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УВОД 

Методолошки приступ у анализи стања ментално ретардираних 
ученика  разматрали смо кроз однос између способности ученика с једне 
стране и програмских захтева са друге, са интенцијом расветљавања 
дилеме колико је школа са својим програмским захтевима усклађена са 
развојним потребама ретардиране деце. Другим речима, основни 
недостатак је тај да постојећи систем школовања менталну ретардацију 
третира само као педагошки проблем, а да није прилагођен развојним 
потребама ове деце. Други недостатак се односи на методологију 
одређивања степена ретардације по којој се предност даје неспосо-
бностима и ограничењима ученика, а не активним и латентним 
функционалним капацитетима. Трећи недостатак регистрован је у пракси. 
Реч је, заправо, о ставу да се у едукацији ментално ретардираних мањи 
значај придаје едукацији покрета и третману моторних способности. 

Резултат несклада између развојног нивоа ученика и програмских 
захтева који се пред њих постављају у процесу специјалне едукације је 
школски неуспех и делимично усвајање знања које није довољно за 
наставак школовања/професионалног оспособљавања и отежан и/или 
онемогућен даљи процес социјалне интеграције и компетенције ометеног 
ученика (Ђорђевић, 1998).  

Када говоримо о актуелном Наставном плану и програму 
физичког васпитања лако ментално ретардираних ученика (Службени 
гласник Републике Србије - Просветни гласник, 1993. број 19, стр.  
36 – 52)  поставили бисмо неколико питања: 
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- Да ли је у пракси остварен основни циљ и задатак који је 
постављен унутар задатог планско - програмског оквира физичког 
васпитања који је на снази? 

- Да ли је програм квалитетан, савремен и одговара ли условима у 
којима се реализује? 

- Да ли су ученици задовољни програмским предлозима? 
Сматрамо да актуелни Наставни план и програм физичког 

васпитања чини скраћене садржаје програма физичког васпитања 
редовних школа. Није заснован на способностима ментално ретардираних 
ученика и не дефинише релацију између одређених развојних норми и 
захтева, односно не даје одговор на питање шта лако ментално 
ретардирани ученици треба да усвоје на одређеној етапи развоја имајући у 
виду њихове моторне, когнитивне, говорне, социјалне способности. 
Затим, поставља се питање како, када, чиме и на ком узрасту ће се 
остварити сваки од постављених задатака понаособ, односно, шта то, у 
ствари, значи када се одређени захтев постави ментално ретардираним 
ученицима различитог узраста (7, 12, 15 или 17 година)? Овде бисмо 
посебно скренули пажњу да се све чешће у школама за лако ментално 
ретардиране ученике срећу ученици који функционишу у оквирима испод 
граница лаке менталне ретардације и који захтевају другачији приступ. 

Рапаић и сарадници (2001) сматрају да планови и програми за 
ученике ометене у развоју, у складу са савременом дефектолошком 
методологијом и усклађени са европским организационим оквиром, 
подразумевају: 

- израду наставних планова и програма у контролисаним условима 
кроз пројектни приступ; 

- програме који подстичу развој когнитивних, моторних, 
комуникационих и социјалних функција; 

- увођење ваннаставних индивидуалних програма чији је задатак 
подизање неуробихевиоралних способности за праћење и 
савладавање наставних програма; 

- увођење система контроле;  
- специјалну едукацију као део (ре) хабилитације ученика ометених 

у развоју. 
Даље, у расправи о менталној ретардацији, значајне су две ствари:  

појава дискогнитивног развоја виших и нижих функција с једне стране, и 
дисхармоничног развоја способности (моторних, когнитивних, 
комуникативних и социјалних) с друге стране. 

Међутим, чињеница  да деца са менталном ретардацијом не 
представљају хомогену популацију, одређену количником интелигенције 
као једином детерминантом способности, намеће питање  оправданости и 
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одрживости сагледавања менталне ретардације као јединственог 
клиничког ентитета. “Сагледавање функционалне организације 
неуропсихичких способности, специфичности “когнитивног стила” и 
примарног дефицита код деце са менталном ретардацијом су услов 
индивидуализације приступа при планирању, спровођењу и евалуацији 
рехабилитационог програма” (Глигоровић, Глумбић, 2002, стр. 120). 

Велики број описаних когнитивних способности и дефицита 
ментално ретардираних особа директно детерминишу моторно 
функционисање, и тичу се односа између спољашње средине као извора 
стимулуса и начина пријема и обраде информација и организовања 
одговора (Рапаић, Недовић, 1996, Николић, Ђорђевић, 2002). Планирање, 
организовање и интегрисање процеса перцепције, когниције и моторне 
активности је значајно у стратегији извршавања моторног задатака.  

Ментална ретардација, као стање развојне дезинтеграције 
кортикалног и субкортикалног нивоа, чији се симптоми најпре уочавају 
на нивоу локомоције и мишићног тонуса, често има за последицу 
поремећај тоничне организованости (Lesny, 1980). 

Моторно функционисање ментално ретардираних  је у свом 
најелементарнијем виду ометено прво когнитивним, а последично томе и 
проблемима везаним за лоше држање тела који су честа појава у овој 
популацији - кифотично, сколиотично, лордотично држање тела, равна 
стопала (Ђорђевић, 1998). Слабо кретање, немогућност или отежаност 
координације горњих екстремитета, значајно редукују активност детета 
прво у породичној, а затим школској средини. Тако се смањује број 
активности преко којих дете усавршава постојеће и развија нове 
способности. 

Развој науке и технике, посебно у области когнитивне 
психологије, последњих десет година, довели су до значајног кориговања 
ставова према деци и омладини ометеној у развоју. Све више се истиче да 
с аспекта рехабилитације и едукације, ову децу треба посматрати кроз 
моторне дефиците због којих они нису у стању да се уклопе у ширу и ужу 
социјалну средину. Ово подразумева примену оних процедура где 
моторно ангажовање изазива позитивне когнитивне ефекте и обрнуто. 
Тако је циљ рехабилитације и едукације ментално ретардираних 
интеграција нижих когнитивних система у више интегративне системе 
који ће ретардираној особи подићи диспозиције на ниво оперативности у 
социјалном контексту. Говоримо, наиме, о оним елементима моторног и 
когнитивног, који као мање функционалне целине недостају већима, а 
преко којих ретардирана особа не може да оствари адекватан социјални 
контакт, због чега је делимично или потпуно хендикепирана (Рапаић и 
сар, 1997). 
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживањем је обухваћено 49 ученика обухваћених наставом 
физичког васпитања у ОШ “Бошко Буха” у Београду. Истраживање је 
обављено у ОШ “Бошко Буха” у Београду у којој се по посебном плану и 
програму образују и васпитавају лако ментално ретардирани ученици, у 
току школске  2000/2001 године. 

Критеријуми за формирање узорка су решење Комисије за 
категоризацију (ученик категорисан као ментално ретардиран), образовни 
ниво (ученик V, VI, VII или VIII разреда основне школе) и уредан 
неуролошки налаз (није евидентиран неуролошки дефицит типа 
парезе/парализе, ЕПИ напади и сл.)  

Да бисмо описали узорак посматрали смо пол, календарски узраст, 
образовни ниво и IQ. Анализом дистрибуције ученика у односу на ове 
варијабле утврдили смо велику хетерогеност у односу на IQ. Календарски 
узраст се кретао од 11 до 16 година, при чему у нашим условима 
календарски узраст не условљава директно и образовни ниво, односно 
разред који ће ученик похађати, тако да смо имали ученике већег 
календарског узраста у нижим разредима. Више је било дечака него 
девојчица.  

Графикон 1. Структура узорка према полу 

82%

18%

muski zenski
 

Годишњак 12 (2004) 53 



Рапаић Д., Ђорђевић С. – ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИХ УЧЕНИКА... 

Графикон 2. Структура узорка у односу на IQ 
 

16%

35%

49%
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Дистрибуција испитаника у односу на ментални статус, тј. 
вредност IQ-а, приказана је на графикону 2. У нашем узорку било је 
16,3% оних ученика који припадају категорији испод 50, затим 34,7% 
оних који припадају категорији од 50 – 69 и 49,0% оних из категорије 
преко 70. Додали бисмо овде да је најнижи IQ у нашем узорку био 46, а 
највиши 88 (аритметичка средина групе је 67,1429 уз стандардну 
девијацију 13,9074). 

Табела 1. Структура узорка у односу на календарски узраст и 
                  образовни ниво 

КУ 11 год. 
(1990) 

12 год. 
(1989) 

13 год. 
(1988) 

14 год. 
(1987) 

15 год. 
(1986) 

16 год. 
(1985) Укупно 

Раз Н % Н % Н % Н % Н % Н % Н % 

V 1 2,0 6 12,2 4 8,3 2 4,1 / / / / 13 26,5 

VI / / 1 2,0 8 16,3 6 12,2 / / / / 15 30,6 

VII / / / / / / 3 6,1 12 24,6 / / 15 30,6 

VIII / / / / / / / / 3 6,1 3 6,1 6 12,2 

Тотал 1 2,0 7 14,2 12 24,6 11 22,4 15 30,6 3 6,1 49 100 
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Дистрибуција испитаника у односу на образовни ниво и 
календарски узраст приказана је у табели 1. Наш узорак чинили су 
ученици старости од 11 до 16 година, при чему је у  узрасту од 11 година 
2,0% ученика који су у V разреду; у узрасту 12 година 14,2% V и VI 
разреда; 13 година 24,6% V и VI разреда; 14 година 22,4% V, VI и VII 
разреда; 15 година 30,6% VII и VIII разреда и у узрасту од 16 година 6,1% 
ученика у VIII разреду. Просечна старост групе је 14 година (аритметичка 
средина 87,1633 уз стандардну девијацију 1,2474). У узорку је било 26,5% 
ученика петог разреда, 30,6% шестог, 30,6% седмог и 12,3% осмог разреда 
(аритметичка средина групе је 6,2857 са стандардном девијацијом 1,0000). 

Физичке способности које смо процењивали  су мишићна снага 
ногу процењена бројем правилно изведених чучњева са испруженим 
рукама, затим, мишићна снага руку процењена бројем коректно изведених 
склекова и брзина трчања процењена брзином трчања на 30м из високог 
старта. Постигнуће је оцењено квантитативно (број правилно изведених 
чучњева, склекова и трчање у секундама), а резултати су обрађени 
статистички мерама учесталости (фреквенције и проценти), мерама 
централне тенденције (аритметичка средина и стандардна девијација). 

РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ 

Табела 2. Постигнуће на тесту мишићне снаге ногу 

Број чучњева Н % Кумулативни % 

0 - 10 12 24,5 24,5 
11 - 20 21 42,8 67,3 
21 - 30 5 10,2 77,5 
31 - 40 5 10,2 87,7 
41 - 50 2 4,1 91,8 
51 – 60 2 4,1 95,9 
61 - 70 2 4,1 100 
Тотал 49 100  

 
АС СД Минимум Максимум 

22,1020 15,4127 0,00 68,00 
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Табела 6. Постигнуће на тесту мишићне снаге руку 

Број склекова Н % Кумулативни % 

0 16 32,7 32,7 
1 - 5 14 28,5 61,2 

6 - 10 7 14,3 75,5 
11 - 15 7 14,3 89,8 
16 - 20 2 4,1 93,9 
21 - 25 3 6,1 100 
Тотал 49 100,0  

 
АС СД Минимум Максимум 

5,8571 7,0946 0,00 24,00 

Табела 4. Постигнуће на тесту брзине трчања на 30 м 

Брз. трчања у 
сец Н % Кумулативни % 

4,00 6 12,2 12,2 
5,00 19 38,8 51,0 
6,00 12 24,5 75,5 
7,00 6 12,2 87,8 
8,00 1 2,0 89,8 
9,00 2 4,1 93,9 
10,00 2 4,1 98,0 
12,00 1 2,0 100,0 
Тотал 49 100,0  

 
АС СД Минимум Максимум 

5,9388 1,7006 4,00 12,00 
 
Анализа резултата нашег истраживања показала је да се 

постигнуће на тесту мишићне снаге ногу кретало од 0–68  чучњева. 
Просечно постигнуће групе је 22 чучња (аритметичка средина просечног 
постигнућа групе 22,1020  уз стандардну девијацију 15,4127). Груписањем 
резултата у интервале уочили смо да је највећи број ученика имао 
постигнуће у интервалу од 11–20 чучњева (42,8%) и у интервалу од 0–10 
(24,5%). У нашем узорку 67,3% ученика је имало постигнуће испод 
просечног за групу. Дакле, и поред велике дисперзије резултата и 
хетерогености у постигнућу, можемо рећи да ментално ретардирани 
ученици у великом броју имају снижену снагу мишића ногу у односу на 
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просечно постигнуће за групу. На тесту мишићне снаге руку постигнуће 
се кретало од 0–24 склекова. Аритметичка средина постигнућа групе је 
5,8571 са стандардном девијацијом 7,0946. Резултате смо и овде 
груписали у интервале. Резултати су показали да је највећи број ученика 
имао постигнуће 0, тј. није могао да уради ни један склек (32,7%), а да је, 
такође, у интервалу од 1–5 било 28,5% ученика. Можемо закључити да је 
и на овом задатку постигнуће врло хетерогено. Међутим, и ове су 
способности снижене унутар саме групе, те је 61,2% укупног узорка 
имало постигнуће испод просека за групу. Такође бисмо истакли да ови 
тестови не могу бити мерило физичких способности за ментално 
ретардиране ученике. Резултати брзине трчања на 30м из високог старта 
су знатно бољи. Ученици су трчали за време од 4–12 секунди. Просечно 
постигнуће је 6 сек (аритметичка средина постигнућа групе је 5,9388 уз 
стандардну девијацију 1,7006), а 75,5% ученика је трчало за краће време 
од 6 секунди. 

Повезаност постигнућа на тестовима процене физичких 
способности и образовног нивоа-разреда који ученици похађају, 
приказују графикони 3, 4 и 5. 

Графикон 3. Постигнуће на тесту мишићне снаге ногу у односу на 
                         разред 
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У V разреду највећи број ученика је имао постигнуће у интервалу 
од 0-10 чучњева, а у VI од 11-20, дакле боља је мишићна снага ногу. Исти 
тренд запажамо и у VII и VIII разреду. Високо постигнуће на овом тесту 
показали су ученици V, VI и VII разреда, у појединачним случајевима што 
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не можемо узети као типичан за групу и везујемо за индивидуалне 
способности. 

Графикон 4.  Постигнуће на тесту мишићне снаге руку  
у односу на разред  
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Постигнуће са највећом учесталошћу  у интервалу 0 имамо у V 
разреду. У VI разреду је ефикасност боља, али поновни пад смо 
забележили у VII и VIII. 

Графикон 5. Постигнуће на тесту брзине трчања у односу на разред  
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Највећи број ученика претрчи 30м за 5 секунди што примећујемо 
у сваком разреду. Ученици VII и VIII разреда у одређеном проценту 
показују и знатно лошије резултате, док то у V и VI разреду нисмо 
забележили. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Структура експерименталне групе ментално ретардираних 
ученика основне школе је показала хетерогеност календарског узраста у 
односу на образовни ниво и интелектуалне способности. Оваква 
хетерогеност као и велика дисперзија резултата и хетерогеност у односу 
на ефикасност при процени физичких способности имплицира тешкоће у 
глобалном планирању наставних садржаја физичког васпитања. Највећа 
слабост садашњег програма наставе физичког васпитања јесте то што је 
он готово једнак за све ученике. Он је тако конципиран да га сви ученици 
усвоје са истим интензитетом и екстензитетом знања, навика и умења, 
односно, да се сви баве задацима исте тежине и да напредују истим 
темпом иако су њихове склоности, интересовања и способности веома 
хетерогене. Сматрамо да је неопходно планирање и вођење процеса 
моторног учења у процесу наставе физичког васпитања буде засновано на 
анализи индивидуалних начина организовања моторних активности 
ученика. Сам процес се реализује кроз диференциране програме који се 
базирају и захтевају примереност индивидуалним физичким, али и 
психомоторним и когнитивним способностима ученика.  

Резултати овог истраживања показали су да ментално ретардирани 
ученици у великом броју показују ниске физичке способности (снага 
мишића ногу, снага мишића руку и брзина трчања). Такође, утврђена је и 
значајна повезаност ових способности са квалитетом извођења моторних 
вештина. Ниво физичке кондиције код ментално ретардираног ученика је 
обично низак због тенденције повлачења детета из активности услед 
умањених физичких могућности. Бољи развој неких параметара физичке 
кондиције, напр. снаге, основни је циљ, како би се детету омогућило 
неопходна компензација за смањене моторне функције; Такође, физичка 
кондиција доприноси да се отклоне последице застоја у развоју, 
вишечасовне хиподинамије, континуираног боравка у затвореном 
простору и смањених могућности кретања, ублаже превелика нервна 
напрезања и ученик што више прилагоди условима живота и рада.  

Можемо закључити да су физичке способности ментално 
ретардираних ученика веома особене и незаобилазни фактор у креирању 
наставног плана физичког васпитања. У складу са резултатима овог 
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истраживања, сматрамо да је потребна детаљна анализа актуелног Плана 
и програма физичког васпитања за ментално ретардиране ученике како би 
се дефинисала и конкретизовала концепцијска и практична решења за 
унапређење наставе физичког васпитања за ове ученике. Хијерархијска 
организација програмских садржаја према образовном нивоу и 
хоризонтална анализа садржаја у односу на развојне нивое способности 
потребних за њихову реализацију, као и детаљна разрада методских 
поступака за реализацију програмских захтева је оно што би требало да 
буде предмет даљих истраживања у овој области. Такође је потребно 
разрадити и механизме евалуације рада наставника и оцењивања ученика. 
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