допуњавање 

као и питања у виду скале процене. Питања су се односила на: опште податке о 

васпитачу, учесталост и врсту поремећаја понашања код деце у пракси, индикаторе 

понашања код деце са поремећајем пажње са хиперактивношћу, бунтовничким 

понашањем и агресивним понашањем. Осим тога, упитник је садржао и питања 

везана за информисаност васпитача о поремећајима понашања код деце. Поред 
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упитника за васпитаче, кориштен је и упитник о детету са поремећајем понашања 

који такође садржи питања у виду скале процене. Питања су се односила на узраст, 

пол, врсту поремећаја и понашање детета. 

 

 У истраживању је коришћен упитник који је самослатно креиран и садржи 

питања за васпитаче на допуњавање као и питања у виду скале процене. Питања су 

се односила на: опште податке о васпитачу, учесталост и врсту поремећаја 

понашања код деце, индикаторе понашања код деце са поремећајем пажње са 

хиперактивношћу, бунтовничким и агресивним понашањем . Осим тога, упитник 

је садржао и питања везана за информисаност васпитача о поремећајима понашања 

код деце. 

 

МЕТОДА ИСТРАЖИВАЊА: дескриптивна метода 

ТЕХНИКА ИСТРАЖИВАЊА: анкетирање 

ИНСТРУМЕНТ ИСТРАЖИВАЊА: упитник 

УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА: 32 васпитача 

УСТАНОВА:П.У. “Радост” у Србобрану у 9 објеката 

МЕСТО: Србобран 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ЊИХОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА  

 

 На основу података, које сам добила путем упитника и који су попунили 

васпитачи, дошла сам до резултата, које ћу приказати у даљњем тексту. 

 

Пол Фреквенција Проценат 

Мушки 0 0 

Женски 32 100 

Укупно 32 100 

Табела бр.1: Полна структура испитаника  

 

 

Графикон бр.1 Често се деси да у васпитној групи приметим понашања код детета 

која наводе на то да је оно антисоцијално и агресивно, а да претходно нисам 

информисана о тим проблемима понашања код детета. 

У потпуности се слажем Углавном се слажем Нсам сигуран/на

Углавном се не слажем Уопште се не слажем
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Графикон бр.2 Дешавало се да моја процена буде покретач успостављања 

дијагнозе и рада са агресивном и антисоцијалном децом. 

 

 Након анализе одговора закључујемо да велика већина васпитача, њих 

тридесеторо (93,75%) уочава понашања код детета која наводе на то да је оно 

антисоцијално и агресивно, иако нису имали информације о томе. Такође, процена 

24 васпитача (75%) да неко дете има антисоцијално и агресивно понашање је у 

пракси довело до успостављања дијагнозе и рада са агресивном и антисоцијалном 

децом. 

 

 23 васпитача (72%) уочава понашања код детета која наводе на то да дете 

има поремећај пажње са хиперактивношћу, иако нису имали информације о томе. 

У потпуности се слажем Углавном се слажем Нсам сигуран/на

Углавном се не слажем Уопште се не слажем
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Такође, процена 23 васпитача (72%) да неко дете има поремећај пажње са 

хиперактивношћује у пракси довело до успостављања дијагнозе и рада са 

хиперактивном децом која имају поремећај пажње. 

 

 

Графикон бр.3 Често се деси да у васпитној групи приметим понашања код детета 

која наводе на то да оно има поремећај пажње са хиперактивношћу, а да 

претходно нисам информисана о тим проблемима понашања код детета. 

У потпуности се слажем Углавном се слажем Нсам сигуран/на

Углавном се не слажем Уопште се не слажем
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Графикон бр.4 Дешавало се да моја процена буде покретач успостављања 

дијагнозе и рада са хиперактивном децом која имају поремећај пажње. 

 

 26 васпитача (81%) уочава бунтовничко-пркосно понашање код детета, иако 

нису имали информације о томе. Такође, процена 25 васпитача (78%) да неко дете 

има бунтовничко-пркосно понашање је у пракси довело до успостављања дијагнозе 

и рада са децом која имају бунтовничко-пркосно понашање. 

 

У потпуности се слажем Углавном се слажем Нсам сигуран/на

Углавном се не слажем Уопште се не слажем
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Графикон бр.5 Често се деси да у васпитној групи приметим бунтовничко-

пркосно понашање код детета, а да претходно нисам информисана о тим 

проблемима понашања код детета. 

У потпуности се слажем Углавном се слажем Нсам сигуран/на

Углавном се не слажем Уопште се не слажем
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Графикон бр 6 Дешавало се да моја процена буде покретач успостављања 

дијагнозе и рада са децом која имају бунтовничко-пркосно понашање. 

