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Апстракт 

 

Процена организованости психомоторике подразумева, између осталог, и процену 

доживљаја телесне целовитости. Тај доживљај је слојевит и састоји се од доживљавања 

и свесности о распореду и присуству делова тела, тела као целине а последично и у 

доживљавању и познавању латерализованости тела и покрета тела на себи и на другима. 

Свест о сопственој телесности, у овом раду називана свешћу о деловима тела, развија се 

слојевито и то од најранијег периода постнаталног живота.  

Са друге стране, дечији цртеж почиње да се развија нешто касније а претходи 

му оснаживање моторике екстремитета и прстију те стимулишућа средина која нуди и 

допушта манипулисање средствима за цртање. Дечији цртеж људске фигуре и дечији 

цртеж уопште развија се од фазе шкрабања, преко фазе симболичког цртања док се у 

својој коначној фази сматра реалистичким цртањем. Цртеж људске фигуре, пролазећи 

кроз ове фазе, мења облик од почетног ''пуноглавца'', преко фигуре које има неке елементе 

који не морају нужно бити правилно просторно нити бројно(парно) распоређени па све до 

фигуре која задовољава све елементе за дати узраст. 

Процена доживљаја телесне целовитости врши се помоћу Скале за процену 

познавања делова тела.  Процена цртежа људске фигуре врши се помоћу модификованог 

Гудинаф – Харис теста Цртежа људске фигуре. 

Испитивање је вршено на узорку деце од четири године до поласка у школу. Сва 

деца су васпитно образовни систем укључена између прве и друге године живота и редовно 

га похађају. Узорак је чинило укупно 36 деце наведеног узраста. 

Резултати дају квалитативни и дескриптивни увид у ниво на ком деца познају 

делове тела, поредећи тај ниво са нивоом на ком репрезентују то познавање на цртежу 

људске фигуре. 

Резултати истраживања указују на боље познавање делова тела на Скали за 

процену делова тела и то на свим наведеним узрастима док је репрезентација делова тела 

на цртежу људске фигуре задовоњавала или за узраст или испод узрасних норми. Делује да 

резултати истраживања указују на запостављање дечијег цртежа на раном узрасту те 

се извесним чини да би истраживање требало да буде поновљено на већем узорку како би 

могућност релевантног закључивања била значајнија. 
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УВОД 

 

На раном узрасту, цртање и ликовно представљање спадају међу основне начине 

на које се дете изражава а посебно уколико је дете укључено у колектив у ком се спроводи 

васпитно – образовна пракса. 

 

Када кажемо рани узраст, мислимо на период од годину дана до поласка у школу а који се 

подудара са Законским оквиром у Републици Србији у ком дете може бити укључено у 

систем васпитања и образовања.  

Када кажемо да је цртање и ликовно представљање преферирана активност деце мислимо 

на следеће: 

1. Дечији фонд речи мањи је од фонда речи одраслих, 

2. и када овладају одређеним фондом речи понекада им је теже да искажу него да нацртају 

оно што осећају или оно што желе да искомуницирају, 

3. цртањем упознају сопствени покрет и сведоци су узрочно – последичне радње где 

материјализују своје мисли, 

4. приликом ситуације у којој могу да бирају активности, бирају цртање у великом 

проценту. 

 

Само цртање деца не доживљавају као уметност нити нешто што се може проценити или 

оценити. Сходно томе, савремени концепт васпитања и образовања у предшколским 

установама образује васпитаче и усмерава их тако да дечији цртеж поштују, циљано хвале, 

деци се не нуди цртање по ''шаблону'' нити се упређује са цртежима друге деце. Све до 

школе деца цртање доживљавају као један од најспонтанијих процеса и углавном вољно и 

са одушевљењем приступају тој делатности. Поласком у школу углавном мењају свој став 

о цртању неретко сматрајући га ''мање важним'' од неких других активности. Такође, период 

латенције говори у прилог наведеној претпоставци обзиром да ''период мировања'' 

омогућава лакше прихватање нових обавеза и поштовање ауторитета без већег приговора. 

Унутрашњи свет повинује се спољашњем па ће креативност и стваралачко мишљење 

сачекати још неколико година препуштајући место реалистичком које доминира. 
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1. РАЗВОЈ ДЕЧИЈЕГ ЦРТЕЖА 

 

   Немачки педагог Кершенштајнер (1854 - 1932) је још на почетку XX века сакупио више 

од сто хиљада дечијих цртежа на разним ступљевима развоја. Разматрајући их и 

анализирајући их утврдио је одређене развојне правилности те се, иако данас допуњени, 

његови радови сматрају драгоценим када је у питању схватање развоја дечијег цртежа. 

 

Прајер је такође радио на прављењу збирке дечијих цртежа и на основу анализе истих дао 

осврт на различите фазе психичког развоја деце. 

 

Испитивање цртежа деце од три до пет година вршио је и амерички педопсихолог Газел 

(1980 – 1961). Он је своја истраживања усмерио на коришћење боја и алата за цртање на 

различитим узрастима. 

 

Теофил Тун је испитивао дечији цртеж тако што је децу замолио да ликовно прикажу причу 

коју им је он претходно читао. Резултати његовог истраживања фокусирани су на полне 

разлике те ралике које се виде у природи саме личности. 

 

Најзначајнија су истраживања Флоренс Гудинаф (1886 – 1959) која је конструисала и тест - 

Цртеж људске фигуре. 

Људска фигура одабрана је као најпогоднији објекат за цртање јер је задовољавала одређене 

услове: све што се од деце тражи да нацртају подједнако је познато свима, објекат цртања 

не треба да буде подложан променама или ако јесте онда је та мера мала, објекат цртања 

треба да буде такав да могу да га цртају и мала деца али и одрасли људи и коначно објекат 

морада изазива мотивацију те објекат мора да буде значајан за испитанике (Гудинаф, 1926). 

Овако констуисан тест садржао је 51 ставку и дуго и успешно је примењиван за процену 

интелектуалног статуса деце до пубертета, деце са поремећајима слуха или код деце код 

које је постојала сумња на мождана оштећења. Његова предност била је у брзини задавања, 

релативне једноставности приликом оцењивања и оно што се истиче као најважније: 

изазивао је мотивацију код деце те је лако привлачио и задржавао пажњу. 

У ревизију и нову стандардизацију теста упустио се Дејли Б. Харис, амерички аутор са 

Универзитета у Пенсилванији са циљем да се скала прошири на адолесценте, да се испитају 

нови ајтеми у циљу веће валидности и релијабилности  скале а у односу на различите 

аспекте когнитивне способности, затим да би се тест користио као пројективна техника и 

коначно са циљем израде квалитативних схала за бржу оцену цртежа мушке и женске 

фигуре. 

 

Према Харису (Harris,1968), цртеж је један од показатеља перцептивно – појмовног развоја 

детета. Дечији цртеж објекта један је од показатеља поимања тог објекта, тј. могућности да 

детесхвати суштинске везе и односе. Такође, за цртање је значајно више перцептивних 

модалитета: тактилни, кинестетички, визуелни. Цртајући људску фигуру дете представља 

своје искуство са оним што црта и показује како су формирани појмови. 
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На основу истраживања споменутих аутора долазимо до неколико закључака: 

 Дечији цртеж се развија постепено. 

 Деца цртање доживљавају као пријатну активност која изазива задовољство. 

 Што су старија деца показују већу мотивацију и дуже остају у активностима попут 

цртања. 

 Цртежи девојчица су углавном прецизнији. 

 Цртежи екстровертне деце садрже пуно црвене боје, док су интровертна деца бирала 

мирније тонове. 

 Постоји корелација између теста Цртеж људске фигуре и резултата на тесту 

интелигенције. 

  

Развојне фазе дечијег цртежа поклапају се са развојним фазама о којима говори Жан Пијаже, 

развојни психолог. Он саопштава да дете своје афективне жеље и доживљаје изражава 

индивидуалним симболима који су увек у непосредној вези са животом (Погачник – Толчић, 

1964). Можемо уочити да се фазе развоја цртежа могу расподелити и придружити развојним 

фазама које нуди Пијаже: фаза сензо – моторног развоја (до друге године), 

преопреционални стадијум (2 до 7 године), стадијум формалних операција (од 7 до 12 

године) и стадијум логичких операција (од 12.те године). 

 

Рут Стренг (1895 – 1971) у свом раду Увод у проучавање детета (R. Strang,1938) наводи да 

интензиван развој дечијег цртежа траје од друге до шесте године пролазећи кроз следеће 

фазе: 

1. Од 2 – 3 године: релативно некоординисано шкрабање 

2. У 3.- ој години : случајно остварен цртеж 

3. Од 3 – 4 године: свесно тражен цртеж 

4. Од 5 – 6 године: цртеж без перспективе 

5. Од 6 – 12 године: пуна реализација цртежа и означавање 

 

Подела развоја цртежа које ћемо се придржавати у детаљнијој анализи сваког стадијума је 

подела на: 

1. Стадијум ШКРАБАЊЕ 

2. Стадијум СИМБОЛИЧКОГ ЦРТАЊА 

3. Стадијум РЕАЛИСТИЧКОГ ЦРТЕЖА 
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1.1 СТАДИЈУМ ШКРАБАЊА  

До 3.године 

 

 

Ова фаза траје до треће године а претходи јој искуство које дете има у контакту са 

прибором за цртање. Цртежи који настају у овом периоду немају садржај, цртеж је 

хаотичан а посебно што дете још увек није овладало својом моториком, телом и 

простором. У том периоду дете црта када и где жели те су овом периоду најчешћа цртања 

по зидовима, вратима, на сопственом телу.  

