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Дефинисање менталне 
ретардације

Ментална ретардација је стање заустављеног или непотпуног

психичког развоја, које се нарочито карактерише поремећајем

оних способности које се појављују током развојног периода и

које доприносе општем нивоу интелигенције, као што су

когнитивне, говорне, моторне и социјалне способности.когнитивне, говорне, моторне и социјалне способности.

 Интелектуална ометеност је стање непотпуног или

заустављеног развоја које настаје у развојном периоду до

шеснаесте, односно осамнаесте године године живота.

Манифестује се значајним заостајањем развоја интелектуалних,

моторичких, говорно-језичких и адаптивних способности-

способности прилагођавања захтевима социјалне средине.





Узроци 
интелектуалне 

ометености могу 
бити:

 Биолошки

 Психосоцијални Психосоцијални

 Комбиновани



Биолошки узроци
Под биолошким узроцима пре свега
подразумевамо:

• Наслеђе (око 5%) – урођене грешке метаболизма
и мутација гена.

• Рана оштећења у ембрионалном развоју (око
30%)- хромосомске промене, неповољни утицај30%)- хромосомске промене, неповољни утицај
алкохола, инфекције у трудноћи.

• Перинатални проблеми (око 10%)- трауме,
превремени порођај, повреде главе плода
приликом порођаја, старосна доб мајке, зрачења,
болести мајке.



Психосоцијални узроци 

Инфекције ЦНС-а (менингитис, енцефалитис)

Лезије ЦНС-а (токсичне супстанце, тумори,
хипоксија)

Психосоцијални проблеми (депривација)Психосоцијални проблеми (депривација)

Психозе



Психосоцијалне и биолошке 
карактеристике ментално 

ретардираних лица 

Успорен развој говора са ограниченим способностима
саопштавања потреба и осећања.

Ограничено емоционално сазревање и развој личности
због заостајања у развоју селф-концепта.

Постојање значајног хедикепа због оштећења ЦНС-а.Постојање значајног хедикепа због оштећења ЦНС-а.

Ниско самопоштовање које се подражава специјалним
школовањем. Ово доводи до доживљаја различитости
код ове деце и до поремећаја у доживљају себе.

Значајна ограниченост у социјалној адаптацији.

Оштећење памћења и процеса учења.

Атипични механизми одбране.

Вулнерабилност у одраслом животном добу.





Класификација интелектуалне 
ометености

Лака интелектуална ометеност - IQ према резултатима
стандардизованих тестова интелигенције износи између
50-69.

Умерена интелектуална ометеност – IQ према
резултатима стандардизованих тестова интелигенције
износи између 35-49.износи између 35-49.

Тешка интелектуална ометеност – IQ према резултатима
стандардизованих тестова интелигенције износи између
34-20.

Дубока интелектуална ометеност – IQ према
резултатима стандардизованих тестова интелигенције
износи испод 20.



Лака
интелектуалн
а ометеност

Одговара менталној 
доби од 9 до 12 година.  
Физички су способни за 
одређене лакше врсте одређене лакше врсте 
посла. Имају потешкоћа 
у учењу. Способни су за 
остваривање социјалних 
контакта. 



Умерена 
инелектуална 

ометеност

Одговара менталној доби од 6
до 9 година. Имају великих
потешкоћа у развоју говора.
Уз доста вежбе могу
потешкоћа у развоју говора.
Уз доста вежбе могу
остварити одређен степен
независности у обављању
неких активности. Али им
треба доста помоћи и потпоре
за живот и рад.



Тешка 
интелектуалн
а ометеност

Одговара менталној
доби од 3 до 6 година.
Оваквим особама јеОваквим особама је
неопходна помоћ своје
околине. Јер не могу
ништа самостално
обављати.



Дубока 
интелектуална 

ометеност

Ментална доб је испод 3 године.
Овакве особе имају озбиљних
ограничења како у комуникацијиограничења како у комуникацији
тако и у покретима, зато им је
потребна стална помоћ околине.



У разумевању појма ментална
ретардираност односно интелектуална
ометеност важно је нагласити следеће:

Ментална ретардација није болест, већ
административно одређен назив за
различита генетска, социјална и
медицинска стања чија је заједничкамедицинска стања чија је заједничка
карактеристика значајно
исподпросечно интелектуално
функционисање.



