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Резиме

Abstract

Магистерскиот труд е презентиран на 153 страници, со вовед, теоретски дел, истражувачки
дел, анализа и интерпретација на резултатите,
заклучни сознанија со предлог-мерки, литература и прилози. Резултатите од истражувањето
ги презентира со 37 табели и графикони.
Во воведот ја поставува задачата на своето истражување т.е. можностите и карактеристиките
во развојот на моториката, комуникацијата, социјализацијата и самопослужувањето кај деца
со умерени пречки во психичкиот развој, независно дали се опфатени во стационарна институција (една група испитаници) или во посебни
основни училишта (друга група испитаници).
Во теоретскиот дел е разработена умерената
ментална ретардација со дефиниција, етиологија, класификација и развој на моториката, комуникацијата, социјализацијата и самопослужувањето.

Her master thesis is presented on 153 pages, with an
introduction, a theoretical part, a research part, an
analysis and an interpretation of the results, conclusions with proposed measures, literature and supplements. The results of the research are presented with
37 tables and graphs.
She states the task of her research in the introduction,
i.e. possibilities and characteristics in the motor development, communication, socialization and selfservice in children with moderate psychic developmental disabilities, regardless of whether they are included in a stationary institution (one group of examinees) or in the special primary schools (the other
group of examinees).
The third part deals with the moderate mental retardation with definition, etiology, classification and the
motor development, communication, socialization
and self-service.
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РЕЗИМЕА ОД ОДБРАНЕТИ ДОКТОРАТИ И МАГИСТЕРИУМИ

Во истражувачкиот дел се дефинирани предметот, целите, задачите, хипотезите, варијаблите,
методите, техниките и инструментите. Дава
анализа на примерок од две групи испитаници
и резултатите ги компарира.
Во анализа и интерпретација на резултатите, во
првите четири точки се зборува за процената
на развиеноста на моториката, комуникацијата,
социјализацијата и самопослужувањето кај децата. Во петтата точка утврдува корелација
меѓу:
•
моторика и социјализација;
•
моторика и комуникација;
•
моторика и самопослужување;
•
социјализација и комуникација;
•
социјализација и самопослужување;
•
комуникација и самопослужување.
Податоците укажуваат дека воспитно-образовниот процес независно каде се реализира доведува до развој на децата. Децата со умерени
пречки во психичкиот развој покажуваат ниско
ниво на развиеност во областите опфатени со
ова истражување, во споредба со развојните
норми што се општо прифатени. Таквите деца
независно од возраста и степенот на когнитивно функционирање имаат дисхармоничен моторен развој.
Овие резултати може да се подигнат на повисоко ниво со систематска, мултимодална, сеопфатна и интензивна програма прилагодена кон
секое дете.
Предлог мерките се:
•
координираност меѓу стручните лица кои
учествуваат во третманот на децата;
•
рано откривање и оцена на специфичните
потреби;
•
следење на третманот и резултатите од
третманот;
•
работа со семејствата;
•
следење и примена на нови практични и
теоретски искуства;
•
перманентно иновирање на програмата за
работа со овие деца.
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The research part defines the subject, aims, tasks, hypotheses, variables, methods, techniques and instruments. The analysis of the pattern is given, explaining
that two groups of examinees are observed and the
results are compared.
The first four items in the analysis and interpretation
part state the assessment of the motor development,
communication, socialization and self-service in children with moderate psychic developmental disabilities. The fifth item presents the correlation between
the four examined areas and states a correlation between them:
•
motor and socialization;
•
motor and communication;
•
motor and self-service;
•
socialization and communication;
•
socialization and self-service;
•
communication and self-service.
The obtained data of this research indicate that upbringing and education process regardless of where it
is realized leads to children’s development. The children with moderate psychic developmental disabilities show a low level of development in the areas
covered with this research, compared to the developmental norms that are generally accepted. The children with moderate psychic developmental disabilities regardless of the age and the level of cognitive
functioning have disharmonized motor development.
These results can be elevated to a higher level with
applying a systematic, multi-modeled, comprehensive, and intensive program adapted to any child according to his/her possibilities and abilities.
She directs to the proposed measures:
•
coordination between the professionals who participate in the children’s treatment;
•
early detection and assessment of the special
needs;
•
following up the treatment and the results of the
treatment;
•
working with the families;
•
following up and applying new practical and theoretical experiences;
•
permanent innovation of the program for working
with these children.
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