Резултат дечијег рада у овом периоду су шаре, центрипеталне и центрифугалне 

црте које често личе на неправилне концентричне кругове. Неретко деца на овом 

стадијуму цртају преко свог цртежа, прелазе просторне границе папира продужавајући 

покрет на сто или површину која је испод папира. 

 

Слика бр. 1 Фаза шкрабања, илустрација 

 

 
 

 

1.2 СТАДИЈУМ СИМБОЛИЧКОГ ЦРТАЊА 

Од 3 до 7 година 

 

У овој фази развија се један од првих препознатљивих форми коју деца цртају а то 

је фигура човека. Цртање људске фигуре такође пролази кроз своје фазе и почиње фазом 

пуноглавца где се из главе која је непропорционално велика протежу екстремитети. Како 

време пролази тако ће се диференцирати остали делови тела а фигура ће све више бити 

пропорционална. У овој фази деца чешће цртају људе него предмете. Када црта 

животиње, оне најпре личе на људе а тек постепено се развијају они елемнти по којим 

можемо да разликујемо људску од животињске фигуре. Тек касније почињу да цртају 

куће, дрвеће и природу. 

Дечији цртеж у овој фази зависиће од тренутног расположења детета и искуства које има 

са симболима које представља. Обзиром да ова фаза траје дуго, јасно је колико ће се 

цртеж развити за пуне четири године. Између осталог, ово је фаза у којој се може 
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применити Тест цртежа људске фигуре у зависности од стандардизације за одређену 

популацију. У нашој земљи, Друштво психолога Србије стандардизовало је ова тест за 

узраст од 6,7 година па на даље. Цртеж се оцењује на основу елемената приказаних на 

њему, не користе се бојице, траје релативно кратко уз упутство које је деци углавном 

јасно. Цртеж не узима у обзир ''украшавање'' те се тиме потпомаже деци која 

задовољавају елементе, али нису вешта у улепшавању да реално буду процењена. 

 

У овом периоду цртеже називано и схематским зато што дете црта по сећању, односно 

схеми коју има када замишља предмет који црта. Према Керенштајнеровим 

испитивањима схематско цртање појављује се и у првим разредима школовања са 

тенденцијом пада у учесталости: схематски црта 98% деце првог, 90%деце другог и 78% 

деце трећег разреда док у осмом свега 3% црта на такав начин. 

 

Слика бр.2 Фаза симболичког цртања (преузето са King′s Colleg London) 

 

 
 

 

 

1.3 СТАДИЈУМ РЕАЛИСТИЧКОГ ЦРТЕЖА 

Од 7. године 

 

    Ово је фаза у којој дете покушава да црта ствари онаквим какаве заправо јесу. Ако у томе 

не успе доживљава фрустрацију, а треба имати на уму да у овом периоду почиње и 

формално школовање. С тим у вези дете се суочава са ситуацијом процене његовог 

ликовног изражаја. После девете године у цртежима се појављује и дубина као и покрет 

ликова који су представљени. Цртеж људске фигуре би требало да садржи све елементе, 

њихов распоред треба да буде правилан као и пропорције. Француски психолог Андре 

саставио је и графички тест интелигенције у ком испитаник мора да нацрта десет објеката: 

мушкарца, жену, дечака, девојчицу, дрво, брег, животињу, мост, реку и кућу. Млађа деца 

цртају ове елементе у реду, а старија их међусобно повезују у одређеној перспективи и 

динамици. Око осме, односно девете године, у цртежу се појављује дубина као трећа 

димензија. Простор се приказује реално са правилним редоследом и распоредом предмета 

и перспективе. Чак и деца која не успеју да постигну наведено неретко су свесна да цртеж 

не одговара реалности па траже нове покушаје. Ако је, насупрот наведеном, цртеж детета у 
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тој доби грубо схематски, са недостајућом трећом димензијом може се претпоставити да 

постоји извесно развојно кашњење. На овом узрасту примећена је и разлика између цртежа 

код девојчица и дечака, а односи се на тему и начин приказивања исте. Како дечаци показују 

доминацију у просторној оријентацији они то репрезентују и на цртежу, док девојчице мање 

пажње обраћају на димензије и пропорције, али имају више смисла за детаље и 

орнаментику. 

 

Слика бр.3 Фаза реалистичког изражавања 

Илустрација бајке, аутор В.Ђ, приватна архива 

 

 
 

 

1.4 ОМЕТАЊЕ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛШТВА 

 

 

Ради лакшег разумевања ове теме поделићемо ометање дечијег стваралаштва на: 

 

1. Ометање услед утицаја ОДРАСЛОГ 

Жеља околине да дете нешто нацрта може да произазове супротан ефекат. Неретко 

деца одустају од свог рада, тренутно па чак и трајно. Одрасли не само што покушавају 

да утичу на то да дете црта већ прибегавају и томе да они цртају детету, те да исправљају 

оно што је дете нацртало. 

 

2. Ометање услед КАШЊЕЊА у психо – физичком развоју 

Дете не остварује адекватан цртеж у односу на календарски узраст који му припада. 

Овде треба имати на уму и неке друге апекте ситуације: каква је породична ситуацију, да 

ли је дете депривирано, да ли су друге функције развијене у складу са узрастом (нпр. 
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говор), да ли је детету било понуђено да експериментише и оствари искуство на 

најранијем узрасту, какво је интелектуално постигнуће детета. 

 

3. Ометање услед РЕГРЕСИЈЕ 

Дете које је било уобичајеног развоја може да доживи регресију у свом развоју и да 

се она детектује на цртежу. Цртеж постаје декомпензован, делови тела се распарују, мења 

се колорит и јачина и дебљина линије, промена пропорција, цртеж са израженом 

симболиком. 

 

Слика бр. 4 Човек – цртеж дванаестогодишњег дечака који показује кашњење у 

интелектуалном развоју  

Извор: Погачник – Толичић, С. (1964): Дечији развој као израз душевног развоја 

детета 
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2. ПРОЦЕНА ПСИХОМОТОРИКЕ 

 

   Процена психомоторног статуса детета у развоју подразумева неколико етапа процене и 

свака је подједнако значајна за утврђивање евентуалних развојних одступања и плана 

третмана са тим у вези. Процену психомоторике углавном раде дипломирани 

дефектолози, док су стручњаци других области углавном део тима задужени за неку другу 

врту процене. 

1. Процена психомоторике доњих екстремитета 

Ходање и употреба доњих екстремитеата(ногу) јесте психомоторни акт који се процењује. 

Ход се не процењује сам по себи као такав већ њега чине моторна снага, усклађеност 

покрета ногу са осталим деловима тела те тела у целини. 

Сазревање доњих екстремитета је независно од сазревања моторике других делова тела. 

Приликом процене психомоторике доњих екстремитета врши се: опис хода, процена 

способности усклађивања хода по ритму, стабилност ходања – скакутања на једној нози, 

успешност тршања и поскакивања у месту. 

2. Процена психомоторике горњих екстремитета 

Горњи екстремитети су значајни за организовање начина на који једна особа постоји у 

свом социјалном окружењу. Доказ за то је и филогенетски развој човека као врсте. 

Приликом процене психомоторике горњих екстремитета процењује се: елементарни 

покрети, визумоторна контрола и манипулативна спретност руку. 

3. Диференцираност моторике прстију 

Анализира се посебно у односу на општу моторику горњих екстремитета и чини је 

процена диференцираности моторике прстију по Реју и диференцираност моторике по 

Бишеу. 

4. Процена графомоторике 

Графомоторна процена обавља се у два правца: процену квалитета линеације и процену 

извршења графомоторног низа Лилијен Лирса, те коначно процена писања као сложеног 

графомоторног чина. 

5. Процена диференцираности психомоторике лица 

Пробе приликом ове процене обављају се на три нивоа односно у три групе. Прву групу 

чини проба мускулатуре чела, обрва и капака, другу проба мускулатуре образа а трећа 

група проба односи се на мускулатуру усана и усне шупљине. 

6. Процена могућности контроле моторике тела у целини 

Контрола моторике целог тела значајна је компонента личности. Моторна активност 

неретко покушава да буде потпуно самостална у односу на остале структуре и функције 

психомоторне спреге и лако је уочљива код људи различите доби. Приликом процене 

усмерава се пажња на: контролу моторике у мировању, контролу моторике у мировању уз 

бројање, контролу моторике у мировању уз гуркање. 

7. Процена латерализованости покрета и вида 

Батерију тестова којом се врши процена латерализованости користе дефектолози а 

испитаник обавља оне радње којима се учи од најранијег детињства. Приликом процене 

ове врсте посебно се процењује: латерализованост вида, латерализованост доњих и 

горњих екстремитета. 

8. Процена доживљаја телесне целовитости  

9. Процена могућности одржавања равнотеже тела 
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Да би се одржавала равнотежа тела претпоставља се да је стечен одређени ниво развоја 

нервних структура и функција. Прилико процене посебна пажња се обраћа на: процену 

одржавања равнотеже тела при ходу и стајању, процена равнотеже при стајању на једној 

нози те процену равнотеже пробом '''вага'' 

10. Процена координације покрета 

То је основна радња која омогућава организовање постојања једне особе у свој физичкој и 

социјалној средини. У њеној основи стоји ниво до ког особа доживљава своју телесност 

као ослонац покрета и како ти покрети у низи дају гешталт психомоторне активности. 

Приликом процене посебна пажња се усмерава на процену координације доњих и горњих 

екстремитета, процену координације покрета доњих и горњих екстремитета и процену 

координације доњих и горњих екстремитета по ритму. 

11. Процена оријантације у простору и времену 

 

 

2.1 РАЗВОЈ ТЕЛЕСНЕ СХЕМЕ И ПРОЦЕНА ДОЖИВЉАЈА ТЕЛЕСНЕ 

ЦЕЛОВИТОСТИ 

 

 

    Још један развојни процес који се одвија паралелно са развојем цртежа а у складу са 

Пијажеовим развојним фазама јесте доживљај телесне целовитости или развој телесне  

схеме. Састоји се од доживљавања и свесног сазнања о распореду и присутности делова 

тела и делова тела као целине те доживљај и познавања покрета, латерализованости на себи 

и другом те доживљавања себе у контексту социјалне интеракције. Телесна схема се развија 

постепено и слојевито и то (Ћордић и Бојанин, 1981):  

1.од првих дана постнаталног живота када дете упознаје област усана и лица, 

2.до друге године треба познаје око 5 делова тела 

3.око треће године треба да познаје око 18 делова тела 

4.око пете године треба да познаје 24 делова тела 

5. око шесте треба да познаје око 28 делова тела. 

 

Познавање делова тела развија се оним ритмом којим се развија и кинестезија: најкасније 

се развијају појмови о оним деловима тела чија се максимална слобода покрета најкасније 

постигне као што су подлактице, стопала као и оних који се налазе на периферији тела као 

што су табани, потиљак. 

Када кажемо да је овај процес слојевит заправо мислимо на то да се сваки покрет тела који 

дете осети и који се испрати речју претвара целовит појам у свести и саставни део целине. 

Овако стварана целина увод је у целовито и постојана ЈА, појам који је окосница 

психолошког развоја са једне као и окосница психопатолошких појава, са друге стране. 

''.....У клиничким сликама које срећемо и са којима дефектолог ради, као што су, на пример 

ране дечије психозе, ми ћемо налазити да та деца знају неке називе тела, али те делове 

тела неће имати у свом доживљају''. (Ћордић и Бојанин, 1981) 

 

Такође, клиничка пракса указује и на постојање искуствене подлоге о деловима тела али се 

речи за именовање истих не користе на прикладан начин или се не користе уопште. Типичан 

пример јесте непознавање назива прстију код деце са дисклакулијом или дисгнозијом. 
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Током раног развоја усвајање телесне схеме стимулише се адекватним песмицама, 

именовањем делова тела од стране одраслог, касније коришћењем адекватних играчака и 

радног материјала. Кроз симболичку игру као што је купање беба деца овладавају деловима 

тела с тога играње луткама требало би да буде полно неоптерећено односно да се игре 

облачења, купања, чешљања и сл. нуде подједнако и дечацима и девојчицама на раном 

развојном стадијуму. 

 

Дете треба да се и мотивише у самосталном облачењу при ком такође инкорпорира делове 

тела у комплексну телесну схему и слику о деловима и функцији свог тела. 

 

Слика бр. 5 Радни материјал: Учење телесне схеме, модел девојчице 

Извор: претраживач, слободан приступ 

 

 
 

Скала за процену делова тела на популацији у нашој земљи објављена је 1979. године након 

испитивања на узорку коју је чинило 635 деце узраста од 3 до 14 година. Састоји се од 

упитника о појединим деловима тела и скале за клиничку процену. У упитнику су делови 

тела распоређени према одређеном редоследу а испитивач редом поставља питања у форми 

''Покажи ми своја...уста, нос....'' . 

Аутори скале су Стевановић и Бојанин (Ћордић и Бојанин, 1981) 

Имјући у виду претходно написано, сличну поставку налазимо у тесту Цртежа људске 

фигуре, Ф. Гудинаф те закључујемо да се до поласка у школу одвијају два паралелна 

процеса којим могу да се баве стручњаци логопедске и психолошке струке: развој телесне 

схеме и развој дечијег цртежа људске фигуре. 

 

Процес латерализације се такође одвија у истом узрасту односећи се првенствено на 

латерализованост тела, покрета па онда и простора. Да би се он развио потребно је да први 

слој односно препознавање топографије тела, о ком је било речи у претходним редовима, 

буде складно оформљен. Најинтензивнији развој латерализованости дешава се од шесте 

године па на даље када почиње операционална фаза у којој се јављају прве логичке 

операције. С тим у вези, на тесту спремности (готовости) за полазак у школу који се 

примењује у Републици Србији постоји сет питања о латерализованости у односу на себе и 

у односу на другог. Како латерализованост није била део овог истраживања не појављује се 

ни у хипотезама те се о њој неће даље разматрати ни појмовно нити у виду закључивања. 
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Истраживања која доводе у везу свест о сопственој телесности, односно свест о деловим 

тела и представљање тела на цртежу нису толико експанзивно реализована као што је то 

случај са неким другим областима психологије и логопедије. Једно од занимљивијих 

истраживања је истраживање обављено на деци са Коста Рике (Woodburn, Fernández & 

Boschini, 1989). У истраживању су учествовала деца узраста од предшколског до другог 

разреда, подељени по полу на дечаке и девојчице. Утврђено је да не постоји корелација на 

нивоу полности али да постоји корелација на нивоу узраста и то највише на узрасту првог 

разреда са корелацијом од 0.59 до 0.78. 

 

Још једно истраживање које има суштинску повезаност са истраживањем које је урађено у 

оквиру овог мастер рада, јесте истраживање спроведено на укупно 480 испитаника – 

ученика првог и трећег разреда. Наиме, утврђивана је корелација између Цртежа људске 

фигуре и телесног концепта односно свести о деловима тела. Корелација која је утврђена на 

оба узраста је веома значајна и то у опсегу од 0.85 до 0.95. (Saracho, 1984). 

 

Истражујући дату тему, аутор рада наилази на велики број сажетака а који су вези са 

цртањем људске фигуре и цртањем уопште. Један од таквих сажетака налази се и на 

презентации странице НТЦ система учења, чији творац и представник др Ранко Рајевић даје 

краће објашњење зашто је цртање важно на нивоу неуропсихологије а има и своју 

еволутивну историју: ''Најранији подаци говоре о овој врсти људске активности која је 

оставила трагове и симболе на стенама, пећинама, посудам итд.'' (Рајевић, 2021) 

 

Незаобилазни је и осврт на међусобни утицај организованост психомоторике у целости. 

Психомоторна активност је организована, усмерена и вољна. Она је показатељ нечије, у 

овом случају, дечије, намере осећања, ставова, способности. Поред процене доживљаја 

телесне целовитости, а што је био предмет овог истраживања, приликом процене 

психомоторне организованости процењују се и: психомоторика доњих екстремитета, 

психомоторика горњих екстремитета, диференцираност моторике прстију, процена 

графомоторике, процена диференцираности психомоторике лица, процена могућности 

контроле моторике тела у целини, процена латерализованости, процена доживљаја телесне  

целовитости. Једноставно, процена психомоторне организованости омогућава увид у 

личност и спрегу те личности са социјалним и физичким окружењем. 

 

У ''Портфолио детета у узрасту од три године до поласка у школу'' (Група аутора, 2018) 

наилазимо на скалу процене сензомоторног развоја која се базира на процени 

психомоторног развоја о ком је било речи. 
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Слика бр.6 Цртеж људске фигуре, 

испитаник девојчица С.Ђ (4;10;17) која на скали за процену познавања делова тела на себи 

задовољава све критеријуме за свој узраст а зна и 4 додатна дела која припадају старијем 

узрасту (приватна архива) 

 

 
 

 

2.2 ПРОЦЕНА ОРГАНИЗОВАНОСТИ САЗНАЈНИХ ФУНКЦИЈА 

 

Развој сазнајних функција у оквиру психомоторног развоја детета прави 

дистинкцију између простих рефлексних одговора и сазнавања. Уколико би нове 

ситуације код детета изазивале искључиво понављање активности по типу рефлексне 

радње не би могло да се говори о сазнавању. Активности детета које сазнаје увек су 

пут ка новом и непознатом а на том путу је низ асимилационих схема и захтева за 

акомодацијом. Перод до друге године живота и јесте период сензо – моторне 

интелигенције у ком се дете од новорођенчета које поседује само рефлексе развија до 

јединке која своје постојање на нивоу засебне личности исказује типичним ''не'' 

усмереним ка свом социјалном окружењу.  

Психолог има задатак да одреди квалитет интелигенције, квалитет и ниво 

перцепције те да одреди у ком степену дете доживљава своју средину и како је у њу 

интегрисано. Један од првих процена интелектуалне спосбности детета почиње онда 

када дете изводи циркуларне реакције и тражи скривени предмет. Од пете године 

примењује се и РЕВИСК тест интелектуалних способности деце док се скоро сва деца 

први пут са тестовним материјалом упознају на процени спремности за полазак у 

школу. Важно је нагласити да то није тест интелектуалних способности већ тест који 

процењује у којој мери је дете овладало искуствима, вештинама и знањем које је 

потребно за полазак у први разред. Од шесте године може да се уоптребљава и 

Гудинаф – Харис тест Цртежа људске фигуре који је послужио као модел за процену 

цртежа људске фигуре у обављеном истраживињу у оквиру овог мастер рада. Наведни 

тест корелира са општом интелигенцијом тако да самостално није довољно 

предиктиван али у кобинацији са другим тестовима даје изузетно значајне податке. 
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Чини се да је данас неправедно запостављен иако се користи у изворној, или 

модификованој форми, такође приликом уписа деце у први разред основне школе.  

Током основних студија психологије а посебно на предметима који 

подразумевају овладавање вештинама које доприносе прецизном, објективном и 

темељном приступу интелектуалној (и свакој другој) процени испитаника било да се 

ради о детету или особи одрасле доби, наилазило се на термин ''нетестабилно 

(нпр.дете)''. Овако дат опис упућивао је на следеће: услед одређених препрека није 

било могуће извршити процену уз поштовање свих релевантних критеријума. Даље, 

нетестабилност се односила на појаву да дете није у стању да вербализује оно што се 

од њега захтева током тест ситуације, да није у стању да одржи пажњу, да је однос 

испитивач – испитаник нарушен. 

Како бисмо истакли значај говора у процени сродних дисциплина задржаћемо 

се на нетестабилности као последици немогућности да дете вербализује тј. 

Немогућности да се обавља квалитена комуникација на релацији ипитаник – 

испитивач. 

Дефинишући говор, језик и комуникацију нужно је направити разлику: 

Комуникација је предуслов за развој говора, а говор је једно од средстава које 

користимо за комуникацију. Као пример можемо да наведемо дете које у тест 

ситуацији, иако говорно испод – просечно, лако и сврсисходно остварује 

комуникацију са испитивачем користећи неко друго средство комуникације нпр. 

Цртеж. Замислићемо и супротну ситуацију: дете је језички оптималног развоја али 

комуникација са испитивачем се тешко успоставља, дете одбија да говори (или на 

било који начин комуницира), ствара отпор и потенцијално се угрожава реализација 

процене. Током процене сазнајних функција али и приликом било које друге врсте 

психолошке процене требало би имати на уму комплексност те процедуре која 

подразумева узимање хетероанамнестичких података: на почетку сваке процене 

психолог узима податке о породици и детету. У ту сврху користи иницијални интервју 

(као технику) који за циљ има да се добију подаци о пренаталном периоду са 

психолошког и физиолошког становишта, подаци о порођају, информације о 

сиблинзима и њиховим узрасним и другим карактеристика, дефинише се статус 

породице (примарна, проширена, једнородитељска), стадијум у ком се породица 

налази (нпр.породица са малим дететом) те искуства везана за родитељство. У односу 

на узраст детет, тражени подаци односе се на динамику проласка кроз развојне 

периоде који су претходили (социјализација навика, сепарација,) као и кроз динамику 

актуелног периода. У проширеном сетингу (више сусрета са родитељима или 

психотерапијском сетингу) генограм је такође техника која даје релевантне податке о 

породици и динамици њених чланова. 

Процена психомоторног развоја је процена којој су најчешће изложена деца у 

колективу (јасле и вртић) те деца која се укључују у процену због препоруке педијатра 

или стручњака из друге области а повремено и на основу процене родитеља тј. 

Старатеља. Као део тима (Стручни актив медицинских сестара – васпитача и Актив 

васпитача) психолог врши опсервацију и процену статуса детета за наведени узраст. 

Процена подразумева савладаност развојног стадијума који претходи (Пијаже) као и 

процену зоне наредног развоја (Виготски). Код детета се конкретно испитују: 

циркуларне реакције, постојан објекат, серијација, класификација, постојање појма 

броја, конзервција, латерализованост. У смислу психомоторике врши се процена 
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психомоторике доњих и горњих екстремитета (најачешће се добија као податак од 

васпитача који сугеришу на даљу процену), манипулативна спретност руку, 

визомоторна координација, процена графомоторике, телесна схема, процена 

оријентације у времену и простору. Психолог не врши процену организованости 

говора. али опис квалитета комуникације и говора је саставни део сваког протокола 

односно извештаја који психолог формира након обављене процене. Такође, психолог 

обраћа пажњу на динамичке диспозиције као што је мотивација те на начин и врсту 

емоција које се испољавају. Даље, одређује се доминантни тип учења за дати период 

развоја. 

У слободној и структуираној игри, психолог посматра симболичку игру детета 

узимајући у обзир избор игре, средстава за игру те вербалне исказе које дете тада 

користи само са собом или у интеракцији са другима . 

Када се говори о интелектуалној процени деце предшколског и школског узраста 

најчешће коришћен је РЕВИСК тест (ревидирана скала за мерење интелигенције по 

Векслеру). Векслер је наступао из позиције практичара и њега су занимали ефекти 

интелигенције односно мерење тих ефеката. Интелигенцију је посматрао као глобалну 

способност '' индивидуе да дела сврсисходно, мисли рационално и успешно се сналази 

у својој средини'' (према Бергеру, 2014). Показатељ ове глобалне способности на 

његовим тестовима је глобални IQ који представља просечно постигнуће особе на 

свим субтестовима али поред овог глобалног, тест подразумева и откривање IGv и IQn 

те су субтестови тако и подељени. Коришћење теста подразумева поштовање свих 

предуслова да би се једно тестирање сматрало релевантним и поузданим те се током 

испитивања испитивач мора да придржава јасних упутстава за примену истог. 

Анализом и интерпретацијом ВИСК-а коју је дао Кауфман, изводи се следећи 

закључак: сви субтестови са ВИСК-а могу се поделити у три групе и у зависности од 

тога и даље интерпретирати: 

 

Табела бр.1  Подела субтестова по Кауфмановој анализи 

Вербално 

разумевање 

Перцептуална 

организација 

Дистрактибилност 

Информације Допуна Рачунање 

Сличности Стрип Бројеви 

Речник Кос Схифра 

Схватање Склоп - 

 

Након реализоване процене, психолог саставља извештај о постигнућу 

детета. Извештај не садржи квантитативне показатеље већ се усмерава на 

квалитативну анализу добијених података. Пре анализе самог постигнућа на тесту 

испитивач даје опис тест ситуације, време и место када је тестирање обављено, 

кратко дефинише физичке услове тестирања, те наводи разлоге тестирања. 

Саставни део извештаја је и однос који испитаник и испитивач успостављају. 

Даље, аналзира се мотивисаност, квалитет пажње и концентрације те склоност ка 

дистрактибилности, доминантан тип учења, очуваност КМ и ДМ .Током самог 

рада испитивач бележи и: начин на који дете реагује на временско ограничење 

које постоји на појединим субтестовима, говор који прати рад на манипулативној 

скали, начин на који дете држи оловку. 
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Извештај психолога након завршене процене углавном је део свеобухватне 

процене инициране одређеним развојним одступањима, проблемима у понашању 

или као средство да се утврди надареност и предузму адекватни кораци са тим у 

вези. Психолог неретко представља своју струку у тиму који је 

мултидисциплинаран те су тако формирани извештаји, препоруке и прогнозе 

изузетно значајни за наставак рада сваког од чланова тима појединачно у свом 

домену. 
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3. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 

3.1 ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Након вишегодишњег рада у образовном систему Републике Србије појавила се 

жеља за испитивањем развоја дечијег цртежа. Тачније, предмет овог 

истраживања било је утврђивање мере у којој се делови телесне схеме 

репрезентују на цртежу људске фигуре на предшколском узрасту. 

 

Наиме, као што је раније наведено, истовремено се дешавају две паралелне линије развоја: 

развој дечијег цртежа и развој телесне схеме. Развијеност цртежа људске фигуре Гудинаф 

је структуирала у концепт мерења и творац је Теста Цртеж људске фигуре. Тест је 

стандардизован на нашој популацији за узраст од 6,7 година, па на даље. 

 

С друге стране, Скала за процену делова тела процењује развој телесне схеме а њени аутори 

су Стевановић и Бојанин. Скала је стандардизована на нашој популацији за узраст од 3 до 

14 година. 

 

Предшколски узраст на који се односило ово истраживање је узраст од 4 до 7 година. По 

Пијажеовим стадијумима развоја овај узраст припада преоперационалном стадијуму а по 

стадијумима развоја дечијег цртежа деца овог узраста спадају у фазу симболичког цртања. 

Преоперационални стадијум – стадијум који карактерише развој фине моторике, усвајање 

појмова, развијање свесности о себи и свету који нас окружује. 

 

Фаза симболичког цртања - У овој фази развија се један од првих препознатљивих форми 

коју деца цртају а то је фигура човека. Цртање људске фигуре такође пролази кроз своје 

фазе и почиње фазом пуноглавца где се из главе која је непропорционално велика протежу 

екстремитети. Како време пролази тако ће се диференцирати остали делови тела а фигура 

ће све више бити пропорционална. У овој фази деца чешће цртају људе него предмете. Када 

црта животиње, оне најпре личе на људе а тек постепено се развијају они елемнти по којим 

можемо да разликујемо људску од животињске фигуре. Тек касније почињу да цртају куће, 

дрвеће и природу. 

 

 Даље, испитано је да ли су и у каквој вези познавање делова тела са Скале процене 

делова тела и репрезентација истих на Цртежу људске фигуре. 

 

Образложење: Делови телесне схеме који се репрезентују на дечијем цртежу могу и не 

морају претходно да буду регистровани на Скали процена делова тела. Могуће ситуације 

су следеће: дете црта али не задовољава делове тела на Скали, дете задовољава на Скали 

али не репрезентује на цртежу, дете не задовољава на скали нити репрезентује на цртежу, 

дете високо задовољава на скали док на скали задовољава и дете високо задовољава на 

скали и високо задовољава на цртежу. Предмет овог истраживања усмериће се на 

утврђивање постојања и квалитета везе између наведених елемената. 
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 Коначно, овим истраживањем се испитала иста појава (цртеж људске фигуре 

и телесна схема) на сенквенционисаним узрастима и то од 4 – 5, 5 – 6 и од 6 – до 

поласка у школу. 

 

Током сопствене професионалне каријере, аутор овог рад уочио је да развој цртежа људске 

фигуре не мора нужно да прати календарски узраст те да се и на старијим узрастима често 

запажа сиромашна људска фигура, оскудна у елементима које би требало да садржи. Тај 

тренд је опсервиран неколико година уназад и претпоставка је да се одређени позадински 

процес дешава са децом предшколског узраста. Након прикупљених података отвара се 

простор за анализу која може да послужи и као полазиште за неко наредно истраживање, 

обзиром да откривање фактора који могу довести до наведене појаве нису предмет овог 

истраживања. 

 

 

3.2 ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Циљ овог истраживања је била научна дескрипција као и предвиђање развоја појаве 

репрезентације телесне схеме на Цртежу људске фигуре. Наиме, идеја истраживача је да, 

користећи научну дескрипцију, опише како се појава репрезентације телесне схеме на 

Цртежу људске фигуре формира на узрасту од 4 до поласка у школу, те каква је природа 

везе између успеха на Скали познавања делова тела и на репрезентацији истих на Цртежу 

људске фигуре. 

Практична примену резултати истраживања могли би да имају за различите заинтересоване 

стране у васпитно – образовном процесу: родитеље, васпитаче и стручне сараднике. 

Такође, рад може да представља увод да се, у неком наредном периоду, уради 

стандардизација теста Цртеж људске фигуре и за узраст испод 6,7 година. 

 

 

3.3 ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Општа хипотеза 

 

Деца на предшколском узрасту од 4 до поласка у школу репрезентују делове телесне схеме 

на Цртежу људске фигуре. 

  

Посебна хипотеза 

1.Деца која задовољавају узрасне норме на Скали познавања делова тела 

задовољавају и на репрезентацији телесне схеме на Цртежу људске фигуре. 

2.Деца која не задовољавају узрасне норме на Скали познавања делова тела не 

задовољавају ни на репрезентацији телесне схеме на Цртежу људске фигуре. 

3.Деца која изнад просека задовољавају узрасне норме на Скали познавања 

делова тела, изнад просека задовољавају и на репрезентацији телесне схеме на 

Цртежу људске фигуре. 

4. Деца која улепшавају свој Цртеж људске фигуре детаљима попут минђуша, 

лака за нокте, накита и осталог асесоара, који се не бодује у тесту Цртежа 
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људске фигуре, не значи да задовољавају изнад просека на Скали познавања 

делова тела. 

5. Деца која улепшавају свој Цртеж људске фигуре детаљима попут минђуша, 

лака за нокте, накита и осталог асесоара, који се не бодује у тесту Цртежа 

људске фигуре, не значи да задовољавају изнад просека на Цртежу људске 

фигуре. 

6. Деца старијег узраста постизаће бољи успех од деце млађег узраста на Скали 

познавања делова тела, али не и на Цртежу људске фигуре. 

 

 

3.4 МЕТОДА ИСТРАЖИВАЊА 
 

Метода која се користила у овом истраживању је метода испитивања, давање 

одговора на унапред формирана питања. Иако ова метода подразумева углавном вербалну 

реакцију испитаника, у овом истраживању коришћена је метода испитивања кроз две 

технике: 

 

 

1.СКАЛА ПОЗНАВАЊА ДЕЛОВА ТЕЛА – Скала за процену делова тела на популацији у 

нашој земљи објављена је 1979. године након испитивања на узорку коју је чинило 635 деце 

узраста од 3 до 14 година. Састоји се од упитника о појединим деловима тела и скале за 

клиничку процену. У упитнику су делови тела распоређени према одређеном редоследу а 

испитивач редом поставља питања у форми ''Покажи ми своја...уста,нос....'' . 

Аутори скале су Стевановић и Бојанин (Ћордић и Бојанин, 1981). 

 

2.МОДИФИКОВАН ТЕСТ ЦРТЕЖА ЉУДСКЕ ФИГУРЕ – Психолог Гудинаг Флоренс од 

1926. развија и концепт на основу ког се процењује интелигенција деце а на основу Цртежа 

људске фигуре. У нашој земљи, Друштво психолога Србије стандардизовало је овај тест за 

узраст од 6,7 година па на даље. Цртеж се оцењује на основу елемената приказаних на њему, 

не користе се бојице, траје релативно кратко уз упутство које је деци углавном јасно. Цртеж 

не узима у обзир ''украшавање'', те се тиме потпомаже деци која задовољавају елементе али 

нису вешта у улепшавању да реално буду процењена. 

Како је стандардизација Теста људске фигуре за наше поднебље урађена почевши од 

узраста 6,7 јасно је да тест као такав не можемо да користимо за наведену сврху. Ипак, 

делове теста ћемо искористити тако да направимо категорије по којим ћемо испитаниково 

постигнуће сврставати у исте категорије као и у Скали познавања делова тела.  

 

 

 За оба инструмента добили смо следеће категорије: 

 

Скала познавања делова тела Репрезентација телесне схеме на цртежу 

људске фигуре 

Испод просечно задовољава за узраст Испод просечно задовољава за узраст 

Задовољава за узраст Задовољава за узраст 

Изнад просечно задовољава за узраст Изнад просечно задовољава за узраст 
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На скали познавања делова тела сматра се следеће: ако једно дете не познаје део тела који 

се на његовом узрасту познаје у 80% случајева сматрамо да је та област у заостатку у односу 

на познавање топографије тела и спада у категорију испод просечно задовољава за узраст, 

уколико једно дете познаје делове тела само за свој узраст сматрамо да задовољава на скали 

познавања делова тела и ако дете препознаје оне делове тела који се у 80% случајева не 

препознају на његовом узрасту сматрамо да дете изнадпросечно задовољава за узраст. 

Како на нашој популацији не постоји стандардизација за узраст испод 6;7 година када је у 

питању Гудинаф – Харис тест људске фигуре, направљени су критеријуми почевши од тог 

узраста (сходно тумачењу и бодовању у стандардизованом тесту), затим у односу на фазу 

развоја цртежа у односу на узраст те процењивани сви елементи са теста до наведеног 

узраста и то у контексту ШТА дете црта, док је на најстарије узрасту уведен и елемент 

КАКО приликом оцењивања. Елементи који су били тражени пратили су Скалу познавања 

делова тела. 

 

Прикупљање података: податке је прикупљао студент мастер студија који спроводи ово 

истраживање у сврху свог мастер рада. Скалу познавања делова тела примењена је у 

предшколској установи у којој ради, у простору који је деци познат и у контексту 1:1. 

Просечно потребно време за Скалу је било 10 минута по испитанику. 

Цртеж људске фигуре примењен је групно. Деца су седела у истој просторији али свако за 

својим столом, добили су бели папир и обичну, графитну оловку. Испитивач им је дао 

кратко упутство у односу на упутство дато у самом тесту Цртежа људске фигуре.  

Процењено потребно време за Цртеж људске фигуре је 15 минута на нивоу групе која је 

радила у исто време мерено од првог предатог до последње предатог рада. 

 

Прикупљању података претходило је давању информација родитељима и старатељима о 

самом истраживању који су својом сагласношћу дали пристанак да њихово дете учествује 

у истом. 

 

Временски оквир Истраживање је трајало више од месец дана и самим тим је трајало 

нешто дуже него што је истраживач планирао. Основни разлог за то јесте период 

интензивних вирусних инфекција у предшколској установи који је пореметио број и 

долазност деце потребног узраста. Било је важно урадити истраживање у року, како 

поједина деца не би прешла из једне узрасне категорије у другу те да се не могу оставити у 

узорку.  

Истраживач овог рада је сличну ситуацију и претпоставио те, уколико је неко дете одсутно 

или се разболи, оно би добило прилику да учествује по повратку, а услед дужег 

одсуствовања или одсуствовања већег броја деце иста би се заменила децом адекватног 

узраста. Испитивање је завршено до 31.06.2022. 
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Узорак истраживања су чинила деца која похађају ПУ ''Бамбиноси'' у Београду. Узрасни 

опсег су деца од 4 до 7 година. Узорак је пригодан. 

 

Узраст деце Број испитаника Укупно 

4 – 5 година 12  

5 – 6 година 12  

6 до 7 година 12  

  N 36 

 

Остали учесници у истраживању: током реализације истраживања помоћ истраживачу 

била је стручни сарадник ПУ Тања Лазовић, дипл.дефектолог – логопед и главни васпитач 

ПУ Милица Симовић, мастер – васпитач. Помоћ логопеда је супервизијске природе и 

огледала се у праћењу задавања Скале познавања делова тела и бележењу одговора, а помоћ 

васпитача је техничке природе и огледала се у подели средстава за рад и сакупљања радова 

по завршетку. 

Материјално – технички услови: за реализацију овог страживања била је потребна светла, 

проветрена просторија, сто, дечији столови и столице, папир, оловке, рачунар, адекватан 

оперативни систем и програмски језик за обраду података. 

 

Варијабле:  

 

Зависне - постигнуће на Цртежу људске фигуре. 

Независне – постигнуће на Скали познавања делова тела, узраст. 

Контолне – пол, образовање родитеља. 

 

Обрада података – у обради и анализи добијених података користила се методе 

дескриптивне статистике, статистичке методе за утврђивање корелације и квалитативна 

анализа података. 
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4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

 Од укупног броја испитаника (N=36) датог узраста (од 4. године, до поласка у школу) 

већина је презентовала делове телесне схеме (делове тела) на Цртежу људске фигуре. 

Тачније, осим једног испитаника, сви остали су показали покушај репрезентовања делова 

телесне схеме на Цртежу људске фигуре. Нити једно дете није цртало нешто друго, а једно 

дете је одбило да црта*. 

 

Табела бр. 1 Приказ укупног броја испитаника који су учествовал у репрезентацији телесне схеме 

на цртежу људске фигуре 

 

Реперезентује телесну 

схему на цртежу људске 

фигуре 

Не репрезентује делове 

тела на цртежу људске 

фигуре 

Одбија да црта 

35 0 1 

Укупно 36 
 

 

*дете које одбија да црта је дете код кога је дијагностикован поремећај из спектра аутизма 

(званична дијагноза референтне установе). 

 

У основи овог истраживања је укупно шест посебних хипотеза које се односе на: 

везу између узрасних норми на Скали познавања делова тела и репрезентације телесне 

схеме на Цртежу људске фигуре, на везу између тенеденције ка украшавању и 

улепшавању цртежа и на везу између узраста као календарске категорије. У наставку 

следи табеларни, дескриптивни и квалитативни увид у добијене резултате у односу на 

сваки узраст појединачно и у односу целокупан узорак. 

Коначно, следи тестирање свих појединачних хипотеза у правцу прихватања или 

оповргавања истих. 
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 Група деце узраста од 4 до 5 година  

 
Табела бр. 2 Приказ успеха испитаника узраста од 4 до 5 година на скали и на тесту 

 

 Успех на скали 

познавања делова тела 

Успех на репрезентацији 

делова телесне схеме на 

људске фигуре 

Задовољава испод 

узрасних норми 
4 6 

Задовољава за узраст 6 

 

3 

Задовољава изнад 

узрасних норми 
2 2 

Укупно 12 11 

 

 

 
 

Из наведене табеле увиђамо да 50% деце узраста од 4 године задовољава на скали 

познавања делова тела, односно познаје оне делове тела која се очекују за тај узраст. 

Двоје деце из те узрасне групе задовољава изнад просека на истој скали, док четворо деце 

показује познавање делова тела испод оног што се за њихов узраст очекује. 

 

Са друге стране 50% деце истог узраста не задовољава узрасне критеријуме када је у 

питању репрезентација телесне схеме на Цртежу људске фигуре. 

 

Шта то заправо значи? На основу упутства за бодовање теста Цртежа људске фигуре 

бодован је и овај цртеж: морали су да буду задовољени критеријуми у цртању делова 

33%

50%

17%

Успех на скали познавања делова тела

Задовољава испод узрасних 
норми

Задовољава за узраст

Задовољава изнад узрасних 
норми
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тела као и у самом тесту. те су сви делови који не задовољавају исти били изопштени из 

бодовања. Такође, нису се бодовали ни елементи који указују на украшавање попут 

огрлице, миншуша и слично. Уочен је занимљив тренд који такође није подложан 

бодовању а односи се на елементе код фигуре који су цртале углавном девојчице: 

наглашене трепавице и обрве у величинама које пропорционално не одговарају реалним 

пропорцијама и пренаглашене.  

 

Даље, пратећи скалу познавања делова тела, од деце се очекивало да за узраст у ком би 

треабало да имају усвојно познавање одређених делова тела, те исте презентују и на 

цртежу, нпр. прсти, бројност прстију, нос,уши које су видљиве. 

На овом узраст уочено је да од укупног броја деце која цртају телесну схему ИЗНАД 

узрасних норми, такође показује и склоност ка украшавњу и улепшавању цртежа. 

Уочена је и потреба за брисањем и тражењем новог папира и то код 2 деце која 

ЗАДОВОЉАВАЈУ за узраст и код једног детета које НЕ ЗАДОВОЉАВА за узраст. 

На узрасту од 4 године уочено је да деца која ЗАДОВОЉАВАЈУ ИЗНАД ПРОСЕКА НА 

ПОЗНАВАЊУ ТЕЛЕСНЕ СХЕМЕ то исто чине и на цртежу. 

Међутим, уочено је да деца која ЗАДОВОЉАВАЈУ на скали познавања делова тела НЕ 

ЗАДОВОЉАВАЈУ на репрезентацији делова тела на Цртежу људске фихуре. Уочено је 

углавном недостају прсти, рамена, врат, учи, диференцирана стопала. (Табела бр. 3) 

 
Табела бр. 3 Приказ најучесталије недостајућих елемената на репрезентацији делова тела на 

цртежу људске фигуре 

 

Забележени недостајући 

елементи на цртежу 

људске фигуре 

Задовољава на 

реперезентацији делова 

тела на цртежу људске 

фигуре 

Не задовољава на 

реперезентацији делова 

тела на цртежу људске 

фигуре 

Врат     

Нос /   

Рамена     

Уши /   

Труп /   

Стопала /   

Прсти – бројност     

Прсти – 

диференцираност 
/   

Обрве     
Легенда: 

 Елемент недостаје 

/     Елемент присутан 
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 Група деце узраста од 5 до 6 година 

  
Табела бр. 4  Приказ успеха испитаника узраста од 5 до 6 година на скали и на тесту 

 

 Успех на скали 

познавања делова тела 

Успех на репрезентацији 

делова телесне схеме на 

људске фигуре 

Задовољава испод 

узрасних норми 
1 4 

Задовољава за узраст 4 

 

6 

Задовољава изнад 

узрасних норми 
7 2 

Укупно 12 12 

  

 

 

 
 

 

Из наведене табеле увиђамо да 60 % деце узраста од 5 године задовољава ИЗНАД 

узрасних норми на скали познавања делова тела односно познаје оне делове тела која се 

очекују за старији узраст. Једно дете из те узрасне групе задовољава испод просека на 

истој скали, док четворо деце показује познавање делова тела у односу на оно што се за 

тај узраст очекује. Једно дете које задовољава ИСПОД узрасних норми је дете које које 

због честих здравствених проблема одсуствује из вртића, а уочен је и проблем са слухом 

услед честих упала те је индикован за интервенцију. У тренутку писања рада дете је у 

преоперационалној припреми и не борави у вртићу. 

8%

34%

58%

Успех на скали познавања делова тела

Задовољава испод узрасних 
норми

Задовољава за узраст

Задовољава изнад узрасних 
норми
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Са друге стране 50% деце истог узраста задовољава узрасне критеријуме када је у питању 

репрезентација телесне схеме на Цртежу људске фигуре, али се појављује чак 30% радова 

који су испод узрасних норми када је у питању репрезентација делова тела на Цртежу 

људске фигуре. 

Уочено је да деца која украшавају радове не задовоље по питању свих елемената које 

треба репрезентација да садржи. Свега 20% деце на оба теста задовољава изнад узрасних 

норми док 40% деце НЕ РЕПРЕЗЕНТУЈЕ све делове тела са Скале познавања делова тела 

на цртежу иако делове тела познаје ИЗНАД УЗРАСТА. 

Уочена је и потреба за брисањем и тражењем новог папира и то код 4 деце и то из свих 

категорија (двоје из категорије испод узраста и по једно из две преостале категорије). 

На узрасту од 5 године уочено је да деца која ЗАДОВОЉАВАЈУ ИЗНАД ПРОСЕКА НА 

ПОЗНАВАЊУ ТЕЛЕСНЕ СХЕМЕ то исто чине и на цртежу. 

 

Међутим, уочено је да деца која ЗАДОВОЉАВАЈУ на скали познавања делова тела НЕ 

ЗАДОВОЉАВАЈУ на репрезентацији делова тела на Цртежу људске фихуре. Уочено је 

углавном недостају прсти, рамена, врат, уши, диференцирана стопала. (Табела бр. 5) 

 
Табела бр. 5 Приказ најучесталије недостајућих елемената на репрезентацији делова тела на 

цртежу људске фигуре 

 

Забележени недостајући 

елементи на цртежу 

људске фигуре 

Задовољава на 

реперезентацији делова 

тела на цртежу људске 

фигуре 

Не задовољава на 

реперезентацији делова 

тела на цртежу људске 

фигуре 

Врат     

Нос /   

Рамена     

Уши /   

Труп /   

Стопала /   

Прсти – бројност     

Прсти - диференцираност /   

Обрве /   
Легенда: 

 Елемент недостаје 

/     Елемент присутан 
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 Група деце узраста од 6 година до пласка у школу 

 
Табела бр.6 Приказ успеха испитаника узраста од 6 година до поласка у школу на скали и на 

тесту 

 

 Успех на скали 

познавања делова тела 

Успех на репрезентацији 

делова телесне схеме на 

људске фигуре 

Задовољава испод 

узрасних норми 
0 3 

Задовољава за узраст 4 

 

4 

Задовољава изнад 

узрасних норми 
8 5 

Укупно 12 12 

  

 

 

 
 

 

Из наведене табеле увиђамо да 70% деце узраста од 6 године задовољава изнад узраста 

на Скали познавања делова тела односно познаје оне делове тела који се сматрају изнад 

њиховог узраста. Сва деца ове узрасне групе познају делове тела који су или адекватни 

за узраст или изнад узрасних очекивања. 

На овом узраст уочено је да од укупног броја деце која цртају телесну схему ИЗНАД 

узрасних норми, такође показује и склоност ка украшавњу и улепшавању цртежа. 

0%

33%

67%

Успех на скали познавања делова тела

Задовољава испод узрасних 
норми

Задовољава за узраст

Задовољава изнад узрасних 
норми
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Уочена је и потреба за брисањем и тражењем новог папира код једног детета и то детета 

које је у обе категорије задовољило ИЗНАД узрасних норми. 

На узрасту од 6 година уочено је да деца која ЗАДОВОЉАВАЈУ ИЗНАД ПРОСЕКА НА 

ПОЗНАВАЊУ ТЕЛЕСНЕ СХЕМЕ то исто чине и на цртежу. 

Међутим, уочено је да деца која ЗАДОВОЉАВАЈУ на Скали познавања делова тела НЕ 

ЗАДОВОЉАВАЈУ на репрезентацији делова тела на Цртежу људске фигуре. Уочено је 

углавном недостају прсти, рамена, врат, учи, диференцирана стопала. (Табела бр. 7) 

 
Табела бр.7 Приказ најучесталије недостајућих елемената на репрезентацији делова тела на 

цртежу људске фигуре 

 

Забележени недостајући 

елементи на цртежу 

људске фигуре 

Задовољава на 

реперезентацији делова 

тела на цртежу људске 

фигуре 

Задовољава испод 

узрасних норми на 

реперезентацији делова 

тела на цртежу људске 

фигуре 

Врат /   

Нос /   

Рамена /   

Уши /   

Труп /   

Стопала / / 

Прсти – бројност     

Прсти – 

диференцираност 
/   

Обрве     
Легенда: 

 Елемент недостаје 

/     Елемент присутан 

 

 

Табеле бр. 8 и бр. 9 показују како се дистрибуира и мења успех на оба мерна 

инструмента у доносу на узраст испитаника – деце. Наиме, како су деца календарски 

старија тако се побољшава успех на Скали познавања делова тела, те тако на најстаријем 

узрасту нема деце која познају делове тела испод узрасних норми. Занимљива ситуација 

је на узрасту деце од 5 до 6 година где постоји значајно бољи успех на познавању делова 

тела и то у правцу познавања изнад узрасних норми док репрезентација истог на Цртежу 

не прати тај тренд. Код деце која су овом узорку била најмлађа ситуација је јасна: 

најмањи број деце задовољава изнад узраста у обе категорије: на Скали познавања делова 

тела као и на репрезентацији делова тела на Цртежу људске фигуре. 
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Табела бр.8 Успех на Скали познавања делова тела у односу на узраст 

 

УЗРАСТ Задовољава 

испод 

узрасних 

норми 

Здовољава за 

узраст 

Задовољава 

изнад узрасних 

норми 

Укупно 

4 до 5 4 6 2 12 

5 до 6 1 4 7 12 

6 до поласка 

у школу 
0 4 8 12 

Укупно 5 14 17 36 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

4 до 5 5 до 6 6 до поласка у школу Укупно

Успех на скали познавања делова тела у односу на 
узраст

Задовољава испод узрасних норми Здовољава за узраст Задовољава изнад узрасних норми
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Табела бр. 9 Успех на Презентацији делова тела на цртежу људске фигуре 

 

УЗРАСТ Задовољава 

испод 

узрасних 

норми 

Здовољава за 

узраст 

Задовољава 

изнад узрасних 

норми 

Укупно 

4 до 5 6 3 2 11 

5 до 6 4 6 2 12 

6 до поласка 

у школу 
3 4 5 12 

Укупно 13 13 10 35 

 

 

 
 

Ово је тренутак да се вратимо хипотезама са којима смо започели истраживање и да 

направимо њихову проверу. 

 

Посебна хипотеза бр.1  Деца која задовољавају узрасне норме на Скали познавања делова 

тела задовољавају и на репрезентацији телесне схеме на Цртежу људске фигуре. 

 

Посебна хипотеза бр. 1 се може оповргнути обзиром да је уочен тренд да деца која 

задовољавају на Скали познавања делова тела не задовољавају нужно и на 

репрезентацији телесне схеме на Цртежу људске фигуре. 

 

Посебна хипотеза бр.2  Деца која не задовољавају узрасне норме на Скали познавања делова 

тела не задовољавају ни на репрезентацији телесне схеме на Цртежу људске фигуре. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

4 до 5 5 до 6 6 до поласка у школу Укупно

Успех на презентацији делова тела на цртежу људске 
фигуре

Задовољава испод узрасних норми Здовољава за узраст Задовољава изнад узрасних норми
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Посебна хипотеза бр. 2 се може да потврди обзиром да је уочен тренд да деца која не 

задовољавају на Скали познавања делова тела не задовољавају ни на репрезентацији 

телесне схеме на Цртежу људске фигуре. 

 

 

Посебна хипотеза бр. 3  Деца која изнад просека задовољавају на Скали познавања 

делова тела изнад просека задовољавају и на репрезентацији телесне схеме на Цртежу 

људске фигуре. 

 

Посебна хипотеза бр. 3 се може да потврди обзиром да је уочен тренд да деца која 

задовољавају изнад просека  на Скали познавања делова тела такође задовољавају изнад 

просека и на репрезентацији телесне схеме на Цртежу људске фигуре. 

 

 

Посебна хипотеза бр. 4 и посебна хипотеза бр. 5  Деца која улепшавају свој цртеж људске 

фигуре детаљима попут минђуша, лака за нокте, накита и осталог асесоара, који се не бодује 

у тесту Цртежа људске фигуре, не значи да задовољавају изнад просека на Скали познавања 

делова тела те деца која улепшавају свој цртеж људске фигуре детаљима попут минђуша, 

лака за нокте, накита и осталог асесоара, који се не бодује у тесту Цртежа људске фигуре, 

не значи да задовољавају изнад просека на Цртежу људске фигуре. 

 

Посебне хипотезе бр. 4 и бр. 5 се могу оповргнути обзиром да је уочен тренд да деца која 

улепшавају свој цртеж људске фигуре детаљима попут минђуша, лака за нокте, 

накита и осталог асесоара, који се не бодује у тесту Цртежа људске фигуре такође 

задовољавају изнад просека на оба мерна инструмента.  

 

 

Посебна хипотеза бр. 6  Деца старијег узраста постизаће бољи успех од деце млађег узраста 

на Скали познавања делова тела, али не и на Цртежу људске фигуре. 

 

Посебна хипотеза бр. 6 делимично се може прихватити а делимично оповргнути 

обзиром да су деца старијег узраста показивала тенденцију ка бољем успеху и на Скали 

познавања делова тела али и на Цртежу људске фигуре. 
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ПРИКАЗ ПОЈЕДИНИХ РАДОВА 

 

 

         
 

Л.М 6:9                                                     В.Ј 5:6 

 

 

 

                 
 

М.К 5;11                                                                 И.С 5;10 
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5. ДИСКУСИЈА  

 

 

 

Полазна идеја за детаљаније проучавање појаве као што је развој дечијег цртежа јавила 

се након дугогодишњег бављења практичним радом у предшколству. Како је аутор овог 

рада укључен у предшколски систем Републике Србије од раних 2000. година па све до 

данас, неминовно је било да се уочи један значајни тренд: цртање је постајало све мање 

преферирана активност код деце, држање бојице, фломастера и воштаних бојица 

вежбано је углавном тек на предшколском узрасту, обзиром да је мноштво 

неправилности довело до тога да стручни срадници логопеди и психолози уоче да је 

детету или групи у целости потребна подршка како би се припремили за полазак у школу. 

 

У раду који је пред нама потврђене су и оповргнуте неке од хипотеза са којим се у само 

истраживање иницијално кренуло. 

Узорак од 36 деце узраста од 4 године до поласка у школу показалу су мотивисаност за 

рад, а њихови родитељи дали потпуну сагласност за исто. 

 

Деца која су учествовала у истраживању су деца која похађају ПУ у којој своју праксу 

обавља аутор овог мастер рада. Углавном су то деца која од своје прве, евентуално друге 

године бораве у ПУ, те је њихов психомоторни развој континуирано праћен до тренутка 

истраживања. По полности су углавном уједначени, али је пол није била варијабла чији 

се утицај овим истраживањем испитивао. Дискутујући о резултатима може се осврнути 

и на ту категорију, обзиром да познајемо теоријски оквир када су у питању разлике 

између дечака и девојчица у односу на цртеж као производ и цртање као процес. 

 

Резултати истраживања показују да су деца углавном задовољавала изнад узраста на 

Скали познавања делова тела. Међутим није се потврдила хипотеза истраживача да ће 

деца која задовољавају изнад узраста на Скали познавања делова тела такође 

задовољавати изнад узраста и на репрезентацији истих на Цртежу људске фигуре. 

На против, уочено је одсуство важних делова тела на цртежу попут обрва, ушију па чак 

и уста код деце код које се то, због успеха на Скали познавања делова тела, не би 

очекивало. 

Деца која не задовољавају на Скали познавања делова тела такође не задовољавају ни на 

Цртежу, показујући развојно испод просечне Цртеже људске фигуре који су сами по себи 

предмет могуће даље акције. Како говоримо о реалној деци, у реалном окружењу, овакви 

резултати могли би да се искористе у неколико домена: даља стручна процена, 

стимулација у вртићу и стимулација у кућним условима. Забележена су два цртежа 

људске фигуре код деце узраста од 5 до 6 година за елемнтима који недостају и који као 

такви представљају предиктор одређених развојних одступања. Како је унапред 

наведено, истраживач познаје децу и контекст њиховог развоја, те у циљу научне и 

детаљније дискусије износи још једна битан податак: једно од ово двоје деце је дете које 

је под опсервацијом тима установе и у припреми је увођење индивидуалног образовног 

плана због неадекватног праћења садржаја планираних за узраст, док је други рад, рад 

детета које је имало продужену сепарациону анксиозност. 
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Дискутујући о радовима појединачно, истиче се рад детета које на скали делова тела 

задовољава изнад узраста док на цртежу изоставља важне елементе. Анализирајући рад 

увиђа се да је дете више пажње посветило детаљима попут торбице, истакнутих усана, 

апликације на мајици него на делове тела као такве. Познајући и то дете, додајем да дете 

изузетно илуструје нарочито када се од њих захтева, нпр. илустрација испричане приче 

или посете позоришту. 

Неколико радова је изненадило и самог истраживача као и васпитача помоћника током 

спровођења истраживања. Наиме, међу децом која су задовољила изнад узраста на 

Цртежу људске фигуре појавило се по једно дете на сваком узрасту које је нацртало 

најкомлетнији рад у последње време, односно од када борави у ПУ. Сходно томе, 

дискусију можемо усмерити и ка факторима личности који су врло вероватно овде били 

пресудни: мотив за постигнућем, поимање ситуације као другачије од уобичајених, 

самостални рад за столом. 

 

Приликом анализе Цртежа људске фигуре уочена је једна савремена тенденција 

наглашавања појединих делова тела које се иначе третирају естетски попут усана, 

трепавица и обрва. Сви радови где се ова појава примећује су радови девојчица,а док код 

дечака иста није уочена. 

Пропорционалност цртежа је варирала, али је константа која се јавила узраст: што је дете 

старије то је пропорционалност и оријентација на папиру била више задовољавајућа. 

Хипотеза која је потврђена је и хипотеза у вези узраста и критеријума на скали познавања 

делова тела односно репрезентацији истих на цртежу. Дискусију у вези наведеног 

можемо да сагледавамо у оквиру два паралелна процеса: први је раст као билошки 

детерминисана категорија, а други године боравка детета у васпитно образовном 

систему. Разматрајући наведено, а посебно други процес намеће се предлог да се 

истраживање прошири тако што ће се оформити још једна група коју би чинила деца која 

не похађају васпитно образовну установу. Изразито је значајно истаћи да на узрасту од 

шест година до поласка у школу деца показују апсолутно познавање делова тела, а и 

цртеж задовољава у већем броју радова него на узрастима испод. Мора се имати на уму 

да су то деца која су читаву претходну годину провела у припремном предшколском 

програму који, између осталог, фокус ставља на припрему за полазак у школу у ширем 

смислу. Када се усмери пажња на когнитивни и психомоторни развој јасно је да 

припремни предшколски програм обухвата и стицање вештина и знања која су неопходна 

за полазак у школу, а у чијем корпусу је и предмет овог истраживања. Даље, то су деца 

која су збирно гледано провела највише времена у ПУ и била изложена васпитно 

образовном процесу у просеку од 4 до 5 година. за разлику од најмлађе узрасне групе 

која је обухважена овим истраживањем (у просеку су у предшколству две до три године). 

 

Анализирајући истраживање у целости може се закључити следеће: 

 Свест о сопственој телесности углавном је узрасно задовољавајућа. Одступања се 

јављају код деце која су у одређеној фази опсервирања. 

 Репрезентација делова тела на Цртежу људске фигуре не прати успех на 

познавању делова тела и то у правцу слабије задовољавања. 

 Деца старијег узраста показују бољи успех на оба инструмента. 

 Деца која су изузетна на познавању делова тела, не понављају исти успех и на 

Цртежу људске фигуре, а углавном се баве детаљима који се не оцењују. 
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 На цртежима је примећено додавање детаља који су производ савремене културе 

у целости. 

 Појавило се неколико радова који су тумачени у односу на мотивацију испитаника 

(видети у претходним редовима). 

 Сходно претходно реченом, треба имати на уму анксиозност појединих 

испитаника која не мора нужно бити видљива обзиром да се испитаници и 

испитивач добро познају. 

 Деца узраста од 4 године до поласка у школу показују тенденцију цртања људске 

фигуре, али је она на различитим ступњевима развоја цртежа који не прати нужно 

и билошку доб. На сваком узрасту појавили су се цртежи који одступају од норми 

датих за узраст, а у контексту овог истраживања наведени су као радови који 

задовољавају испод узраста. 

 

Практични значај истраживања које је спроведено може се видети у неколико 

различитих контекста: породичном, васпитно образовном и стручном. 

Када се каже породични контекст мисли се на пружање активности овог типа 

унутар породично проведеног времена. 

Када се каже васпитно образовни мисли се на едукацију васпитача и поновни 

повратак цртежа у предшколство, на место које му припада. 

И коначно, од стручних сарадника се очекује информисање и едукација свих 

актера у образовном контексту, о важности праћења психомоторног развоја па 

самим тим и сегмената који су били предмет овог истраживања. 
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                                            6.  ЗАКЉУЧАК 

 

 

Дечији цртеж може бити значајан, а понекад и једини извор из ког сазнајемо 

дечији однос према другим људима, објектима, породици, стварима које воле и не 

воле. На основу дечијег цртежа, породица и стручњаци могу да добију важне 

информације и о социјалном, емоционалном и интелектуалном развоју детета. 

 

Дете не треба присиљавати да црта, довољно је што ће ликовни израз на школском 

узрасту постати предмет оцењивања. Дечије цртеже не треба улепшавати, а дете треба 

мотивисати да црта ''из главе'', а не гледајући модел који црта одрасли. 

Да би дете цртало, треба му омогућити приступ материјалу и прибору за цртање и то 

од најранијег узраста. Треба мењати врсту материјала, као и текстуру и боју. 

  

Наведено истраживање усмерава пажњу стручњака и родитеља у неколико могућих 

праваца. Са једне стране можемо да претпоставимо да су старија деца успешнија у 

презентацији делова тела на Цртежу људске фигуре зато што је њихово искуство са 

датим садржајем богатије, а не само зато што су једноставно старија. Како је 

истраживање рађено са децом која су у систему предшколског васпитања и 

образовања, она су довољно дуго имала прилику да буду изложена стимулацији свих 

равојних аспеката. Такође, било би корисно направити поређење успеха на обе скале 

деце која похађају и деце која не похађају предшколску установу, а истог су узраста. 

   

Да би дете упознало сопствено тело, од најранијег узраста треба увежбавати телесну 

схему кроз спонтане игре, песмице и садржај. Сваки део тела којим барата дете или 

родитељ треба именовати (нпр. приликом обувања дете даје родитељу погрешну ногу, 

родитељ вербализује: ''Не леву, молим те дај ми десну ногу зато што ти обувам десну 

ципелу'', иако често чујемо '' Не ту, ову.''). Када је реч о овом аспекту развоја такође 

можемо да искористимо сличну дирекцију: да ли је изложеност едукативном садржају 

у предшколском образовању тај који утиче на развој свесности о сопствениом телу. 

Верујемо да би васпитачи и сарадници у предшколству ово запажање доживели као 

похвалу за рад који улажу са сваком новом генерацијом. Такође, поставља се и још 

једно горуће питање: да ли је недостатак савремених средстава попут телевизора, 

таблета и телефона у вртићима заиста нешто што прави разлику! 

 

Када говоримо о развоју дечијег цртежа погрешно би било донети закључак да се 

развојно адекватним цртежом сматра цртеж богат детаљима: у осталом о томе говори 

и Гудинаф када описујући свој тест тврди да он региструје елементе, а не њихово 

улепшавање. 

У изведеном истраживању примећен је значајан број развојних одступања, а посебно 

у бројности и диференцираности шаке, прстију те одвајање трупа, врата и остатка 

тела. Деца показују тенденцију продуженог цртања пуноглавца те честу 

диспропорционалност као и позиционирање фигуре на папиру. Када је реч о детаљима 

примећено је наглашавање детаља који прате тренд у општој популацији попут 

изражених трепавица и обрва.  
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Богатство детаља може да нам буде смерница која нас води до разматрања евентуалне 

даровитости датог детета, као и природи саме личности цртача. 

Делује да најновија истраживања такође иду у правцу провере односа између цртања 

на раном узрасту и каснијег интелектуалног постигнућа, У прилог наведеном је 

значјно већи број радова који су доступни стручњацима на увид а који се баве 

утврђивањем ове повезаности. Нарвно, треба бити опрезан и недвосмислено водити 

рачуна о томе  да сам тест Цртеж људске фигуре није довољан за комплетну процену 

интелектуалног стадијума детета али је, исто тако, неправедно занемарен у 

психолошко – педагошкој пракси на нашим просторима. 

Истраживање о ком је било речи потврдило је и још једну, прећутно постављену 

хипотезу: у савременом васпитању и образовању, почевши од јасленог па све до 

високоакадемског образовања, видљив је и значајан међусобни утицај тзв. помажућих 

професија. 

Током одрастања, а под тим се подразумева и школовање, стручњаци сродних 

дисциплина и наука углавном деле већину аспеката рада почевши од радног простора 

преко учествовања у различитим тимовима и саветима па све до писања обједињених 

извештаја у вези са појавом коју прате и посматрају. 

Када спомињемо стручњаке сродних дисциплина и наука, у овом раду, они су: 

дипл.педагози, дипл. психолози, дипл.дефектолози – логопеди, дипл. дефектолози – 

олигофренолози, а у институцијама терцијарног типа и доктори хумане медицине 

различитих специјалности те физиотерапеути, радни терапеути док у приватним 

саветовалиштима тај тим употпуњује неретко и психотерапеут различитог 

опредељења у смислу методологије и школе психотерапије. 

Сагледавајући напред речено јасно је да процес опсервације, дијагностике, 

интервенције и евалуације углавном не припада процени једног стручњака.То нужно 

не значи да се стручњаци у погледу дефинисања ситуације (проблема) морају да у 

својим извештајима сложе, али свакако значи да је углавном нужно да, свако из своје, 

а коначно и корелативно направе приказ случаја. 
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