  

У потпуности се слажем Углавном се слажем Нсам сигуран/на

Углавном се не слажем Уопште се не слажем
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 Васпитачи су углавном умели да препознају индикаторе у понашању 

агресивне и антисоцијалне деце, па су тако просечни одговори на наведене тврдње 

приказани у Табели 2. 

 

Агресивно и антисоцијално дете препознаћемо по 

следећим поступцима детета: 

Просечан одговор 

васпитача 

1. У одређеним ситуацијама дете је склоно нарушавању 

телесног и моралног интегритета друге деце. 

4 

2. Када дође до неслагања или свађе са другом децом, 

дете конфликте решава физичким нападом на другу 

децу. 

4,18 

3. Када дође до неслагања или свађе са другом децом, 

дете конфликте решава викањем и бацањем ствари. 

4,12 

4. Дете је склоно намерном уништавању предмета из 

вртића 

4,18 

5. Дете чува играчке са којима се игра и пажљиво је 

приликом игре. 

3,31 

6. Дете гура и чупа другу децу уколико се она понашају 

како њему не одговара. 

4,09 

7. Дете се углавном игра само и не дозвољава другој 

деци да се прикључе игри. 

3,39 

8. Дете не воли да учествује у групним активностима у 

којима је потребно да сарађује са другом децом. 

3,87 

Табела бр. 2 

 

 Просечан одговор свих васпитача на све наведене тврдње о понашању 

агресивне и антисоцијалне деце је 3.96. Овакви резултати нам говоре да су 

васпитачи добро информисани и да умеју да препознају индикаторе у понашању 

детета које има агресивно и антисоцијално понашање. 
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 Просечни одговори на тврдње које се односе на понашања која указују да 

дете има поремећај пажње са хиперактивношћу су приказани у Табели 3. 

 

Поремећај пажње са хиперактивношћу препознаћемо по 

следећим поступцима детета: 

Просечан одговор 

васпитача 

1. Никада не заврши започету радњу. 4,12 

2. Не може да се концентрише дуго на једну активност. 4,21 

3.Не може да седи мирно и сачека да заврши свој рад 

током активности цртања. 

4,18 

4. Дете се не може концентрисати, скаче са задатка на 

задатак. 

4,31 

5. Дете заборавља налоге и неорганизовано је, 

истовремено га интересује више ствари, али ни једна до 

краја. 

4,40 

6. Током активности попут читања приче дете је 

немирно, врти се, не слуша. 

4,28 

7. Дете је дуго заинтересовано за започету игру и 

учествује у њој до краја. 

4,18 

Табела бр. 3 

 

 Просечан одговор свих васпитача на све наведене тврдње о понашању 

хиперактивне деце са поремећајем пажње је 4.24. Овакви резултати нам говоре да 

су васпитачи добро информисани и да углавном умеју да препознају индикаторе у 

понашању хиперактивне деце са поремећајем пажње. 
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 Просечни одговори на тврдње које се односе на понашања која указују на 

бунтовничко-пркосно понашање код деце суприказани у Табели 4. 

 

Бунтовничко-пркосно понашање детета 

препознаћемо по следећим поступцима детета: 

Просечан одговор 

васпитача 

1. Дете одбија да учествује у активностима које је 

васпитач организовао. 

3,93 

2. Дете често не жели да се игра заједно са својим 

вршњацима. 

3,78 

3. Дете често плаче и хистерише јер не жели да уради 

оно што је васпитач затражио од њега. 

4,09 

4. Дете често удара ногама о под јер не жели да уради 

оно што је васпитач затражио од њега. 

3,75 

5. Дете врло радо учествује у активностима које је 

васпитач организовао. 

3,59 

6. Дете често има изливе беса када не може да ради то 

што је замислило. 

3,81 

Табела бр. 4 

 

 Просечан одговор свих васпитача на све наведене тврдње о бунтовничко-

пркосном понашању деце је 3.82. Овакви резултати нам говоре да су васпитачи 

добро информисани и да углавном умеју да препознају индикаторе у бутновничко-

пркосног понашања код деце. 

 

Информисаност васпитача о проблемима понашања деце 

 Највећи број васпитача, 31 (97%), сматра да има било каква сазнања о 

проблемима понашања код деце, док само један васпитач тврди да оваква сазнања 

нема. Највећи број васпитача, 24 (75%), је то сазнање стекло током школовања, а 8 

васпитача (25%) су оваква сазнања стекли на семинарима. 30 васпитача (93,75%) је 
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похађало неку врсту обуке за инклузивно образовање, а највећи број обука је био 

организован у оквиру семинара у вртићу. 

 

ДИСКУСИЈА 

 

ПОСЕБНЕ ХИПОТЕЗЕ: 

1. Претпоставља се да се код деце најчешћи као поремећај понашања јавља 

бунтовничко-пркосно понашање.  

15 васпитача (47%) се најчешће сусретало са бунтовничко-пркосним 

понашањем, 10 васпитача (31%) са поремећајем понашања који подразумева 

агресивне и антисоцијалне акције, а 7 васпитача (22%) са поремећајем 

пажње са хиперактивношћу. Овакви резултати доводе до закључка да се у 

пракси испитаних васпитача најчешће јавља бунтовничко-пркосно 

понашање. Оваквим резултатима је наведена хипотеза потврђена. 

 

2. Претпоставља се даваспитачи умеју да препознају поремећај понашања код 

деце. 

Резултати анкете говоре да васпитачи углавном уочавају индикаторе 

поремећаја понашања код деце, па тако 30 васпитача (93,75%) сматра да 

уочава понашања код детета која наводе на то да је оно антисоцијално и 

агресивно, а да претходно нису информисана о тим проблемима понашања 

код детета. 23 васпитача (72%) сматра да уочава понашања код детета која 

наводе на то да дете има поремећај пажње са хиперактивношћу, а да 

претходно нису информисана о тим проблемима понашања код детета, а 26 

васпитача (81%) уочава бунтовничко-пркосно понашање код детета, а да 

претходно нису информисана о тим проблемима понашања код детета. 

Такође, након анализе резултата инстраживања закључујемо да васпитачи 

умеју да уоче индикаторе понашања код сва три поремећаја понашања, а 

просечан одговор на сва питања везана за индикаторе проблема у понашању 
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је 4,01 (на скали од 1 до 5, где 4 означава „углавном се слажем“). Наведеним 

резултатима истраживања ова хипотеза је потврђена.  

 

3. Претпоставља се да су васпитачи информисани и умеју да препознају 

индикаторе проблема у понашању деце. 

Резултати анкете нам указују на то да 97% васпитача сматра да има било 

каква сазнања о проблемима понашања код деце, док само 3% васпитача 

сматра да оваква сазнања нема. Васпитачи су таква сазнања стекли на разне 

начине, а највећи проценат васпитача (75%) је то сазнање стекло током 

школовања, а 25% васпитача су оваква сазнања стекли на разним 

семинарима. 93,75% васпитача је похађало неку врсту обуке за инклузивно 

образовање, а највећи број обука је био организован у оквиру семинара у 

вртићу. С обзиром на то да је преко 75% васпитача дало тачне одговоре на 

питања везана за поступке деце са проблемима у понашању, ова хипотеза је 

доказана. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 Главни циљ рада био је утврдити да ли васпитачи умеју да препознају неки 

од поремећаја у понашању код деце у васпитној групи. Осим тога, задаци 

истраживања су били утврдити: 

 проценат учесталости поремећаја понашања код деце у пракси, 

 најчешће поремећаје који се јављају, 

 да ли васпитачи умеју да препознају дете са поремећајем понашања и 

 да ли су васпитачи информисани о поремећајима понашања код деце и 

њиховим индикаторима. 

 

 Све постављене хипотезе у раду су на основу резултата одговора васпитача 

потврђене. Улога васпитача у препознавању деце са проблемима у понашању је 

велика и због тога је јако битно да васпитачи знају како да препознају дете са 

проблемом и како да се опходе према њему. Поред тога, однос васпитача и 

родитеља је такође битна и важно је да они имају добру комуникацију и сарадњу 

како би заједно помогли детету. Васпитачи морају имати стрпљења и разумевања 

према детету, али са друге стране се морају опходити према њему без јасног 

наглашавања проблема код детета како се оно не би осећало издвојено и другачије 

од остале деце.  
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ПРИЛОГ 

 

AНKETA 

Ова анкета је направљена у циљу истраживања проблема у психофизичком развоју 

деце. Инстраживање ће бити објављено у склопу специјалистичког рада под 

насловом Улога васпитача у препознавању деце са проблемима у 

психофизичкомразвоју.. Молим Вас да на питања која следе одговарате искрено. 

Ова анкета је анонимна, према томе, Ваше име и име детета неће бити назначено у 

склопу истраживања. 

1. Опште информације васпитача 

1. Године старости: ________ 

2. Пол: ________ 

3. Степен образовања: __________ 

4. Године стажа у струци: __________ 

5. Узрасна група у којој тренутно радите: ________ 

6. Број деце у групи: _______ 

7. За колико деце у вашој тренутној групи сматрате да има неки проблем у 

психофизичком развоју? __________ 

8. Колики проценат деце у вашем целокупном искуству сматрате да има проблем 

у психофизичком развоју: _____________ 

9. Са којим поремећајима понашања сте се најчешће сусретали у пракси?  

a) Поремећај пажње са хиперактивношћу, 

b) Бунтовничко-пркосно понашање или 

c) Поремећај понашања који подразумева агресивне и антисоцијалне акције.  
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2. Уочавање проблема у понашању код деце 

 

Молимо Вас да на скали од 1 до 5 оцените следеће тврдње. 

Бројеви имају следеће значење:  

1 – уопште се не слажем 

2 – углавном се не слажем  

3 – нисам сигуран/на  

4 – углавном се слажем 

5 – у потпуности се слажем 

 

Питање 
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1. Често се деси да у васпитној групи 

приметим понашања код детета која наводе на 

то да је оно антисоцијално и агресивно, а да 

претходно нисам информисана о тим 

проблемима понашања код детета. 

1 2 3 4 5 

2. Дешавало се да моја процена буде покретач 

успостављања дијагнозе и рада са агресивном 

и антисоцијалном децом. 

1 2 3 4 5 

3. Често се деси да у васпитној групи 

приметим понашања код детета која наводе на 

то да оно има поремећај пажње са 

хиперактивношћу, а да претходно нисам 

информисана о тим проблемима понашања 

код детета. 

1 2 3 4 5 

4. Дешавало се да моја процена буде покретач 

успостављања дијагнозе и рада са 

хиперактивном децом која имају поремећај 

пажње.  

1 2 3 4 5 

5. Често се деси да у васпитној групи 

приметим бунтовничко-пркосно понашање 

код детета, а да претходно нисам 

информисана о тим проблемима понашања 

код детета. 

1 2 3 4 5 
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6. Дешавало се да моја процена буде покретач 

успостављања дијагнозе и рада са децом која 

имају бунтовничко-пркосно понашање. 

1 2 3 4 5 

 

3. Индикатори проблема у понашању деце 

Молимо Вас да на скали од 1 до 5 оцените следеће тврдње. 

Бројеви имају следеће значење:  

1 – уопште се не слажем 

2 – углавном се не слажем  

3 – нисам сигуран/на  

4 – углавном се слажем 

5 – у потпуности се слажем 

 

Питање 

Агресивно и антисоцијално дете 

препознаћемо по следећим поступцима 

детета: 
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о
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о
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У
 

п
о
тп
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н

о
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1. У одређеним ситуацијама дете је склоно 

нарушавању телесног и моралног 

интегритета друге деце. 

1 2 3 4 5 

2. Када дође до неслагања или свађе са 

другом децом, дете конфликте решава 

физичким нападом на другу децу. 

1 2 3 4 5 

3. Када дође до неслагања или свађе са 

другом децом, дете конфликте решава 

викањем и бацањем ствари. 

1 2 3 4 5 

4. Дете је склоно намерном уништавању 

предмета из вртића. 

1 2 3 4 5 

5. Дете чува играчке са којима се игра и 

пажљиво је приликом игре. 

1 2 3 4 5 

6. Дете гура и чупа другу децу уколико се она 

понашају како њему не одговара. 

1 2 3 4 5 
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Питање 

Поремећај пажње са хиперактивношћу 

препознаћемо по следећим поступцима детета: 
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1. Никада не заврши започету радњу. 1 2 3 4 5 

2. Не може да се концентрише дуго на једну 

активност. 

1 2 3 4 5 

3. Не може да седи мирно и сачека да заврши свој 

рад током активности цртања. 

1 2 3 4 5 

4. Дете се не може концентрисати, скаче са задатка 

на задатак. 

1 2 3 4 5 

5. Дете заборавља налоге и неорганизовано је, 

истовремено га интересује више ствари, али ни 

једна до краја. 

1 2 3 4 5 
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Питање 

Бунтовничко-пркосно понашање детета 

препознаћемо по следећим поступцима 

детета: 
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1. Дете одбија да учествује у активностима 

које је васпитач организовао. 

1 2 3 4 5 

2. Дете често не жели да се игра заједно са 

својим вршњацима.  

1 2 3 4 5 

3. Дете често плаче и хистерише јер не жели 

да уради оно што је васпитач затражио од 

њега. 

1 2 3 4 5 

4. Дете често удара ногама о под јер не жели 

да уради оно што је васпитач затражио од 

њега. 

1 2 3 4 5 

5. Дете врло радо учествује у активностима 

које је васпитач организовао.  

1 2 3 4 5 

 

 

4. Информисаност васпитача о проблемима понашања деце 

 

1. Да ли имате било каква сазнања о проблемима понашања код деце?    ДА  НЕ 

2. Где сте стекли сазнања која имате? _____________________________________ 

3. Да ли сте похађали неку врсту обуке за инклузивно образовање? ДА    НЕ 

4. Ако јесте, где сте је полагали и каква обука је у питању? 

_____________________________________ 

 