Вишеструка ометеност 
Вишеструка ометеност подразумева присутност
две или више ометености код једне особе, при
чему се може одредити примарна односно
преовладавајућа ометеност.

Особе са вишеструком ометеношћу су на пример:Особе са вишеструком ометеношћу су на пример:
глува ментално ретардирана лица, слепа ментално
ретардирана лица, ментално ретардиране телесно
инвалидне особе...



Даунов синдром 
Даунов синдром је облик хромозопатије који се јавља као
последица тризомије хромозома 21.

Карактеристике су, специфичан изглед лица и умна
заосталост као обавезни показатељ овог синдрома. Описао
га је први пут Лагдон Даун (Lagdon Down) 1866. године на
сопственом детету, а тек 1957. године је установљено да је
узрок овог синдрома тризомија.узрок овог синдрома тризомија.



Најизразитија 
обележја овог 
сидрома

 Умна заосталост IQ 
износи 40-50, мада 
количник 
интелигенције код 
њих може варирати од  
25-80. 

 Аномалије срца  
других органа.

 Смањена отпорност 
према инфекцијама.

 Повећан ризик за 
појаву леукемије.

 Превремено старење  
итд...



Физичке 
карактеристике 
Дауновог синдрома

 Косо постављене  и 
широко размакнуте 
очи. 

 Мали нос широког 
корена.

 Смањен обим главе и 
пљоснат потиљак.пљоснат потиљак.

 Зуби су неправилног 
облика и броја и 
касно избијају.

 Шаке су широке са 
кратким прстима.

 На длановима може 
постојати бразда 
четири прста 
(мајмунска бразда)



ОБРАЗОВАЊЕ МЕНТАЛНО 
РЕТАРДИРАНЕ ДЕЦЕ

• Деца са посебним потребама требају бити интегрисана у
редовне школе које морају бити адекватно опремљене.

• У наставном раду посебно треба користити методу
демонстрације;

• Користити методу практичних радова;

• При извођењу слженијих радњи организовати рад у
групама или паровима;

• У раду са ученицима значајна је примена цртежа;

• Садржаји за учење треба да буду из свакодневног живота ;

• При увођењу ученика у вештине читања и писања
неопходно је уважавати индивидуалне могућности
ученика.



Опсервацијски програм  код детета

• Циљ опсервације ученика је што боље упознати ученика са
тешкоћама у развоју. Овај програм укључује:

• Праћење успешности детета у савладавању
програмских садржаја;

• Избор специфичних метода и облика рада са• Избор специфичних метода и облика рада са
децом;

• Праћење физичких, психичких и социјалних
особина детета;

• Сарадња родитеља или старатеља;

• Време трајања опсервације.



Корекција менталне ретрадације

• Особе са интелектуалним потешкоћама су стигматизиране
и суочавају се са различитим проблемима.

• На самом почетку, лекар се саветује са специјалистима
како би се одредио степан ретардације да би се развио
целовит и индивидуалан приступ обуке особе сацеловит и индивидуалан приступ обуке особе са
ретардацијом.

• Важно је да дете борави у подражавајућој средини, а то
значи да ће најбоље напредовати ако живи код куће и ако
похађа уобичајене предшколске и школске установе.

• Понекад је потребно сместити особу у здравствену
установу и тамо спроводити лечење.



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

• Ментална ретардација као вид застоја развоја личности
најчешће се испољава диспраксичном организованошћу
активности у социјалном пољу што често доводи до
неуобичајених појава понашања и менталног
функционисања.

Особености деце ове популације су

• знатно повишена вулнерабилност;

• психогено узроковани психотични облици понашања;

• депресивност у виду мрзовоље, дифузне агресивности и
брзог замора при покушају учења и раду;

• повремена повишена расположења и тежња
ангажованошћу, обично неуспешно организованој. У овим
стањима јављају се и епизоде раздражљивог понашања са
агресивним манифестацијама;



Бити ментално ретардиран је наиме
велика срамота за данашње друштво. И
људи генерално гаје велике предрасуде о
оваквим лицима. Прихватљиво је дете са
аутизмом или хиперактивно дете,
прихватљиво је имати леукемију или
церебралну парализу, али јецеребралну парализу, али је
неприхватљиво у нашем друштву бити
ретардиран, односно интелектуално
ометен.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ !


