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ПРИКАЗ  ПРОЦЕСА ВАЛИДАЦИЈЕ ТОКЕН ТЕСТА ПУТЕМ 
ИГРАЧАКА ЗА ДЕЦУ СА КОХЛЕАРНИМ ИМПЛАНТОМ

Сања Ђоковић1, Сања Остојић, Тамара Ковачевић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Про ме не у кри те ри ју ми ма за из бор де це за ко хле ар ну им план та ци ју 
(КИ)  до ве ле су до то га да се де ца под вр га ва ју овој вр сти ин тер вен ци је на све 
мла ђем уз ра сту. Ме ђу тим, по сто ји ве о ма ма ли број те сто ва ко ји слу же за 
те сти ра ње сло же не ве шти на слу ша ња, а ве ћи на те сто ва ко ји се ко ри сте су 
су ви ше ког ни тив но сло же ни ком плекс за мла ђи де чи ји уз раст. То кен тест са 
играч ка ма  (Com mon Ob jects To ken - COT) је кон ци пи ран као сло же ни за тво-
ре ни скуп за да та ка за де цу са ве о ма те шким оште ће њем слу ха.  Овај тест је 
оце њен као ве о ма ко ри стан у про це ни де це са ко хле ар ним им план том. Тест 
је био при ме њен код два де се то ро де це са ко хле ар ним им план том у пе ри о ду од 
два ме се ца. Ре зул та ти су по ка за ли да су не ки суб те сто ви по ка зи ва ли ве о ма 
слич не ре зул та те и ни је би ло хи је рар хиј ског по рет ка из ме ђу суб те сто ва. На 
осно ву тих на ла за, тест је мо ди фи ко ван и он да по но во ко ри шћен у про це ни 
осам де сет пе то ро де це са ко хле ар ним им план том. Ре зул та ти су по ка за ли да 
сви суб те сто ви про це њу ју исти кон структ. Два  суб те ста су би ла у ста њу 
да пред ви де уку пан ре зул тат То кен те ста са играч ка ма (ЦОТ). Тест је из-
ме њен та ко да укљу чу је два ни воа, је дан са  лак шим  те сто ви ма  по го дан за 
мла ђу де цу, и кра ћа, бр жа вер зи ја за слу ча је ве код у ко јих па жња мо же би ти 
вре мен ски огра ни че на. Ре зул та ти су по ка за ли да је тест по го дан за де цу од 
три го ди не и ста ри ју а и да де ца са КИ ис ку ством кра ћим од две го ди не су у 
ус та њу да од го во ре на зах те ве овог те ста. Ре зул та ти ис пи ти ва ња по ка зу ју 
да То кен тест са играч ка ма мо же би ти ве о ма ко ри стан до да так ба те ри ји 
те сто ва ко ја се ко ри сти код КИ де це. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: То кен тест уз по моћ игра ча ка, де ца са ко хле ар ним им-
план том, ва ли да ци ја

1  Ово истраживање представља пилот истраживање пројекта: „Утицај кохлеарне 
имплантације на едукацију глувих и наглувих особа“ (179055). ingo@Eunet.rs 
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УВОД

У про це ни го вор не пер цеп ци је пре лин гвал но глу ве де це са ко хле ар-
ним им план том до са да се че сто ко ри стио као го вор ни сти му лус отво-
рени скуп ре чи или фо не ма (Co van и сар. 1997; Gor don, 2001; Gstöttner 
и сар., 2000; Mon dain и сар., 1997; Mo og, 2002; Wal tzman и сар., 2002; 
Осто јић и сар., 2011). Под ути ца јем про ме на кри те ри ју ма за ко хле ар ну 
им план та ци ју ме ња ју се и зах те ви у про це су те сти ра ња де це. Де ца се 
им план ти ра ју на све мла ђем уз ра сту и че сто ни су у ста њу да аде кват но 
од го во ре зах те ви ма тре нут но до ступ них те сто ва због њи хо ве сло же но-
сти (An der son и сар., 2004).

Ве ћи на те сто ва за ко хле ар но им план ти ра не осо бе ко ри сте и отво-
ре ни и зaтворени скуп за објек тив но ме ре ње го вор ног раз у ме ва ња ис-
кљу чи во ауди тив ним пу тем. Те сто ви отво ре ног ску па су они у ко ји ма 
слу ша лац има нео гра ни чен број мо гу ћих од го во ра. На осно ву слу ша ња 
од ре ђе ног ај те ма, слу ша лац има за да так да по но ви оно што је чуо. Те-
сто ви за тво ре ног ску па су они ко ји су ре стрик тив ни и у ко ји ма слу ша лац 
има је дан или огра ни чен и утвр ђен број мо гу ћих од го во ра. 

Те сто ви отво ре ног ску па се пре по ру чу ју за ко ри шће ње у усло ви ма 
ка да се си му ли ра ју при род не, жи вот не слу ша лач ке ак тив но сти у ко му-
ни ка ци о ној си ту а ци ји. Учи нак на те сто ви ма отво ре ног ску па у пре по-
зна ва њу из го во ре них ре чи је под ути ца јем ког ни тив них про це са, као 
што је и у ре гу лар ним усло ви ма код осо ба уред ног слу ха раз у ме ва ње 
го во ра по ве за но са ког ни ци јом. Ког ни тив ни про цес је олак шан пу тем 
оп штих зна ња по је дин ца укљу чу ју ћи во ка бу лар и је зич ка зна ња као и 
пу тем оче ки ва ња на осно ву си ту а ци је („ко, шта, где и за што“) и лин гви-
стич ког кон тек ста са мог до га ђа ја. 

По не кад ис тра жи ва чи же ле да про це не не ке ин ди ви ду ал не сен зор не 
ка па ци те те без ути ца ја ког ни тив них фак то ра. На при мер, мо гу же ле ти 
да де тер ми ни шу ко је го вор не осо би не се до бро пре но се пу тем си сте ма 
ко хле ар ног им план та. Те сто ви за пре по зна ва ње  за тво ре ног ску па ре чи 
или сло го ва се упра во ко ри сте за ове по тре бе. Ци ља ни го вор ни сиг нал је 
угра ђен ме ђу оста ле ко ји су аку стич ки и фо нет ски ве о ма слич ни. Та ко-
ђе, тест пер цеп ци је за тво ре ног ску па го вор них ди стинк тив них обе леж-
ја ко ри сти се и у про це њи ва њу ка рак те ри сти ка им план та у те сто ви ма 
са ми ни мал но отво ре ним ску пом. Ко хле ар но им план ти ра ни слу ша о ци 
мо гу има ти са свим до бро раз у ме ва ње го во ра ка да су од ре ђе на го вор на 
обе леж ја до бро пре не ше на кроз ко хле ар ни им плант (као што је на чин 
кон со нант ске ар ти ку ла ци је и сл.) у ком би на ци ји са чи та њем озна ка са 
уста го вор ни ка. 
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По след њих де це ни ја се ин те зив но фор ми ра ју, ева лу и ра ју, и нор ми-
ра ју те сто ви ко ји су се раз ви ли на осно ву по ме ну тих кри те ри ју ма за тво-
ре ног и отво ре ног ску па го вор них сти му лу са. Ов де ће мо по ме ну ти не ке 
од тих те сто ва. Ско ро сва Ме де ло ва ис тра жи ва ња по след њих го ди на се 
ра де ко ри сте ћи  Lit tlE ARS ба те ри ју те сто ва (Lit tlE ARS AUDI TORY QU-
E STI ON NA I RE, Al lum i sar., 1996), за про це ну успе шно сти го вор не пер-
цеп ци је код ко хле ар но им план ти ра не де це.  Lit tlE ARS ба те ри ја те сто ва 
са др жи за тво ре ни и отво ре ни скуп тест ре че ни ца. Дру ги сли чан тест је 
Taj ler-Hol stad  тест ре че ни ца (Taj ler, Hol stad, 1987) ко ји је ди зај ни ран 
за про це ну спо соб но сти пер цеп ци је за тво ре ног скуп ре че ни ца за де цу 
од че ти ри или пет го ди на. Тре ба на гла си ти да су ве о ма оскуд ни по да-
ци о Тај лер-Хол стад  тест ре че ни ца ма, ма ли број де це је ис пи ти ва но са 
овим те стом због ње го ве сло же но сти и због те шко ћа ко је се по ја вљу ју 
при ли ком при ме не. Ова за па жа ња су део ана ли зе струч ња ка ко ји ра де 
у прак си са ко хле ар но им план ти ра ном де цом, а не ис тра жи ва ча и те о-
ре ти ча ра. По ред на ве де них те сто ва у кли нич ком ра ду ко ри сти се ГАСП 
(Glen do nal Audi tory Scre e ning Pro ce du re) тест ре че ни ца (Er ber, 1982). 
То је тест отво ре ног ску па ре че ни ца по го дан за де цу ста ри ју од шест 
го ди на. Ер бер је кон ци пи рао при ла го дљив ме тод ко ји по чи ва на пре-
ци зној ана ли зи деч јих ауди тив них пер цеп ту ал них спо соб но сти пу тем 
ГАСП ба те ри је ко ја про це њу је деч је пер цеп ту ал не спо соб но сти узи ма-
ју ћи у об зир два ва жна фак то ра: а) сло же ност го вор ног сти му лу са ко ји 
се пер ци пи ра (ран ги ран од пој ди нач них го вор них еле ме на та спо је них у 
дис курс) и б) фор ма од го во ра ко ја се зах те ва од де те та: де тек ци ја, дис-
кри ми на ци ја, иден ти фи ка ци ја и/или раз у ме ва ње. Основ на ба те ри ја те-
сто ва ГАСП са др жи три суб те ста го вор не пер цеп ци је и то: 1) де тек ци ју 
фо не ма, 2) иден ти фи ка ци ју ре чи и 3) раз у ме ва ње ре че ни ца. Пре ма Ер-
бе ру ре зул та ти са ГАСП мо гу по мо ћи у пла ни ра њу ауди тор ног тре нин га 
за то што се деч ји ре зул та ти до би је ни на по је ди ним суб те сто ви ма мо гу 
ко ри сти ти за пре дик ци ју успе шно сти на дру гим  слич ним ауди тив ним 
за да ци ма (пре ма Ђо ко вић, 2010). 

То кен тест уз по моћ игра ча ка (ТТИ)

Ко хле ар но им план ти ра на де ца на ра ном уз ра сту по ка зу ју до бре ре-
зул та те у слу ша њу отво ре ног ску па ре чи или ре че ни ца у кућ ним усло ви-
ма, али се де ша ва да по стиг ну зна чај но ло ши је ре зул та те у струк ту и ра-
ним тест си ту а ци ја ма. Раз ли ка у по стиг ну тим ре зул та ти ма пер цеп тив-
них спо соб но сти се об ја шња ва хро но ло шким уз ра стом од но сно сло же-
но шћу зах те ва ко ји се по ста вља ју пред де те у тест си ту а ци ји у од но су на 
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ње гов хро но ло шки уз раст. Ово је на ве ло струч ња ке на иде ју да осми сле 
тест ко ји ће успе шно про це њи ва ти спо соб ност пер цеп ци је за тво ре ног 
ску па ре че ни ца код ко хле ар но им план ти ра не де це на мла ђем пред-
школ ском уз ра сту. Је дан од та ка вих те сто ва је То кен тест пу тем игра ча-
ка (ТТИ) (Com mon Ob jects To ken – COT, Plant, Mo or, 1992). Тест је осми-
шљен јер се по ка за ло да пре лаз из ме ђу за тво ре ног и отво ре ног ску па 
за да та ка је био ве о ма те жак за ве ћи ну де це са ве о ма те шким оште ће њем 
слу ха. ТТИ тест ко ри сти пет обје ка та (воз, ави он, хе ли коп тер, ча мац и 
ауто), у  че ти ри раз ли чи те бо је (цр ве на, жу та, зе ле на и пла ва), као и ком-
плет од че ти ри раз ли чи те бо је кру го ва. Де те мо ра да слу ша упут ства и 
из вр ши од ре ђе не мо тор не за дат ке на осно ву ин струк ци ја ко је до би ја од 
ис пи ти ва ча. Пр ва вер зи ја ТТИ те ста је има ла осам суб те сто ва а сва ки 
суб тест се са сто јао од де сет вер бал них на ло га. Ка сни је су ауто ри осми-
сли ли две вер зи је ТТИ те ста кра ћу и ду жу вер зи ју. Ду жа вер зи ја ТТИ се 
са сто ји од шест суб те сто ва, од ко јих се сва ки са сто ји од де сет ре че ни ца. 
Кра ћа вер зи ја ТТИ те ста се са сто ји од три суб те ста. 

I. Суб тест
Тест ма те ри јал је ауто мо бил, брод, хе ли коп тер, ави он и воз исте 
бо је. Све играч ке по ста вље не су на сто ис пред де те та. Ре че ни ца 
ко ја се ко ри сти као го вор ни сти му лус гла си „Где је ауто мо бил?“ 
а од де те та се тра жи  да по ка же од го ва ра ју ћу играч ку.

II. Суб тест
Ма те ри јал за те сти ра ње се са сто ји од цр ве ног, пла вог, зе ле ног и 
жу тог аута. Све играч ке по ста вље не су на сто ис пред де те та. Ре-
че ни ца ко ја се ко ри сти као го вор ни сти му лус гла си „Где је  (бо ја) 
ауто?“ а од де те та се тра жи  да по ка же од го ва ра ју ћу играч ку.

III. Суб тест 
Ма те ри јал за те сти ра ње се ме ња у од но су на суб тест 3 са мо у 
вр сти играч ке па се у овом суб те сту уме сто аута ко ри сти хе ли-
коп тер. Вер бал ни на ло зи су исти као и у прет ход ном суб те сту и 
гла си „Где је  (бо ја) хе ли коп тер?“ а од де те та се тра жи  да по ка же 
од го ва ра ју ћу играч ку.

IV. Суб тест 
Тест ма те ри јал ко ји се ко ри сти је сле де ћи: цр ве ни, зе ле ни, пла-
ви и жу ти ауто мо бил и хе ли коп тер. Све играч ке по ста вље не су 
на сто ис пред де те та. Де те тре ба да по диг не или по ка же од го во-
ра ју ћу играч ку на осно ву вер бал не ин струк ци је „По диг ни (бо ја) 
ауто“, „По ка жи (бо ја) хе ли коп тер“.

V. Суб тест
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У овом суб те сту ко ри сти се исти тест ма те ри јал као и у суб те сту 
4. Све играч ке по ста вље не су на сто ис пред де те та. Де те тре ба да 
„по диг не“ или „по ка же“ две од го во ра ју ће играч ке на осно ву вер-
бал не ин струк ци је „По ка жи зе ле ни хе ли коп тер и цр ве ни ауто“. 

VI. Суб тест
Ма те ри јал за суб тест 5 чи не све играч ке (ауто, хе ли коп тер, ави-
он и воз) и све бо је (цр ве на, жу та, пла ва и  зе ле на). Све играч ке 
по ста вље не су на сто ис пред де те та. Де те тре ба да из вр ши по ста-
вље ни за да так ко ји мо же гла си ти „По ка жи…“ или „По диг ни ... „. 
Је дан од сти му лу са гла си „По ка жи зе ле ни брод“.

VII. Суб тест
Ма те ри јал за суб тест 4 чи не све играч ке (ауто, брод, ави он и хе-
ли коп тер) у свим бо ја ма (цр ве на, жу та, пла ва и  зе ле на). Сав тест 
ма те ри јал је по ста вљен на сто ис пред де те та. У овом суб те сту  за-
да ци се усло жња ва ју тим што се у јед ном вер бал ном за дат ку по-
ста вља ју два на ло га. Де те ту се по ста вља за да так „По диг ни зе ле ни 
ауто и пла ви брод.“ или „По ка жи жу ти ави он и пла ви хе ли коп-
тер.“ 

VIII. Суб тест
Ма те ри јал за суб тест 5 чи не све играч ке (ауто, брод, ави он и хе-
ли коп тер) у свим бо ја ма (цр ве на, жу та, пла ва и  зе ле на) и кру-
го ви у бо ји (жу ти, пла ви, зе ле ни и цр ве ни). Сав тест ма те ри јал је 
по ста вљен на сто ис пред де те та. Овај суб тест има нај сло же ни је 
вер бал не за дат ке јер од де те та зах те ва да играч ку од ре ђе не бо је 
сме сти у круг од го ва ра ју ће бо је. Де те ту се по ста вља за да так „По-
диг ни зе ле ни ави он и ста ви га у цр ве ни круг.“ 

При каз две ета пе у про це су ва ли да ци је  
То кен те ста пу тем игра ча ка

Пр ва ета па

То кен тест пу тем игра ча ка, је осми шљен од стра не План та и Му-
ра 1992 го ди не. Ис тра жи ва ње ко је је омо гу ћи ло кон цеп ту а ли за ци ју и 
раз ра ду овог те ста спро ве де но је у Цен тру за ко хле ар ну им план та ци ју 
у Бред фор ду (Ен гле ска). У ис тра жи ва ње је би ло укљу че но 20 де це са ко-
хле ар ним им план том и то 11 де вој чи ца и 9 де ча ка про сеч ног уз ра ста од 
5,4 го ди не (од 3 до 8,2 го ди на). Про сеч но деч је слу шно ис ку ство је би ло 
2,46 у ра спо ну од 0,6 до 3,7 го ди на. Де ца су про це њи ва на у по ро дич ном 
и у школ ском окру же њу. Де ца су би ла те сти ра на пр вом вер зи јом те ста 
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ко ји је имао 8 суб те сто ва и про сеч на ду жи на тра ја ња те сти ра ња је би-
ла 37,5 ми ну та. Не ка де ца у ис пи ти ва ном узор ку ни су би ла спо соб на 
да од го во ре на зах те ве свих 8 суб те сто ва при че му су то нај че шће би ли 
суб те сто ви 6, 7 и 8. Вре ме те сти ра ње се сма њи ва ло за око 15 ми ну та 
про пу шта њем од го во ра ња на по ме ну тим суб те сто ви ма. Раз ло зи  ко ји 
су до во ди ли до про пу шта ња од ре ђе них суб те сто ва су: гу би так па жње и 
кон цен тра ци је, вре мен ска огра ни че ња и ло ше по стиг ну ће. У тим слу-
ча је ви ма ис пи ти вач је пре ки дао те сти ра ње.  Сви ис пи ти ва чи у овом ис-
тра жи ва њу су се сло жи ли да је дан од ло ших пер фор ман си пр ве вер зи је 
ТТИ те ста је ло ша хи је рар хиј ска струк ту ра у од но су на те жи ну за да та ка. 
Те жи суб те сто ви су би ли по ну ђе ни пре лак ших што је ути ца ло на ана ли-
зу крај њих ре зул та та јер у ба зи ни је би ло до вољ но по да та ка за об ра ду из 
гру пе ла ких суб те сто ва. 

У та бе ли 1 при ка за ни су ре зул та ти си ро вих ско ро ва за це ло ку пан 
узо рак као и хро но ло шки уз раст, слу шни уз раст и ети ло ги ју оште ће ња 
слу ха. Зве зди цом су озна че ни по да ци ко ји не до ста ју и пред по ста вља се 
да је раз лог за мор де це, те шко ће ко је су се ја ви ле у то ку те сти ра ња или 
про сто нео д го ва ра ње на по ста вље ни за да так.  

Табела 1: Сирови скорови ТТИ теста 
деце са кохлеарним имплантом

Број 
ис п.

Го ди не 
КИ

КИ ис-
ку ство

Ети о ло ги је
Суб тест

1 2 3 4 5 6 7 8 У
1 5.2 3.1 Непозната 9     9 10 10 9 10 1 * 58
2 4.9 3.0 Церебрална парализа 8 3 * * * * * * 11
3 5.0 3.6 Непозната 10      10 10 6 2 5 0 * 43
4 2.10 3.75 Непозната 10     10 9 9 9 8 4 * 59
5 3.11 3.27 Непозната 9      10 10 6 5 * * 9 49
6 2.69 3.41 Непозната 10      10 10 9 8 9 5 10 71
7 2.14 3.79 Непозната 10      10 10 8 8 8 7 9 70
8 2.17 3.58 Непозната 7    9 8 9 * * * * 33
9 4.26 1.25 Аутозомно -рецесивно 10 10 10 8 7 10 6 3 64

10 3.76 1.62 Хередитарно 10 10 10 6 1 2 * * 39
11 3.02 1.79 Стиклерис синдром 10 10 10 2 * * * * 32
12 3.69 1.04 Непозната 3 0 * * * * * * 3
13 2.54 2.18 Хередитарно 10 10 10 6 6 9 2 5 58
14 3.07 1.62 Непозната 10 10 9 6 0 3 * * 38
15 2.53 2.07 Когнитивне тешкоће 7 1 * * * * * * 8
16 2.05 2.45 Менингитис 10 10 10 4 1 * * * 35
17 2.98 0.60 Непозната 8 9 8 * * * * * 25
18 1.51 1.70 Непозната 8 10 8 4 * * * * 30
19 1.47 1.61 Непозната 10 10 10 3 * * * * 33
20 3.91 2.0 Непозната 10 10 8 10 7 10 * * 55
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Тро је де це је по сти гло из у зет но ло ше ре зул та те (та бе ла 1) и то де те 
бр. 2, 12 и 15. Ауто ри су то об ја сни ли при су ством ви ше стру ких смет њи 
јед но де те је има ло це ре брал ну па ра ли зу о дво је де це ког ни тив не те-
шко ће. Оста ла де ца у узор ку ни су имла до дат не смет ње сем оште ће ња 
слу ха. Из та бе ле 1 та ко ђе се мо же уочи ти ли ни ја ре гре си је од суб те ста 
1 до суб те ста 6 у од но су на хро но ло шки уз раст. Суб те сто ви 7 и 8 су ис-
кљу че ни из ана ли зе јер ви ше од 50% де це ни је да ло од го во ре на за дат ке 
из ових суб те сто ва. 

Ста ти стич ка об ра да ре зул тат је по ка за ла да суб те сто ви 1, 2 и 3 ни су 
дис кри ми на тив ни из ме ђу уз ра ста и укуп ног ско ра (R2 (суб тест 1) = 0.02, 
R2 (суб тест 2) = 0.0 и R2 (суб тест 3) = 0.13) ука зу ју ћи да ови суб те сто ви 
ни су до вољ но осе тљи ви да ме ре уз ра сне (три до 8 го ди на) раз ли ке ис-
пи ти ва не по ја ве. Пр ва три суб те ста су за де цу би ла пре ви ше ла ка. Тек 
је че твр ти суб тест по ка зао тен ден ци ју за ме ре ње уз ра сних раз ли ка (R2 
(суб тест 4) = 0.53).

Де таљ на ана ли за ре зул та та сред њих ско ро ва свих суб те сто ва је по-
ка за ла да по сто ји зна чај на раз ли ка из ме ђу суб те сто ва 1, 2 и 3 у од но су 
на све оста ле суб те сто ве а да та раз ли ка не по сто ји из ме ђу њих. То је 
ауто ри ма да ло иде ју о гру пи са њу суб те сто ва у две кла стер гру пе. Пр ва 
кла стер гру па је би ла фор ми ра на од суб те сто ва 1, 2 и 3 а дру га кла стер 
гру па од свих оста лих суб те сто ва. 

У та бе ли 2 при ка за ни су сред њи ско ро ви свих 8 суб те сто ва по де ље-
них у две кла стер гру пе као и њи хо ве ста ти стич ке вред но сти. Ја сно се 
ви ди гру пи са ње и па да ње ско ро ва у од но су на те жи ну суб те сто ва ка да 
су по де ље ни у две кла стер гру пе. Ови по ка за те љи су по твр ди ли оправ да-
ност гру пи са ња пр ва три суб те ста.  

Та бе ла 2. Гру пи са ње суб те сто ва у „кла сте ре“, са па да ју ћим  
сред њим вред но сти ма на суб те сто ви ма 

I кла стер суб те сто ва II кла стер суб те сто ва
Суб тест 1 2 3 6 8 4 5 7 Укуп но

Н 20 20 17 10 5 16 12 7 20
АС 8.95 8.55 9.41 7.40 7.20 6.63 5.25 3.57 40.7
СД 1.76 3.17 0.87 2.99 3.03 2.50 3.36 2.64 19.87

Ме ди ја на 10 10 10 8.5 9 6 6.5 4 38.5
Ранг 7 10 2 8 7 8 9 7 68

Пир со нов к. 6.21 3.33 -0.92 -0.49 -1.84 -0.93 -1.50 -1.64 -0.65
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У гра фи ко ну 1 при ка за ни су ре зул та ти укуп них ско ро ва на суб те сто-
ви ма у од но су на слу шни уз раст ко хле ар но им план ти ра не де це. Јед на 
гру па је би ла са ста вље на од де це са слу шним уз ра стом од 7 до 21 ме-
се ци, а дру га гру па од 25 до 45 ме се ци. На гра фи ко ну се мо же уочи ти 
да укуп ни ско ро ви на пр ва три суб те ста не за ви се од слу шног уз ра ста, а 
ско ро ви на оста лим суб те сто ви ма за ви се од ове ва ри ја бле. 

У гра фи ко ну 2 при ка за ни су ре зул та ти арит ме тич ке сре ди не укуп-
них ско ро ва на суб те сто ви ма у од но су на хро но ло шки уз раст. Де ца су 
би ла по де ље на у две гру пе и то у гру пу хро но ло шког уз ра ста од 1 до 
3 го ди не и у гру пу уз ра ста од 3 до 5 го ди на. Ре зул та ти ком па ра ци је 
из ме ђу ове две гру пе ука зу ју да не по сто ји раз ли ка у арит ме тич ким 
сре ди на ма укуп них ско ро ва ни на јед ном суб те сту у од но су на хро но-
ло шки уз раст. 

За кљу чак би био да је овај тест ви со ко осе тљив за ис пи ти ва ње ути-
ца ја слу шног уз ра ста на го вор но-је зич ка по стиг ну ћа ко хле ар но им план-
ти ра не де це.   

Гра фи кон 1. Ре зул та ти АС укуп них ско ро ва на суб те сто ви ма 
у од но су на слу шни уз раст ко хле ар но им план ти ра не де це 
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Гра фи кон 2. Ре зул та ти АС укуп них ско ро ва на суб те сто ви ма  
у од но су на хро но ло шки  уз раст ко хле ар но им план ти ра не де це 

Ана ли зи ра ју ћи све ре зул та те ко је су до би ли у овом ис тра жи ва њу 
ауто ри су од лу чи ли да ре ви ди ра ју по сто је ћи ТТИ тест и кон ци пи ра ју 
тест ко ји је лак ши и бр жи за из во ђе ње а ујед но и осе тљи ви ји за по ја ву 
ко ја се ис пи ту је. Мо ди фи ка ци је те ста су би ле за сно ва не на ре зул та ти ма 
ини ци јал ног те сти ра ња ТТИ те стом.  

Дру га ета па

Из ме не у ТТИ те сту су би ле сле де ће: ис кљу че ни су суб те сто ви 2 и 
3, ура ђе на је хи је рар хиј ска пре ра спо де ла суб те сто ва пре ма сло же но сти 
за да та ка. Ове из ме не су ура ђе не на осно ву ре зул та та по чет ног ис тра жи-
ва ња и на осно ву ко мен та ра ис тра жи ва ча ко ји су спро во ди ли ис пи ти ва-
ње де це ТТИ те стом.  

По сле из ве де не мо ди фи ка ци је ТТИ те ста, тест је адап ти ран за ве-
ћи број је зи ка и ди стри бу и ран у цен тре за ко хле ар ну им план та ци ју у 
Аустри ји, Фран цу ској, Ма ђар ској, Пољ ској, Ру му ни ји, Шпа ни ји, Тур ској 
и Ве ли кој Бри та ни ји. Те сти ра ње де це је спро ве де но у цен три ма за ко хле-
ар ну им план та ци ју или у шко ла ма. Ова ко ве ли ки број но во у кљу че них 
ис тра жи вач ких је ди ни ца је ства ра ло ауто ри ма од ре ђе ну ис тра жи вач ку 
ди ле му. С јед не стра не мо гло је до ћи до по ве ћа ња бро ја ис тра жи вач ких 
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ва ри ја бли, а са дру ге стра не ова ко ве ли ка ко хор та је омо гу ћа ва ла ши рок 
об у хват ис тра жи вач ких је ди ни ца ко је су у том тре нут ку ко ри сти ле ЕАРС 
ба те ри ју те сто ва. 

Уку пан број де це ко ји је уче ство вао у овом ис тра жи ва њу у свим зе-
мља ма био је 85. Сва де ца су би ла те сти ра на свим ре ви ди ра ним и адап-
ти ра ним суб те сто ви ма. Пре ли ми нар ни ре зул та ти ука зу ју да не по сто је 
раз ли ке у по стиг ну ћи ма де це на ТТИ те сту у од но су на је зик и зе мљу 
по ре кла. Тре ба на гла си ти да су ауто ри ис та кли да је узо ра ка у окви ру 
по је ди них је зи ка ма ли за до би ја ње ста ти стич ки зна чај них ре зул та та та-
ко да су на го ве сти ли да ће бу ду ћи ре зул та ти мо жда би ти дру га чи ји ка да 
се узо рак и ба за ре зул та та про ши ре. 

Два пу та по но вље на ме ре ња су об ра ђи ва на ана ли зом ва ри јан се 
(АНО ВА) да би се ис пи та ле ве зе из ме ђу хро но ло шког уз ра ста, слу шног 
уз ра ста и раз ли чи тих суб те сто ва ТТИ те ста. Ауто ри су та ко ђе пла ни ра ли 
да ана ли за за да та ка обез бе ди од го во ре у ве зи са уну тра шњом кон зин-
стен ци јом шест суб те сто ва ТТИ те ста.   

Та бе ла 3 Сред њи ско ро ви на шест суб те сто ва  
ре ду ко ва ног ТТИ те ста 

1 4 2 5 3 6 Уку пан 
скор

Н 85 85 85 85 85 85 85

АС 8,48 7,12 6,81 4,75 4,68 3,96 35,69

СД 2,54 3,75 3,59 3,85 3,87 3,74 18,80

Ме ди ја на 10 9 8 5 5 3 40

Ранг 10 10 10 10 10 10 60

Кур то сис 2,32 -0,34 -0,63 -1,50 - 1,56 -1,49 -0,97

У та бе ли 4 при ка за ни су укуп ни сред њи ско ро ви на свих шест суб те-
сто ва за це ло ку пан узо рак. Суб те сто ви су по ре ђа ни пре ма вред но сти ма 
сред њих ско ро ва по опа да ју ћем си сте му. Па је та ко ранг сле де ћи: пр ви 
суб тест, че твр ти суб тест, дру ги суб тест, пе ти суб тест, тре ћи суб тест и на 
кра ју ше сти суб тест. 

На гра фи ко ну 3 при ка за но је по ре ђе ње укуп них ско ро ва ре ви ди ра-
не фор ме те ста у од но су на слу шни уз раст (број ме се ци од ка да де те 
ко ри сти ко хле ар ни им плант). Ре зул та ти ука зу ју да не ка де ца иако су ве-
о ма крат ко ко ри сти ла ко хле ар ни им плант су по сти гла ве о ма до бре ре-
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зул та те, што ука зу је да је по треб но ве о ма крат ко слу шно ис ку ство да би 
де ца би ла спо соб на да из вр ше за дат ке ТТИ те ста. Да ли је де те спрем но 
да бу де те сти ра но овим те стом је пи та ње на ко је од го вор тре ба да да сур-
до лог ко ји ра ди са њим.

Гра фи кон 3 Укуп ни ско ро ви ТТИ те ста  
у од нно су на слу шни уз раст де це

Гра фи кон 4 Укуп ни ско ро ви ТТИ те ста  
у од но су на хро но ло шки уз раст де це

У гра фи ко ну 4 при ка за ни су укуп ни ско ро ви на ТТИ те сту де це са 
ко хле ар ним им план том у од но су на хро но ло шки уз раст. Ре зул та ти ука-
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зу ју на то да са по ра стом хро но ло шког уз ра ста де це до ла зи и до по ра ста 
укуп них ско ро ва на ТТИ те сту. Ре зул та ти та ко ђе, по ка зу ју да су не ка де-
ца од 3 го ди не успе шно ре ша ва ла за дат ке ТТИ те ста. Пре по ру ка ауто ра 
је да се овај тест мо же ко ри сти ти већ од тре ће го ди не, али да ко нач ну 
од лу ку до но си сур до лог ко ји во ди про грам ре ха би ли та ци је де те та.  

Гра фи кон 6 при ка зу је од но се ре зул та та ско ро ва сва ког суб те ста из-
ме ђу две гру пе де це раз ли чи тих слу шних уз ра ста. На осно ву дво фак тор-
ске ана ли зе ва ри јан се где је је дан фак тор био „суб тест“ а дру ги фак тор 
„слу шни уз раст ве ћи или ма њи од две го ди не“ от кри ве не су зна чај не 
раз ли ке (F(3,04, 225,14) = 58,22, p < 0,001 ). Та ко ђе ре зул та ти су по ка за-
ли зна чај ну раз ли ку из ме ђу две гру пе де це раз ли чи тог слу шног уз ра ста 
(F(1,74) = 41,35, p < 0,001 ) као и зна чај ну ин тер ак ци ју из ме ђу суб те-
сто ва и гру па слу шног уз ра ста (F(3,04, 225,14) = 5,84, p = 0,001). Ауто ри 
су та ко ђе ура ди ли и из ра чу на ва ње ме ре ња кон тра ста из ме ђу суб те сто ва 
где се по ка за ло да сви суб те сто вим осим суб те ста 3 и 5 (p = 0,78), суб те-
ста 2 и 4 (p = 0,15) по сто ји зна чај на раз лик (p < 0,001 за сва ки пар ком-
па ри ра них суб те сто ва). Ово по твр ђу је прет по став ку да слу шни уз раст 
има ути ца ја на уку пан скор на ТТИ те сту. Што је слу шни уз раст ве ћи  
бо љи су и по стиг ну ти ре зул та ти на ТТИ те сту. 

Гра фи кон 6 Од нос ско ро ва на суб те сто ви ма из ме ђу 
гру пе де це са слу шним уз ра стом до 2 го ди не 

и са слу шним уз ра стом пре ко две го ди не

И на кра ју ауто ри су ура ди ли ли не а ру ре гре сиј ску ана ли зу за сва ки 
суб тест. Пир со нов ко е фи ци јент ко ре ла ци је из ме ђу суб те сто ва и укуп ног 
ско ра је по ка зао да суб тест 2 (р = 0,92) и суб тест 5 (р = 0,91), су нај бо љи 
пре дик то ри за по сти за ње укуп ног ско ра на ТТИ те сту. То је ауто ре убе-
ди ло да ова два суб те ста мо ра ју оба ве зно ући у ко нач ну вер зи ју. 
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ЗА КљУ ЧАК

На осно ву ре зул та та ва ли да ци је ТТИ те ста у овом ис тра жи ва њу, раз-
ви је на су два ни воа ТТИ те ста ко ји су по год ни за про це њи ва ње де це са 
ко хле ар ним им план том. Пр ви ни во се са сто ји од два суб те ста (суб тест 2 
и 5) ко јим је мо гу ће ура ди ти пре дик ци ју укуп ног број по е на, као и суб-
тест 6, ко ји се сма тра нај те жим суб те стом и ауто ри сма тра ју да га тре ба 
укљу чи ти у пр ви ни во те ста. Овај  ни во те ста је ди зај ни ран да се ко ри сти 
у не ти пич ним окру же њи ма при про це њи ва њу де це ко што је шко ла или 
по ро дич на сре ди на или ка да је про це на вре мен ски огра ни че на. Ме ђу-
тим, ауто ри упо зо ра ва ју да при ли ком ко ри шће ња кра ће вер зи је те ста 
ис пи ти вач мо ра да зна уна пред ка кве су спо соб но сти де те та за из вр ша-
ва ње по ста вље них за да та ка. Пр ви ни во не са др жи нај лак ше суб те сто ве.

Дру ги ни во ТТИ те ста се са сто ји од шест суб те сто ва и овај ни во би 
тре ба ло да обез бе ди пра ће ње ре зул та та де це са ко хле ар ним им план том 
у од но су на те жи ну за да та ка ко ји су хи је рар хиј ски сло же ни у окви ру од-
ре ђе них суб те сто ва. Ауто ри су по ну ди ли ова два ни воа ТТИ те ста ко ји се 
раз ли ку је од пр во бит ног ди зај на те ста, на осно ву ко мен та ра ис пи ти ва ча 
ко ји су ра ди ли про це ну. Та ко ђе, тре ба на гла си ти да ве ћи на ис пи ти ва ча 
ра ди је ко ри сти дру ги ни во те ста ко ји је ба зи ран на хи је рар хиј ском кон-
цеп ту сло же но сти за да та ка. 

Ре зул та ти та ко ђе ука зу ју да су де ца уз ра ста од три го ди не би ла спо-
соб на да ре ша ва ју за дат ке ТТИ те ста иако су за да ци зах те ва ли сло же не 
ког ни тив не ве шти не као што је крат ко роч на вер бал на ме мо ри ја (спо-
соб ност да се ин фор ма ци ја за др жи до тре нут ка раз у ме ва ња) и аудио-
мо тор ну ин те гра ци ју. Ме ђу тим, ни су сва де ца спо соб на да ура де цео 
ТТИ тест. У овим слу ча је ви ма ис пи ти вач ће мо ра ти да од лу чи да ли и 
ка да тре ба да пре ки не те сти ра ње. Ауто ри сма тра ју да суб те сто ви 2 и 5, 
мо гу пред ви де ти уку пан број по е на ко ри шће њем ре гре си о не јед на чи не. 
Ови ре зул та ти не мо гу би ти пот пу но ва лид ни у сми слу це ло куп ног ре-
зул та та ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, ни во где је до шло до пре ки да про це не 
де те та тре ба да да ја сну ин ди ка ци ју о слу шној спо соб но сти де те та, као 
и да  пру жи сур до ло гу ин фор ма ци је ко је би би ле ко ри сне за да љу ре ха-
би ли та ци ју ове де це.

Са прак тич ног аспек та тре ба да ти пар ко ри сних ин фор ма ци ја бу-
ду ћим ко ри сни ци ма ТТИ те ста. Пр ва ин фор ма ци ја се од но си на ма-
те ри јал те ста. Играч ке ко је се ко ри сте при ли ком про це не пу тем ТТИ 
те ста мо ра ју би ти јед но став не и ја ких кон крет них бо ја. У ис тра жи ва њу 
ко је је ов де опи си ва но, на при мер, хе ли коп те ри и ави о ни су има ли 
ша ре не про пе ле ре  што је ути ца ло на по ја ву збу ње но сти код де це јер 
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ни су би ли си гур ни у до но ше њу од лу ке у ве зи са бо јом хе ли коп те ра или 
ави о на. То је на ве ло да не ки ис пи ти ва чи поч ну да укла ња ју ове де ло ве 
игра ча ка. 

Пре из во ђе ња ТТИ те ста оба ве зно тре ба узе ти у об зир ни во тре нут-
них де чи јих спо соб но сти. Пре све га тре ба се уве ри ти да де те раз у ме 
пој мо ве и по зна је ре чи ко је се ко ри сте у те сту. То кен тест пу тем игра-
ча ка је пр вен стве но тест ко јим се про це њу је слу ша ње и раз у ме ва ње 
вер бал них на ло га, а не тест за про це ну го вор но-је зич ке раз ви је но сти. 
Де те мо ра да по зна је и име ну је све бо је као и да зна да из вр ши рад ње 
ко је се тра же у те сту. Да кле, по зна ва ње де те та од стра не ис пи ти ва ча 
је ве о ма бит но за спро во ђе ње и до би ја ње аде кват них ре зул та та пу тем 
ТТИ те ста. При ме ће но је да де ца по ка зу ју зна чај но бо ље ре зул та те ако 
се тест спро во ди као игро ли ка ак тив ност. Пре по чет ка са мог те сти ра-
ња ис пи ти вач тре ба да про ве ри прет ход но по ме ну та зна ња де те та кроз 
крат ко те сти ра ње у ко ме де те ту по ста вља сле де ћа пи та ња: „По ка жи ми 
цр ве ни ауто.“ или „Где је зе ле ни ави он?“ уз не ко ли ко на су мич них пре-
зен та ци ја. 

Би ло ка кви мо тор ни ис па ди та ко ђе мо гу угро зи ти ре зул та те те сти-
ра ња јер аде ква тан од го вор под ра зу ме ва аде кват ну мо тор ну ре ак ци ју 
па је от кла ња ње сум ње у ве зи са мо тор ним те шко ћа ма та ко ђе би тан 
пред у слов за до би ја ње аде кват них ре зул та та. На кра ју тре ба по ме ну ти 
да и ког ни тив не те шко ће мо гу би ти ва жна ком по нен та у до би је ним ре-
зул та ти ма. 

У за кључ ку тре ба на гла си ти да ре ви ди ра ни ТТИ тест мо же би ти ве-
о ма ко ри стан тест за тво ре ног ску па по го дан за ис пи ти ва ње ма ле де це 
са ко хле ар ним им план том. Тест да је ре зул та те ауди тив но-пер цеп тив-
них ве шти на, ауди тив не ме мо ри је и аудио-мо тор не ин те гра ци је.Овај 
тест мо же мо сма тра ти ве о ма ко ри сним до дат ним тех ни ка ма за про це ну  
слу шних спо соб но сти де це са ко хле ар ним им план том, као и за до би ја ње 
ве о ма бит них ин фор ма ци ја за да ље осми шља ва ње про це са ре/ха би ли та-
ци је или еду ка ци је. 
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REVIEW VALIDATION OF PROCESS COMMON OBJECTS TOKEN 
FOR CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANT

SANJA ĐOKOVIć, SANJA OSTOJIć, TAMARA KOVAčEVIć

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SuMMARy

Criteria change when choosing children for cochlear implantation 
contributed that children are exposed to this kind of intervention at 
increasingly younger age. However, there is extremely limited number of 
tests which can assess complex skills of hearing, and most of the tests used 
in this case are cognitively too advanced for children of this age. Common 
Objects Token is based as complex convolution of problems for children 
with very severe hearing impairment. This test is proven as very effective 
when assessing children with cochlear implant. 20 children with cochlear 
implant participated in testing, in duration of 2 months. Results pointed 
that certain subtests had very similar findings and there was no hierarchal 
order among subtests. Test was modified, according to results, and then 
performed again in assessment of 80 children with cochlear implants. 
Findings showed that all subtests result in same construct. 2 subtests 
where capable of predicting overall result of Token test with toys. Test was 
modified to include 2 levels, one, with easier tests, fit for younger children, 
and shorter, faster version for cases in which attention span can be limited. 
Results proved that this test is fir for children of 3 years of age or older 
and that children with CI experience shorter than 2 years are able to fulfill 
the requirements. Results also show that Token test with toys can be very 
valuable addition to the group of tests already performed in CI children.

Key words: Common object Token, children with cochlear implant, validation
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УПОТРЕБА ОСНОВНИХ ГЛАГОЛСКИХ ВРЕМЕНА КОД 
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Оште ће ње слу ха на ра ном уз ра сту код де це оста вља не га тив не по сле-
ди це на ра-звој го во ра и је зи ка. У за ви сно сти од сте пе на оште ће ња слу ха, 
за ви си ће и по сле ди це ко је оно про у зро ку је. Те жа и ве ћа оште ће ња про у зро ку ју 
и ве ће по сле ди це.

Раз вој го во ра и је зи ка код глу ве и на глу ве де це је ве о ма зна ча јан у то ку ре/
ха би-ли та ци о ног пе ри о да, основ но школ ског и средњoшк олс ког обра зо ва ња. У 
то ку тих пе-ри о да код де це се раз ви ја ар ти ку ла ци ја гла со ва ма тер њег је зи-
ка, раз вој ак тив ног и па-сив ног реч ни ка, усва ја ње гра ма ти ке и гра ма тич ких 
пра ви ла ма тер њег је зи ка.

Због не до вољ ног овла да ва ња и не а де кват не упо тре бе гра ма тич ких пра-
ви ла, у го во ру глу вих и на глу вих че сто до ла зи до агра ма ти зма, што по твр-
ђу ју ис тра жи ва ња  до ма ћих и ино стра них ауто ра.

У го во ру глу вих и на глу вих гла го ли су на кон име ни ца нај за сту пље ни је вр-
сте ре чи. То ком раз во ја го во ра, глу ви и на глу ви уче ни ци, че сто гре ше при ли-
ком упо тре бе гла го ла. До ла зи до по гре шне упо тре бе гра ма тич ких ка те го ри ја 
ли ца, ро да и бро ја. Та-ко ђе, код глу вих и на глу вих уче ни ка је оте жа но иден-
ти фи ко ва ње гра ма тич ке ка те го-ри је вре ме на.

То ком основ не шко ле уче ни ци тре ба да усво је и овла да ју гра ма ти ком 
ма тер њег је зи ка. Циљ овог ра да био је да се ис пи та упо тре ба основ них гла-
гол ских вре ме на (пе-рфект, пре зент и фу тур) код глу вих и на глу вих уче ни ка 
сред ње шко ле. 

1  Овај рад представља пилот истраживање које се изводи у оквиру пројекта који се 
реализује под покровитељством Министарства за науку и технологију Републике Србије  
под називом «Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа»   
БР. 179055, ndimic@open.telekom.rs
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У ис тра жи ва њу је ко ри шћен Кор пус за про це ну упо тре бе основ них гла-
гол ских вре ме на (Н. Ди мић). Тест укљу чу је 20 ре че ни ца и од уче ни ка се тра-
жи да гла гол ко ји се на ла зи у ин фи ни ти ву ста ве у од го ва ра ју ћем об ли ку, по-
шту ју ћи при том гра ма тич ке ка те го ри је вре ме на, ли ца, ро да и бро ја.

Сви ре зул та ти би ће при ка за ни гра фич ки и та бе лар но.
На кра ју ра да су из ве де ни за кључ ци ко ји ука зу ју на од ре ђе не (не)мо гућ но-

сти глу вих и на глу вих уче ни ка да у свом сва ко днев ном је зи ку упо тре бља ва ју 
гла го ле у од го ва ра ју ћим вре ме ни ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: раз вој го во ра и је зи ка, глу ви и на глу ви, гла го ли, агра ма-
ти зам

УВОД

Јед на од тра ди ци о нал них де фи ни ци ја ре че ни це ка же да је ре че ни ца 
ми сао из ра же на ре чи ма, иако зна мо да из ме ђу ми сли и ре че ни це ни ка-
ко не мо ра по сто ја ти јед но зна чан од нос. Ми сао мо же пре ве зи ла зи ти гра-
ни це јед не ре че ни це, јед ном ре че ни цом мо же мо из ра жа ва ти ви ше ви ше 
ми сли, а че сто ре че ни цом уоп ште и не из ри че мо ми сао. Сто га ре че ни цу 
мо же мо од ре ди ти и као це ли ну оства ре ну из ме ђу две пот пу не па у зе, као 
гра ма тич ки це ло ви ту струк ту ру или, као до вр ше но са оп ште ње. 

Иако је по ста нак ре че ни це ве зан за по ја ву пр вих ре чи у го во ру де-
те та, те ре чи ни су од мах и ре че ни це. Оне по ста ју пр ве ре че ни це тек 
он да ка да реч зна чи не што кон крет но, ка да из ра жа ва деч ју ми сао, же-
љу или ста ње. То зо ве мо ступ њем ре че ни це од јед не ре чи. На пре ла ску 
из ме ђу пр ве и дру ге го ди не деч ја ре че ни ца мо же би ти са ста вље на и од 
две ре чи. Па ра лел но са бо га ће њем реч ни ка до га ђа ју се про ме не у ства-
ра њу и струк ту ри ре че ни це, тј. у фор ми ра њу, раз ви ја њу, про ши ри ва њу 
и бо га ће њу струк ту ре ре че ни це. До кра ја дру ге го ди не деч је ре че ни це 
по ста ју бо га ти је за јед ну реч. Али, то је са мо ре ђа ње ре чи ко је још ни су 
мор фо ло шки (де кли на ци ја и ко њу га ци ја) по ве за не и мо же мо ре ћи да 
су то тзв. агра ма тич ни дво чла ни и тро чла ни ис ка зи. Та кве ис ка зе де те 
до пу њу је ге сто ви ма. Пр во ко ри шће ње па де жних и гла гол скких об ли ка 
де те по чи ње да са вла да ва од по ло ви не дру ге го ди не и  та да по чи ње да 
ко ри сти аку за тив, во ка тив, да тив, но ми на тив, пре зент, им па ра тив и кр-
њи пер фект.  

Ма тић (1980) на во ди да пр ве по чет ке флек си је ре чи (ко ри шће ње 
па де жа и гла гол ских об ли ка) де те са вла ђу је кра јем дру ге и по чет ком 
тре ће го ди не, ка да на сту па нај ва жни ји пе ри од у фор ми ра њу, раз ви ја њу 
деч јег го во ра. У че твр тој го ди ни де те мо же да ко ри сти све па де же, али 
не и све гла гол ске об ли ке. 
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Фор ми ра ње ре че ни це код глу вих и на глу вих уче ни ка

Па ра лел но са фор ми ра њем пој мо ва, ко јем се у ра ду са глу вом и на-
глу вом де цом по све ћу је ве ли ка па жња, нео п ход но је ра ди ти на фор ми-
ра њу ре че ни це. На у че не ре чи мо ра ју се ста ви ти у функ ци ју, би ти по-
ве за не, да јед на дру гу до пу ња ва ју и усло вља ва ју. Оне мо ра ју ства ра ти 
це ли ну, од но сно ми сао-ре че ни цу. Ти ме по сти же мо да зна ње по ста је ак-
тив ни фонд, тј. по тре ба глу вог де те та. Омо гу ћа ва мо му да се њи ме ко ри-
сти у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, ван шко ле и ча со ва срп ског је зи ка, да 
ко му ни ци ра, из ра жа ва же ље, по тре бе и лич не ста во ве. 

Но си лац рад ње у ре че ни ци је гла гол. Он да је глав ни ис каз о су бјек ту. 
Ла ле вић (пре ма Са вић, 1986) ис ти че да је вр ло те сна ми са о на по-

ве за ност из ме ђу гла го ла и дру гих ре чи. Глу во де те тре ба од мах учи ти 
из во ђе њу ре чи од гла го ла, тј. ства ра њу фа ми ли је ре чи ка ко би  схва ти ли 
да им је ко рен ин ден ти чан. Гла гол је нај ви ша, нај ра зви је ни ја, нај кон ср-
тук тив ни ја и нај про гре сив ни ја ка те го ри ја ре чи. За јед но са име ни цом је 
глав на вр ста ре чи ко ја слу жи за ис ка зи ва ње ми сли. 

У по чет ној фа зи раз во ја го во ра нео п ход но је во ди ти ра чу на о про-
пор ци ји да ва ња име ни ца и гла го ла (на две име ни це да ва ти је дан гла гол). 
Пр ви гла го ли ко ји се да ју мо ра ју би ти ар ти ку ла ци о но ла ки, до бро чи-
тљи ви и функ ци о нал но фре квент ни.

Ди мић (2003) на во ди да су код глу вих и на глу вих уче ни ка нај број-
ни је вр сте ре чи име ни це и гла го ли и да су та кви ре зул та ти до не кле и 
оче ки ва ни. Де ца нај ви ше упо тре бља ва ју кон крет не име ни це, тј. име ну ју 
пред ме те и би ћа из нај бли же око ли не. Иако је гла гол не са мо стал на реч, 
ње го во цен трал но син так сич ко ме сто обез бе ђу је ре ла тив но ра но усва ја-
ње ње го вог је зич ког са др жа ја. При ло зи и пред ло зи сво јом не са мо стал-
но шћу ду го оне мо гу ћа ва ју де цу да са си гур но шћу иден ти фи ку ју њи хо во 
из дво је но зна че ње. Та ко ђе су ма ње за сту пље ни у зна ков ном је зи ку, ко ји 
је за глу ве при ма ран, па се услед то га у ма њој ме ри ја вља ју у њи хо вом 
пи са ном из ра зу. Број упо тре бље них за ме ни ца је не зна тан.  

Као што смо већ ре кли, у го во ру глу вих и на глу вих, гла го ли су на-
кон име ни ца најзаступљенијa вр ста ре чи. То ком раз во ја го во ра че сто 
се пра ве гре шке при ли ком упо тре бе гла го ла. До ла зи до по гре шне упо-
тре бе гра ма тич ких ка те го ри ја ли ца, ро да и бро ја. Та ко ђе, код глу вих и 
на глу вих уче ни ка је оте жа но иден ти фи ко ва ње гра ма тич ке ка те го ри је 
вре ме на.

Ис тра жи ва ње (Ди мић, Пет ко вић, 2000) о упо тре би основ них гла гол-
ских вре ме на код де це оште ће ног слу ха у основ ној шко ли, по ка за ло је 
да глу ва и на глу ва де ца има ју до ста про бле ма при ли ком њи хо ве упо-
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тре бе. Ауто ри на во де да ова де ца по гре шно упо тре бља ва ју гра ма тич ке 
ка те го ри је ли ца, ро да и бро ја; има ју про бле ма при ли ком иден ти фи ко-
ва ња гра ма тич ке ка те го ри је вре ме на; упо тре бља ва ју кр њи пер фект и не-
пот пун фу тур; не а де кват но упо тре бља ва ју по моћ не и по врат не гла го-
ле; упо тре бља ва ју гла го ле у ин фи ни ти ву и за ме њу ју вре ме на при ли ком 
упо тре бе гла го ла. 

Иса ко вић (2007) на во ди да глу ви и на глу ви уче ни ци ни жих раз ре да 
основ не шко ле бо ље ре зул та те оства ру ју при ли ком са ста вља ња ре че ни-
ца од за да тих име ни ца, не го од гла го ла,  док се са по ве ћа њем уз ра ста 
те раз ли ке гу бе и они са под јед на ком успе шно шћу ко ри сте име ни це и 
гла го ле у ре че ни ца ма. Уче ни ци углав ном ко ри сте пре зент, у не знат ном 
бро ју ре че ни ца упо тре бљен је пер фе кат, док фу тур уоп ште ни је упо тре-
бљен. У гру пи уче ни ка ко ји чу ју уоче на је под јед на ко успе шна упо тре ба 
име ни ца и гла го ла у ре че ни ца ма, као и раз ли чи тих гла гол ских вре ме на, 
без об зи ра на уз раст. 

Ди мић, Иса ко вић (2007) на во де да иако су у лек си ко ну глу ве и на-
глу ве де це нај број ни је вр сте ре чи име ни це и гла го ли, уче ни ци по ка зу-
ју ни зак сте пен усво је но сти су прот ног зна че ња ових вр ста ре чи. Бо љи 
ре зул та ти оства ру ју се у по зна ва њу ан то ни ма при де ва и при ло га. Оне 
су у свом ис тра жи ва њу утвр ди ле да је нај бо ље усво јен ан то ним гла го ла 
за тво ри ти,  а нај сла би је гла го ла во ле ти. 

Иса ко вић, Ди мић (2008) су пу тем Ли сте за до пу ња ва ње ре че ни ца 
ис пи ти ва ле успе шност глу вих и на глу вих уче ни ка при ли ком до пу ња ва-
ња ре че ни ца име ни ца ма, гла го ли ма и при де ви ма. Нај бо љи ре зул та ти 
оства ре ни су при ли ком до пу ња ва ња ре че ни ца при де ви ма, за тим име ни-
ца ма, док су не што сла би ји ре зул та ти оства ре ни при до пу ња ва њу гла го-
ли ма. Код уче ни ка мла ђег уз ра ста (III и IV раз ред) уоче но је пре пи си-
ва ње гла го ла да тих у за гра да ма и упо тре ба не по сто је ћих (бе сми сле них) 
лек се ма. По ја ви ли су се сле де ћи не по сто је ћи об ли ци гла го ла: гру два ту 
(гру два ти), пи са ту, пи са ју (пи са ти), чи та ту ју (чи та ти), до би ти ла (до би ти) 
као и не а де кват на упо тре ба гла гол ских вре ме на (за ме на пре зен та пер-
фек том и фу ту ром), из о ста вља ње по моћ ног гла го ла је сам (3. ли це јед ни-
не-је). Ис пи та на је и гру па уче ни ка ко ји чу ју где по сто ја ње бе сми сле них 
лек се ма ни је уоче но. 

Упо тре бу гла го ла у ен гле ском је зи ку, код сту де на та оште ће ног слу ха 
ис пити ва ли су Qu i gley, Mon ta nel li и Wil bur и до шли до истих ре зул та та 
као и до ма ћи аутори. Глу ви и на глу ви уче ни ци има ли су про бле ма при-
ли ком упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на.
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ЦИљ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 

То ком основ не шко ле уче ни ци би тре ба ло да усво је и овла да ју гра-
ма ти ком ма тер њег је зи ка. 

Циљ овог ра да био је да се ис пи та упо тре ба основ них гла гол ских 
вре ме на (пер фект, пре зент и фу тур) код глу вих и на глу вих уче ни ка на 
сред њо школ ском уз ра сту.

МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОД
 
Узо рак

Ис тра жи ва ње је из вр ше но у Шко ли за де цу оште ће на слу ха – на-
глу ве ″Сте фан Де чан ски″ у Бе о гра ду. Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 32 
уче ни ка, од I до IV раз ре да сре-дње шко ле. Уз раст уче ни ка био је од 12 
до19 го ди на. До ми нан тан на чин ко му ни ка ци је ис пи та них уче ни ка био 
је зна ков ни је зик. 

У I раз ре ду би ло је 4 де ча ка и 4 де вој чи це (укуп но 8 уче ни ка). 
У II раз ре ду би ло је 4 де ча ка и 5 де вој чи ца (укуп но 9 уче ни ка). 
У III раз ре ду је би ло 10 уче ни ка (2 де ча ка и 8 де вој чи ца). 
У IV раз ре ду би ло је 5 уче ни ка (2 де ча ка и 3 де вој чи це). 
У за ви сно сти од по ла би ло је 12 де ча ка и 20 де вој чи ца. 
У овом ис тра жи ва њу био је је дан уче ник са ко хле ар ним им план том  

и 31 уче ник са слу шним апа ра том. 

Ин стру мент ис тра жи ва ња

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен Кор пус за про це ну упо тре бе основ них гла-
гол ских вре ме на (Н. Ди мић). Тест укљу чу је 20 ре че ни ца и од уче ни ка се 
тра жи да гла гол ко ји се на ла зи у ин фи ни ти ву ста ве у од го ва ра ју ћем об ли ку 
(пер фект, пре зент и фу тур), по шту ју ћи при том гра ма тич ке ка те го ри је вре-
ме на, ли ца, ро да и бро ја. Ре че ни це са др же је дан, два или три зах те ва.

Ре че ни це 1, 2, 3, 4, 5 са др же по је дан зах тев, да уче ни ци гла гол ста-
ве у пре зен ту. Ре че ни це 6, 7, 8 са др же по је дан зах тев, где се од уче ни-
ка тра жи да да ти гла гол упо тре бе у пер фек ту. У ре че ни ца ма 9, 10, 11, 
12, 13, 14 по сто је два или три зах те ва где се од уче ни ка тра жи да упи шу 
гла гол у од го ва ра ју ћем вре ме ну, пре зен ту или пер фек ту. Пет на е ста ре-
че ни ца са др жи гла гол са не пра вил ним гра ђе њем (ићи). Ре че ни це 16, 
17, 18, 19, 20 са др же по је дан зах тев, да уче ни ци упо тре бе да ти гла гол 
у фу ту ру.



Надежда Димић и сар.24

Ме то де об ра де по да та ка

Оце њи ва ње при ли ком про цен ту ал не об ра де ре зул та та вр ши са +, - 
или ±. Знак ± озна ча ва да су уче ни ци део гла го ла ста ви ли у од го ва ра ју ће 
вре ме али без по моћ ног гла го ла, као и да су у ре че ни ца ма у ко ји ма по-
сто је два или три зах те ва тач но ура ди ли део, тј. је дан или два гла го ла су 
упо тре бље на у од го ва ра ју ћем вре ме ну. 

При ли ком об ра де ре зул та та усво је но сти основ них глаглских вре ме-
на оце њи-ва ње се вр ши са + или -. Уку пан број по зи тив них бо до ва је 27. 
По тре бан ми ни мум по-зи тив них бо до ва је 15, рас по ре ђе них та ко да је за 
ре че ни це од 1-5 по треб но ми ни мум 3 по е на; за ре че ни це од 6-8 ми ни мум 
по треб них по е на је 2; за ре че ни це од 9-15 по тре-бних ми ни мум по е на је 
7; за ре че ни це од 16-20 по треб но је ми ни мум 3 по е на. Ова квим на чи ном 
оце њи ва ња до би ја се увид усво је но сти сва три основ на гла гол ска вре ме на.

  

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

У та бе ли и гра фи ко ну 1 при ка за на је усво је ност основ них гла гол-
ских вре ме на код уче ни ка пр вог раз ре да сред ње шко ле. 

Про се чан број тач них од го во ра био је 40%. Уче ни ци су нај бо љи 
успех по ка за ли на 2., 3., 4. и 9. ре че ни ци  са 75% тач них од го во ра. Нај-
сла би ји успех су по сти гли на 12. ре че ни ци са 6.25% тач них од го во ра. 
Нај фре квент ни је гре шке ко је су се ја ви ле код уче ни ка I раз ре да у 12. ре-
че ни ци (Ма ма је спре ми ла Пе тру до ру чак, а он да га ис пра ти ла у шко-
лу.) су: спре ма и ис пра ти.

На гра фи ко ну се мо же уочи ти да је је дан уче ник до био 19 бо до ва, 
је дан уче ник 15, два уче ни ка 14, два уче ни ка 12, је дан уче ник 6, је дан 
уче ник 4 и је дан уче ник 1 бод. Са мо дво је уче ни ка, од осам из пр вог раз-
ре да, је осво ји ло ми ни мум или ви ше од пред ви ђе ног укуп ног ми ни му ма 
бо до ва. Ме ђу тим, мо же се при ме ти ти да је уче ник ко ји је до био 19 бо-
до ва, у пр вој гру пи ре че ни ца до био 5 бо до ва, у дру гој гру пи 3, у тре ћој 
гру пи 11 и у че твр тој гру пи ре че ни ца је до био 0 бо до ва. Из гра фи ко на се 
мо же ви де ти да уче ник ни је овла дао упо тре бом бу ду ћег вре ме на. Уче-
ник ко ји је осво јио ми ни мум по е на тј. 15, у пр вој гру пи ре че ни ца до био 
је 4 бо да, у дру гој гру пи 0, у тре ћој гру пи 7 и у че твр тој гру пи 4 бо да. 
Овај уче ник је имао про бле ма са упо тре бом про шлог вре ме на. 

На гра фи ко ну се мо же ви де ти да ни је дан уче ник ни је оства рио ми-
ни мум пред ви ђе них бо до ва по гру па ма ре че ни ца. Мо же мо за кљу чи ти 
да уче ни ци пр вог раз ре да још увек ни су овла да ли упо тре бом основ них 
гла гол ских вре ме на.
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Гра фи кон 1 Ре зул та ти уче ни ка пр вог раз ре да сред ње шко ле  
на Кор пу су за про це ну упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на

У та бе ли и гра фи ко ну 2 при ка за ни су ре зул та ти усво је но сти основ них 
гла гол ских вре ме на код уче ни ка дру гог раз ре да. Про се чан број тач них 
од го во ра био је 33.61%. Уче ни ци су нај бо љи успех по ка за ли на 5. ре че ни-
ци са 77.77% тач них од го во ра. Нај сла би ји успех су по сти гли на 12. и 19. 
ре че ни ци са 0% тач них од го во ра. Нај фре квент ни је гре шке ко је су се ја ви-
ле код уче ни ка дру гог раз ре да у 12. ре че ни ци (Ма ма је спре ми ла Пе тру 
до ру чак, а он да га ис пра ти ла у шко лу.) и 19. ре че ни ци (Ми ће мо ре ша-
ва ти за дат ке из ма те ма ти ке су тра.) су: спре ма, ис пра ти и ре ша ва мо.

На гра фи ко ну се ви ди да је је дан уче ник до био 19 бо до ва, је дан уче-
ник 15, је дан уче ник 12, дво је уче ни ка 6, је дан уче ник 5, је дан уче ник 4, 
је дан уче ник 3 и је дан уче-ник 1 бод. Од де ве то ро уче ни ка дру гог рзре-
да, дво је је оства ри ло уку пан пред ви ђен ми ни мум бо до ва. Уче ник ко ји 
је оства рио 19 бо до ва, до био је 5 бо до ва у пр вој гру пи ре че ни ца, 3 бо да 
у дру гој гру пи, 9 бо до ва у тре ћој гру пи и 2 бо да у че твр тој гру пи. Пре ма 
пред ви ђе ном ми ни му му бо до ва за сва ку гру пу ре че ни ца, ко ји аутор те-
ста пред ви ђа, мо же се за кљу чи ти да уче ник још увек ни је овла дао свим 
глаглским вре ме ни ма. Дру ги уче ник ко ји је до био ми ни мум 15 бо до ва, 
оства рио је 4 бо да у пр вој гру пи ре че ни ца, 0 бо до ва у дру гој гру пи, 8 бо-
до ва у тре ћој гру пи и 3 бо да у че твр тој гру пи. Овом уче ни ку упо тре ба 
про шлог вре ме на пред ста вља ла је про блем. 
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На гра фи ко ну се мо же ви де ти да ни је дан уче ник ни је осво јио ми-
ни мум пред ви ђе них бо до ва по гру па ма ре че ни ца. Мо же мо за кљу чи ти 
да уче ни ци дру гог раз ре да још увек ни су овла да ли упо тре бом основ них 
гла гол ских вре ме на.

Гра фи кон 2 Ре зул та ти уче ни ка дру гог раз ре да сред ње шко ле  
на Кор пу су за про це ну упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на

У та бе ли и гра фи ко ну 3 при ка за на је усво је ност основ них гла гол-
ских вре ме на код уче ни ка тре ћег раз ре да. Про се чан број тач них од го во-
ра био је 48.25%. Уче ни ци су нај бо љи успех по ка за ли на 4. и 5. ре че ни ци  
са 90% тач них од го во ра. Нај сла би ји успех су по сти гли на 18. и 20. ре че-
ни ци са 10% тач них од го во ра. Нај фре квент ни је гре шке ко је су се ја ви ле 
код уче ни ка тре ћег раз ре да у 18. ре че ни ци (Она ће ура ди ти свој за да так 
за по ла са та.) су: ура ди и је ура ди ла.

На гра фи ко ну се мо же ви де ти да су два уче ни ка до би ла 17 бо до ва, 
је дан уче ник 16, је дан уче ник 15, је дан уче ник 11, је дан уче ник 9, је дан 
уче ник 8, два уче ни ка 7, је-дан уче ник 6 и је дан уче ник 5 бо до ва. Тро је од 
де се то ро уче ни ка тре ћег раз ре да оства ри ло је уку пан пред ви ђен ми ни-
мум бо до ва. Пр ви уче ник ко ји је до био 17 бо до ва, имао је 5 бо до ва у пр вој 
гру пи ре че ни ца, 0 бо до ва у дру гој гру пи, 8 бо до ва у тре ћој гру пи и 4 бо да 
у че твр тој гру пи. Уче ник је имао про бле ма са упо тре бом про шлог вре ме-
на и ни је оства рио пред ви ђен ми ни мум бо до ва за дру гу гру пу ре че ни ца.
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Дру ги уче ник ко ји је оства рио 17 бо до ва, у пр вој гру пи ре че ни ца 
до био је 5 бо до ва, у дру гој гру пи 0 бо до ва, у тре ћој гру пи 11 бо до ва и у 
че твр тој гру пи 1 бод. Уче ник је имао про бле ма при ли ком упо тре бе про-
шлог и бу ду ћег вре ме на и ни је оства рио пред ви ђен ми ни мум бо до ва за 
дру гу и че твр ту гру пу ре че ни ца.

Уче ник ко ји је до био 16 бо до ва, у пр вој гру пи ре че ни ца до био је 5 
бо до ва, у дру гој гру пи 0, у тре ћој гру пи 10 и у че твр тој гру пи 1 бод. У 
дру гој и че твр тој гру пи ре че ни ца, при ли ком упо тре бе про шлог и бу ду-
ћег вре ме на, уче ник ни је оства рио пред ви ђен ми ни мум бо до ва за гру пе 
ре че ни ца. Уче ник ко ји је до био 15 бо до ва, до био је 5 бо до ва у пр вој гру-
пи ре че ни ца, 0 бо до ва у дру гој гру пи, 7 бо до ва у тре ћој гру пи и 3 бо два 
у че твр тој гру пи. Уче ник је имао про бле ма при ли ком упо тре бе про шлог 
вре ме на у дру гој гру пи ре че ни ца, у ко јој ни је осво јио ни је дан бод. Овај 
уче ник ни је до био пре-дви ђен ми ни мум бо до ва за гру пе ре че ни ца.

На гра фи ко ну се мо же ви де ти да ни је дан уче ник ни је осво јио ми-
ни мум пред ви-ђе них бо до ва по гру па ма ре че ни ца. Мо же мо за кљу чи ти 
да уче ни ци тре ћег раз ре да још увек ни су овла да ли упо тре бом основ них 
гла гол ских вре ме на.

Гра фи кон 3 Ре зул та ти уче ни ка тре ћег раз ре да сред ње шко ле 
на Кор пу су за про це ну упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на
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У та бе ли и гра фи ко ну 4 при ка за на је усво је ност основ них гла гол-
ских вре ме на код уче ни ка че твр тог раз ре да. Про се чан број тач них од го-
во ра био је 52%. Уче ни ци су нај бо љи успех по ка за ли на 2., 3. и 9. ре че ни-
ци  са 100% тач них од го во ра. Нај сла би ји успех су по сти гли на 12., 16. и 
17. ре че ни ци са 0% тач них од го во ра. Нај фре квент ни је гре шке ко је су се 
ја ви ле код уче ни ка IV раз ре да у 12. ре че ни ци (Ма ма је спре ми ла Пе тру 
до ру чак, а он да га ис пра ти ла у шко лу.), 16. ре че ни ци (Ја ћу ићи мо жда 
са бра том у би о скоп ве че рас.) и 17. ре че ни ци (Ми ла не, ти ћеш ку пи ти 
су тра по клон ма ми.) су: спре ми, ис пра ти, идем, ку пи и ку пиш. 

На гра фи ко ну се мо же ви де ти да је је дан уче ник оста врио 21 бод, је-
дан уче ник 14, дво је уче ни ка 13 и је дан уче ник 10 бо до ва. Са мо је је дан 
уче ник до био ви ше од пре-дви ђе ног ми ни му ма бо до ва, док су оста ла че-
ти ри уче ни ка оства ри ла ре зул тат ис под пред ви ђе ног ми ну му ма.

Уче ник ко ји је до био 21 бод, у пр вој гру пи ре че ни ца до био је 5 бо до-
ва, у дру гој гру пи 3, у тре ћој гру пи 10 и у че твр тој гру пи 3 бо да. 

На гра фи ко ну се мо же ви де ти да је је дан уче ник у сва кој гру пи ре-
че ни ца осво јио ми ни мум или ви ше од пред ви ђе ног ми ни му ма за сва ку 
гру пу ре че ни ца. Мо же се за кљу чи ти да је овај уче ник овла дао упо тре-
бом основ них гла гло ских вре ме на.

Гра фи кон 4 Ре зул та ти уче ни ка че твр тог раз ре да сред ње шко ле  
на Кор пу су за про це ну упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на
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Та бе ла 5 Гре шке при ли ком упо тре бе основ них гла гол ских вре ме на

Ред. број 
пи та ња

Оче ки ва ни 
од го во ри

1. пи шу пи са ти, пи са ту, пи сао, пи су, пи ше, пи шем, пи са ли, пи са ју.
2. чи та ју чи тај, чи та, чи там, чи та ти.
3. хра ни хра ни ту, хра не, хра на, хра ни ти, хра ну.
4. је дем је стим, је де, је дим, је ду, је сам, је ла.
5. во зиш зо ви, во зи тиш, во зи, во зу, во зи ла, во зим.
6. је  

на пи са ла
пи це, пи ше, на пи са ла, на пи ше, на пи са ти, на-пи са но, на-
пи ча ту, пи сам, на пи се не.

7. су от пу то-
ва ли

опо ви, пу ту ју, пу то ва ње, от пу то ва ли, от пу-то ва ње, пу то ва-
ти, от пу та ту, пу то ва ли, оти-шли, от пу ту ју.

8. смо  
игра ли

игра, играо, игра ти мо, игра ли, играм, игра-ти, игра ту, 
игра ју, играј, игра мо, игра ла.

9. гле да мо ге ла мо, гле дам, гле да, гле де ту.
9. је де мо је до, је ста мо, је де, је да, је дем, је сту, је сте, је сим.

10. во лим во ли, бих во лео, во ле ту, во лео- 
10. во ле во ли, во лим, би во ле ла, во ле ти, во ле ту, ва ле, ва ла.
11. се про бу-

дио
про буд, про бу ди се, про бу дио, про бу ди, про бу дио се, се 
про бу ди, про бу да, про буд ту се, про бу дам, се бу ди, је про-
бу дио.

11. ви део ви ти, ви ди, ви де, устао, ви де ти, ви де ту, ви дам.
11. па да падј, па де ту, па до тим, па ду.
12. је  

спре ми ла
спреп, спре ма, спре ме ла, спре ман, спре ми, спрем на, 
спре ма ла, ку ва, спре ми ту, спре мам, спре ме.

12. је ис пра-
ти ла

ис ди ти, ис пра ти, вра ти, ис пра ти ла, ис пра-ти ти, је дем, ис-
пра ча ту, пра ти, ис пре те, ис пра тио.

13. пли ва ју пли ти, пла ва ју, пли ва, пли ву, пли вам, пли ва-ти, пли ва ње, 
пли ва ту.

13. се  
сан ка ју

са га ју, сан ка ју, сан ка, сан ка ју се, сан ка се, сан кам, сан ка ти 
се, ска ју, са непј се. 

14. смо  
жи ве ли

жи ве ти, жи ви мо, смо жи ве мо, иде мо, жи ве-ли, жи во ти ње, 
жи ве ту, жи ве ло, жи ве мо, жи-вот, жи ве ти ли.

14. жи ви мо жи ти, жи вет мо, жи ви, идем, жи ве ту, жи ве-ли, жи вим, жи-
ви та, жи ве ти мо.

15. сте ишли ићи, иде те, идеш, иде, ишли,  ће ће ићи, идем, ићи те, ићу, 
иде мо.

16. ћу ићи идем, идем, ћу,  иде те, ићи ћу, да нас, ићу, ћу инем.
17. ћеш  

ку пи ти
ку пи, ку пи ла, ку пиш, ћеш ку пи, ку пим, ку-пу ју, ку пиу, ку-
пу јеш, ку па, куп та.

18. ће  
ура ди ти

ора ди, ура ди, ура диш, је ура ди ла, ура ди ла, ра ди, ура ди ту, 
ур дам, ура ди та.

19. ће мо  
ре ша ва ти

ре ча ва ти, ре ша ва мо, ре ша ват мо, ре ша ви мо, ће мо ре ша ва, 
ре ша ва ти, смо ре ша ва ли, ре-ша вам, ре ша ва ту, смо ре ши-
ли, ће ре ша ва ти, ће мо да ре ши мо.

20. ће те  
про чи та ти

ге ла ти, чи та те, про чи та мо, про чам, ће те проч, про чи та те, 
сте про чи та ли, про чи там, про чи та ти, про чи та ли, про чи-
та ту, про чи та, про чи та те, про чи та ју, про чи тај те, про чи тај, 
ће про чи та ти.
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ЗА КљУ ЧАК

Ис тра жи ва ња упо тре бе гла го ла код глу вих и на глу вих уче ни ка сред-
ње шко ле ука зу ју на про бле ме при ли ком иден ти фи ко ва ња гра ма тич ке 
ка те го ри је ро да, бро ја, ли ца и вре ме на.

На осно ву до би је них ре зул та та мо гу се до не ти од ре ђе ни за кључ ци:
•	 уче ни ци су има ли про блем при ли ком раз у ме ва ња зна че ња по-

је ди них гла го ла, што је зах те ва ло њи хо во до дат но об ја шња ва ње 
(нај че шће у зна ков ном је зи ку);

•	 уче ни ци пр вог раз ре да сред ње шко ле оства ри ли су 40% тач них 
од го во ра, уче ни ци дру гог 33.61% раз ре да, уче ни ци тре ћег раз-
ре да 48.25%, док су уче ни ци нај бо ље ре зул та те оства ри ли уче-
ни ци че твр тог раз ре да (52% тач них од го во ра);

•	 нај бо љи ре зул та ти при упо тре би гла го ла оства ре ни су у окви ру 
2., 3., 4., 5., и 9. ре че ни це, а нај сла би ји на 12. ре че ни ци;

•	 уоче ни су про бле ми при ли ком иден ти фи ко ва ња и упо тре бе гра-
ма тич ке ка те го ри је вре ме на, ро да, бро ја и ли ца (у Та бе ли 5 мо гу 
се ви де ти гре шке ко је су уче ни ци пра ви ли при ли ком упо тре бе 
основ них глаглских вре ме на то ком ис тра жи ва ња);

•	 ре че ни це код уче ни ка би ле су агра ма тич не;
•	 до ла зи ло је до упо тре бе кр њег пер фек та;
•	 упо тре бља ван је или пре пи си ван об лик гла го ла у ин фи ни ти ву;
•	 уче ни ци су има ли про бле ма при ли ком упо тре бе по моћ них гла-

го ла, ко ји се ни су ја вља ли у об ли ци ма ко ји су зах те ва ли њи хо ву 
упо тре бу;

•	 до ла зи ло је до не ра зу ме ва ња од ре ђе них ре чи (по моћ ног гла го ла 
је сам и гла го ла је сти , ко ји су по и сто ве ћи ва ни по зна че њу);

•	 у овом узор ку на ла зио се са мо је дан уче ник са ко хле ар ним им-
план том, та ко да ни је мо гло до ћи до зна чај ни је ком па ра ци је из-
ме ђу успе ха ко ји су по сти гли уче ни ци са слу шним апа ра ти ма и 
ко хле ар ним им план том;

•	 уоче но је да је де ве то ро уче ни ка оства ри ло ми ни мум (15 бо до-
ва), тј. ви ше од

•	 пред ви ђе ног ми ни му ма (<15) ко ји је по тре бан да би се за кљу чи-
ло да је уче ник овла дао упо тре бом основ них гла гол ских вре ме-
на. Од де ве то ро уче ни ка ко ји су оства ри ли или пре шли по тре бан 
ми ни мум, са мо је је дан уче ник че твр тог раз ре да ко ји је ми ни-
мум до сти гао у окви ру свих гру па ре че ни ца, па мо же мо за кљу-
чи ти да је са вла дао упо тре бу свих основ них гла гол ских вре ме на. 
Оста ли уче ни ци још увек ни су овла да ли упо тре бом свих основ-
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них гла гол ских вре ме на и на то ме је по треб но па жљи во и ак тив-
но ра ди ти; 

•	 до ми нант на упо тре ба зна ков ног је зи ка у ко му ни ка ци ји глу вих и 
на глу вих осо ба, као и спе ци фич но сти зна ков ног је зи ка у ве ли-
кој ме ри ути чу на ре зул та те до би је не у на ве де ном ис тра жи ва њу. 
У зна ков ном је зи ку се ко ри сте три гла гол ска вре ме на (про шло, 
са да шње у бу ду ће) и то та ко што се упо тре бља ва је дан до дат ни 
знак (за пре, ра ни је и за по сле, тј. за бу дућ ност). 

До би је ни ре зул та ти да ју по во да за да ља и ши ра ис тра жи ва ња на ову 
те му.
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THE uSE OF BASIC VERB CONJuGATION By DEAF  
AND HARD OF HEARING HIGH SCHOOL STuDENTS

NADEžDA DIMIć, MIROSLAV DINIć, LJUBICA ISAKOVIć

Faculty of Special Education and Rehabilitation

Hearing impairment at an early age leaves negative repercussions on the 
development of speech and language. Those consequences greatly depend 
on the level of hearing impairment. Greater and more serious impairments 
have more significant implications. 

The development of speech and language in deaf and hard of hearing 
children is very significant within the re-habilitation period, which takes 
place throughout the duration of their primary and high school years. 
During this time the children develop articulation of vocals of their native 
language, they develop an active and passive vocabulary, adopt grammar 
and grammar rules of their native language, etc. 

Due to inadequate proficiency and inadequate utilization of grammar 
rules, in the speech of deaf and hard of hearing children there is often the 
problem of agrammatisms, as found by studies completed by both domestic 
and foreign authors. In the speech of deaf and hard of hearing individuals 
verbs are after nouns the most utilized type of word. During speech 
development, deaf and hard of hearing children, often make mistakes in 
their use of verbs. They tend to use the wrong grammatical categories of 
entities, numbers and gender. Also, in deaf and hard of hearing children the 
identification of the grammatical category of tense (time) is quite difficult. 

During their primary school years pupils should adopt and master the 
grammar of their native tongue. The aim of this paper was to evaluate the 
use of basic verb tenses (perfect, present and future) by deaf and hard 
of hearing high school students. The study utilized the Corpus for the 
assessment of the use of basic verb tenses (N.Dimic). The test encompasses 
20 sentences and the students are required to conjugate the verb found in 
the infinitive into the applicable form, whilst considering the grammatical 
categories of time, entities, gender and numbers. All of the results will be 
presented in tabular and graphical form. The paper gives conclusions which 
point to certain (in)abilities of deaf and hard of hearing children to use 
appropriate verb tenses in their everyday language.

KEY WORDS: development of speech and language, deaf and hard of 
hearing, verbs, agrammatism



Надежда Димић и сар.38



39

Београдска дефектолошка школа 
Вол. 18 (1), бр. 52, 39-48, 2012. 

 
УДК 376.33 

Примљено: 20.1.2012. 
Стручни чланак

FM СИСТЕМИ КАО ПОДРШКА НАГЛУВОЈ ДЕЦИ1

Весна Радовановић, Марина Радић-Шестић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

FM си сте ми пред ста вља ју бе жич ну ко му ни ка ци о ну тех но ло ги ју ко ја се 
ко ри сти на јав ним ме сти ма ка ко би се пре ва зи шао про блем у ко му ни ка ци ји 
на стао услед уда ље но сти го вор ни ка и са го вор ни ка или због де ло ва ња бу ке. Циљ 
овог ра да је да се при ка жу FM си сте ми, ка рак те ри сти ке и на чи ни ко ри шће ња, 
као и ре зул та ти ис тра жи ва ња о усло ви ма слу ша ња по др жа ним FM си сте ми-
ма ме ђу на глу вим уче ни ци ма и уче ни ци ма оп ште по пу ла ци је. FM си сте ми ни-
су на ме ње ни са мо де ци школ ског уз ра ста, ко ри сте се и код де це пред школ ског 
уз ра ста, као и код од ра слих на глу вих осо ба. По ред шко ле, где уче ни ци уз по моћ 
FM си сте ма мо гу ја сни је да чу ју на став ни ка и са ве ће уда ље но сти и у бу ци, ово 
сред ство мо гу ће је ко ри сти ти и на дру гим ме сти ма. У ку ћи, по ма же де те ту 
да бо ље чу је ка да раз го ва ра са ро ди те љи ма и са оста лим уку ћа ни ма. Та ко ђе, 
уче ник мо же да ко ри сти ове си сте ме у ре ха би ли та ци ји го во ра, ко ри сте ћи ми-
кро фон мо же да чу је свој го вор и да га ко ри гу је. Због де ло ва ња бу ке ко ја ства-
ра не по вољ не усло ве за слу ша ње, FM си сте ми се мо гу ко ри сти ти у ти пич ним 
шко ла ма, ме ђу де цом оп ште по пу ла ци је, а ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка-
за ли по бољ ша ње у по гле ду пер цеп ци је го во ра, ак дем ског по стиг ну ћа и по на ша-
ња уче ни ка, на ро чи то на ни жем школ ском уз ра сту. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: FM си сте ми, на глу ви уче ни ци, слу ша ње, бу ка.

УВОД

У ства ра њу по вољ ног окру же ња за на глу ву де цу укљу че ну у ин клу-
зив не мо де ле обра зо ва ња, ва жно ме сто за у зи ма при ме на сред ста ва аси-

1  Рад  је на стао у окви ру  про јек та „Кре и ра ње про то ко ла за про це ну еду ка тив них по-
тен ци ја ла де це са смет ња ма у раз во ју као кри те ри ју ми за из ра ду ин ди ви ду ал них обра-
зов них про гра ма“, но си лац про јек та Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој, Бе о-
град, бр. од лу ке 179025.
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стив них тех но ло ги ја. У пра вље њу ин ди ви ду ал них обра зов них про гра ма 
за на глу ву де цу мо гу да се ко ри сте раз ли чи та сред ства аси стив них тех-
но ло ги ја. То мо гу би ти сред ства за ин ди ви ду ал но ко ри шће ње или сред-
ства ко ја ће ко ри сти ти ве ћи број де це. У раз ви је ним зе мља ма се, све 
ви ше, шко ле опре ма ју FM си сте ми ма. FM си сте ми су сред ства ви со ке 
тех но ло ги је ко ја омо гу ћа ва ју на глу вим осо ба ма бо љу пер цеп ци ју зву ка 
у не по вољ ним усло ви ма слу ша ња, би ло да је реч о уда ље но сти го вор-
ни ка или би ло ког дру гог из во ра зву ка, ни воа бу ке и ре вер бе ра циј ског 
ефек та. Не по вољ ни усло ви слу ша ња пред ста вља ју на глу вој де ци је дан 
од че стих про бле ма у ре дов ној шко ли. Бу ка у раз ре ду се ја вља на ро чи то 
код груп них ди ску си ја, ис пи ти ва ња дру гих уче ни ка, на пре да ва њи ма на 
ни воу шко ле. 

Ка да се на глу ва де ца на ђу у ве ли кој гру пи у шко ли, без об зи ра на 
ин ди ви ду ал ну ам пли фи ка ци ју (слу шни апа рат, ко хле ар ни им плант), 
слу ша ње ће им би ти оте жа но. У буч ном окру же њу, би ло да по ти че из 
са ме учи о ни це или из не по срерд не око ли не шко ле, ин тен зи тет го во ра 
на став ни ка је ни жи од ин тен зи те та бу ке. У ре ха би ли та ци ји слу ха до-
ста па жње и вре ме на се упра во по све ћу је ве жба ма слу ша ња у буч ном 
окру же њу. 

Циљ овог ра да је да се пред ста ве FM си сте ми, ка рак те ри сти ке и на-
чи ни ко ри шће ња, као и олак ши це ко је пру жа ју на осно ву ре зул та та ис-
тра жи ва ња спро ве де них ме ђу на глу вим уче ни ци ма и уче ни ци ма оп ште 
по пу ла ци је.

Аку сти ка учи о ни це

Ве ли ки део школ ских ак тив но сти де ца про ве ду у слу ша њу, би ло да 
на став ник из ла же гра ди во, би ло да се во ди раз го вор на не ку те му или се 
пра ти мул ти ме ди јал ни ма те ри јал. Нео п хо дан услов за сти ца ње зна ња 
је да све аудио ин фор ма ци је бу ду ра зу мљи ве. Ка да су у пи та њу на глу ва 
де ца, прет по став ка је да ће им од го ва ра ју ће слу шно сред ство омо гу ћи ти 
слу ша ње, док се че сто де ца уред ног слу ха за не ма ру ју, јер се не до вољ но 
па жње по кла ња аку сти ци учи о ни це. 

Фак то ри од ко јих за ви си про цес слу ша ња су: ја чи на гла са на став ни-
ка, уда ље ност на став ни ка, бу ка у учи о ни ци, ре вер бе ра ци ја у учи о ни ци, 
ста ње слу ха и је зич ко ис ку ство уче ни ка.

Ин тен зи тет го во ра на став ни ка је ва ри ја би лан. Ве ћи на на став ни ка 
го во ри гла сно, што је и у при ро ди њи хо вог по сла. Уко ли ко је бу ка ве ћа, 
на став ни ци су при ну ђе ни да го во ре гла сни је, а уко ли ко то ста ње ду го 
тра је, мо же до ћи до по ре ме ћа ја гла са. По ре ме ћа ји гла са ја вља ју се че сто 
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ме ђу на став ни ци ма јер су при ли ком го вор ног на сту па из ло же ни из у зет-
ним го вор ним на по ри ма (Ко ва че вић, Пе тро вић-Ла зић, 2005). 

Уда ље ност од око 3 м сма тра се нај оп ти мал ни јим за при јем звуч них 
ин фор ма ци ја, при че му бу ка у учи о ни ци не би тре ба ло да пре ла зи 35 
dB, ма да се, пре ма ис тра жи ва њи ма, кре ће и од 41 до 51 dB (Cran dell, 
Sma lin do, 1994). У вр ти ћи ма је бу ка ве ћа, кре ће се од 34 до 73 dB (Scha-
fer, Thi bo de au, 2006). По за дин ска бу ка мо же ма ски ра ти део го вор не ин-
фор ма ци је, па је ти ме пер цеп ци ја на ру ше на, не рет ко и ко му ни ка ци ја. 
Ефек тив на ко му ни ка ци ја се за сни ва на од но су бу ке и ин тен зи те та го-
во ра на став ни ка у учи о ни ци и пред ста вља ве зу из ме ђу сиг на ла (у овом 
слу ча ју го во ра) и бу ке (SNR – Sig nal No i ce Ra tio). Овај од нос се кре ће од 
5 до 7 dB. Ин тен зи тет го во ра ко ји је за 20 dB ве ћи од ин тен зи те та бу ке 
пред ста вља до бар од нос сиг на ла и бу ке. Ни во бу ке у ти пич ном раз ре ду 
кре ће се до 60 dB, а оп ти мал но је 30-35 dB. Ин тен зи тет го во ра на ни воу 
кон вер за ци је из но си око 60 dB, па се та ко мо же за кљу чи ти да је од нос 
сиг на ла и бу ке у ти пич ној учи о ни ци че сто јед нак ну ли. За на глу ве уче-
ни ке од нос ин тен зи те та го во ра на став ни ка и ни воа бу ке у учи о ни ци тре-
бао би да из но си око 15 dB (ASHA, 2005). 

Вре ме ре вер бе ра ци је не би тре ба ло да бу де ду же од 0,4 с, али у мно-
гим учи о ни ца ма из но си и до 1,25 с (Cran dell, Smal di no, 1994). Ре вер бе-
ра ци ја пред ста вља при су ство зву ка и на кон пре стан ка ње го вог еми то ва-
ња услед кон ти ну и ра не ре флек си је о твр де под ло ге у не кој про сто ри ји. 
Ре вер бе ра ци ја је ва жна за од ре ђи ва ње ква ли те та и ни воа зву ка у не кој 
за тво ре ној про сто ри ји. Што је вре ме ре вер бе ра ци је ве ће, то је и раз-
у ме ва ње тј. слу ша ње звуч ног сиг на ла оте жа ни је. Ово пред ста вља ве ћи 
про блем де ци не го од ра сли ма, јер они има ју већ фор ми ра не го вор не 
обра сце. 

Уко ли ко, при ли ком ко му ни ка ци је, од ра сла осо ба ис пу сти део по ру-
ке, за хва љу ју ћи свом ис ку ству мо ћи ће пра вил но да је раз у ме, што код 
де це ни је слу чај. Ка да је по за дин ска бу ка по ја ча на и ка да је ре вер бе ра-
ци ја ви со ка, мо же до ћи до не ра зу ме ва ња го вор не по ру ке. 

Ефек ти бу ке и ре вер бе ра ци је на пре по зна ва ње го во ра на став ни ка од 
стра не на глу ве де це и де це ти пич ног раз во ја би ли су чест пред мет ис-
тра жи ва ња. Crandell (1992) је ис пи ти вао ефек те ових чи ни ла ца на слу-
ша ње де це уз ра ста од 5 до 7 го ди на. Де ца су по на вља ла ре че ни це из го ва-
ра не ин тен зи те том од 59 dB. Од нос сиг на ла и бу ке кре тао се од 6 dB на 
уда ље но сти од 3,6 м и до 3 dB на уда ље но сти од 7,2 м, док је про сеч но 
вре ме ре вер бе ра ци је из но си ло 0,46 се кун ди. Про сеч но по стиг ну ће де це 
уред ног слу ха из но си ло је 82% на уда ље но сти од 1,8 м, 55% и 36% на 
уда ље но сти од 3,6 м и 7,2 м. 
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По ред не по вољ них аку стич ких фак то ра, про цес слу ша ња не са мо 
на глу вих, већ и уче ни ка оп ште по пу ла ци је мо же би ти на ру шен услед 
бо ле сти, ка да је за хва ће но сред ње уво, па се ја вља тзв. кон дук тив на на-
глу вост. Ин те ре со ва ње на уч ни ка ве за но је за про цес слу ша ња уче ни ка 
са ми ни мал ним оште ће њем слу ха, ко је ни је стан дар ди зо ва но, а сма тра 
се узро ком не до вољ не па жње, кон цен тра ци је и не а де кват ног по на ша ња 
уче ни ка (Bess et al., 1998). 

 

FM СИ СТЕ МИ

FM си сте ми пред ста вља ју бе жич ну ко му ни ка ци о ну тех но ло ги ју ко-
ја се ко ри сти на јав ним ме сти ма ка ко би се пре ва зи шао про блем у ко-
му ни ка ци ји на стао услед уда ље но сти го вор ни ка и са го вор ни ка или под 
ути ца јем бу ке. У зе мља ма ко је ко ри сте аси стив не тех но ло ги је у еду ка-
ци ји осо ба са смет њам у раз во ју, FM си сте ми су за у зе ли зна чај но ме сто. 

Сли ка 1. FM си сте ми

FM си стем ко ри сти мо ду ли ра не фре квен ци је сиг на ла ка ко би се го-
вор пре нео кроз ва здух, слич но FM ра дио ста ни ци (сли ка 2). FM си стем 
се са сто ји од три де ла: ми кро фо на, тран сми те ра и при јем ни ка. Ми кро-
фон и тран сми тер се на ла зе код на став ни ка, док се при јем ник на ла зи 
код уче ни ка. Као си стем, ком по нен те се мо гу ко ри сти ти у раз ли чи тим 
про сто ри ја ма, на уда ље но сти до не ко ли ко де се ти на ме та ра. 

Ми кро фо ни мо гу би ти сме ште ни на раз ли чи тим де ло ви ма те ла или 
на оде ћи, ка ко би што ма ње сме та ли де ци. Ка рак те ри сти ке ми кро фо на 
ко је се ко ри сте мо гу да ва ри ра ју. У упо тре би су сле де ће вр сте ми кро фо на:

 – Ом ни у сме ре ни ми кро фо ни – ко ји при ку пља ју зву ке сву да из 
око ли не;
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 – Усме ре ни ми кро фо ни – ко ји при ку пља ју зву ке са вр ха;
 – Мул ти у сме ре ни ми кро фо ни – ко ји при ку пља ју зву ке из око ли не 

или из фо ку сир ног де ла.
 Сва ком тран сми те ру је до де ље на фре квен ци ја, ко ја се на зи ва ка-

нал. Мо гу би ти ко ди ра ни бро јем, сло вом, бо јом. Ком по нен та ка на ла се 
на зи ва осци ла тор. У шко ли се мо же ко ри сти ти 40 раз ли чи тих ка на ла. 
Ка на ли ода ши ља ча мо гу има ти јед ну или ви ше оп ци ја.

Ода ши љач са јед ном оп ци јом са др жи осци ла тор ко ји је по де шен 
код про из во ђа ча и не мо же се ме ња ти. Мул ти оп ци о ни ода ши љач мо же 
има ти:

1. ма ну ел ни из бор фре квен ци ја ка да се осци ла тор ме ња и по ста-
вља дру га  фре квен ци ја и, 

2. бе жич ни из бор фре квен ци ја ка да се ка нал  ме ња ди ги тал но. 
По сто је две глав не вр сте при јем ни ка ко ји, у за ви сно сти од сво јих ка-

рак те ри сти ка, мо гу да се ко ри сте у ком би на ци ји са сред стви ма за ин ди-
ви ду ал ну ам пли фи ка ци ју тј. са слу шним апа ра ти ма и ко хле ар ним им-
план том. Основ ни при јем ник не мо же да се ко ри сти у ком би на ци ји са 
слу шним апа ра ти ма и ко хле ар ним им план том, док је лич ни при јем ник 
мо гу ће ко ри сти ти у ком би на ци ји са слу шним апа ра ти ма и ко хле ар ним 
им план том.

При јем ни ке је мо гу ће но си ти на те лу или иза уха. Не ки при јем ни ци 
се ко ри сте као слу шни апа ра ти ко је де ца сва ко днев но ко ри сте, та ко да 
та кве мо де ле че сто и би ра ју при ли ком ко ри шће ња FM  си сте ма.

ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ FM СИ СТЕ МА

Функ ци о ни са ње FM си сте ма има сле де ћи ре до след:
1. Ми кро фон при ку пља звуч ни сиг нал и ша ље га до при јем ни ка. 

Ми кро фон нај че шће ко ри сти на став ник, мо же би ти по ста вљен на сто-
лу или за ка чен за оде ћу. Та ко ђе, ми кро фон мо гу ко ри сти ти и уче ни ци, 
уко ли ко је реч о груп ној ди ску си ји, мо же би ти сме штен на сре ди ни учи-
о ни це. FM си сте ми по се ду ју и аудио-ка бал, та ко да се ди рект но мо же 
ко ри сти ти звук са ра дио и ТВ при јем ни ка. Ин тен зи тет го во ра на став ни-
ка или уче ни ка се по ве ћа ва ко ри шће њем ми кро фо на. 

2. Ми кро фон је по ве зан са ода ши ља чем ко ји ша ље звук до при јем-
ни ка.

3. Ко ри сник при ма звук ко ји ства ра ин дук тив на пе тља (укљу че на 
у FM си стем) пу тем слу шног по ма га ла (слу шни апа рат, ко хле ар ни им-
плант) или пу тем слу ша ли ца. Ва жно је про ве ри ти да ли FM си стем по-
џа ва слу шни уре ђај, јер се у су прот ном, мо ра ју ко ри сти ти слу ша ли це.
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Сли ка 2. Функ ци о ни са ње FM си сте ма

FM си сте ми се мо гу ко ри сти ти на свим ме сти ма, та мо где не ма ин-
дук тив не пе тље (сред ство аси стив не тех но ло ги је на ме ње но по ја ча њу 
зву ка у спе ци фич ним усло ви ма, нпр. у шко ла ма за на глу ву де цу). FM 
си сте ми ни су на ме ње ни са мо де ци школ ског уз ра ста, ко ри сте се и код 
де це пред школ ског уз ра ста, као и код од ра слих глу вих и на глу вих осо-
ба. По ред шко ле где уче ни ци уз по моћ FM си сте ма мо гу ја сни је да чу ју 
на став ни ка и са ве ће уда ље но сти и у бу ци, ово сред ство мо гу ће је ко-
ри сти ти и на дру гим ме сти ма. У ку ћи, по ма же де те ту да бо ље чу је ка да 
раз го ва ра са ро ди те љи ма и са оста лим уку ћа ни ма. Та ко ђе, уче ник мо же 
да ко ри сти ове си сте ме у ре ха би ли та ци ји го во ра, ко ри сте ћи ми кро фон 
мо же да чу је свој го вор и да га ко ри гу је.

КО РИ ШЋЕ ЊЕ FM СИ СТЕ МА

FM си сте ми се све че шће ко ри сте у шко ла ма, ка ко би уче ни ци ма оште-
ће ног слу ха по мо гли да на што бо љи на чин пре ва зи ђу пре пре ке на ста ле 
услед уда ље но сти го вор ни ка и раз у ме ва ња го во ра у бу ци, јер по ма жу бо љи 
при јем и раз у ме ва ње го вор не по ру ке. Чак и ка да осо ба има ко хле ар ни им-
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плант, слу ша ње у бу ци се сма њу је за 50% у од но су на ти ху сре ди ну (Scha fer, 
Thi bo de au, 2004; Wol fe, Scha fer, 2008). Ре зул та ти екс пе ри мен тал ног ис тра-
жи ва ња по ка за ли су да је раз у ме ва ње го во ра бо ље ка да се уз лич на сред ства 
ам пли фи ка ци је ко ри сте лич ни и деск топ FM си сте ми у од но су на ин фра-
ред по ја чи ва че зву ка. Ис пи та но је 28 де це под сле де ћим усло ви ма: а) са мо 
са слу шни апа ра том и ко хле ар ним им план том, б) са ин фра ред по ја чи ва-
чем зву ка, ц) са деск топ FM си сте мом и д) са лич ним FM си сте мом, при-
чвр шће ним за слу шни апа рат или ко хле ар ни им плант. Сва ко де те је по на-
вља ло 10 ре че ни ца са три ли сте и то за сва ки од спо ме ну тих усло ва. Де ца су 
свр ста на у че ти ри гру пе и из вр ше на су три екс пе ри мен та, два у ти пич ним 
усло ви ма деч јег вр ти ћа и је дан у ма ње буч ној сре ди ни (An der son, Gold stein, 
2004). Лич ни FM си сте ми ко ји се ди рект но по ве зу ју ју са про це со ром ко-
хле ар ног им план та по ка за ли су ве ћу ефи ка сност од деск топ си сте ма (Wol-
fe, Scha fer, 2008). Број на ис тра жи ва ња по ка зу ју да се пре по зна ва ње го во ра 
по ве ћа ва ка да се уз лич ну ам пли фи ка ци ју ко ри сте и FM си сте ми (Scha fer, 
Thi bo de au, 2004; An der son et al., 2005; Wol fe et al., 2009). 

По ред на глу вих уче ни ка, FM си сте ме мо гу ко ри сти ти де ца оп ште 
по пу ла ци је, ка да се узме у об зир про бле ми и те шко ће у чи та њу, уче-
њу, па жњи и го вор ни по ре ме ћа ји, а по себ но код де це са ми ни мал ним 
оште ће њем слу ха. Бес и са рад ни ци (Bess et al., 1998) ис пи ти ва ли су 
пре ва лен цу ми ни мал ног оште ће ња слу ха и по сле ди це ко је оста вља на 
ака дем ско по стиг ну ће и по на ша ње уче ни ка. У узор ку од 1218 де це, пре-
ва лен ца свих оште ће ња слу ха из но си ла је 11,3%, а пре ва лен ца ми ни-
мал ног оште ће ња слу ха 5,4%. Уче ни ци са ми ни мал ним оште ће њем слу-
ха тре ћег раз ре да су по сти гли зна чај но ма њи број бо до ва на те сто ви ма 
ака дем ског по стиг ну ћа у по ре ђе њу са де цом уред ног слу ха, док раз ли ка 
у по стиг ну ћу уче ни ка 6. и 9. раз ре да ни је би ла ста ти стич ки зна чај на. 
По ред ста ња слу ха, у ис тра жи ва њу је ис пи ти ва но ака дем ско по стиг ну ће 
и по на ша ње уче ни ка. 37% де це са ми ни мал ним оште ће њем слу ха је ба-
рем јед ном по на вља ло раз ред, а ре зул та ти на по је ди ним суб те сто ви ма 
(по на ша ње, стрес, дру штве на по др шка и са мо по што ва ње) би ли су ма-
њих вред но сти у по ре ђе њу са де цом уред ног слу ха. 

Јед но од обим ни јих ис тра жи ва ња о ефек ти ма FM си сте ма об у хва-
ти ло је 2054 уче ни ка из 94 вр ти ћа и уче ни ке пр вог и дру гог раз ре да из 
33 основ не шко ле у тра ја њу од три го ди не. По да ци до би је ни по сма тра-
њем 1075 уче ни ка екс пе ри мен тал не гру пе ко ји су се на ла зи ли у учи о-
ни ца ма опре мље ним FM си сте мом ука зу ју да је слу ша ње и уче ње код 
ових уче ни ка бо ље у по ре ђе њу са уче ни ци ма кон трол не гру пе. Де ца, 
по себ но мла ђег уз ра ста, на пре до ва ла су бр же у уче њу (Ro sen berg, G. 
G. et al., 1999).
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У Аустра ли ји је спро ве де но јед но ис тра жи ва ње у че ти ри учи о ни це, 
од ко јих две при па да ју шко ли сме ште ној у ру рал ној сре ди ни. Ис тра жи-
ва ње је тра ја ло осам ме се ци, а учи о ни це су ам пли фи ко ва не на сва ке две 
не де ље. Усло ви бу ке у обе шко ле би ли су ви ши од про пи са них, ни во бу ке 
се кре тао од 62 до 75 dB, а вре ме ре вер бе ра ци је од 1,3 до 1, 8 с. Ис пи та но 
је 64 уче ни ка, уз ра ста од 6 до 10 го ди на, од ко јих је 20%  уред ног слу ха, 
67% са ми ни мал ним оште ће њем слу ха, 8% са лак шим и 5% са уме ре ним 
оште ће њем слу ха.  Об у че ни ис тра жи ва чи су пра ти ли спон та ну ко му ни-
ка ци ју из ме ђу де це, као и на став ни ка и де це. На став ни ци су има ли за да-
так да по пу не про то кол, за про це ну ефи ка сно сти звуч не ам пли фи ка ци је 
(Scre e ning Iden tifica tion for Tar ge ting Edu ca ti o nal Risk-S.I.F.T.E.R.), као 
и упит ник по себ но кон стру и сан за по тре бе ис тра жи ва ња ко ји об у хва та 
ака дем ско по стиг ну ће, про це ну ко му ни ка ци о них спо соб но сти, уче шћа 
у ак тив но сти ма, па жњу и по на ша ње у шко ли. Ре зул та ти S.I.F.T.E.R. ска-
ле по ка за ли су ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у по гле ду по ве ћа ња па жње 
и уче шћа у оде љен ским ак тив но сти ма у учи о ни ца ма ко је су би ле озву-
че не (Маssie et al., 2004).

ЗА КљУ ЧАК

FM си сте ми су на ме ње ни осо ба ма оште ће ног слу ха као по моћ но 
сред ство ко јим се мо же пре ва зи ћи про блем слу ша ња у усло ви ма бу ке. 
Ова кав тип по моћ них сред ста ва је ве о ма по во љан за ко ри шће ње у вр ти-
ћи ма и код де це школ ског уз ра ста, не са мо код де це оште ће ног, не го и 
код де це уред ног слу ха. Осим бу ке, уда ље ност на став ни ка мо же пред-
ста вља ти про блем, због кре та ња и ме ста на ко ме се де, де ца ни су у ста њу 
да чу ју све што на став ник из го во ри. Уз по моћ FM си сте ма, де ца мо гу да 
се де у учи о ни ци и пра те на ста ву без об зи ра на по ме ну те пре пре ке.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да ко ри шће ње FM си сте ма ути че 
на бо љу пер цеп ци ју, раз у ме ва ње, као и на успех уче ни ка. По ред де це, 
ови си сте ми мо гу би ти од по мо ћи на став ни ци ма у лак шој ко му ни ка ци-
ји са де цом оште ће ног слу ха, као и у пре вен ци ји по ре ме ћа ја гла са. Ин-
клу зи ја уче ни ка оште ће ног слу ха зах те ва ства ра ње по вољ них фи зич ких 
усло ва, ка ко би се глу вим и на глу вим уче ни ци ма омо гу ћи ло да са што 
ма ње те шко ћа пра те на ста ву, а што се мо же обез бе ди ти сред стви ма аси-
стив них тех но ло ги ја.
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SuMMARy

FM Systems represent wireless communication technology which 
is used in public places in order to overcome problem of communication 
due to the distance of the speaker and his collocutor or because of the 
effects of noise. The objective of this paper is to present FM Systems, its 
characteristics and modality of usage, as well as its advantages provided in 
classroom, school environment, home and other environments. FM Systems 
are not only intended for school children, they are also used with preschool 
children, as well as with adult hearing impaired persons. Besides school, 
where students with the help of the FM Systems can hear the teacher more 
clearly even from greater distance and in noisy conditions, this means can 
be used in other places as well. In the house, it helps the child to hear better 
when talking with his parents and other family members. Also, the student 
can use those Systems in the speech rehabilitation, using a microphone 
one can hear one’s speech and correct it. Due to the effects of noise which 
creates unfavorable conditions for hearing, the FM Systems can be used in 
typical schools, among the children of general population, and the research 
results showed improvement as regards the speech perception, academic 
achievements and student behavior, especially at the lower school age.
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До са да шњим ем пи риј ским сту ди ја ма је по ка за но да спо соб ност по на-
вља ња је зич ких сти му лу са код афа зич них су бје ка та за ви си од ти па афа зич-
ког син дро ма. Код не ких об ли ка афа зи ја овај мо да ли тет је зич ке функ ци је 
је у пот пу но сти очу ван, док се у дру гим об ли ци ма ја вља раз ли чит сте пен 
оште ће ња. 

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је да се на осно ву ко ри шће них ди јаг но-
стич ких ин стру ме на та про це ни спо соб ност ре пе ти тив ног го во ра и утвр ди 
ње гов зна чај у диферeнцирању афа зич ких син дро ма.

За по тре бе ис тра жи ва ња фор ми ран је узо рак од 34 ис пи та ни ка са афа-
зи јом, ко ји ма је ди јаг но за по ста вље на Бо стон ским ди јаг но стич ким те стом 
за афа зи је (БДАЕ). За ис пи ти ва ње спо соб но сти по на вља ња ко ри шће ни су суб-
те сто ви по на вља ње ре чи и по на вља ње ре че ни ца из БДAE.

Ре зул та ти ис пи ти ва ња су по ка за ли да су ис пи та ни ци са афа зи ја ма 
флу ент ног ти па успе шни ји при по на вља њу је зич ких сти му лу са од ис пи та-
ни ка са не флу ент ним афа зи ја ма. По ред то га, иден ти фи ко ва не су раз ли ке у 
ти по ви ма гре ша ка из ме ђу те сти ра них гру па афа зич них су бје ка та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: афа зи ја, ре пе ти тив ни го вор, флу ент на афа зи ја, не флу-
ент на афа зи ја

1  Рад је проистекао из пројекта “Евалуација третмана стечених поремећаја говора и 
језика”, број 179068 (2011-2014), чију реализацију финансира Министарство просвете и 
науке Републике Србије.

ОШТЕЋЕЊЕ ГОВОРА
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УВОД

У нај оп шти јем сми слу, афа зи ја се де фи ни ше као по ре ме ћај је зич ке ко-
му ни ка ци је узро ко ван ле зи јом мо зга. „Афа зи ја обич но за хва та ви ше мо-
да ли те та је зич ке функ ци је: усме ни го вор, раз у ме ва ње, пи са ње, чи та ње 
и ге стов ни го вор. Tо је мул ти мо дал ни об лик по ре ме ћа ја је зич ке ко му-
ни ка ци је“ (Ву ко вић, 2010: 64.). Ка рак те ри стич но је да не ки мо да ли те-
ти је зи ка мо гу би ти ви ше оште ће ни од дру гих, а не ки са свим очу ва ни. 
На тој осно ви су из вр ше не и основ не ди хо то ми је у афа зи о ло ги ји, па се 
на при мер, ко ри сте тер ми ни: екс пре сив на афа зи ја/ре цеп тив на афа зи ја; 
флу ент на афа зи ја/не флу ент на афа зи ја и др. 

Кли нич ка про це на по је ди них мо да ли те та је зич ке функ ци је код осо-
ба са афа зи јом омо гу ћа ва увид у ни во очу ва но сти, од но сно оште ће ња 
го вор них и је зич ких спо соб но сти. Исто вре ме но, по ре ђе ње пер фор ман-
си у по је ди ним мо да ли те ти ма је зич ке функ ци је пред ста вља је дан од 
кри те ри ју ма за гру пи са ње афа зич ких син дро ма, пре ма Бо стон ској кла-
си фи ка ци ји. Пре ма овом кри те ри ју му, кла сич ни афа зич ки син дро ми се 
де ле у две гру пе. Пр ву гру пу чи не афа зи је са по ре ме ћа јем по на вља ња, 
а дру гу афа зи је без по ре ме ћа ја по на вља ња. Гру пи афа зи ја са по ре ме ћа-
јем по на вља ња при па да ју: гло бал на афа зи ја, Бро ки на афа зи ја, Вер ни ке-
о ва афа зи ја и кон дук тив на афа зи ја, а гру пу афа зи ја без по ре ме ћа ја по-
на вља ња чи не ти по ви тран скор ти кол них афа зи ја (мо тор на, сен зор на и 
ме шо ви та) и ано мич ка афа зи ја. Иако ова ди хо то ми ја има од ре ђе ни кли-
нич ки зна чај, јер пред ста вља смер ни цу за да љу екс по ло ра ци ју го вор них 
и је зич ких функ ци ја, гру пи са ње афа зич ких син дро ма по том прин ци пу 
не ма ди јаг но стич ко-те ра пиј ску вред ност. 

Има ју ћи у ви ду на пред на ве де не чи ње ни це, циљ овог ра да је био да 
се ис пи та спо соб ност ре пе ти тив ног го во ра код афа зич них па ци је на та 
и утвр ди ње гов зна чај у ди фе рен ци ра њу по је ди них ти по ва афа зич ких 
син дро ма. 
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ЦИљ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је да се на осно ву ди јаг но стич ких 
ин стру ме на та про це ни спо соб ност ре пе ти тив ног го во ра код ис пи та ни ка 
са афа зи јом.

У скла ду са ци љем, по ста вље ни су сле де ћи за да ци: 
 – ис пи та ти спо соб ност ре пе ти ци је по јед ни ач них лек сич ких је ди-

ни ца; 
 – ис пи та ти спо соб ност ре пе ти ци је ре че ни ца;
 – ана ли зи ра ти ти по ве гре ша ка у ре пе ти тив ном го во ру код по је ди-

них ти по ва афа зич ких син дро ма;
 – упо ре ди ти спо соб ност по на вља ња је зич ких сти му лу са из ме ђу 

ис пи та ни ка са флу ент ним афа зи ја ма и ис пи та ни ка са афа зи ја-
ма не флу ент ног ти па. 

МЕ ТОД
 

Фор ми ра ње и опис узор ка

Кри те ри ју ми за укљу чи ва ње ис пи та ни ка у узо рак:
 – да осо ба има оште ће ње мо зга ко је узро ко ва ло афа зи ју;
 – да је афа зи ја ди јаг но сти ко ва на ком плет ним афа зи о ло шким ис-

пи ти ва њем;
 – да је осо ба ста ри ја од 18 го ди на;

Пре ма на пред на ве де ним кри те ри ју ми ма фор ми ран је узо рак од 34 
ис пи та ни ка (18 му шка ра ца и 16 же на), ста ро сне до би од 42 до 91 го ди ну 
(про сеч на ста рост: 71 го ди на). У узор ку су би ла два ис пи та ни ка са ви со-
ком струч ном спре мом (ВСС), осам ис пи та ни ка је има ло ви шу струч ну 
спре му (ВШС), док је њих 24 би ло са сред њом струч ном спре мом (ССС). 
Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, код 33 ис пи та ни ка је ве ри фи ко ва на ва-
ску лар на ле зи ја мо зга, док је код јед ног ис пи та ни ка ло ка ли зо ван ту мор 
мо зга. 
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Tабела 2. Основ ни по да ци ис пи та ни ка 

Пол Му шки. ........................................................
женски ........................................................

18
16

Про сеч на го ди на
ста ро сти

Нај мла ђи .....................................................
Просечна година старости ...............................
Најстарији ................................................... .

42
71
91

Сте пен
стручне спреме

ВСС .............................................................
ВШС. ...........................................................
ССС ............................................................ .

2
8
24

Ети о ло шки
фактори

Ин фаркт мо зга ..............................................
Тумор мозга ..................................................

33
1

Тип афазије Флу ент не:  – Вер ни ко ва ..............................
 – ано мич на  ...............................
  – кон дук тив на ...........................  
  – тран скор ти кал на сен зор на ........
  – та ла мич ка ..............................
Не флу ент не:  – гло бал на .................................
 – Бро ки на  ................................  
 – суб кор ти кал на мо тор на .............

9
6
4
2
3
2
3
5

Та бе ла 2. Оп шти по да ци ис пи та ни ка  
са опи сом ме ста мо жда не ле зи је

Р
ед

. б
р.

И
ни

 ци
 ја

 ли
 

п
ол

Го
 д.

ро
ђе

њ
а

Ло ка ли за ци ја мо жда ног оштећења

1 А. Д. м 1968 Па ри је тал но ле во, фрон тал но де сно 

2 А. Д. ж 1921 Ис хе ми ја па ри је тал но ле во

3 Б. А. ж 1935 Тем по ро-па ри је тал но ле во

4 Б. А. ж 1931 Па ри је тал но ле во

5 Б. Г. ж 1930 Обо стра но фрон тал но 
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6 В. С. м 1946 Хе ма том па ри је то-тем по рал но ле во 

7 Г.М. ж 1943 Па риј тал но ле во, ба зал не ган гли је ле во 

8 Г. М. м 1941 Хе мо ра ги ја у та ла му су, ле во 

9 Д. Р. м 1951 Фрон то-па ри је тал но ле во 

10 ж.Б. м 1938 Ис хе ми ја ок ци пи тал но ле во, ба зал не ган гли је обо-
стра но

11 ж. Д. м 1940 Тем по ро-ок ци пи тал но де сно, ири га ци о но под руч-
је ар те ри је це ре бри (А.Ц.М) ле во 

12 З. Р, ж 1932 Кап су ла ин тер на, па ра вен три ку лар но де сно 

13 И. љ. м 1936 Фрон тал но де сно, тем по рал но ле во

14 Ј. З. м 1954 Та ла мус обо стра но

15 Ј. Л. м 1948 Ис хе ми ја тем по рал но ле во, ко ро на ра ди ја та обо-
стра но 

16 Ј. М. ж 1953 Хе мо ра ги ја ин тра кап су лар но де сно 

17 К. М. м 1943 Ис хе ми ја тем по ро-ок ци пи тал но ле во 

18 К. Ш. м 1920 Та ла мус и кап су ла ин тер на с де сне стра не 

19 Л. М. ж 1925 Ис хе ми ја–ба зал не ган гли је, ле во

20 Л. В. ж 1948 Ме нин ге ом фрон тал но па ра са ги тал но ле во 

21 М. Ј. ж 1969 Тем по ро-па ри је тал но ле во 

22 М. С. м 1948 Про јек ци ја ири га ци је АЦМ 

23 М. М. м 1926 Про јек ци ја ири га ци је А.Ц.М. ле во

Н.В. ж 1930 Па ри је тал но ле во, па ра вен три ку лар но ле во

25 П. С. ж 1935 Хе мо ра ги ја па ри је тал но ле во

26 П. Ј. м 1928 Ис хе ми ја тем по ро-фрон тал но ле во, тем по ро-ок-
ци пи тал но-па ри је тал но де сно

27 Р. Д. ж 1926 Хе ма том тем по ро-ок ци пи тал но ле во

28 С. Б. м 1936 Ис хе ми ја тем по ро-па ри је то– фрон тал но – ле во 1459

29 С. Н. м 1959 Тем по ро-па ри је тал но ле во

30 Т. Д. ж 1934 Ис хе ми ја па ра вен три ку лар но и па ри је тал но ле во

31 Т. П. м 1931 Хе мо рар ги ја у та ла му су ле во

32 Т. Б. м 1935 Ин су лар но и тем по лар но ле во,
Па ри је то-ок ци пи тал но десно

33 Ш. Б. ж 1943 Ис хе ми ја у ири га ци о ном под руч ју АЦМ ле во

34 П.Д. ж 1953 Тем по рал но ле во 
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ПРОЦЕДУРА, МЕСТО И ВРЕМЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Код свих ис пи та ни ка из узор ка је нај пре при ме њен Бо стон ски ди-
јаг но стич ки тест за афа зи је – BDAE (Go od glass i Ka plan, 1983), на осно-
ву ко га је по ста вље на ди јаг но за афа зи је. Ис пит ни ци су те сти ра ни ин-
ди ви ду ал но, у про сто ри ји изо ло ва ној од бу ке. На осно ву ек пре сив них 
обе леж ја го во ра, ис пи та ни ци су по де ље ни у две гру пе: 1. ис пи та ни ци 
са флу ент ним афа зи ја ма и 2. ис пи та ни ци са не флу ен тим афа зи ја ма. 
На кон то га је усле ди ла кван ти та тив на и ква ли та тив на ана ли за по да-
та ка до би је них на суб те сто ви ма: 1. по на вља ње ре чи и 2. по на вља ње 
ре че ни ца. Вр ше но је по ре ђе ње по стиг ну ћа из ме ђу те сти ра них гру па 
ис пи та ни ка. 

Ис тра жи ва ње је оба вље но у Кли нич ко-бол нич ком цен тру – Зе-
мун на оде ље њу не у ро ло ги је, од по чет ка мар та до кра ја ју ла 2011. 
го ди не.

ТЕХ НИ КЕ ИС ПИ Т И ВА ЊА

Оп шти по да ци, по да ци о ме сту и при ро ди мо жда не ле зи је узе ти су 
из исто ри ја бо ле сти ис пи ти ни ка. 

За по ста вља ње ди јаг но зе и од ре ђи ва ње ти па афа зи је при ме њен је 
Бо стон ски ди јаг но стич ки тест за афа зи је.

За про це ну спо соб но сти по на вља ња при ме ње на су два су бе ста БДАЕ: 

1. Суб тест по на вља ње ре чи
2. Суб тест по на вља ње ре че ни ца

Суб тест по на вља ње ре чи са др жи 10 за да та ка. Од ис пи та ни ка се тра-
жи да по но ви реч ко ју је из го во рио ис пи ти вач. За сва ку тач но по но вље ну 
реч да је се 1 по ен. Број мо гу ћих по е на на овом за дат ку из но си 10. Код 
од го во ра бе ле же се ар ти ку ла ци о на од сту па ња и при су ство па ра фа зи ја.

Суб тест По на вља ње ре че ни ца са др жи два ти па за да та ка: 1. ре че ни-
це ма ле ве ро ват но ће и 2. ре че ни це ве ли ке ве ро ват но ће. Ис пи ти вач чи-
та јед ну по јед ну ре че ни цу и тра жи од ис пи та ни ка да је по но ви. Сва ка 
пра вил но по но вље на ре че ни ца ско ру је се 1 по е ном. Пра ви се одво је ни 
скор за ре че ни це ма ле и ве ли ке ве ро ват но ће. Бу ду ћи да у сва кој гру пи 
има по 8 ре че ни ца, ис пи та ник мак си мал но мо же да оства ри 8 по е на на 
по на вља њу ре че ни ца ма ле ве ро ват но ће и 8 по е на на за дат ку по на вља ња 
ре че ни ца ве ли ке ве ро ват но ће. Пре ма то ме, укуп ни скор на суб те сту по-
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на вља ња ре че ни ца мо же да из но си 16. При те сти ра њу, ис пи ти вач бе ле-
жи ар ти ку ла ци о на од сту па ња и при су ство па ра фа зи ја. 

ХИ ПО ТЕ ЗЕ

1. По ре ме ћа ји по на вља ња го вор них сти му лу са ис по ља ва ју се код 
свих ти по ва афа зич ких син дро ма.

2. Оче ку ју се зна чај не раз ли ке у спо соб но сти по на вља ња из ме ђу 
ис пи та ни ка са флу ент ним и не флу ент ним об ли ци ма афа зи ја. 

3. Оче ку ју се раз ли ке у ти по ви ма гре ша ка при по на вља њу из ме ђу 
ис пи та ни ка са флу ент ним и не флу ент ним об ли ци ма афа зи ја. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ана ли за до би је них ре зул та та по ка зу је да се по ре ме ћа ји по на вља ња 
ис по ља ва ју код свих ис пи та ни ка. По ре ме ћа ји ва ри ра ју у те жи ни и об ли-
ку. У та бе ла ма 3 и 4 при ка за ни су ре зул та ти по на вља ња ре чи за сва ког 
ис пи та ни ка по на о соб. 

Та бе ла 3 -Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти по на вља ња ре чи  
ис пи та ни ка са флу ент ним афа зи ја ма 

Тип
афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор

Вер нике о ва
Б.Н. И.љ. Ј.Л. К.М. П.Н. Р.Д. С.Н. Т.Б. П.Д.

3/10 4/10 4/10 2/10 3/10 2/10 1/10 3/10 0/10

Кон дуктив на
ж.Д. М.С. М.М. Ш.Б.

7/10 5/10 4/10 4/10

Ано мичка
А.д

1
. А.Д

2
. Б.А. В.С. Н.В. Т.Д.

8/10 8/10 9/10 9/10 7/10 9/10

Тран скортикал на
сензорна

Г.М. П.Д.

9/10 8/10

Та ла мич ка 
Г.М. Ј.З. Т.П.

8/10 9/10 8/10
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Та бе ла 4 – Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти по на вља ња ре чи  
ис пи та ни ка са не флу ент ним афа зи ја ма 

Тип афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор 

Глобална
П.Ј. С.Б.

0/10 0/10

Бро ки на
Б.Г. Д.Р. Л.В

3/10 4/10 5/10

Суб кор тикал на моторна
ж.Б. З.Р. Ј.М. К.Ш. Г.М.

8/10 8/10 6/10 7/10 7/10

У та бе ла ма 5 и 6 при ка за ни су ре зул та ти по на вља ња ре че ни ца код 
ис пит ни ка са флу ент ним и не флу ент ним афа зи ја ма.

Та бе ла 5 – Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти  
по на вља ња ре че ни цаве ли ке ве ро ват но ће  
– ис пит ни ци са флу ент ним афа зи ја ма

Тип
афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор 

Вер никеова
Б.Н. И.љ. Ј.Л. К.М. П.Н. Р.Д. С.Н. Т.Б. П.Д.

2/8 1/8 1/8 1/8 0/8 0/8 2/8 1/8 1/8

Кон дуктив на
ж.Д. М.С. М.М. Ш.Б.

4/8 2/8 2/8 1/8

Ано мичка
А.д

1
. А.Д

2
. Б.А. В.С. Н.В. Т.Д.

8/8 7/8 8/8 6/8 7/8 7/8

Тран скорти кал на
сензорна

Г.М. П.Д.

7/8 6/8

Та ла мич ка 
Г.М. Ј.З. Т.П.

6/8 7/8 6/8
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Та бе ла 6 – Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти  
по на вља ња ре че ни ца ве ли ке ве ро ват но ће  
– ис пит ни ци са не флу ент ним афа зи ја ма

Тип афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор 

Гло бал на
П.Ј. С.Б.

0/8 0/8

Бро ки на
Б.Г. Д.Р. Л.В

3/8 2/8 3/8

Суб кор тикал на мо тор на 
ж.Б. З.Р. Ј.М. К.Ш. Г.М.

8/8 8/8 6/8 7/8 7/8

У та бе ла ма 7 и 8 при ка за ни су ре зул та ти по на вља ња ре че ни ца ма ле 
ве ро ват но ће за сва ког ис пит ни ка по на о соб. 

Та бе ла 7 – Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти  
по на вља ња ре че ни ца ма ле ве ро ват но ће  

– ис пи та ни ци са флу ент ним афа зи ја ма

Тип афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор 

Вер никеова
Б.Н. И.љ. Ј.Л. К.М. П.Н. Р.Д. С.Н. Т.Б. П.Д.

2/8 1/8 1/8 1/8 0/8 0/8 2/8 1/8 1/8

Кон дуктив на
ж.Д. М.С. М.М. Ш.Б.

2/8 2/8 1/8 0/8

Ано мичка
А.Д

1
. А.Д

2
. Б.А. В.С. Н.В. Т.Д.

5/10 7/8 5/8 4/8 3/8 3/8

Тран скорти кал на
сензорна

Г.М. П.Д.

6/8 5/8

Та ла мич ка 
Г.М. Ј.З. Т.П.

6/8 5/8 4/8
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Та бе ла 8 – Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти  
по на вља ња ре че ни цама ле ве ро ват но ће  

– ис пи та ни ци са не флу ент ним афа зи ја ма

Тип афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор 

Гло бал на
П.Ј. С.Б.

0/8 0/8

Бро ки на
Б.Г. Д.Р. Л.В

2/8 2/8 0/8

Суб кор тикал на 
моторна

ж.Б. З.Р. Ј.М. К.Ш. Г.М.

6/8 5/8 5/8 3/8 3/8

Ана ли зом до би је них ре зул та та по ка за но је да су бо ле сни ци са флу-
ен тим афа зи ја ма би ли успе шни ји на за дат ку по на вља ња ре чи од бо ле-
сни ка са не флу ент ним об ли ци ма афа зич ких син дро ма. По ред то га, бо-
ле сни ци са флу ент ним афа зи ја ма су оства ри ли ве ће по стиг ну ће и на 
за да ци ма по на вља ња ре че ни ца ма ле и ве ли ке ве ро ват но ће. Ова кав на лаз 
су ге ри ше на не што очу ва ни ју спо соб ност по на вља ња је зич ких сти му лу-
са код бо ле сни ка са флу ент ним афа зи ја ма у по ре ђе њу са бо ле сни ци ма 
са афа зи ја ма не флу ен тог ти па. 

Ква ли та тив ном ана ли зом до би је них по да та ка по ка за но је да по сто је 
раз ли ке у ти по ви ма гре ша ка из ме ђу бо ле сни ка са флу ен нтим и не флу-
ент ним афа зи ја ма. Бо ле сни ци са флу ент ним об ли ци ма афа зи ја углав-
ном су по на вља ли је зич ке сти му лу се флу ент но, без окле ва ња, али је по-
но вље на реч, од но сно ре че ни ца че сто раз ли чи та од за да те. Као ре зул тат, 
у овој гру пи бо ле сни ка ја вља се ве ћи број вер бал них па ра фа зи ја, не го у 
гру пи бо ле сни ка са не флу ент ним афа зи ја ма. 

Код ис пи та ни ка са не флу ент ним афа зи ја ма уоча ва се спо ро ар ти-
ку ли са ње и оте жа на про дук ци ја ре чи и ре че ни ца, као и ду га окле ва ња 
и па у зе то ком го во ра. Код не ких ис пи та ни ка из ове гру пе, ја вља ју се 
фо нем ске па ра фа зи је. Ка рак те ри стич но је да су бо ле сни ци са не флу-
ент ним об ли ци ма афа зи ја има ли бо ље ре зул та те при ли ком по на вља ња 
по је ди нач них ре чи, не го при по на вља њу ре че ни ца.
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ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КљУ ЧАК
 
Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је да се на осно ву ди јаг но стич ких 

ин стру ме на та про це ни спо соб ност ре пе ти тив ног го во ра код афа зич ких 
бо ле сни ка. Ана ли за ре зул та та ис тра жи ва ња је по ка за ла да се оште ће-
ње ре пе ти тив ног го во ра ја вља код ис пи та ни ка са флу ент ним и не флу-
ент ним афа зи ја ма. Де фи ци ти су се ис по љи ли ка ко на ни воу по на вља-
ња по је ди нач них лек сич ких је ди ни ца, та ко и при по на вља њу ре че ни ца. 
Упо ред ном ана ли зом до би је них ре зул та та је по ка за но да је оште ће ње 
спо соб но сти по на вља ња из ра же ни је код ис пи та ни ка са не флу ент ним 
афа зи ја ма не го код ис пи та ни ка са афа зи ја ма флу ент ног ти па. 

Ове раз ли ке су усло вље не ти по ви ма афа зич ких син дро ма ко ји су 
иден ти фи ко ва ни код ис пи та ни ка укљу че них у ово ис тра жи ва ње. Гру пу 
не флу ент них афа зи ја чи ни ли су ис пи та ни ци са гло бал ном афа зи јом, 
Бро ки ном афа зи јом и суп кор ти кал ном мо тор ном афа зи јом. Оште ће-
ње ре пе ти тив ног го во ра пред ста вља јед ну од зна чај них ка рак те ри сти ка 
гло бал не афа зи је и афа зи је Бро ки ног ти па, док је овај мо да ли тет је зич-
ке функ ци је у суп кор ти кал ној мо тор ној афа зи ји ма ње оште ћен. С дру ге 
стра не, гру пу флу ент них афа зи ја чи ни ли су ис пи та ни ци са Вер ни ке о-
вом, ко ну дук тив ном, тран скор ти кал ном сен зор ном, ано мич ком и та ла-
мич ком афа зи јом. За Вер ни ке о ву и кон дук тив ну афа зи ју је ка рак те ри-
стич но те шко оште ће ње спо соб но сти по на вља ња је зич ких сти му лу са, 
док је у тран скор ти кал ној сен зор ној, ано мич кој и та ла мич кој афа зи ји 
ова је зич ка функ ци ја углав ном очу ва на. 

Осим раз ли ка у ап со лут ним вред но сти ма по стиг ну тим на суб те сто-
ви ма по на вља ња ре чи и ре че ни ца, утвр ђе не су и раз ли ке у ти по ви ма 
гре ша ка из ме ђу ис пи та ни ка са флу ент ним и не флу ент ним афа зи ја ма.

 Код ис пи та ни ка са не флу ент ним афа зи ја ма уоче на је спо рост у 
про дук ци ји је зич ких за да та ка. По на ва ља ње ка рак те ри шу окле ва ња и 
оте жа на ар ти ку ла ци ја. У не ким слу ча је ви ма при сут не су фо нем ске па-
ра фа зи је. Као што је и оче ки ва но, ве ће те шко ће ис по ље не су при по на-
вља њу ду жих и фо но ло шки ком плек сни јих ре чи и ре че ни ца ма ле ве-
ро ва та но ће не го при по на вља њу је но став ни јих ре чи и ре че ни ца ве ли ке 
ве ро ват но ће. 

У узор ци ма го во ра ис пи та ни ка са флу ент ним афа зи ја ма уоче не су 
вер бал не па ра фа зи је, фо но ло шка раз град ња ре чи, де фи ци ти вер бал не 
ме мо ри је и те шко ће у схва та њу је зич ког за дат ка.

На осно ву све у куп не ана ли зе до би је них ре зул та та мо же се за кљу-
чи ти да про це на спо соб но сти по на вља ња има зна чај у ди фе рен ци ра њу 
афа зич ких син дро ма. 
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THE AS SES SMENT OF RE PE TI TION IN AP HA SIC PA TI ENTS

SR ĐAN PO PO VIć 
Cli ni cal-ho spi tal Cen tre of Ze mun, de part ment of ne u ro logy

IRE NA VU KO VIć, MI LE VU KO VIć 
Fa culty of Spe cial Edu ca tion and Re ha bi li ta tion, Belgrade

SuM MARy

The analysis of re pe ti tion abi lity in the ap ha sics is pre sen ted in this pa-
per. The Sam ple con si sted of 34 ap ha sic pa ti ents, age from 42 to 91 years.
The di ag no sis of ap ha sia was do ne ac cor ding Bo ston Di ag no stic Ap ha sia 
Exa mi na ti on (BDAE). Fo cal brain le sion was de ter mi ned by CT and MRI. 
In the as ses sment of re pe ti tion abi lity sub tests for re pe ti tion of words and 
re pe a ting phra ses from BDAE we re used. The ob ta i ned re sults ha ve shown 
that re pe ti tion de fi cits ap pe a red in flu ent and non-flu ent ap ha si as. Ho we-
ver, re pe ti tion di sor ders are pro mi nent in non-flu ent ap ha si as com pa ring 
to flu ent types of ap ha sia. The di fe rent pat tern of re pe ti tion de fi cits bet-
we en flu ent and non-flu ent ap ha si as is po ni ted out. re a ding di sor ders in 
te sted gro up of ap ha sic pa ti ents sug gest that both, an te ri or and po ste ri or 
parts of the brain ha ve fun ction in re a ding. 

KEY WORDS: re pe ti tion de fi cits, non-flu ent ap ha sia, flu ent ap ha sia
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СПОСОБНОСТ КООРДИНАЦИЈЕ ОКО-РУКА 
КОД УЧЕНИКА СА ДИСЛЕКСИЈОМ

Миодраг Стошљевић, Милосав Адамовић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Дислексија, теоријски посматрано, спада у мултифакторски поремећај 
уско везан са визуелно-перцептивним проблемима који утичу на брзину 
читања. У највећем броју случајева дислексија остаје етиопатогенетски 
нејасна, те се категорише као идиопатска. Сасвим је извесно да лоша 
моторна организованост утиче на укупно функционисање ученика, па самим 
тим и на њихове способности које су неопходне за усвајање вештине читања. 

Због  претходно наведене чињенице циљ нашег истраживања је био 
утврђивање могуће корелације између способности координације око-рука и 
дислексије код деце млађег основношколског узраста.

Узорак је формиран од 68 ученика, оба пола, узраста 7 до 11 година. 
Сви ученици су похађали редовну основну школу. Испитаници су подељени у 
Е-експерименталну и К-контролну. Свака група је имала по 34 испитаника. 
Еексперименталну групу су чинили испитаници који имају дислексију, 
а контролну групу испитаници који немају наведену сметњу. Групе су 
изједначене према  полу, узрасту и степену интелигенције. 

Резултати испитивања моторичких способности испитаника 
експерименталне групе на нивоу зглоба шаке и зглоба лакта показују 
статистичку значајност, а на нивоу зглоба рамена нисмо могли утврдити 
постојање статистичке значајности. Резултати испитивања моторичке 
функције сва три зглоба руке истовремено су, такођер, показали да не 
постоји статистичка значајност између тестираних група.

Закључци истраживања показују да су неке моторичке способности 
горњих екстремитета у директној коорелацији са дислексијом код деце 
испитиване популације.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: дислексија, моторичке способности, сметње у учењу, 
горњи екстремитети 
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УВОД

Дислексија, теоријски посматрано, спада у мултифакторски 
поремећај уско везан са визуелно-перцептивним проблемима који утичу 
на брзину читања. Дакле, она представља поремећај читања који се, 
између осталог, одликује непознавањем слова, тешкоћом у асоцирању 
два слова, прескакањем слова и мањих речи (Стошљевић, 1998), 
али и неким другим пратећим феноменима као што је то поремећај 
пажње удружен са хиперактивности (Sergiakouli и др. 2010) или пак 
специфичним моторним потешкоћама (Brookes, 2010). 

У највећем броју случајева дислексија остаје етиопатогенетски 
нејасна, те се категорише као идиопатска (Catts и др. 2005), мада 
према налазима које су објавили Фагерхеим и др. (1999), доказано је 
да она може бити и наследне природе, тј. да представља последицу 
дефекта гена на хромозому 2 (DYX3). Управо због различитог схватања 
природе дислексије психолози сматрају да је стимулација перцепције 
и њене адекватне обраде основни предуслов за правилан третман 
дислексије (Wittrock, 1977) док присталице медицинског приступа 
приоритет дају стимулацији моторног и сензорног развоја методама 
као што је неурофидбек (Breteler, 2010). Логопеди подразумевају да 
је стимулација говорно-језичког развоја доминантна компонента у 
превазилажењу проблема дислексије (Ronald, 1994), а соматопеди стоје 
на становишту да се, по самој природи дислексије, намеће неопходност 
мултидисциплинарног приступа у њеном третману (Стошљевић, 2009.)

Извесно је да лоша моторна организованост утиче на укупно 
функционисање ученика, па самим тим и на њихове способности које 
су неопходне за усвајање вештине читања. Низ објављених истраживања 
о проблему дислексије (Levin, 1980; Wolf et al., 1999; Ramus et al. 
2003) указују на чињеницу да у току проучавања дислексије свакако 
морамо обратити пажњу и на моторну компоненту овога проблема јер је 
процес читања непосредно везан за покрете очних јабучица, а на самом 
почетку усвајања ове вештине и за покрете око-рука када дете, обично 
кажипрстом, маркира текст који чита.

ЦИљ ИСТРАЖИВАЊА

Циљ нашег истраживања је био утврђивање могуће корелације 
између способности координације око-рука и дислексије код деце 
млађег основношколског узраста.
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МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Узорак

Узорак је формиран од 68 ученика, оба пола, узраста од 7 до 11 
година. Сви испитаници похађају редовну основну школу. Испитанике 
смо поделили на две групе, експерименталну и контролну. Свака група 
је укључивала по 34 испитаника. Испитаници експерименталне групе 
имају дислексију према ИЦД-10 класификацији (Ф81.0) док испитаници 
контролне групе нису имали дислексију. Групе су изједначене према 
полу, узрасту и степену интелигенције који је у свим случајевима био 
између од 95 и 105 IQ јединица. Поред наведеног, важно је нагласити 
да су сви испитаници били десно латерализовани како би искључили 
могућност унакрсне латерализације као узрока настанка дислексије. 
Статистички показатељи уједначености узорка су приказани у табели 1. 

Табела 1 - Структура Експерименталне  
и Контролне групе према полу и узрасту

Узраст

Е група К група Укупно

Мушко женско Мушко женско Мушко женско

Н % Н % Н % Н % Н % Н %

7-7,11 7 10,30 1 1,45 7 10,30 1 1,45 14 20,60 2 2,90

8-8,11 7 10,30 1 1,45 7 10,30 1 1,45 14 20,60 2 2,90

9-9,11 7 10,30 2 2,90 7 10,30 2 2,90 14 20,60 4 5,80

10-11 7 10,30 2 2,90 7 10,30 2 2,90 14 20,60 4 5,80

∑ 28 41,20 6 8,80 28 41,20 6 8,80 56 82,40 12 17,60

ИНСТРУМЕНТ И ПРОЦЕДУРА ИСТРАЖИВАЊА

Приликом тестирања испитаника користили смо три врсте тестова: 
Брзи сцреенинг деце са дислексијом и дисграфијом (Стошљевић 
Л, Стошљевић Н, 1969), REVISC скалу за процену интелигенције и 
стандардну батерију соматопедских тестова за мерење моторних 
перформанси горњих екстремитета која се састоји из четири теста. 
Наведена соматопедска батерија тестова је подразумевала употребу 



Миодраг Стошљевић, Милосав Адамовић66

Ozeretzki пробе, Coloredo пробе, Ring пробе и Target теста, а сви тестови 
су детаљно описани у: Процена способности особа са моторичким 
поремећајима (Стошљевић Л, Стошљевић М, Одовић Г, 2006.). Озеретзски 
проба је коришћена за мерење моторне перформансе на нивоу зглоба 
шаке, Coloredo проба је примењена за мерење перформансе на нивоу 
зглоба лакта, а Ring проба за мерење перформансе на нивоу зглоба 
рамена. Target тестом су мерене ове перформансе на сва три зглоба 
истовремено.

Процена дислексије и координације око-рука ученика који 
су били укључени у експерименталну групу вршена је у Заводу за 
психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко 
Брајовић“ у Београду по њиховом доласку у установу, а пре почетка 
третмана. Испитаници контролне групе су били ученици ОШ „Боривоје 
Станковић“ у Београду. Истраживање је спроведено током школске 
2009/10. године.

Добијене резултате смо обрадили помоћу СПСС статистичког 
програма (верзија 17.0), а они су били поређени Студент т-тестом при 
чему смо сигнификантним сматрали када је п-вредност  ≤ 0.05.

РЕЗУЛТАТИ

Добијени резултати приказани су у табелама бр. 2 и бр.3, а 
интерпретација резултата је подразумевала сагледавање евентуалне 
статистичке разлике између поређених група за соматопедске тестове 
који мере ниво моторних способности појединачних сегмената 
кинезиолошког ланца „рука“. Дакле, у табели бр. 2 су приказани 
резултати статистичког поређења између експерименталне и контролне 
групе за моторичке спсобности десне руке. Ови резултати указују на 
чињеницу да је добијена т-вредност за Озеретзски пробу износила 4,75, 
а ниво поверења мањи од 0,001 што представља високу статистичку 
значајност. Т-вредност за Цолоредо пробу је била 2,06 што је довело 
до статистичке значајности у којој је ниво поверења био мањи од 0,05. 
Статистички параметри за Ринг пробу су показали ниску т-вредност 
од 0,69 што је за последицу имало да се за ову варијаблу није могла 
утврдити статистичка значајност пошто је ниво поверења био већи од 
0,05. Т-вредност за Таргет тест је била још нижа (0,61) од претходне 
варијабле, па је следствено и ниво поверења био испод статистичке 
значајности, тј. нижи од 0,05. 
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Табела 2 - Резултати статистичког поређења  
између експерименталне и контролне групе 

за моторне перформансе десне руке

     

Врста теста Е група
АС±СД

К група
АС±СД т – вредност п

ozeretzki 77,537±2,98 71,537±2,70 4,75 <0,001

coloredo 33,295±0,93 29,846±0,87 2,06 <0,05

ring 22,092±2,64  21,854±2,62  0,69 >0,05

target 26,831±2,60 27,164±2,63   0,61 >0,05

У табели бр.3 могу се видети резултати статистичког поређења 
између експерименталне и контролне групе за моторичке способности 
леве руке. Добијени резултати јасно показују да је добијена т-вредност 
за Озеретзски пробу износила 2,54, а ниво поверења је био мањи од 0,05 
што представља статистичку значајност. Т-вредност за Цолоредо пробу 
је била 2,03 што је значило да је и за овај тест утврђена статистичку 
значајност од п<0,05. Иста т-вредност за Ринг пробу је износила 0,53, 
а тиме нисмо добили значајну статистичку вредност пошто је ниво 
поверење био већи од 0,05. Статистичка обрада Таргет теста је показала 
да је т-вредност у овом случају била најнижа (0,48) од свих испитиваних 
варијабли, па и ниво поверења за овај тест није био значајан јер је био 
нижи од граничне вредности статистичке значајности која износи 0,05.

Табела 3 - Резултати статистичког поређења  
између експерименталне и контролне групе 

за моторне перформансе леве руке

Врста теста Е група
АС±СД

К група
АС±СД

т – вредност п

ozeretzki 91,527±2,38 99,385±2,42 2,54 <0,05

coloredo 45,935±1,86  50,085±1,85  2,03 <0,05

ring 33,002±2,11 33,907±2,32 0,53 >0,05

target 21,924±1,93 22,745±2,01 0,48 >0,05
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Дуги низ година научници широм света су давали значај фонолошкој 
свесности у савладавању читања, па су са тог аспекта били мишљења 
да би фонолошка подршка у третману дислексије могла бити довољна 
у њезином лечењу. Темељна  истраживања овога патолошког стања су 
показала да деца код које се касније дијагностикује дислексија, имају 
слабије развијену фонолошку свесност на узрасту од пет година, те да 
наведене фонолошке потешкоће могу касније остати присутне ако се не 
предузме правовремени третман (Torgesen, 2001).

Без обзира на наведено истраживања о примени фонолошке 
интервенције показују да апликација само ових техника није довољна 
за потпуно превазилажење потешкоћа у читању као и да дислексија 
представља „дупли дефицит“ (Wolf и др. 1999). Током времена су се 
појавиле разне теорије о дислексији међу којима и магноцелуларна 
теорија која објашњава да магноцелуларна функција није ограничена 
само на визуелне путеве већ укључује аудитивне и тактилне, а тиме 
и моторне модалитетете (Рамус и др. 2003). Наведена сазнања су 
веома блиска нашем становишту да дислексија има мултиваријантну 
етиопатогенезу у којој је моторичка компонента заступљена готово исто 
као и фонолошка. 

Анализом добијених резултата може се приметити да ученици са 
дислексијом имају смањене моторичке способности на нивоу зглобова 
шаке обе руке што су у свом истраживању потврдили и Jelle-Vuijk и др. 
(2011). Capellini и др. (2010) су у својим истраживањима потврдили 
да су моторичке способности на нивоу зглоба лакта обе руке биле 
знатно умањене што су показали и резултати нашег истраживања. 
Ова чињеница је од круцијалне важности за функционисање ученика 
са дислексијом јер маркирање текста у фази почетног учења вештине 
читања свакако зависи од коректног моторичког функционисања на 
нивоу кинезиолошког ланца од нивоа зглоба шаке до зглоба лакта. Наше 
истраживање је показало да се моторичке способности у нивоу зглоба 
рамена не разликују између експерименталне и контролне групе што 
је у потпуној сагласности са резултатима које су добили Вихолаинен и 
др. (2002). За моторичку функцију сва три зглоба руке истовремено, коју 
смо тестирали Таргет тестом, такођер нисмо могли установити разлику 
између експерименталне и контролне групе, а сличне резултате су у 
свом истраживању добили и Brookes и др. (2010).

Сумарном анализом претходних резултата можемо видети да 
је постојала разлика између експерименталне и контролне групе за 
тестиране способности око-рука ученика са дислексијом, али само 
за делове кинезиолошког ланца „рука“ на нивоу зглоба шаке и лакта 
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док поменуте разлике нису биле утврђене на нивоу зглоба рамена и 
моторичке функције сва три зглоба истовремено.

ЗАКљУЧАК

Добијени и продискутовани резултати нашег истраживања нам 
указују на чињеницу да је моторичка способност око-рука код ученика са 
дислексијом млађег основношколског узраста у извесној корелацији са 
потешкоћама у вештини читања. Такођер, добијена сазнања нас упућују 
на неопходност побољшања моторичких способности на нивоу зглоба 
шаке и лакта као једног од основних предуслова у коректном третману 
ове деце.

ЛИТЕРАТУРА

1. Breteler MH, Arns M, Peters S, Giepmans I, Verhoeven L. (2010). Improvements 
in Spelling after QEEG-based Neurofeedback in Dyslexia: A Randomized 
Controlled Treatment Study. Apply Psychophysiolgical Biofeedback; 35(1): 
5–11 

2. Brookes RL, Tinkler S, Nicolson RI, Fawcett AJ. (2010). Striking the right balan-
ce: motor difficulties in children and adults with dyslexia. Dyslexia; 16(4):358-
73

3. Capellini, S.A., Coppede A.C. & Vale T.R. (2010). Fine motor function of scho-
ol-aged children with dyslexia, learning disability and learning difficulties. Pro 
Fono, 22 (3), 201-8.

4. Catts HW,  Adlof SM,  Hogan TP,  Weismer SE. (2005) Are Specific Language 
Impairment and Dyslexia Distinct Disorders?. J Speech Lang Hear Res.; 
48(6):1378-96 

5. Fagerheim T, Raeymaekers P, Tønnessen FE, Pedersen M, Tranebjaerg L, Lubs 
HA. (1999).  „A New Gene (DYX3) for Dyslexia is Located on Chromosome 2“.J  
Med Genetics; 36: 664-9.

6. Jelle Vujik, P., Hartman, E., Mombarg, R., Scherder, E.& Visscher C. (2011).  
Associations between academic and motor performance in a heterogeneous 
sample of children with learning disabilities. Journal of learning disability, 
44(3), 276-282.

7. Levin, M. D. (1980). The Child with learning disability; In: The practical mena-
gment of the developmentaly child, The S.V. Mosby company, St. Louis.

8. Ramus F, Rosen S, Dakin SC. (2003). Theories of developmental dyslexia: in-
sights from a multiple case study  of dyslexic adults.  Brain; 126 (4): 841–65. 



Миодраг Стошљевић, Милосав Адамовић70

9. Ronald D. (1994) The Gift of Dyslexia, The Berkley Publishing group; New 
York, USA 

10. Sergiakouli E, Thapar A. (2010) Fitting the pieces together: current resear-
ch on the genetic basis of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).  
Neuropsychiatr Dis Treat; 6:551-60

11. Stošljević L, Stošljević N. (1969) Brzi screening dece sa disleksijom i disgrafi-
jom, III. Savetovanje defektologa SFRJ sa međunarodnim učešćem, Zbornik 
radova, Hvar, str. 213-221. 

12. Стошљевић   М. (1998) Увод у дефектологију, Дефектолошки факултет, 
Универзитета у Београду, Београд, стр. 109.

13. Стошљевић Л, Стошљевић М, Одовић Г. (2006) Процена способности 
особа са моторичким поремећајима, Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, Београд.  

14. Стошљевић М. (2009). Отворени систем стимулације хуманог развоја, 
Зборник радова Међународног конгреса Савремени третман деце са 
посебним потребама; Београд. стр. 5-24.

15. Torgesen JR. (2001) Theory and practice of intervention. In Fawcett AJ (Ed.). 
Dyslexia: Theory and good practice; London: Whurr.

16. Viholainen, H., Ahonen, T., Cantell, M., Lyytinen, P.& Lyytinen H.   (2002). 
Development of early motor skills and language in children at risk for familial 
dyslexia. Dev Med Child Neurol . 44(11):761-9.

17. Wittrock MC. (1977) Learning and Instruction, McCutchan Pub Corp.; 
Clearwater, FL, USA

18. Wolf  M, Bowers PG. (1999). The double-deficit hypothesis for the developmen-
tal dyslexias. J Edu. Psycho;  91: 415–38.



СПОСОБНОСТ КООРДИНАЦИЈЕ ОКО-РУКА КОД УЧЕНИКА СА ДИСЛЕКСИЈОМ 71

EyE-HAND COORDINATION ABILITy
 AMONG STuDENTS WITH DySLEXIA

MIODRAG STOŠLJEVIć, MILOSAV ADAMOVIć

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

SuMMARy

Dyslexia, in theory, is a multifactorial disorder closely related to visual-
perceptual problems that affect agility to read. In most cases, etiopathoge-
nesis of dyslexia remains unclear, therefore it is categorised as idiopathic. 
It is certain that poor motoric organisation affects students’ overall fun-
ctioning, thus affects their abilities that are necessary for adoption of rea-
ding skills.Due to the fact mentioned above, the aim of this research is to 
determine possible correlation between eye-hand coordination ability and 
dyslexia among elementary school children.The sample of 68 students was 
formed, of both genders, from 7 to 11 years old. All students were attending 
regular elementary school.  The examinees were divided into E experimen-
tal and C control group. Each group had 34 examinees. Experimental group 
consisted of students with dyslexia, and control group was formed with stu-
dents without dyslexia. The two groups were eaqually distributed according 
to gender, age and intelligence level.The research results of motoric abili-
ties of Experimental group examinees on the wrist and elbow joint levels 
showed statistical significance, while at the shoulder joint level we could 
not determine existence of statistical significance. Also, research results of 
motoric functioning of all tree arm joints simultaneously showed no stati-
stical significance among tested groups.Conclusions of the research show 
that some motoric abilities of upper extremities (limbs) of children among 
examined population are in direct correlation with dyslexia. 

KEY WORDS: dyslexia, motoric abilities, learning difficulties, upper limbs
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Ирена Вуковић

У ра ду су при ка за ни ре зул та ти скри нин га је зич ких и ког ни тив них спо-
соб но сти код па ци је на та са де пре си јом. Узо рак је чи ни ло 15 па ци је на та са 
де пре си јом, ста ро сне до би од 34-64 го ди не. При ме ње ни су Ми ни мен тал тест 
(Rov ner & Fol stein, 1987) и Скри нинг тест за афа зи је (Ву ко вић, 2010). Ре зул-
та ти су по ка за ли да ве ћи на па ци је на та има очу ва не је зич ке и ког ни тив не 
функ ци је. Ме ђу тим, код че ти ри па ци јен та иден ти фи ко ван је лак об лик де-
мен ци је. По ред то га, иден ти фи ко ав ни су је зич ки де фи ци ти у ви ду оскуд ног 
на ра тив ног дис кур са, не до вр ше них ре че ни ца, те шко ћа у на ла же њу са др жај-
них ре чи и при су ства вер бал них па ра фа зи ја. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де пре си ја, ког ни тив не спо соб но сти, је зич ки де фи ци ти, 
скри нинг

ДЕ ПРЕ СИ ЈА - ДЕ ФИ НИ СА њЕ ОСНОВ НИх ПОј МО ВА

Не рас по ло же ње сре ће мо код свих љу ди. Оно је обич но крат ко трај но 
и про ла зно. Кад је ја че из ра же но и ка да по сто ји ра зу мљив раз лог на зи ва 

1  Рад је проистекао из пројекта “Евалуација третмана стечених поремећаја говора и 
језика”, број 179068 (2011-2014), чију реализацију финансира Министарство просвете и 
науке Републике Србије.
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се ту гом од но сно жа ло шћу. Под де пре си јом се под ра зу ме ва па то ло шко 
не рас по ло же ње. Де пре си ја је емо ци о нал ни од но сно афек тив ни по ре ме-
ћај. Она је че сто пра те ћи симп том ра зних пси хич ких и со мат ских бо ле-
сти (Ка ли ча нин, 1992).

Де пре сив ну епи зо ду ка рак те ри ше без раз ло жна ту га, бес по моћ ност, 
без на де жност, гу би так ин те ре со ва ња и за до вољ ства у ак тив но сти ма ко-
је су ра ни је при чи ња ва ле за до вољ ство, сма ње на енер ги ја и осе ћај за-
мо ра. Из глед бо ле сни ка је из ме њен - у те шким слу ча је ви ма уоча ва се 
за ми шљен из раз ли ца, оп шта пси хо мо тор на успо ре ност, не ма ран или 
за пу штен из глед, по гну то др жа ње и скло ност пла чу. У де пре си ји су увек 
по ре ме ће не емо ци је, ми шље ње, во ља и на го ни (Ја шо вић, 2007).

Де пресвни син дром – об у хва та раз ли чи те ком би на ци је пси хич ких, 
пси хо мо тор них и со мат ских симп то ма, раз ли чи тог сте пе на, од бла гих 
до пси хо тич них об ли ка. Фе но ме но ло шко је згро чи не па то ло шко не рас-
по ло же ње, де пре сив ни са др жа ји ми шље ња, по ре ме ћај на гон ско – вољ-
них ди на ми за ма и ве ге та тив не смет ње. Тер мин де пре сив ни син дром 
под ра зу ме ва ис кљу чи во ак ту ел ну симп то ма ти ку и не ма ни ети о ло шку 
ко но та ци ју, ни ти ука зу је на ка рак те ри сти ке то ка. Пре по зна ва ње овог 
син дро ма је оба ве зни пр ви ко рак у ди јаг но сти ци де пре сив них по ре ме-
ћа ја (Ki el hol zu i Ho leu, 1973).

Ка рак те ри сти ке ког ни тив ног и емо ци о нал ног ста ту са  
па ци је на та са де пре си јом

Емо ци је

Ве ћи на бо ле сни ка опи су је до жи вљај де пре си је као ин тен зи ван ду-
шев ни бол и муч но осе ћа ње, ко је раз ли ку ју од до жи вља ја нор мал не ту ге. 
Та кви па ци јен ти су не рас по ло же ни, ту жни, са че сто при сут ним гу бит-
ком са мо по што ва ња. По не кад код бо ле сни ка до ми ни ра рав но ду шност, 
осе ћа ње пра зни не и уту че ност. Анк си зност се ја вља код око 90% слу-
ча је ва, и пра ће на је не при јат ним пред о се ћа њем да ће се де си ти не што 
стра шно. Де пре сив ни до жи вљај бо ле сни ци че сто опи су ју и као раз ли чи-
те вр сте те ле сних ма ни фе ста ци ја и смет њи као што су гла во бо ље, епи га-
стрич ни бол и др. И по ред осе ћа ња ту ге, не ки бо ле сни ци ни су у ста њу да 
за пла чу (ка рак те ри стич но за те же об ли ке де пре си је). Осе ћај кри ви це је 
ско ро стал ни симп том у де пре си ји, и мо же би ти по ве за но са су и цид ним 
раз ми шља њи ма. 
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Ког ни тив не функ ци је

Ми шље ње и го вор - Ког ни тив ни по ре ме ћај у де пре си ји пред ста вља 
ка рак те ри стич ни Бе ков три јас: не га тив ни до жи вљај се бе, све та око се бе 
и не га тив на ан ти ци па ци ја бу дућ но сти. Не га тив но ми шље ње бо ле сни ка о 
са мом се би ука зу је на сни же но са мо по што ва ње. Де пре сив не осо бе се бе 
до жи вља ва ју као ма ње вред не или сла бе, и сма тра ју да их и дру ги ви де 
као та кве. Про шлост са гле да ва ју као не га тив ну и про ма ше ну, и скло ни 
су ана ли зи ра њу сво јих гре ша ка из про шло сти. Бу дућ ност до жи вља ва ју 
без пер спек ти ве и без на де. Ми са о ни ток је углав ном успо рен, и код 10% 
бо ле сни ка мо же се ја ви ти блок ми сли. Го вор је успо рен. На по ста вље на 
пи та ња че сто од го ва ра ју са про ду же ном ла тен цом, од го во ри су углав-
ном крат ки и шту ри. У слу ча је ви ма пси хо тич них де пре си ја де пре сив не 
иде је по при ма ју су ма ну ти ква ли тет. Су ма ну те иде је мо гу би ти уса гле-
ше не са де пре сив ним рас по ло же њем или не у са гла ше не, ка да са др жај 
су ма ну тих иде ја ни је по ве зан са ту жним рас по ло же њем.

Пам ће ње - Ви ше од по ло ви не обо ле лих од де пре си је ис по ља ва по ре-
ме ћа је пам ће ња. Уоби ча је не су бјек тив не смет ње су ве за не за те шко ће 
у упам ћи ва њу, за бо рав ност и не до ста так кон цен тра ци је. Не ка да су ови 
симп то ми ја ко из ра же ни и у тим слу ча је ви ма се го во ри о „де пре сив на 
псе у до де мен ци ја“.

Па жња - Па ци јен ти се че сто жа ле да ни су у ста њу да се кон цен три-
шу, да су ра се ја ни и да не мо гу да па жњу усме ре на са др жа је ко ји су ван 
сфе ре њи хо вих пре о ку па ци ја. За де пре си ју је ка рак те ри сти чан по ви шен 
те на ци тет па жње, бу ду ћи да су бо ле сни ци не пре ста но оку пи ра ни од ре-
ђе ним те ма ма, као што је бо лест или смрт (Ја шо вић, 2007).

Свест и ин те ли ген ци ја - у де пре си ји су очу ва не.
Увид у бо лест – осо бе са де пре си јом има ју де ли мич но очу ван увид 

у бо лест, та ко да че сто са ме од лу чу ју да по тра же струч ну по моћ. У слу-
ча је ви ма пси хо тич них де пре си ја увид у бо лест из о ста је.

Во ља - Во ља је зна чај но по ре ме ће на код де пре сив них бо ле сни ка. Ја-
вља се хи по бу ли ја и абу ли ја. Де пре сив ним осо ба ма је те шко да за вр ше би-
ло ка кав за да так или оба ве зу. Та ко ђе, они не ма ју мо ти ва ци ју да за по чи њу 
би ло шта но во. Не ка да обо ле ли не ма ју енер ги је и во ље чак ни за оба вља-
ње еле мен тар них по сло ва (ку ва ње, чи шће ње, одр жа ва ње лич не хи ги је не, 
не ка да чак ни за уста ја ње из кре ве та). Код не ких па ци је на та се ја вља пси-
хо мо тор на аги та ци ја ко ју ка рак те ри ше убр зан го вор, као и раз ли чи те мо-
тор не рад ње (кр ше ње пр сти ју, до бо ва ње по сто лу, увр та ње ко се...).
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На го ни - Сни жен апе тит, не са ни ца та ко ђе ка рак те ри шу де пре си ју, 
уз ти пич но ју тар ње по гор ша ње де пре сив ног рас по ло же ња и про ме не у 
пси хо мо тор ној ак тив но сти. 

ЦИљ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

 Циљ овог ра да је да се на осно ву скри нин га је зич ких и ког ни тив них 
спо соб но сти про це ни ста тус је зич ког и ког ни тив ног функ ци о ни са ња па-
ци је на та са де пре си јом. У фо ку су ин те ре со ва ња су вер бал ни ауто ма ти-
зми, раз у ме ва ње, име но ва ње пред ме та, име но ва ње иза зва но пи та њи ма, 
по на вља ње, чи та ње, раз у ме ва ње пи са ног је зи ка, пи са ње, као и на ра тив-
ни дис курс. По ред то га, за ни мао нас је ста тус оп штих ког ни тив них спо-
соб но сти.

ХИПОТЕЗE ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

1. Го вор ни по ре ме ћај код па ци је на та са де пре си јом ис по ља ва се по 
ти пу успо ре ног го во ра;

2. Па ци јен ти са де пре си јом има ју очу ва не је зич ке спо соб но сти;
3. По ре ма ћај ког ни тив них функ ци ја ис по ља ва ју се оште ће њем 

опа жа ња, па жње, ми шље ња и пам ће ња;

МЕ ТОД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Фор ми ра ње и опис узор ка

У ис тра жи ва ње је укљу че но 15 па ци је на та ко ји су се на ла зи ли на 
ле че њу у Спе ци јал ној пси хи ја триј ској бол ни ци „Др Ла за Ла за ре вић“ у 
Па дин ској Ске ли. Узо рак су чи ни ли ис пи та ни ци оба по ла (осам му шка-
ра ца и се дам же на), ста ро сне до би од 34 до 64 го ди не.

Кри те ри ју ми укљу чи ва ња у узо рак су: по сто ја ње ја сних ди јаг но-
стич ких кри те ри ју ма за де пре си ју, пре ма ICD-10 кла си фи ка ци ји мен-
тал них по ре ме ћа ја, у гру пи F32-де пре сив на епи зо да и F33-ре ку рент ни 
де пре сив ни по ре ме ћа ји.

Кри те ри јум ис кљу че ња: све оста ле ди јаг но стич ке ка те го ри је где де-
пре си ја ни је до ми нант но кли нич ко обе леж је: схи зо а фек тив ни по ре ме-
ћај, ор ган ски де пре сив ни по ре ме ћа ји, не у рот ске де пре си је.

У та бе ли 1 при ка за не су де мо граф ске ка рак те ри сти ке узор ка.
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Та бе ла 1. Ка рак те ри сти ке ис пи та ни ка са де пре си јом

Ис пи та ни ци Ста рост Пол Ду жи на тра ја ња 
бо ле сти

 Л.Н. 44 год. женски 2 год.
 Ј.П. 51 год. мушки 22 год.
Т.А. 57 год. мушки 5 год.
 Ј.М. 51 год. женски 5 год.
 В.Г. 45 год. женски 1 год.
Б.Д. 43 год. женски 16 год.
В.Г. 48 год. женски 9 год.
Ч.М. 57 год. женски 1 год.
С.С. 57 год. женски 13 год.
П.С. 52 год. мушки 27 год.
З.Б. 59 год. мушки 5 год.

П.М. 53 год. мушки 21 год.
Ћ.Б. 34 год. мушки 10 год.
Ј.М. 52 год. мушки 11 год.
А.Ђ. 64 год. мушки 12 год.

Тест мерни инструменти

За ис пи ти ва ње је зич ких спо соб но сти ко ри шћен је Скри нинг тест за 
афа зи је (СТА) (Ву ко вић, 2010), а за про це ну оп штих ког ни тив них спо-
соб но сти при ме њен је Mi ni мен тал тест (MMSE).

Про це на на ра тив ног дис кур са из вр ше на је на осно ву опи са фо то-
гра фи је „Кра ђа ко ла ча“ из Бо стон ске ба те ри је те сто ва за афа зи је. 

Фо то гра фи ја „Кра ђа ко ла ча“да је је дан ре а ли сти чан при каз. Фо то-
гра фи ја је цр но-бе ла и осли ка ва си ту а ци ју из ствар ног жи во та. Пред ме-
ти и би ћа ко ја се ви де су при ка за ни ре а ли стич но, без ка ри ки ра ња и де-
фор ма ци ја. Уз до зво лу па ци је на та, го вор је је сни мљен на аудио сним ку, 
а за тим је ура ђе на тран скрип ци ја сни ма ка. На кон то га се при сту пи ло 
ана ли за до би је них узо ра ка. У овом ис тра жи ва њу ана ли зи ра ни су сле де-
ћи па ра ме три:

 – са др жај: ре ле ван тан (1), ире ле ван тан (2)
 – ин фор ма тив ност: ин фор ма ти ван (1), де ли мич но ин фор ма ти ван 

(2), не ин фор ма ти ван (3).
 – де фи цит на ла же ња ре чи: 1) при су тан, 2) од су тан
 – број ре че ни ца
 – струк ту ра ре че ни це: -1) ком плет на, 2) не до вр ше на
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 – при су ство па ра фа зи ја: при сут не (1) од сут не (2)
 – тем по го во ра: успо рен (1), нор ма лан (2) убр зан (3)

Ана ли зу го во ра вр ши ла су два ди пло ми ра на ло го пе да, не за ви сно је-
дан од дру гог.

Про це ду ра ис пи ти ва ња

Па ци јен ти су те сти ра ни у про сто ри ја ма Днев не бол ни це „Др Ла за 
Ла за ре вић“, у Па дин ској Ске ли.

Ис пи ти ва ње је из вр ше но ин ди ви ду ал но. Нај пре је при ме њен Скри-
нинг тест за афа зи је (СТА), а за тим Ми ни мен тал тест, и на кра ју су узе ти 
узор ци го во ра за ана ли зу на ра тив ног дис кур са. На кон то га је усле ди ла 
ка вли та тив на и кван ти та тив на об ра да до би је них под та ка, пре ма про це-
ду ра ма да тим у упут стви ма при ме ње них те сто ва. Мак си ма лан број по-
е на на Ми ни мен тал те сту из но си 30, а на Скри нинг те сту за афа зи је 50. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Табела 2. Постигнућа на Мини ментал тесту 
и Скрининг тесту за афазије

Испитаници ММСЕ СТА
Н.Л. 30 50
Ј.П. 27 50
Т.А. 29 50
Ј.М. 27 50
В.Г. 30 50
Б.Д. 28 50
В.Г. 25 45
Ч.М. 24 48
С.С. 23 49
П.С. 27 50
З.Б. 29 48

П.М. 27 50
Ћ.Б. 29 50
Ј.М. 30 50
А.Ђ. 25 47
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По да ци у та бе ли 1 по ка зу ју да су че ти ри ис пи та ни ка на Ми ни мен-
тал те сту има ла скор од 20 до 25 по е на, што ука зу је на ла ку де мен ци ју. 
Исто вре ме но, код сва че ти ри бо ле сни ка је до би јен сни жен број по е на на 
Скри нинг те сту за афа зи је. 

По себ ну па жњу при вла чи ана ли за на ра тив ног дис кур са, ко јом је по-
ка за но при су ство афа зич ких симп то ма код по је ди них па ци је на та, што се 
мо же ви де ти из та бе ле 2.

Табела 3. Анализа наративног дискурса 
испитаника са депресијом
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Л.Н. 1 7 1 2 2 2 1
Ј.П. 1 3 1 2 2 2 2
Т.А. 1 2 1 2 2 1 2
Ј.М. 1 4 2 2 2 1 1
В.Г. 1 6 1 2 2 1 1
Б.Д. 1 5 1 2 2 2 1
В.Г. 1 3 1 2 2 1 2
Ч.М. 2 1 2 1 2 1 3
С.С. 1 3 2 2 1 1 1
П.С. 1 4 1 2 2 1 1
З.Б. 1 4 1 2 2 1 1

П.М. 2 1 2 1 1 1 3
Ћ.Б. 1 3 1 2 2 2 1
Ј.М. 1 4 1 2 2 3 1
А.Ђ. 1 7 1 2 1 1 1

Из те бе ле се мо же ви де ти да су два па ци јен та про ду ко ва ла дис курс 
нео д го вар ју ћег са др жа ја. Три па ци јен та су има ла де ли мич но ин фор ма-
ти ван, а два не ин фор ма ти ван дис курс. Код че ти ри па ци јен та су уоче не 
не до вр ше не ре че ни це. Де фи цит на ла же ња ре чи је иден ти фи ко ван код 
два па ци јен та. Код три па ци јен та су на ђе не вер бал не па ра фа зи је. Нај-
ве ћи број ис пи та ни ка је имао из ме њен тем по го во ра (код 10 па ци је на та 
го вор је зна чај но успо рен, а код јед ног па ци јен та убр зан). 
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Због ква ли та тив не ана ли зе при ка за ће мо са да при ме ре тран скрип та 
здра вих ис пи та ни ка са де пре си јом.

При мер 1 - Ис пи та ник стар 57 го ди на, же на, сред ња струч на спре-
ма

„Де вој ка др жи не што..... Му шка рац и он не што ру ка ма.... Ис пред ње-
га је де вој чи ца, не што као да до да је му“.

Из на ве де ног при ме ра се ви ди ве о ма оску дан узо рак го во ра, са не-
до вр ше ним ре че ни ца ма и де фи ци ти ма на ла же ња ре чи.

 
При мер 2 - Ис пи та ник стар 53 го ди не, му шка рац, серд ња струч на 

спре ма
„Же на ко ја ра ди у ку хи њи. Му шка рац не што... цр та. Де вој чи ца му 

до да је не што... Ви дим др жи цве ће у ку хи њи. Ова же на... То је то“.
При мер 2 та ко ђе го во ри у при лог оскуд ном на ра тив ном дис кур су, 

са не до вр ше ним ре че ни ца ма, де фи ци ти ма на ла же ња ре чи и вер бал ним 
па ра фа зи ја ма. 

ДИ СКУ СИ ЈА

Циљ овог ра да је био да се на осно ву скри нин га је зич ких и ког ни тив-
них спо соб но сти про це ни ста тус је зич ког и ког ни тив ног функ ци о ни са-
ња осо ба са де пре си јом.

На ши ре зул та ти су по ка за ли пад оп штих ког ни тив них код че ти ри па-
ци јен та. Њи хо ва по стиг ну ћа на Ми ни мен тал те сту ука зу ју на при су ство 
ла ке де мен ци је. Сва че ти ри па ци јен та су ис по љи ла де фи ци те на пла ну 
пам ће ња и па жње, с тим што је код јед ног па ци јен та иден ти фи ко ван и 
по ре ме ћај ви зу о мо тор ног опа жа ња, што је ре зул ти ра ло кон струк тив ном 
апрак си јом. Код оста лих па ци је на та об у хва ће них овим ис тра жи ва њем 
кон ста то ван је нор ма лан ког ни тив ни ста тус, ме рен Ми ни мен тал те стом. 

По ред де фи ци та на пла ну оп штих ког ни тив них спо соб но сти, не ки па-
ци јен ти су по сти гли ни жи скор на Скри нинг те сту за афа зи је, што ука зу је 
на при су ство је зич ких де фи ци та бла гог сте пе на. На при су ство је зич ких 
де фи ци та код јед ног бро ја па ци ја на та укљу че них у ис тра жи ва ње ука зу је и 
ква ли та тив на на ли за на ра тив ног дис кур са. Не ки па ци је ти су има ли из ра-
зи то оску дан на ра тив ни дис курс са не до вр ше ним ре че ни ца. Од афа зич-
ких симп то ма иден ти фи ко ва ни су де фи ци ти на ла же ња ре чи са зна че њем, 
по себ но име ни ца и вер бал не па раф зи је асе ман тич ког ти па. 

По ред де фи ци та на пла ну је зич ке струк ту ре, за па же но је да ве ћи на 
ис пи та них па ци је на та (њих је да на ест) има ла успо рен го вор: код 10 ис-
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пи та ни ка је ре ги стро ван успо рен ток го во ра, док је код јед ног па ци јен та 
го вор био убр зан. 

ЗА КљУЧ ЦИ

На осно ву про це не и ана ли зе скри нин га је зич ких и ког ни тив них 
спо соб но сти код осо ба са де пре си јом из ве де ни су сле де ћи за кључ ци:

•	 Ве ћи на па ци је на та са де пре си јом има очу ва не је зич ке спо соб-
но сти. Код ма њег бро ја па ци је на та уоче ни су је зич ки де фи ци ти 
у ви ду те шко ћа у на ла же њу са др жај них ре чи, као и про дук ци је 
па ра фа зи ја за вре ме на ра тив ног дис кур са. По ред то га, код не ких 
па ци је на та уоче не су не до вр ше не ре че ни це. Ма њи број па ци је-
на та је про ду ко вао дис курс нео д го ва ра ју ћег са др жа ја и не до вољ-
не ин фор ма тив но сти за са го вор ни ка. 

•	 Ве ћи на па ци је на та са де пре си јом је има ла успо рен го вор.
•	 На пла ну оп штих ког нни тив них спо соб но сти иден ти фи ко ва ни 

су де фи ци ти па жње, пам ће ња и ви зу о про стор ног опа жа ња. 
•	 Пам ће ње је нај о ште ће ни ја ког ни тив на функ ци ја код па ци је на та 

са де пре си јом. 

Це ло ку пан на лаз ука зу је на то да се код па ци је на та са де пре си јом 
мо гу ис по љи ти је зич ки и ког ни тив ни де фи ци ти, што по твр ђу је зна чај 
не у роп си хо ло шке и ло го пед ске про це не. 
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SuMMARy

The results of the screening of language and cognitive functions in pa-
tients with depression are presented in the paper. The Mini Mental State 
Examination and Aphasia Screening Test are applied. The results showed 
that most patients with depression have intact language and cognitive func-
tions. However, in for patients mild form of dementia is identified. Besides, 
some patients have scarce narrative discourse, incomplete sentences, word-
finding difficulties and verbal paraphasia. 
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Со ма ти за ци ја се ве зу је за по ја ву со мат ских при ту жби, ко је се не мо-
гу до ве сти у ве зу ни са јед ним по зна тим ме ди цин ским ста њем. Има ју ћи у 
ви ду да су де ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ИО) из ло же на по ве ћа ном 
ри зи ку од би хеј ви о рал них по ре ме ћа ја, ово ис тра жи ва ње је спро ве де но у ци-
љу де тек ци је мо гу ћих со мат ских при ту жби код де це са ИО пред школ ског 
уз ра ста. 

Узор ком је об у хва ће но 179 ис пи та ни ка оба по ла, уз ра ста из ме ђу 5 и 
8 го ди на. Це ло ку пан узо рак је по де љен на че ти ри под у зор ка. Пр ви под у зо-
рак чи ни 91 ис пи та ник из оп ште по пу ла ци је; дру гим под у зор ком је об у-
хва ће но 33 ис пи та ни ка са ла ком ИО, тре ћим 24 ис пи та ни ка са уме ре ном 
ИО, док је че твр тим под у зор ком об у хва ћен 31 ис пи та ник са те шком ИО. 
Ме ди цин ски нео бја шњи ви симп то ми де тек то ва ни су упо тре бом под ска ле 
„Со мат ске при ту жбе“ Ахен ба хо вог си сте ма ем пи риј ски ба зи ра не про це не. 

Јед но фак тор ском ана ли зе ва ри јан се утвр ђе не су ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке из ме ђу ис пи ти ва них под у зо ра ка у од но су на уче ста лост про бле ма са 
очимa ((F(175,3)=4,099, p=0,008)) и са ко жом ((F(175,3)=3,875, p=0,010)). 
Ме ђу тим, Ше фе о ви на кнад ни те сто ви су ука за ли ис кљу чи во на по сто ја ње 
раз ли ке из ме ђу де це са те шком ИО и кон трол не гру пе ис пи та ни ка у од но су 
на про бле ме са ви дом.

1  Рад је настао у оквиру пројекта “Социјална партиципација особа са интелектуалном 
ометеношћу” (ев. бр. 179 017), чију реализацију финансира Министарство провете и 
спорта Републике Србије.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОМЕТЕНОСТ
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Нео п ход но је да се, у бу дућ но сти, да ље ра ди на уна пре ђи ва њу ин стру ме-
на та про це не, спе ци фич но осми шље них за де тек ци ју со мат ских про бле ма 
код де це са ИО.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: со мат ске при ту жбе, ASE BA, по ре ме ћај

УВОД

Со ма ти за ци ја под ра зу ме ва по ја ву јед не или ви ше при ту жби на ста-
ње фи зич ког здра вља, упр кос чи ње ни ци да се ме ди цин ском ева лу а ци јом 
не мо гу уста но ви ти па то ло шка ста ња или па то фи зи о ло шки ме ха ни зми 
ко ји би мо гли да бу ду по кре та чи симп то ма на ко је се де те жа ли (Jo se 
Sil ber, Pao, 2003). У ли те ра ту ри се, осим тер ми на со ма ти за ци ја, по не кад 
ко ри сте и син таг ме „ме ди цин ски нео бја шњи ва ста ња“, „пси хо со мат ски 
симп то ми“ или „функ ци о нал ни симп то ми“ ко ји се мо гу раз у ме ти и као 
бли ско зна чи це.

По на вља ни симп то ми фи зич ких бо ле сти, ко ји се не мо гу при пи са ти 
по зна тим ме ди цин ским ста њи ма че сто су при сут ни код де це. Ме ди цин-
ски нео бја шњи ви симп то ми ја вља ју се, пре ма ре зул та ти ма раз ли чи тих 
ис тра жи вач ких сту ди ја, код 10% до 30% де це и мла дих (Ge ist, We in ste-
in, Wal ker, Cam po, 2008). У пе ри о ду из ме ђу 1983. и 1996. го ди не у зе-
мља ма Се вер не Евро пе до шло је по ра ста уче ста ло сти пси хо со мат ских 
по те шко ћа код де це ста ро сти од две до шест го ди на (Berntsson, Ko hler, 
Gu stafsson, 2001).

Ова де ца су из ло же на ри зи ку од по тен ци јал но ин ва зив них, не ка-
да и ве о ма ску пих, а сва ка ко бес по треб них ме ди цин ских ин тер вен ци ја 
(Cam po, Fritsch, 1994).

Не та ко број на ис тра жи ва ња овог фе но ме на ука зу ју на по ве за-
ност пси хо со мат ских ма ни фе ста ци ја и анк си о зног по ре ме ћа ја. Сма-
тра се да 96% анк си о зне де це има бар је дан со мат ски симп том (Gin-
sburg, Rid dle, Da vi es, 2006). Де ца са уче ста лим со мат ским при ту жба-
ма обич но по ти чу из по ро ди ца са сва ко днев ним не су гла си ца ма из-
ме ђу су пру жни ка. Мај ке ове де це сво је здрав стве но ста ње по пра ви лу 
оце њу ју као ве о ма ло ше, а ве ли ки број њих је кли нич ки де пре си ван 
(Zuc ker man, Ste ven son, Be i ley, 1987).

Ме ри Емин сон (Emin son, 2007) сма тра да се не мо гу на исти на чин 
са гле да ва ти ме ди цин ски нео бја шњи ви симп то ми у деч јем уз ра сту и со-
ма ти за ци ја у адулт ном пе ри о ду. Со мат ске при ту жбе у пе ри о ду де тињ-
ства раз ли ку ју се по са др жа ју од функ ци о нал них симп то ма од ра слих 
осо ба. Осим то га, ни во го вор но-је зич ког и ког ни тив ног раз во ја у ве ли-
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кој ме ри од ре ђу је из бор ин стру ме на та про це не. Ово пи та ње је по себ но 
ак ту ел но ако раз ма тра мо мо гућ ност со ма ти за ци је код де це сни же них 
ин те лек ту ал них спо соб но сти.  

Иако де ца ко ја за о ста ју у раз во ју већ у тре ћој го ди ни ис по ља ва ју 
број не об ли ке, ка ко ин тер на ли зо ва них, та ко и екс тер на ли зо ва них про-
бле ма у по на ша њу (Ba ker et al., 2002), овај фе но мен ни је при ву као зна-
чај ну па жњу ис тра жи ва ча. То је био и мо тив да спро ве де мо ово ис тра-
жи ва ње, пре те жно екс пло ра тив ног ти па, у ци љу утвр ђи ва ња уче ста ло-
сти со ма ти за ци је пси хич ких по те шко ћа код де це са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу пред школ ског уз ра ста.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак

Узор ак су чинила 179 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста из ме ђу 5 и 8 
го ди на (АС=6,87; СД=1,51). Це ло ку пан узо рак је по де љен на че ти ри под-
у зор ка:

1. кон трол ну гру пу чи ни 91 ис пи та ник (48 де ча ка и 43 де вој чи це) 
из оп ште по пу ла ци је, про сеч не ста ро сти 6,59 год. (СД=0,88);

2. под у зо рак де це са ла ком ИО чи ни 33 ис пи та ни ка (27 де ча ка и 6 
де вој чи ца), про сеч не ста ро сти 5,88 год. (СД=1,92);

3. под у зо рак де це са уме ре ном ИО чи не 24 ис пи та ни ка (19 де ча ка 
и 5 де вој чи ца), про сеч не ста ро сти 7,55 год. (СД=1,87); 

4. под у зо рак де це са те шком ИО чи ни 31 ис пи та ник (22 де ча ка и 9 
де вој чи ца), про сеч не ста ро сти 7,70 год. (СД=1,51). 

Јед но фак тор ском ана ли зом ва ри јан се утвр ђе но је да се ис пи-
ти ва ни под у зор ци зна чај но раз ли ку ју пре ма про сеч ној ста ро сти 
((F(3,175)=7,819; p<0,001)). Ше фе о ви post hoc те сто ви по ка зу ју да уоче-
не раз ли ке про ис ти чу из чи ње ни це да су де ца са уме ре ном ИО зна чај-
но ста ри ја од де це из кон трол не гру пе (p=0,036) и де це са ла ком ИО 
(p=0,028), као и да су де ца са те шком ИО зна чај но ста ри ја од ти пич не 
де це (p=0,004), као и од де це са ла ком ИО (p=0,004). Уоче не раз ли ке 
пред ста вља ју огра ни че ње овог ис тра жи ва ња, при че му би се на зна чај-
но ве ћим узор ци ма мо гао утвр ди ти евен ту ал ни ефе кат уз ра ста на уче-
ста лост со мат ских по те шко ћа. Дис про пор ци о нал но ве ћи број де ча ка у 
под у зор ци ма де це са ИО ло гич на је по сле ди ца не јед на ке пол не ди стри-
бу ци је де це са ИО у раз вој ним гру па ма. 
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Ин стру мент и про це ду ра ис пи ти ва ња

У ис тра жи ва њу је ко ри шће на под ска ла „Со мат ске при ту жбе“ Ахен-
ба хо вог си сте ма ем пи риј ски ба зи ра не про це не (Ac hen bach, Re scor la, 
2001). С об зи ром на то да су ин фор ман ти би ли де фек то ло зи и вас пи-
та чи, ко ри шће на је на став нич ка фор ма Ахен ба хо вог упит ни ка. Овим 
упит ни ком се про це њу ју би хеј ви о рал ни, емо ци о нал ни и со ци јал ни 
про бле ми де це у пе ри о ду од прет ход на два ме се ца. Од ин фор ман та се 
тра жи да на тро сте пе ној ска ли Ли кер то вог ти па од ре ди уче ста лост по-
ја ве од ре ђе ног симп то ма. Под ска ла „Со мат ске при ту жбе“ са сто ји се из 
осам ај те ма. Ре ли ја бил ност ин тер не кон зи стен ци је ове под ска ле, из ра-
же не кроз вред ност Крон ба хо вог ал фа ко е фи ци јен та, не што је ни жа у 
на шем ис тра жи ва њу (″=0,546), не го у ори ги нал ном нор ма тив ном узор ку 
(″=0,720). Ако има мо у ви ду ре ла тив но ма ли број ај те ма и спе ци фи чан 
на чин узор ко ва ња, мо же мо сма тра ти да је по у зда ност ин тер не кон зи-
стен ци је ко ри шће не под ска ле, при хва тљи ва. 

При ку пља ње по да та ка је ор га ни зо ва но у окви ру ши рег ис тра жи вач-
ког про јек та уз прет ход но при ба вље ну ин фор ми са ну са гла сност ро ди-
те ља.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

У та бе лар ним при ка зи ма до би је них ре зул та та на ве де не су про цен-
ту ал не вред но сти уче ста ло сти по је ди них функ ци о нал них симп то ма код 
де це из раз ли чи тих под у зо ра ка.

Та бе ла 1 – Уче ста лост со ма ти за ци је пси хич ких по те шко ћа
у ис пи ти ва ном узор ку (на ве де не су про цен ту ал не вред но сти)

Ај те ми
Кон трол на Ла ка ИО Уме ре на ИО Те шка ИО

1 2 1 2 1 2 1 2
Бо ло ви и пат ње 3,30 1,10 3,03 0,00 0,00 0,00 3,22 0,00
Гла во бо ља 4,39 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 6,45 0,00
Муч ни на 2,20 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Про бле ми са очи ма 0,00 1,10 6,06 9,09 4,17 4,17 0,00 16,3
Осип или дру ги про бле ми 
са ко жом 1,10 0,00 3,03 3,03 12,5 4,17 12,90 3,22

Бо ло ви у сто ма ку 7,69 1,10 6,06 0,00 8,33 4,17 0,00 0,00
По вра ћа ње 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,68 0,00
Дру го 2,20 5,49 0,00 6,06 0,00 8,33 0,00 6,45
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По вре ме ни бо ло ви и пат ње без ја сног ме ди цин ског узро ка ре ги стро-
ва ни су код ше сто ро ис пи та ни ка. Ако из у зме мо де цу са уме ре ном ИО, 
код ко је ни је ре ги стро ван овај тип со ма ти за ци је пси хич ких по те шко ћа, 
код свих оста лих ка те го ри ја ис пи та ни ка по вре ме ни бо ло ви и пат ње се 
опа жа ју у не што ви ше од 3% ис пи та ног узор ка. Осим то га, јед но де те из 
оп ште по пу ла ци је (1,10%) че сто се жа ли на бо ло ве ко ји ма је не мо гу ће 
утвр ди ти ор ган ско по ре кло.

На по вре ме не гла во бо ље жа ли се го то во сва ки де се ти ис пи та ник са 
ла ком ИО (9,09%), је дан (6,45%) ис пи та ник са те шком ИО, као и 4,39% 
ис пи та ни ка из кон трол не гру пе. Ни је дан ис пи та ник не ма уче ста ле гла-
во бо ље. Ис тра жи ва ње спро ве де но на узор ку 308-оро тро го ди шња ка по-
ка зу је да се на уче ста ле гла во бо ље жа ли 3% ис пи та ни ка (Zuc ker man, 
Ste ven son, Be i ley, 1987). Ис тра жи ва ња шпан ских ауто ра (Dom ènech-Lla-
be ria et al., 2004) ука зу ју на ре ла тив но ни ску уче ста лост гла во бо ље код 
де це пред школ ског уз ра ста, бу ду ћи да од 20% де це ко ја има ју со мат ске 
при ту жбе, са мо 2% их ис по ља ва у об ли ку гла во бо ље. С дру ге стра не, 
лон ги ту ди нал не сту ди је по ка зу ју да се гла во бо ља ја вља код 10% де це и 
да пред ста вља је дан од нај по сто ја ни јих со мат ских симп то ма у пе ри о ду 
де тињ ства (Eg ger, Co stel lo, Er kan li, An gold, 1999).

По вре ме не муч ни не има ју три ис пи та ни ка са ла ком ИО (9,09%), као 
и два ис пи та ни ка склад но раз ви је них спо соб но сти (2,20%).

Про бле ми са очи ма зна чај но су уче ста ли ји код де це са ИО у од но су 
на на пред на ве де не по те шко ће. Са мо је дан ис пи та ник из оп ште по пу ла-
ци је има про бле ме са очи ма ко је се не мо гу до ве сти у ве зу са ре фрак-
ци о ним ано ма ли ја ма. С дру ге стра не по вре ме не про бле ме са оштри ном 
ви да има 6,06% ис пи та ни ка са ла ком и 4,17% ис пи та ни ка са уме ре ном 
ИО. За ни мљи во је да су, упр кос уред ном оф тал мо ло шком на ла зу, про-
бле ми у ви зу ел ном функ ци о ни са њу стал но из ра же ни код 9,09% ис пи та-
ни ка са ла ком ИО, 4,17% ис пи та ни ка са уме ре ном ИО и 16,3% ис пи та-
ни ка са те жим об ли ци ма ин те лек ту ал не оме те но сти. Ми шље ња смо да 
до би је не на ла зе тре ба кри тич ки ту ма чи ти, с об зи ром на чи ње ни цу да су 
те жи об ли ци ИО че сто пра ће ни раз ли чи тим по ре ме ћа ји ма ви зу ел них 
функ ци ја ко ји се, услед од су ства са рад ње де те та то ком оф тал мо ло шког 
пре гле да, не мо гу са свим ла ко де тек то ва ти. Ве ру је мо да се, бар у из ве-
сном бро ју слу ча је ва, иза при вид них со мат ских симп то ма, кри ју ор ган-
ски усло вље ни по ре ме ћа ји оштри не ви да. 

Осип или дру ги про бле ми са ко жом уто ли ко су уче ста ли ји уко ли ко 
је сте пен ин те лек ту ал ног де фи ци та ве ћи. По вре ме не оси пе има по је дан 
ис пи та ник из кон трол не гру пе и под у зор ка де це са ла ком ИО, 12,50% 
ис пи та ни ка са уме ре ном ИО и 12,90% ис пи та ни ка са те шком ИО. Осим 
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то га, стал не оси пе и дру ге дер ма то ло шке про бле ме, на прет по ста вље ној 
пси хо со мат ској осно ви, има и не што ви ше од 3% де це са ла ком и те-
шком ИО, као и 4,17% де це са уме ре ном ИО.

По вре ме не бо ло ве у сто ма ку без де тек то ва не ор ган ске под ло ге има 
7,69% де це из кон трол не гру пе, 6,06% ис пи та ни ка са ла ком, као и 8,33% 
ис пи та ни ка са уме ре ном ИО. Стал не аб до ми нал не бо ло ве има по је дан 
ис пи та ник са уме ре ном ИО и про сеч ним ин те лек ту ал ним спо соб но сти-
ма. До би је ни ре зул та ти су у скла ду са на ла зи ма дру гих ауто ра ко ји су 
про у ча ва ли пси хо со мат ске аб до ми нал не бо ло ве у оп штој по пу ла ци ји. 
У њи хо вим ис тра жи ва њи ма ре ги стро ва но је из ме ђу 7,9% (Dom ènech-
Lla be ria et al., 2004) и 9% (Zuc ker man, Ste ven son, Be i ley, 1987) де це са 
сто мач ним бо ло ви ма ко ји се не мо гу при пи са ти ни јед ном по зна том ме-
ди цин ском узро ку.

По вре ме но по вра ћа ње за бе ле же но је са мо код ти пич не де це (4,49%) 
и де це са те жим об ли ци ма ИО (9,68%).

Дру ги об ли ци со ма ти за ци је пси хич ких по те шко ћа, не спе ци фи ко ва-
ни прет ход ним ај те ми ма ко ри шће ног суп те ста, че сто су при сут ни код 
5,49% ис пи та ни ка из кон трол не гру пе, као и код не што ви ше од 6% ис-
пи та ни ка са ла ком, од но сно те шком ИО. По ред то га, дво је (2,20%) де це 
из кон трол не гру пе по вре ме но има ју смет ње из на ве де не гру пе. 

Те о риј ски по сма тра но, уку пан скор на суп те сту „Со мат ске по те шко-
ће“ кре ће се у ра спо ну од ну ла до 16 по е на. Ме ђу тим, у на шем узор ку 
мак си мал на за бе ле же на вред ност од шест по е на де тек то ва на је код два 
ис пи та ни ка из кон трол не гру пе и јед ног ис пи та ни ка са те шком ИО. Је-
дан по ен ма ње има са мо је дан ис пи та ник са те шком ИО. Че ти ри по е на 
оста вру ју три ис пи та ни ка из кон трол не гру пе, два ис пи та ни ка са ла ком 
ИО и је дан ис пи та ник са те шком ИО. Три ис пи та ни ка са ла ком ИО и по 
је дан ис пи та ник из оста лих под у зо ра ка има ју три по е на. Уку пан скор 
од два по е на има ју три ис пи та ни ка про сеч них ин те лек ту ал них спо соб-
но сти, пет ис пи та ни ка са уме ре ном ИО и по два ис пи та ни ка са ла ком, 
од но сно те шком ИО. Је дан по ен има ше сто ро ис пи та ни ка из кон трол не 
гру пе, че тво ро ис пи та ни ка са те шком ИО и по три ис пи та ни ка са ла ком 
и уме ре ном ИО. Нај ве ћи број ис пи ти ва не де це (135 или 75,42% це ло-
куп ног узор ка), са свим оче ки ва но, не по ка зу је ни ка кве симп то ме со ма-
ти за ци је пси хич ких по те шко ћа.  

Ре зул та ти јед но фак тор ске ана ли зе ва ри јан се не ука зу ју на зна чај-
ни је раз ли ке из ме ђу ис пи ти ва них узо ра ка ((F(175,3)=1,051; p=0,372)), 
ако по сма тра мо њи хо ве гло бал не ско ро ве. Ме ђу тим, ако по ре ди мо ис-
пи ти ва не под у зор ке пре ма по е ни ма на по је ди нач ним ај те ми ма мо же мо 
уочи ти из ве сне раз ли ке ме ђу по ред бе ним гру па ма. 
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Та бе ла 2 – Раз ли ке из ме ђу ис пи ти ва них под у зо ра ка 
на по је ди нач ним ај те ми ма под ска ле  

„Со мат ске по те шко ће“

Ај те ми ANO VA 
F(175,3) p

Бо ло ви и пат ње 0,428 0,733

Гла во бо ља 0,866 0,460

Муч ни на 2,205 0,089

Про бле ми са очи ма 4,099 0,008

Осип или дру ги про бле ми са ко жом 3,875 0,010

Бо ло ви у сто ма ку 1,418 0,239

По вра ћа ње 1,718 0,165

Дру го 0,044 0,988

Утвр ђе на је ста ти стич ки сиг ни фи кант на раз ли ка из ме ђу ис пи ти ва-
них под у зо ра ка на два ај те ма („Про бле ми са очи ма“ и „Осип или дру-
ги про бле ми са ко жом“). При ме ном Ше фе о вог post hoc te sta утвр ђе-
но је да на ај те му „Про бле ми са очи ма“ ста ти стич ки зна чај на раз ли ка 
по сто ји из ме ђу ис пи та ни ка из оп ште по пу ла ци је и де це са те шком ИО 
(p=0,023). С дру ге стра не, на кнад ни те сто ви ни су мо гли да де тек ту ју ко-
ји се pодузорци ме ђу соб но раз ли ку ју у од но су на број pоена оства ре них 
на ај те му „Осип или дру ги пpоблеми са ко жом“. 

ЗА КљУ ЧАК

Со ма ти за ци ја пси хич ких по те шко ћа пред ста вља не до вољ но ис пи та-
ни фе но мен, ка ко у по пу ла ци ји де це про сеч но раз ви је них нте лек ту ал-
них спо соб но сти, та ко и у по пу ла ци ји ис пи та ни ка са раз ли чи тим об ли-
ци ма ин те лек ту ал ног де фи ци та. 

Пре ли ми нар на ис тра жи ва ња овог ти па, спо ве де на на узор ку де це 
пред школ ског уз ра ста, ука зу ју на мо гућ ност ра не по ја ве функ ци о нал-
них симп то ма код де це са ИО. На ши ре зул та ти ука зу ју на по сто ја ње 
ста ти стич ки зна чај них раз ли ка из ме ђу де це са ИО и кон трол не гру пе 
ис пи та ни ка у уче са ло сти фун цки о нал них симп то ма ко ји се од но се на 
ви зу ел не функ ци је и про бле ме са ко жом. 

Има ју ћи у ви ду да по сто ја на со ма ти за ци ја пси хич ких по те шко ћа 
пред ста вља озби љан здрав стве ни, со ци јал ни и еко ном ски про блем, ко ји 
би мо гао да оте жа про цес ре ха би ли та ци је, у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма 
тре ба ло би по себ ну па жњу по све ти ти овом про бле му. 
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SOMATIZATION OF PSyCHOLOGICAL PROBLEMS IN PRESCHOOL 
CHILDREN WITH INTELLECTuAL DISABILTIES

NENAD GLUMBIć, BRANISLAV BROJčIN, MIRJANA ĐORĐEVIć

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SuMMARy

Somatization could be defined as the occurrence of somatic complaints, 
which could not be explained by any known medical condition. Keeping 
in mind that children with intellectual disabilities (ID) are at heightened 
risk for behavioral disorders, the objective of this research was to detect 
possible somatic complaints in preschool children with ID.

The sample consisted of 179 participants of both sexes, aged from 5 to 
8. The whole sample was divided into four subsets: 91 typically developing 
children; 33 participants with mild ID; 24 participants with moderate ID 
as well as 31 participants with severe ID. Medically unexplained symptoms 
were detected by the “Somatic complaints” scale of the Achenbach System 
of Empirically Based Assessment – teacher report form. 

One way ANOVA revealed statistically significant differences between 
studied subsets in respect to eye problems ((F(175,3)=4.099, p=0.008)) and 
skin problems ((F(175,3)=3.875, p=0.010)). Scheffe’s post hoc test showed 
significant difference between typically developing children and children 
with severe ID regarding eye problems (p=0,023).

It is necesarry to improve assessment tools, specifically designed for 
detection of somatic complaints in children with ID. 

KEY WORDS: somatic complaints, ASEBA, disorder
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Ду хов на сли ка све та и жи во та, фор ми ра се кроз ути цај на сле ђа, по ро-
ди це со ци јал не сре ди не, шко ле, дру штве не за јед ни це. Са зре ва ње чо ве ка пред-
ста вља исто ри ју ње го вих на по ра да по ста не го спо дар сво је не са вр ше но сти. 
Тај це ло куп ни на пор од ви ја се у ета па ма. Раз вој ре ха би ли та ци је, спе ци јал-
не еду ка ци је и со ци јал не за шти те осо ба са ин ва ли ди те том увек је усло вљен 
дру штве но еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним раз во јем дру штва. Да кле, 
по ла зе ћи од но вих дру штве них окол но сти ко је у пр ви план ис ти чу по тре бу 
при ла го ђа ва ња си стем ских ре ше ња и за ко но дав ства по сто је ћим европ ским 
ре ше њи ма и ре а фир ма ци је по ве ља, де кла ра ци ја и кон вен ци ја Ује ди ње них на-
ци ја, вас пи та ње и обра зо ва ње де це и омла ди не са ин ва лид но шћу тре ба да 
бу де пред мет по себ не бри ге дру штва. 

Цр на Го ра је при хва ти ла оба ве зу да кроз си стем ин клу зив ног обра зо-
ва ња ство ри та кве усло ве ко ји ће омо гу ћи ти ин ва лид ној де ци и омла ди ни 
рав но прав но шко ло ва ње са сво јим вр шња ци ма, а у исто ври је ме ути ца ти да 
се ни је дан уче ник не осе ћа дру га чи јим од би ло ко јег дру гог . Ин клу зи ја об је ди-
њу је раз ли чи те и број не стра те ги је, ме то де и тех ни ке раз во ја ква ли тет ног 
обра зо ва ња. 

Уче ни ци са те ле сним ин ва ли ди те том у Цр ној Го ри до не дав но ни су 
има ли мо гућ но сти обра зо ва ња сем у јед ној уста но ви на ми је ње ној тим осо-
ба ма(За вод за ре ха би ли та ци ју и про фе си о нал но оспо со бља ва ње дје це и омла-
ди не Под го ри ца). Уво ђе њем ин клу зи је у обра зов ни си стем у Цр ној Го ри су се 
ство ри ли усло ви да уче ни ци са те ле сним ин ва ли ди те том мо гу да по ха ђа ју 
те ри то ри јал но нај бли же шко ле у ме сту свог жи вље ња

Кроз ис тра жи ва ње же ли мо да утвр ди мо у ко јој ме ри про свет ни рад ни-
ци при хва та ју или не де цу са по себ ним по тре ба ма и у ко јој мје ри су сте кли 
струч не ком пе тен ци је да мо гу ва ља но из во ди ти на ста ву. 

Кључ не ри је чи: уче ни ци, те ле сна ин ва лид ност, ин клу зив но обра зо ва ње. 
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„Све осо бе на сви је ту су по пут ра зно бој них 
цвје то ва у не ком вр ту. Сва ки од њих има сво-
ју је дин стве ну ље по ту и свој ми рис. То су дје ца 
при ро де и они јед ни дру ге мо ра ју ци је ни ти и 
оста вља ти про стор да ра сту по себ но, да цвје-
та ју на сун цу и да се њи хо ви ми ри си ми је ша ју.“

(Ми лер, 2001)

Ако де ца са смет ња ма у раз во ју иду у ре дов ну шко лу, та да го во ри мо 
о ин те гри са ном обра зо ва њу ста вља ју ћи ак це нат на про цен ту по ха ђа ња 
шко ле. Али ка да ста вља мо на гла сак на ква ли тет обра зо ва ња ми го во ри-
мо о ин клу зив ном обра зо ва њу. Оно под ра зу ме ва да су сва де ца раз ли-
чи та и да шко ла и обра зов ни си стем тре ба да се ме ња ју та ко да мо гу да 
од го во ре по тре ба ма све де це. Уво ђе њем ин клу зив ног обра зо ва ња у обра-
зов ни си стем Цр не Го ре, ство ре не су прет по став ке да се ис по шту ју нор-
ме Уста ва по ко ме су сви јед на ки у оства ри ва њу пра ва на обра зо ва ње, 
без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност, ра су, пол, је зик, ве ру, со ци јал но 
по ре кло или не ко дру го лич но свој ство (нпр. те ле сна ин ва лид ност). С 
об зи ром да се је дан број де це са фи зич ким ин ва ли ди те том на ла зи у ре-
дов ним основ ним и сред њим шко ла ма мо же мо го во ри ти о про це су ин-
клу зи је и за ову де цу. 

Цр на Го ра је ју на 2009. г. до но ше њем За ко на о ра ти фи ка ци ји Кон-
вен ци је и ње ног оп ци о ног про то ко ла по ста ла оба ве зна да оси гу ра и про-
мо ви ше пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, а са мим тим и уче ни ка са те ле-
сним ин ва ли ди те том. У том сми слу др жа ва је ду жна да про мо ви ше и 
по бољ ша со ци јал но укљу че ње и обез бе ђе ње при сту па обра зо ва њу, за по-
шља ва њу, ин фор ма ци ја ма и си сте ми ма со ци јал не и деч је за шти те. Сма-
тра мо да школ ска, со ци јал на и дру ге по ли ти ке мо ра ју да по све те ви ше 
па жње дру штве ним и дру гим пре пре ка ма ко је спре ча ва ју осо бе са ин ва-
ли ди те том да се у пот пу но сти укљу че и уче ству ју у свим аспек ти ма дру-
штве ног жи во та, јер ће се у су прот ном вра ти ти да жи ве у ин сти ту ци ја ма, 
одво је но се шко ло ва ти, а то би зна чи ло дис кри ми на ци ју и не мо гућ ност 
ак тив ног уче шћа у дру штву. Ре фор ма обра зов ног си сте ма у Цр ној Го ри 
по че ла је ус по ста вља њем прин ци па де фи ни са них до ку мен том (Књи га 
про мје на)из 2001г. ко ја је по слу жи ла као основ за кре и ра ње ду го роч не 
ви зи је бу ду ћег обра зов ног си сте ма. 

Ми ни стар ство про свје те и на у ке од 2001. г. про јек то ва но је за по-
че ло раз ви ја ње ин клу зив ног при сту па у про це су обра зо ва ња и вас пи-
та ња, а од 2004. г. је до нет За кон о вас пи та њу и обра зо ва њу дје це са 
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по себ ним по тре ба ма. За кон о обра зо ва њу и вас пи та њу дје це са по себ-
ним по тре ба ма у Цр ној Го ри у чл. 16. ка же: „Вас пи та ње и обра зо ва ње 
дје це са по себ ним по тре ба ма у пред школ ској уста но ви и шко ли, оства-
ру је се пот пу ним укљу чи ва њем у вас пит не гру пе, од но сно одје ље ња са 
оста лом дје цом, од но сно уче ни ци ма, уз мо гућ ност пру жа ња до дат не 
струч не по мо ћи, као и уз обез бје ђи ва ње до дат них усло ва и по ма га ла, 
у скла ду са обра зов ним си сте мом. „ На осно ву овог за ко на Ми ни стар-
ство про свје те и на у ке до не ло је 2006. г. пра вил ник о кри те ри ју ми ма за 
од ре ђи ва ње об ли ка и сте пе на не до ста та ка, смет њи и по ре ме ћа ја де це 
и мла дих са смет ња ма у раз во ју и на чи ну њи хо вог укљу чи ва ња у обра-
зов не про гра ме. 

 Ако пре ма про цје на ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО), 
има око 10% укуп ног бро ја де це ко ја има ју не ку вр сту смет њи, то би зна-
чи ло да у Цр ној Го ри од 180. 000 де це до осам на ест го ди на, њих 18. 000 
има не ку вр сту ин ва ли ди те та, од но сно смет ње у раз во ју. Број де це са те-
ле сном ин ва лид но шћу у Цр ној Го ри ни је по знат. Има ју ћи у ви ду објек-
тив ну по тре бу др жа ве да овим ли ци ма при ђе са ува жа ва њем, по шту ју ћи 
њи хо ве спе ци фи чно сти, кроз обра зов ни ин клу зив ни мо дел при шло се 
њи хо вој пот пу ној укљу че но сти у школ ски си стем. 

Ана ли зи ра ју ћи ак ту ел но ста ње у Цр ној Го ри, при ме ћу је мо да је број 
де це са смет ња ма у раз во ју ко ја су укљу че на у ре дов ни обра зов ни си-
стем још увек не до во љан. Је дан од раз ло га ова квог ста ња мо гу да бу ду 
ста во ви со ци јал не сре ди не и ста во ви учи те ља у од но су на де цу са смет-
ња ма у раз во ју. 

Не га тив ни ста во ви се мо гу про ме ни ти, ако се упо зна мо са по тре-
ба ма те де це и укљу чи мо их у ре дов не вр ти ће и шко ле, и пру жи мо им 
мо гућ ност да раз ви ју сво је очу ва не по тен ци ја ле. Ре дов не шко ле су се 
ве о ма те шко при ла го ђа ва ле зах те ви ма ових уче ни ка. От пор про свет-
них рад ни ка, пре ма овим уче ни ци ма, њи хов не сти му ла ти ван и не а-
де ква тан од нос по гор ша ва ли су њи хов ста тус. На ме ња ње не га тив них 
ста во ва је мо гу ће ути ца ти ор га ни зо ва ним ак тив но сти ма у окви ру про-
це са ин клу зив ног обра зо ва ња, што се у Цр ној Го ри по ку ша ва по след-
њих го ди на. 

Шко ло ва ње и про фе си о нал на ори јен та ци ја те ле сно ин ва лид не де-
це у Цр ној Го ри има ви ше де це ниј ску тра ди ци ју. Ко ре ни те тра ди ци је 
до се жу до фор ми ра ња пр вих уста но ва за шти те и трет ма на ових ли ца 
1946. г., ка да је дру штво схва ти ло по тре бу да по ред оних ко ји су би ли 
жр тве ра та, тре ба по мо ћи и де ци ко ја има ју смет ње у раз во ју. Ху ма ност 
и мо рал цр но гор ског дру штва опет је до шао до из ра жа ја. (Ве љић, 2005). 
Иако је био им пе ра тив по мо ћи осо ба ма са ин ва ли ди те том у очу ва њу 



Чедо Вељић96

њи хо вог лич ног до сто јан ства, про бле ми су се ја вља ли у ма те ри јал ним 
оску ди ца ма, не до стат ку ка дро ва, ра зним ба ри је ра ма уну тар и ван шко-
ле, тран спор ту од ку ће до шко ле итд., што је успо ра ва ло оства ри ва ње 
ових иде ја. Да нас, у Цр ној Го ри, мо же мо ре ћи, не ма ни јед не вр сте ни 
ка те го ри је ин ва лид но сти за ко ју ни је ор га ни зо ван обра зов ни про цес, со-
ци јал на и ме ди цин ска за шти та. 

Ин клу зив но обра зо ва ње у Цр ној Го ри спо рим, али си гур ним пу тем 
по ста је ствар ност у вр ти ћи ма и шко ла ма. Зна чај ко ји ова кав вид шко ло-
ва ња има за ову де цу је не сум њи во ве ли ки. 

МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПРИ СТУП

Мо тив овог ис тра жи ва ња је су за па жа ња од стра не и струч не и ла-
ич ке јав но сти да ис ку ства у ра ду са овом де цом и ста во ви учи те ља ни су 
до вољ но ис тра же ни, те ће мо ову про бле ма ти ку по ку ша ти да илу стру је-
мо кроз од го во ре на ова пи та ња. По сто је број ни стра хо ви, па пре ма то ме 
и от по ри, ка да је у пи та њу уво ђе ње те ле сно ин ва лид не де це у ре дов не 
раз ре де основ них шко ла. Ови от по ри су нај и зра же ни ји код учи те ља са 
ду жим рад ним ста жом, ко ји ни су по ха ђа ли се ми на ре, за оспо со бља ва ње 
у ра ду са овом де цом, или је ма ли број њих имао не ко ис ку ство у ра ду са 
њи ма. За то нам се чи ни да су њи хо ви стра хо ви од не у спе ха у ра ду мо жда 
и оправ да ни. 

Циљ ис тра жи ва ња је да се ис пи та ју ста во ви и ми шље ња учи те ља ко-
ји ра де у основ ним шко ла ма, а ко ји у раз ре ду има ју де цу са те ле сним 
ин ва ли ди те том, или се оче ку је да ће их има ти. Та ко ђе же ли мо да ис-
пи та мо њи хо ву струч ну ком пе тент ност. Про цје њи ва ће мо на пре до ва ње 
уче ни ка у шко ли, кроз од го во ре учи те ља. Дру ги циљ је да утвр ди мо од-
нос у ста во ви ма учи те ља из при мор ја, цен трал не ре ги је и са се ве ра Цр не 
Го ре. Та ко ђе, циљ овог ра да је да по кре не не ка пи та ња при ла го ђе но сти 
ове де це ти пич ним шко ла ма, а ти ме и отво ри пут за но ва ис тра жи ва ња 
на овим про сто ри ма. 
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но пет на ест град ских шко ла и то по пет 
шко ла из сва ке ре ги је, а узо рак је на мер но ода бран и чи ни га се дам учи-
те ља из сва ке шко ле, што укуп но из но си 105 учи те ља. 

Та бе ла број 1 

Град Број учи те ља 
об у хва ће них ис тра жи ва њем

Све га
 

Под го ри ца  35  35

Бе ра не  15  
 35Би је ло По ље  20

Ти ват  15  
  35Бар  20

Укуп но    105

Та бе ла број 1 нам озна ча ва број учи те ља ко ји су об у хва ће ни овим 
ис тра жи ва њем. Број је на мер но ујед на чен и ода бран, те су за то из се вер-
не и при мор ске ре ги је ис тра жи ва њем об у хва ће на по два гра да, док је из 
цен трал не ре ги је ис тра жи ва ње спро ве де но са мо у Под го ри ци. 

Та бе ла број 2 – Струк ту ра учи те ља у од но су на пол

Стук ту ра у од но су на 
пол

Број учит. об у хва ћен 
ис тра жи ва њем Му шки жен ски

Под го ри ца 35 9 26

Бе ра не 15 3 12

Би је ло По ље 20 7 23

Ти ват 15 4 11

Бар 20 6 14

укуп но 1о5 29 или 27,6 % 86или 81,9%

Та бе ла нам по ка зу је да је у струк ту ри нај ви ше учи те љи ца и то њих 
86, док је му шка по пу ла ци ја у знат но ма њем оби му, њих све га 29. Ово 
ука зу је на чи ње ни цу да учи те љи це има ју мно го ви ше скло но сти за рад 
са де цом од учи те ља му шка ра ца, што се по твр ђу је и чи ње ни цом да се 
сва ке го ди не на сту диј ском про гра му за обра зо ва ње учи те ља упи су је 
мно го ви ше де во ја ка не го му шка ра ца. 
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Та бе ла број 3  – Рад ни стаж учи те ља

Го ди не ста жа 
учи те ља Од 0 до 10 Од 10 до20 Од 20 до 30 Од 30 до 40

Под го ри ца 11 13 7 4

Бе ра не 4 5 4 2

Би је ло По ље 7 6 3 4

Ти ват 6 3 5 1

Бар 12 7 1 -

укуп но 40 или 38,1 % 34 или 32,4 % 20 или 19 % 11 или 10,5 %

По ду жи ни рад ног ста жа нај ви ше је учи те ља са рад ним ста жом до 
де сет го ди на, за тим оних са рад ним ста жом од де сет до два де сет, док је 
нај ма ње оних са пре ко три де сет го ди на рад ног ис ку ства. Ово сва ка ко 
да је оп ти ми зам да про ме не ко је се де ша ва ју у шко ли мо гу да за жи ве. 

Та бе ла број 4 – Ста ро сна доб учи те ља

Ста ро сна доб 
учи те ља 30 до 40г. 40 до 50г. 50 до 60г. Пре ко 60г. 

Под го ри ца 15 5 5 10

Бе ра не 5 4 4 2

Би је ло По ље 7 8 3 2

Ти ват 7 5 1 2

Бар 11 4 3 2

Укуп но 45 или  
42,8 %

26 или  
24,8 %

16 или  
15,2 %

18 или  
17,1%

Ре зул та ти су по ка за ли и по твр ди ли на шу прет по став ку да је нај ви ше 
учи те ља мла ђих од 40 г, док је оних са пре ко 60г. ста ро сти све га 18. 

Та бе ла број 5 – Уче шће на се ми на ри ма

Број по ха ђа-
них се ми на ра Под го ри ца Бе ра не Би је ло По ље Ти ват Бар

Од 1 до 3 пу та 19 11 11 9 11

Од 3 до 5пу та 7 3 6 3 5

Од 6 до 10 пу та 7 1 1 2 3
Ни је су по ха ђа-

ли се ми на ре 2 1 2 1 1

укуп но 35 или 33,3%15или 14, 3% 20 или 19% 15 или33, 3% 20 или 19%
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Нај ви ше учи те ља је по ха ђа ло се ми на ре из Под го ри це и то не ки ви-
ше пу та, док је тај број за се вер ну ре ги ју знат но ни жи. 

Та бе ла број 6 – Број уче ни ка са те ле сним ин ва ли ди те том ко ји  
су укљу че ни у ре дов не шко ле, а об у хва ће ни ис тра жи ва њем

Број уче ни ка Те ле сна ин ва лид ност Не ко дру го оште ће ње

Под го ри ца 18 35

Бе ра не 6 28

Би је ло По ље 7 26

Ти ват 11 18

Бар 17 29

Укуп но 59 136

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да се у ти пич ним шко ла ма у ис пи ти ва ном 
узор ку на ла зи 59 де це са те ле сним ин ва ли ди те том, док је 136 де це са 
ра зним раз вој ним смет ња ма. И ов де се мо же ви де ти да је нај ве ћи број 
уче ни ка са ин ва лид но шћу укљу чен у шко лу са под руч ја цен трал не ре ги-
је и при мор ја, док је тај број на се ве ру знат но ма њи. Ово нам по твр ђу је 
прет по став ку да Цр на Го ра ко ра ча спо рим али си гур ним пу тем ка пот-
пу ној ин клу зи ји ове де це. 

Та бе ла број 7 – Про фе си о нал но ис ку ство у ра ду са уче ни ци ма  
са те ле сним ин ва ли ди те том

Ис ку ство у ра ду са уче ни ци ма  
са тје ле сном ин ва лид но шћу Да Не

Под го ри ца 24 11

Бе ра не 8 7

Би је ло По ље 11 9

Ти ват 10 5

Бар 16 4

Укуп но 69 или 65, 7 % 36 или 34, 3 %

Око 30% учи те ља је од го во ри ло да до са да ни су има ли ис ку ства у 
ра ду са те ле сно ин ва лид ном де цом, док је њих 69 или 7о, 2% од го во ри ло 
да су има ли про фе си о нал ни кон такт са овом де цом. 
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Та бе ла број 8 – Да ли у ра ду са овим уче ни ци ма укљу чу је те струч не 
са рад ни ке(де фек то ло га, пси хо ло га, пе да го га, со ци јал ног рад ни ка)

 Број учи те ља да Не

Под го ри ца 35 30 5

Бе ра не 15 7 8

Би је ло По ље 20 11 9

Ти ват 15 10 5

Бар 2о 16 4

Укуп но 1о5 74 или 70, 5% 31 или 29, 5%

Та бе ла нам по ка зу је да у нај ве ћем бро ју учи те љи у ра ду са овом де-
цом оче ку ју по моћ од стра не струч них са рад ни ка и то њих 74 или 70, 
5 %, док њих 31 или 29, 5 % не ко ри сте та кве услу ге јер у шко ли не ма 
струч них са рад ни ка. 

Та бе ла број 9 – Учи те љу у ра ду са те ле сно ин ва лид ним  
уче ни ци ма нај по треб ни ја је по моћ

 Број  
учи те ља пе да гог пси хо лог соц.  

рад ник
де фек то- 

 лог
Не ко ри сти 

по моћ
Под го ри ца 35 10 10 7 14 --

Бе ра не 15 13 -- -- 2 --
Би је ло  
По ље 20 17 17 3 -- --

Ти ват 15 15 15 -- 15 --

Бар 20 20 20 -- 20 --

Укупнo 105 70 или 66, 
6%

52 или  
49, 5$

10 или 
 9, 5%

51 или  
48, 6% 0

Нај ве ћи про це нат укљу чи ва ња струч них са рад ни ка у ра ду учи те ља 
са те ле сно ин ва лид ном де цом је уче шће пе да го га због то га што пе да-
го га има нај ви ше у шко ла ма. За тим сле де пси хо лог и де фек то лог и тај 
про це нат је ујед на чен, док услу ге со ци јал ног рад ни ка ни су до са да ко-
ри шће не, а осе ћа се по тре ба за њи хо вим ра дом у шко ли. И ов де се ви ди 
раз ли ка из ме ђу цен трал не ре ги је, се ве ра и при мор ја. На се ве ру ре пу-
бли ке не до ста је струч них са рад ни ка, те њи хо ве услу ге ни су мо гле би ти 
ко ри шће не у до вољ ној мје ри. 
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Та бе ла број 10 – Да ли уче ни ци са те ле сним ин ва ли ди те том  
има ју јед на ке мо гућ но сти за лич ни раз вој и обра зо ва ње  

као и дру ги уче ни ци без смет њи у раз во ју 

Јед на ке мо гућ но сти Да Не

Под го ри ца 20 15

Бе ра не 6 9

Би је ло По ље 12 8

Ти ват 7 8

Бар 13 7

Укуп но 58 или 55, 2 % 47 или 44, 8%

Ова та бе ла нам по ка зу је да је број оних ко ји ми сле да уче ни ци са 
те ле сним ин ва ли ди те том има ју исте мо гућ но сти као и њи хо ви вр шња ци 
уред ног раз во ја, и тај је број ујед на чен. Мо же уочи ти по раст бро ја оних 
ко ји се из ја шња ва ју да ни су има ли про фе си о нал ни кон такт са уче ни ци-
ма са те ле сном ин ва лид но шћу, али ми сле да има ју исте мо гућ но сти у 
ти пич ној шко ли као њи хо ви вр шња ци уред ног раз во ја. 

Та бе ла број 11 – Ко ји об лик обра зо ва ња нај ви ше од го ва ра  
овим уче ни ци ма ?

 Обра зов не ин сти ту ци је Ти пич не шко ле Ин сти ту ци је за ли ца са 
смет ња ма у раз во ју

Под го ри ца 20 15

Бе ра не 6 9

Би је ло По ље 12 8

Ти ват 7 8 

Бар 13 7

Укуп но 58 или 55, 2 % 47 или44, 8 %

На пи та ње ко ји об лик обра зо ва ња нај ви ше од го ва ра овим уче ни ци-
ма до би ја мо исте од го во ре као и на пред ход ном пи та њу, што зна чи да се 
свест о по тре би укљу чи ва ња ових уче ни ка у ти пич не шко ле ме ња и да 
стра хо ви учи те ља о евен ту ал ном не у спе ху у ра ду са овом де цом не ма ју 
оправ да ње. 
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Та бе ла број 12 – Усло ви у шко ли ко ју по ха ђа ју  
уче ни ци са те ле сним ин ва ли ди те том

 Број  
учи те ља ло ши Углав ном  

ло ши
Углав ном  

до бри До бри

Под го ри ца 35 7 8 15 5
Бе ра не 15 11 2 -- 2

Би је ло По ље 20 5 11 3 1
Ти ват 15 4 1 8 2
Бар 20 7 3 9 1

Укуп но 105 34 или 
32, 4%

25 или 
23, 8%

37 или 
34, 8%

11 или 
10, 5%

Та бе ла број 13 – У ко јој ме ри сте за до вољ ни ре зул та ти ма  
ко је по сти же те у ра ду са овом уче ни ци ма?

 Број  
учи те ља

Ни сам  
зaдо во љан

Дје ли мич но  
за до во љан За до во љан

У пот пу но-
сти за до во-

љан
Под го ри ца 35 11 7 17 --

Бе ра не 15 6 8 1 --

Би је ло По ље 20 2 4 13 1

Ти ват 15 -- 1 11 3

Бар 20 2 1 16 1

Укуп но 105 21 или 
20%

21или 
20%

58 или 
55, 2%

5 или 
4, 8%

Ова та бе ла нам го во ри да су учи те љи за до вољ ни сво јим ра дом са 
овим уче ни ци ма и то 83 или, док је не за до вољ но сво јим ра дом њих 5 
или, што по твр ђу је на шу прет по став ку да се од нос пре ма ин клу зи ји 
ових уче ни ка ме ња и да про цес ин клу зив ног обра зо ва ња у Цр ној Го ри 
те че не за у ста вљи вим то ком. 

Ми шље ње учи те ља по ка зу је њи хов до жи вљај ко јег су фор ми ра ли на 
осно ву соп стве них за па жа ња и по на ша ња уче ни ка пре ма вр шња ци ма са 
те ле сном ин ва лид но шћу. Пре ко 85% учи те ља ми сли да су ови уче ни ци 
увек би ли при хва ће ни у пот пу но сти од стра не уче ни ка ти пич не по пу ла-
ци је, док њх 16 или 15,2 % сма тра да ни су при хва ће ни на нај бо љи на чин. 
Ка да по сма тра мо ис пи ти ва ни узо рак по ре ги ја ма, он да ви ди мо да је тај 
про це нат при лич но ујед на чен. 
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Та бе ла број 14 – Да ли су уче ни ци са те ле сном ин ва лид но шћу  
при хва ће ни у шко ли од стра не сво јих вр шња ка  

са уред ним раз во јем ?

  Да  Не
Под го ри ца 29 6

Бе ра не 18 2
Би је ло По ље 12 3

Ти ват 14 1
Бар 16 4

Укуп но 89 или 84, 8% % 16 или 15, 2% %

ЗА КљУ ЧАК

По шту ју ћи де кла ра ци ју о пра ви ма де те та и за ко не ко ји се од но се 
на осо бе са ин ва ли ди те том, има ју ћи у ви ду, с јед не стра не, спе ци фич-
но сти тих ли ца и објек тив ну по тре бу др жа ве да овом ди је лу по пу ла ци је 
при ђе са ува жа ва њем њи хо вих по себ но сти, а са дру ге, зна чај ко ји обра-
зо ва ње има, оправ да но се мо же оче ки ва ти да ће се усло ви за њи хо во 
шко ло ва ње по пра вља ти из да на у дан. На то не дво сми сле но ука зу ју уве-
ра ва ња школ ских вла сти, јер се у по след њих не ко ли ко го ди на у обла сти 
вас пи та ња и обра зо ва ња уво де но ве ме ре ко је има ју за циљ да шко лу 
овим уче ни ци ма учи не та квом, да сва ко од њих мо же да на ђе у њој сво је 
ме сто. Од би ја ју ћи ста во ви на став но - вас пит ног ка дра, као и не га тив ни 
ста во ви со ци јал не сре ди не са по чет ка ин клу зив ног про це са се ме ња ју, 
та ко да је сва ким да ном ви ше оних ко ји оправ да ва ју уво ђе ње ин клу зи је 
у основ но школ ски си стем. 

На ша ис тра жи ва ња су по ка за ла да су стра хо ви од не у спе ха у ра ду са 
овом де цом, ко је су учи те љи на по чет ку про це са ин клу зи је има ли, би ли 
нео прав да ни. Ве ћи на учи те ља ис ка зу је сво је уве ре ње да по сти жу успех 
у ра ду са овом де цом. Њих 5 или 4, 8%, у пот пу но сти је за до вољ но успе-
хом ко ји по сти же у ра ду са овом де цом, 58 или 55, 20 %, за до вољ но, а 21 
или 2о%, ни је за до во љан по стиг ну тим успе хом. 

Је дан број учи те ља та ко ђе сма тра да су усло ви у шко ли ло ши и да 
њи хов успех у ра ду за ви си од те чи ње ни це. 

Њих 59 или % се из ја сни ло да су усло ви ко је ова де ца има ју у шко ли 
ло ши или углав ном ло ши, њх 49 или се из ја сни ло да су усло ви до бри или 
углав ном до бри. 

На пи та ње ко ји об лик обра зо ва ња је нај по год ни ји за ове уче ни ке 58 
или 55,2%, од го во ра је да су то ти пич не шко ле, док њих 47 или 44,8%, 
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ми сли да је за ове уче ни ке нај бо ље мје сто за обра зо ва ње у ин сти ту ци ја-
ма за обра зо ва ње ли ца са смет ња мау раз во ју. И ов де се по твр ђу је на ша 
прет по став ка да се од нос пре ма овој де ци ме ња . Раз ли ке у ста во ви ма 
су при сут не због то га што је дан број учи те ља ни је по ха ђао се ми на ре за 
до е ду ка ци ју, те ни су у до вољ ној ме ри ин фор ми са ни за при хва та ње и рад 
са овом де цом, што се по њи хо вом соп стве ном при зна њу не га тив но од-
ра жа ва на рад са овим уче ни ци ма. 

И ка да је у пи та њу при хва та ње уче ни ка са те ле сним ин ва ли ди те том 
од стра не вр шња ка уред ног раз во ја и ту ви ди мо на пре дак у од но су на 
не ка ра ни ја ис тра жи ва ња у ко ји ма је до ми ни рао од би ја ју ћи став. За по-
зи ти ван од го вор опре де ли ло се 89 учи те ља или 84,8 %, док је не га ти ван 
од го вор да ло њих 16 или15,2 %. 
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THE EDuCATION OF STuDENTS WITH DISABILITIES  
IN MONTENEGRO

čEDO VELJIć

Faculty of Philosophy, Nikšić, Montenegro

SuMMARy

The spiritual view of the world and life is formed through the influence 
of heritage, family, social environment, school, social community. The 
maturation of a person represents the history of his/her efforts to 
become a master of his/her imperfection. This overall effort takes place 
in several stages. The evolution of rehabilitation, special education and 
social protection of persons with disabilities is always conditioned by the 
socio-economic, social and cultural development of the society. Therefore, 
starting from the new social circumstances that emphasise the need of 
adaptation of the system solutions and legislation to the existing European 
legislation and reaffirmation of the charters, declarations and conventions 
of the United Nations, the education of children and young people with 
disabilities should be subject of the special concern of the society. 

Montenegro, through its inclusive education system, has accepted 
the obligation to create the conditions that will enable equal education 
to disabled children and young people as to their peers, and, at the same 
time, lead to a state in which no student will feel different than any other. 
Inclusion brings together a number of different strategies, methods and 
techniques of the development of quality education. 

Students with physical disabilities in Montenegro until recently did 
not have educational opportunities other than in an institution intended 
for those persons (Institute for rehabilitation and professional training 
of children and youth in Podgorica). The introduction of inclusion in the 
educational system in Montenegro has created conditions for students 
with physical disabilities to attend the territorially closest school in their 
residence place. 

Through the research, we want to determine the extent to which 
teachers accept or do not accept children with special needs and the extent 
to which they have acquired professional competencies so they can properly 
teach. 

KEY WORDS: students, physical disability, inclusive education. 
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УПО ТРЕ БА АСИ СТИВ НИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА  
КОД ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Шпе ла Го лу бо вић, Алек сан дра Ми ков, Ве се ла Ми лан ков, 
Зо ран Ко ма зец, Рас ти сла ва Кра сник

Медицински факултет Нови Сад

Као ре зул тат све ве ћих оче ки ва ња и зах те ва ко ри сни ка аси стив них 
тех но ло ги ја у ци љу по ве ћа ња њи хо вих спо соб но сти и по сти за ња ве ћег сте-
пе на са мо стал но сти и не за ви сно сти у функ ци о ни са њу, до ла зи до све ин тен-
зив ни јер раз во ја и при ме не аси стив них тех но ло ги ја. На оба ве зност и нео п-
ход ност при ме не и овог ви да по др шке и по мо ћи осо ба ма са раз ли чи тим ви-
до ви ма ин ва ли ди те та по себ но су ука за ла раз ли чи та за кон ска ак та и кла-
си фи ка ци је. Ука за но је и на не ка пи та ња ко ја се у ра ду ди ску ту ју као што 
су: фак то ри ко ји ути чу на из бор по моћ них тех но ло ги ја, ко ри сност при ме не 
и ба ри је ре за њи хо ву при ме ну. На ре зул та те ко ри шће ња ути ца ће ка ко сре-
дин ски, та ко и лич ни фак то ри, од ли ке са мог про из во да и пра вил на про це ну 
по тре ба ко ри сни ка. Ко ри сти при ме не ових тех но ло ги ја су број не, али је нео-
п хо дан и стру чан, про фе си о на лан при ступ при ли ком њи хо вог ода би ра и ра да 
са ко ри сни ци ма и њи хо вим по ро ди ца ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по моћ не тех но ло ги је, МКФ, ин ва ли ди тет

УВОД

Упр кос стал ном ис ти ца њу на прет ка тех но ло ги је и раз во ју помоћ″них 
тех но ло ги ја и уре ђа ја (аси стив не тех но ло ги је), ма ло се па жње по све ћу је 
њи хо вој упо тре би код осо ба са ин ва ли ди те том. Аси стив на тех но ло ги-
ја је спе ци ја ли зо ва на хар двер или софт вер опре ма ко ју ко ри сте осо бе 
са ин ва ли ди те том у ци љу по ве ћа ња спо соб но сти и што ефи ка сни јег и 
пот пу ни јег уче ство ва ња у за да ци ма уче ња, ра да, про фе си о нал ног оспо-
со бља ва ња, ак тив но сти ма сва ко днев ног жи во та, а ра ди по сти за ња што 
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ве ћег сте пе на са мо стал но сти и не за ви сно сти у функ ци о ни са њу (Reed & 
Bow ser, 1991). 

Ове тех но ло ги је се крећ″у од јед но став них спра ва и апа ра та до сло-
же них си сте ма ви со ке тех но ло ги је. У осно ви са др же две по ве за не ком-
по нен те: пр ва је уре ђа ји и адап та ци је, а дру га сер ви си по др шке ко ји 
иден ти фи ку ју та по ма га ла и уче ко ри сни ке, и њи хо ве по ро ди це, ка ко 
да их успе шно ко ри сте. По моћ не тех но ло ги је су нај че шће по де ље не на:

– про из во де ко ји су ла ко до ступ ни и обич но су ни ске тех но ло шке из-
ра де. У ове про из во де убра ја мо адап ти ра на сред ства за по моћ у одр жа-
ва њу лич не хи ги је не, хра ње ња, при др жи ва че за ру ке и згло бо ве, ослон це 
и под у пи ра че за ле ђа, адап та ци је за се ди шта у ко ли ма, ше та ли це, рам пе 
хо да ли це, ко ли ца, спе ци фич не фла ши це, ка ши ке, та њи ри и играч ке, и 
још мно ги дру ги. 

– про из во де су че сто те же до ступ ни и ко ји су ви со ке тех но ло шке из-
ра де. Укљу чу ју уре ђа је за ауг мен та тив ну и ал тер на тив ну ко му ни ка ци ју, 
си сте ме за пре по зна ва ње гла са, глас-текст про гра ме, ви со ко спе ци ја ли-
зо ва не ин тер фејс пре ки да че, по ка зи ва че ко ји ма се упра вља по кре ти ма 
гла ве, по гле дом и усти ма, ко ли ца са елек трич ним по го ном, ком пју те ри-
зо ва не играч ке, ро бо те (Ro bi ta il le, 2010).

На ин тен зив ни ји раз вој и упо тре бу аси стив не тех но ло ги је ути ца ли 
су број ни фак то ри по пут: по ве ћа ња зах те ва и оче ки ва ња ко ри сни ка од 
аси стив них тех но ло ги ја (Reed & Bow ser, 1991); по ве ћа ње сто пе ин ва ли-
ди те та ме ђу осо ба ма ста ри ји ма од 65 го ди на и њи хо ва по тре ба за ко-
ри шће њем тех но ло ги ја (Mor di ni, Wright, Wad hwa, De Hert, Man to van & 
The strup, 2009; Spil lman, 2004) ис ка за на по тре ба за ве ћим сте пе ном не-
за ви сно сти и сма ње њем вре ме на по треб ног за сва ко днев не ак тив но сти; 
по ве ћа ње мо гу ћих из бо ра ак тив но сти (Har ris, 2010).

 Као ре зул тат ис ка за них по тре ба усле ди ле су и про ме не у за кон-
ским ак ти ма ко ји ма је пред ви ђе на упо тре ба аси стив не тех но ло ги је и 
ис так ну та њи хо ва уло га у по сти за њу ака дем ских, струч них, про фе си о-
нал них ци ље ва осо ба са ин ва ли ди те том. Акт ко јим је ука за но на зна чај 
аси стив них тех но ло ги ја, у по бољ ша њу функ ци о нал них по тре ба осо ба са 
ин ва ли ди те том, је Tec hno logy-Re la ted As si stan ce for In di vi du als with Di-
sa bi li ti es Act (1988). Њи ме је скре ну та па жња и по бу ђе на свест о зна ча ју 
при ме не аси стив не тех но ло ги је за осо бе са ин ва ли ди те том у раз ли чи-
тим кон тек сти ма: шко ли, по слу, со ци јал ној сре ди ни. Пре ма овом ак ту 
под аси стив ним тех но ло ги ја ма: „под ра зу ме ва се сва ки про из вод, део 
опре ме или си стем, без об зи ра да ли се ко ри сти у из вор ном об ли ку, мо-
ди фи ко ван или при ла го ђен, да би се по ве ћа ле, одр жа ле или по бољ ша ле 
функ ци о нал не мо гућ но сти осо ба са хен ди ке пом“. По моћ на тех но ло ги ја 
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укљу чу је и „сер вис по моћ не тех но ло ги је“ ко ји пру жа по моћ и по др шку 
осо ба ма са ин ва ли ди те том или они ма ко ји о њи ма бри ну у сми слу по-
мо ћи при ли ком ода би ра, при ла го ђа ва ња или упо тре бе ових сред ста ва. 
Ови сер ви си укљу чу ју функ ци о нал ну ева лу а ци ју, тре нинг сред стви ма, 
де мон стра ци ју сред ста ва и про из во да и све опре ме ко ја се мо же ку пи ти 
или из нај ми ти (Ro bi ta il le, 2010).

По ред то га по се бан до при нос, у при ме ни аси стив них тех но ло ги ја, 
да ла је Ме ђу на род на кла си фи ка ци ја функ ци о ни са ња, оне спо со бље но-
сти и здра вља (MKF) (The In ter na ti o nal Clas si fi ca tion of Fun cti o ning, Di-
sa bi lity and He alth, ICF) у ко јој се по себ но ме сто при да је аси стив ним 
тех но ло ги ја ма. 

Број ни су по ку ша ји да се пре ци зни је де фи ни шу окви ри за из бор и 
упо тре бу аси стив них тех но ло ги ја, а са мим тим и оче ки ва ни ре зул та ти 
при ме не. Је дан од на чи на је сте кроз упо тре бу Ме ђу на род не кла си фи-
ка ци је функ ци о ни са ња, оне спо со бље но сти и здра вља. Ова кла си фи ка-
ци ја из да та од стра не Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (2001) је свр-
сис ход на кла си фи ка ци ја, ди зај ни ра на да слу жи ра зним ди сци пли на ма 
са ци љем да „ус по ста ви за јед нич ки је зич ки оквир за опи си ва ње здра вља 
и ста ња ко ја су у ве зи са здра вљем“, омо гу ћи по ре ђе ње по да та ка, слу жи 
као ста ти стич ки, ис тра жи вач ки, кли нич ки, обра зов ни ин стру мент и ин-
стру мент со ци јал не по ли ти ке (МКФ, 2001). 

Ин фор ма ци је са др жа не у овој кла си фи ка ци ји да те су у два де ла 1) 
Функ ци о ни са ње и оне спо со бље но сти ко ји има ју две ком по нен те: а) те-
ле сне функ ци је и струк ту ре, б) ак тив но сти и уче ство ва ње и 2) Кон тек-
сту ал ни фак то ри ко ји има ју сле де ће ком по нен те: а) фак то ри окру же-
ња, б) лич ни фак то ри. Ме ђу на род на кла си фи ка ци ја функ ци о ни са ња, 
оне спо со бље но сти и здра вља на гла ша ва ин тер ак ци ју из ме ђу струк ту ра 
и функ ци ја те ла, сре дин ских и лич них фак то ра, и пру жа мо гућ ност да 
про це ни мо сва под руч ја ко ја су по ве за на са из бо ром и при ме ном аси-
стив не тех но ло ги је код осо бе, као и мо гућ ност да про ве ри мо ре зул та-
те њи хо ве при ме не. Пре ма смер ни ца ма ове кла си фи ка ци је, на осно ву 
про це не и до би је них ре зул та та, про це њи вач би тре бао да мо же да иден-
ти фи ку је тач но оште ће ње или гру пу оште ће ња, и да спрам то га иза бе-
ре од го ва ра ју ће аси стив не тех но ло ги је. У окви ру МКФ кла си фи ка ци је 
функ ци о ни са ње осо ба са ин ва ли ди те том по сма тра се кроз „би оп си хо со-
ци јал ни при ступ“ у ко ме су ин те гри са ни ме ди цин ски при ступ, ве за из-
ме ђу осо бе и со ци о кул ту рал ног кон тек ста и по сле ди це на пси хо ло шком 
пла ну. Је дан од еле ме на та сре дин ских фак то ра об ухвће них МКФ кла си-
фи ка ци јом је сте по моћ на тех но ло ги ја у де лу Про дук ти и Тех но ло ги ја.
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Фак то ри ко ји ути чу на из бор аси стив них тех но ло ги ја

Основ не ком по нен те кла си фи ка ци је (струк ту ре и функ ци је те ла, 
сре дин ски и лич ни фак то ри) упу ћу ју на нео п ход не еле мен те про це не 
при ода би ру аси стив них тех но ло ги ја, а ујед но и на по ља на ко је се мо же 
де ло ва ти и у са мој ин тер вен ци ји (Sche rer & Glu ec ka uf, 2005). Пра вил на 
про це на мо тор них, сен зор них, пер цеп тив них, ко ги тив них функ ци ја и 
спо соб но сти, бу ду ћег ко ри сни ка аси стив них тех но ло ги ја, је ре ле вант на 
за два ци ља у про це ни и ин тер вен ци ји: а) да аси стив на тех но ло ги ја ко ја 
ће се ко ри сти ти омо гу ћи пар ти ци па ци ју и укљу чи ва ње ком про ми то ва-
не функ ци је б) да је ко ри сник спо со бан да сту пи у ин тер ак ци ју са тим 
сред ством (Smith, Jan sen, Se itz & Lon ge nec ker, 2010). На од лу ку да ли ће 
осо ба ко ри сти ти сред ство по моћ не тех но ло ги је ути чу број ни фак то ри. 
Нај че шће их де ли мо на сре дин ске и лич не фак то ре. Сре дин ски фак то ри 
под ра зу ме ва ју: сме штај и ар хи тек тон ско при ла го ђа ва ње, фи зич ки при-
ступ и до ступ ност сред стви ма аси стив не тех но ло ги је, при сту пач ност 
сер ви си ма као и при сту пе дру гим уста но ва ма, по др шку дру гих осо ба, 
со ци јал ну и еко ном ску по др шку, узи ма ју ћи у об зир и кул ту ро ло шки 
фак тор. Окру же ње у ко ме осо ба бо ра ви ве о ма је зна чај но, јер оно сво-
јим ста вом и ути ца јем мо же да охра бри ко ри сни ка или су прот но, да га 
од вра ти од ко ри шће ња аси стив не тех но ло ги је. Не ка да, чак и ако је сред-
ство аси стив не тех но ло ги је до ступ но осо би и по ро ди ци и при ме њи во у 
окру же њу, оно мо же би ти од би је но (То дис, 1996). Је дан од бит них фак-
то ра окру же ња је сте по сто ја ње струч ног ка дра ко ји ће по мо ћи у ода би ру 
и при ме ни аси стив них тех но ло ги ја (Bak ken, 2001). При ли ком упо тре бе 
аси стив не тех но ло ги је нео п ход но је узе ти у об зир и лич не фак то ре ко-
ји ути чу на из бор и ко ри ште ње аси стив не тех но ло ги је и са му чи ње ни цу 
да ли осо ба при хва та ова сред ства (Sche rer, Sax, Van bi er vli et, Cus hman, 
Sche rer, 2005). Пре ди спо зи ци је за упо тре бу за ви се од ста ро сти осо бе, по-
ла, тем пе ра мен та, лич не пер цеп ци је оме те но сти (Sche rer & Glu ec ka uf, 
2005), су бјек тив ног ква ли те та жи во та, са мо про це не фи зич ких спо соб-
но сти. Мо ра ју се узе ти у об зир и оче ки ва ња по је дин ца од сред ства ко је 
му се ну ди, ње го ве ре ак ци је и ис ку ства у при ме ни тех но ло ги ја (Sche rer, 
2005). Мо дел упа ри ва ња осо бе и тех но ло ги је (Сцхе рер, 2004) је дан је од 
на чи на да се пре по зна ју нај при клад ни ја сред ства аси стив не тех но ло ги је 
за осо бу у све тлу ње них по тре ба, ци ље ва, ба ри је ра. 

Ово упа ри ва ње лич но сти и тех но ло ги је за ви си ће од спе ци фич них 
по тре ба по је дин ца, функ ци о нал них огра ни че ња и ин ва ли ди те та, те спо-
соб но сти и раз ви је но сти тех но ло ги је да те по тре бе за до во љи. При ли ком 
до но ше ња од лу ке раз ма тра ју се и узи ма ју у об зир сре дин ски фак то ри 
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ко ји ути чу на упо тре бу тех но ло ги је, па жња се по све ћу је иден ти фи ка ци-
ји по тре ба и оно ме што ко ри сни ци же ле и оче ку ју. Бит на ком по нен та, 
у овом мо де лу, су опис и функ ци ја же ље не тех но ло ги је у ци љу ње ног 
оп ти мал ног ко ри ште ња. Не ка да и нај бо ља тех но ло ги ја не ма успе ха ако 
у ода би ру ни су узе те у об зир ка рак те ри сти ке осо бе ко јој је сред ство на-
ме ње но, спрем ност да га при хва ти или ути цај око ли не. 

 Због то га фак то ри ко ји пред ста вља ју пре ди спо зи ци ју по је дин ца за 
упо тре бу од ре ђе не тех но ло ги је мо ра ју би ти раз ма тра ни у пот пу но сти, 
во де ћи ра чу на и о то ме да је не ка да нео п ход на и обу ка или тре нинг за 
упо тре бу ка ко ко ри сни ка, та ко и ње го ве по ро ди це. Та ко ђе ра ди уви да у 
ко ри сност при ме не сред ста ва аси стив не тех но ло ги је нео п ход но је ра ди-
ти ева лу а ци ју при ме не ко ја се мо же по сма тра ти и кроз аспект ути ца ја 
по моћ них тех но ло ги ја на ква ли тет жи во та осо бе ко ја је ко ри сти. 

Ко ри сти и ба ри је ре за упо тре бу

Без об зи ра на тип ин ва ли ди те та, осо бе ко је их упо тре бља ва ју мо гу 
има ти ко ри сти од при ме не раз ли чи тих помоћ″них тех но ло ги ја. Пре ма 
ис тра жи ва њу Na ti o nal Co un cil of Di sa bi lity (2007) ко ри сти од аси стив-
них тех но ло ги ја су: ве ћи на де це са смет ња ма у раз во ју има ко ри сти 
та ко што има ма ње здрав стве них про бле ма, ско ро 75% де це школ ског 
уз ра ста за хва љу ју ћи аси стив ним тех но ло ги ја ма су мо гла да оста ну у ре-
дов ним оде ље њи ма, а 45% де це су би ли у си ту а ци ји да сма ње по тре бе 
за ко ри шће њем школ ских услу га и сер ви са, 65% рад но спо соб них ли ца 
би ло је ста њу да сма њи за ви сност од чла но ва по ро ди це, 58% су сма њи-
ли за ви сност од пла ће не по мо ћи, а 37% је би ло у мо гућ но сти да по ве ћа 
за ра ду, 80% је сма њи ло за ви сност од дру гих. 

За осо бе са фи зич ким, сен зор ним, ин те лек ту ал ним оште ће њи ма 
ове тех но ло ги је има ју зна чај ну уло гу у ефи ка сном оба вља њу ак тив но-
сти по пут кре та ња (Yonk man, O’Neil, Talty & Bull, 2010), чи та ња, пи са ња, 
ко му ни ка ци је (Ma or, Cur rie & Dre wry, 2011), ак тив но сти ма сва ко днев-
ног жи во та (Lar sson, Lövgren-Engström & Le xell, 2011). По зна та је при-
ме на са вре ме них ком пју тер ских про гра ма ко ји омо гу ћа ва ју пре вла да-
ва ње или бар убла жа ва ње смет њи у са вла да ва њу ака дем ских ве шти на 
(Alja’am, Ja o ua, Al ha zbi, Has san & El sad dik, 2011; Edyburn, 2004; Shar pe, 
2002). Уз при ме ну ових сред ста ва пру жа ју се мо гућ но сти да се уна пре ди 
фи зич ко и мен тал но функ ци о ни са ње, ума њи оште ће ње или пре ве ни ра 
по гор ша ње, и до при не се за до во ља ва њу со ци јал них и дру штве них ин те-
ре са (Glu ec ka uf & Ket ter son, 2004; Sche rer, Sax, Van bi er vli et, Cus hman & 
Sche rer, 2005; Stum bo, Mar tin & He drick, 2009). 
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Зна чај и ко ри сност упо тре бе аси стив не тех но ло ги је ис так ну та је 
у обла сти ма обра зо ва ња, за по шља ва ња, бри ге о са мом се би, ко-
му ни ка ци ји (Stum bo, Mar tin & He drick, 2009; Zhang, 2000), а пре-
по зна та је и као на чин да се уна пре ди са мо по у зда ње и ква ли тет 
жи во та по је дин ца (Sche rer & Glu ec ka uf, 2005).

Опис нај че шће ко ри шће них аси стив них тех но ло ги ја на ла зи мо код 
осо ба ста ро сти од 5-21 го ди не (Stum bo, Mar tin & He drick, 2009; Zhang, 
2000). Код де це мла ђег уз ра ста при ме на по моћ них тех но ло ги ја је до-
ста рет ка, ве ро ват но због не до вољ не ин фор ми са но сти о мо гућ но сти ма, 
стра ха, или по ку ша ја да се на ђе не ко дру го ре ше ње. Слич но се и код осо-
ба у од ра слом до бу сма њу је упо тре ба, по го то ву сло же ни је тех но ло ги је, 
јер се ре ђе обра ћа ју сер ви си ма за по моћ и услу ге или не же ле да ме ња ју 
сред ства ко ја већ ко ри сте (Jud ge, 2001).

И по ред број них пред но сти, по сто ја ња кла си фи ка ци је и за кон ске 
ле ги сла ти ве при сут не су и ба ри је ре у при ме ни аси стив не тех но ло ги је. 
Нај че шће ис ти ца не ба ри је ре су не до ступ ност сред ста ва по моћ не тех-
но ло ги је, ко ју је че сто не мо гу ће или пре ви ше ком пли ко ва но до ста ви-
ти ко ри сни ку, ви со ке це не ко шта ња, по го то ву со фи сти ци ра них и сло-
же них про из во да или ком пју те ра са по себ ним софт ве ри ма, не до ста так 
аде кват них ин фор ма ци ја и сер ви са у ко ји ма се оне мо гу до би ти, не до-
вољ но еду ка ци ја за струч ња ке ко ји ће се ба ви ти овом про бле ма ти ком 
(Edyburn, 2004; Re ic hle, 2011).

По у зда ност и сло же ност сред ста ва та ко ђе ути чу на њи хов из бор 
(Sche rer, 2005; To dis B, Wal ker, 1996), као и сам из глед сред ства (To dis, 
1996), не до ста так по др шке и сер ви са. Не до ста так ин ди ви ду а ли зо ва не 
про це не за при ме ну аси стив не тех но ло ги је је глав на пре пре ка оп штој 
упо тре би тех но ло шких уре ђа ја од стра не осо ба са ин ва ли ди те том (Weh-
meyer, 1998). Шта ви ше, то је чест раз лог због че га из о ста ју по зи тив ни 
ре зул та ти при ме не. Из бор аси стив них тех но ло ги ја мо ра би ти ин ди ви-
ду а лан за сва ку осо бу и мо ра се обез бе ди ти да од го ва ра ин ди ви ду ал ним 
по тре ба ма. Ре зул тат ин тер вен ци је ба зи ра не на тех но ло ги ји, не за ви си 
од са мог сред ства већ укљу чу је лич ни од нос и по др шку, при ла го ђа ва-
ње сре ди не и стра те ги је. Пред у слов за по сти за ње од го ва ра ју ћег ба лан-
са у по др шци и при ла го ђа ва њу је све о бу хват на про це на ка рак те ри сти ка 
тех но ло ги је, по је дин ца, око ли не, ко ји мо гу има ти ефек та на ме ђу соб ни 
ути цај из ме ђу сред ства и осо бе.
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ЗА КљУ ЧАК 

По моћ не тех но ло ги је има ју ве ли ки зна чај у осна жи ва њу осо ба са 
ин ва ли ди те том у ци љу њи хо вог оса мо ста љи ва ња, пре ва зи ла же ња про-
бле ма у ко му ни ка ци ји са дру ги ма, ак тив ног уче ство ва ња у ак тив но сти-
ма ве за ним за уче ње, рад, сва ко днев ни жи вот. Да би се пре ва зи шао јаз 
из ме ђу по тре ба и мо гућ но сти, ва жно је да се обез бе де основ ни усло ви за 
при ме ну ове тех но ло ги је по пут до ступ но сти, до вољ ног бро ја струч ња ка 
ко ји ће уче ство ва ти у ода би ру и да љој еду ка ци ји, при хва тљи ве це не, из-
гле да и сло же но сти, уз нео п ход на при ла го ђа ва ња у окру же њу. 

Иако го во ри мо о за јед нич ким ка рак те ри сти ка ма по је ди них ти по ва 
оме те но сти, при ли ком ода би ра по моћ не тех но ло ги је, по треб но је по-
сма тра ти сре дин ске и лич не фак то ре ка ко би од ре ђе ни тип тех но ло ги је 
ко ји се упо тре бља ва омо гу ћио што ве ће и бо ље ре зул та те при ме не. Ујед-
но нео п ход но је обез бе ди ти и на чин пра ће ња ре зул та та и ефи ка сно сти 
при ме не. На осно ву до би је них ре зул та та при ме не, уз оба ве зно укљу чи-
ва ње и са мих ко ри сни ка ко ји ће да ти сво је ми шље ње и су ге сти је о сред-
стви ма и ука за ти и на дру ге по тре бе, мо гу ће је да ље ра ди ти и уса вр ша-
ва ти овај на чин по др шке и по мо ћи осо ба ма са ин ва ли ди те том.1
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uSING ASSISTIVE TECHNOLOGIES 
IN PERSONS WITH DISABILITIES
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SuMMARy

Due to growing expectations and demands from users of assistive 
technologies, and with the aim of improving their abilities and ensuring a 
higher degree of independance and self-reliance in their functioning, there 
have been major advances in the development and application of assistive 
technologies. The requirement and need for providing this type of support 
and help to people with different types of disabilities have been highlighted 
in a series of legislative acts and classifications. They raise some questions 
addressed in this paper such as: factors that influence assistive technology 
selection, benefits from and obstacles to their application. The outcomes 
of using these technologies will be influenced by environmental as well as 
personal factors, features of the product itself, and proper assessment of 
user needs. There are numerous benefits of applying these technologies; 
however, a professional approach during the entire selection process and 
while working with users and their families is required.

KEY WORDS: assistive technologies, ICF, disabilities
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Ви зу о спа ци јал не функ ци је пред ста вља ју мо гућ ност ло ка ли за ци је, про-
це не уда ље но сти и прав ца еле ме на та гра фич ког про сто ра, спа ци јал не ро та-
ци је и тран сфор ма ци је. и при па да ју обла сти ког ни тив них функ ци ја. На су-
прот то ме, гра фо мо тор ни по кре ти ко ји чи не мо то рич ки акт при ли ком из-
во ђе ња за да тих гар фо мо тор них за да та ка, при па да ју вољ ним мо то рич ким 
ве шти на. На раз вој гра фо мо тор них спо соб но сти ути чу и ви зу о спа ци јал не 
спо соб но сти та ко што од ре ђу ју ве ли чи ну, фор му, ори јен та ци ју, и про стор не 
од но се из ме ђу обје ка та и уну тар њих. Циљ овог ис тра жи ва ња био је утвр-
ди ти да ли по сто ји ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу ви зу о спа ци-
јал них и гра фо мо тор них функ ци ја у од но су на упо треб ну ла те ра ли зо ва ност 
гор њих екс тре ми те та и пол. На узор ку од 90 де це ти пич ног раз во ја, уз ра ста 
из ме ђу се дам и де сет го ди на, при ме ње ни су Тест за про це ну ви зу о спа ци јал-
них спо соб но сти (The Spa tial Abi li ti es Test (TAS), Тест за про це ну ли не а ци је и 
из вр ше на је про це на упо треб не ла те ра ли зо ва но сти гор њих екс тре ми те та. 
Ре зул та ти по ка зу ју да не по сто ји ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме-
ђу ви зу о спа ци јал них и гра фо мо тор них функ ци ја у од но су на упо треб ну ла-
те ра ли зо ва ност и пол.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ви зу о спа ци јал не функ ци је, гра фо мо тор но из ра жа ва ње, 
пол, ла те ра ли зо ва ност
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УВОД

Фор ми ра ње гра фо мо тор них ве шти на, за ви си од ве ли ког бро ја ра-
зно вр сних фак то ра. Мно ге сту ди је основ не фак то ре гра фо мо тор ног 
раз во ја де ле на уну та шње и спо ља шње. Спо ља шњи фак то ри би би ли 
на став на упут ства и ма те ри јал ко ји се ко ри сти (Al ston,1985). Уну тра-
шњи фак то ри су они ко ји на ла зи мо код де те та, а то су ви зу о спа ци јал-
не, ви зу о кон струк тив не и ви зу о пер цеп тив не спо соб но сти, мо тор но 
пла ни ра ње, ма ни пу ла ци ја ша ком, ки не стет ске мо гућ но сти (Ber nin ger i 
Rud ger, 1992). Ви зу о спа ци јал на и ви зу о мо тор на пер цеп ци ја на во ди се 
као је дан од основ них ути ца ја на гра фо мо тор ни раз вој (Loc khart i Low, 
1994). Ви зу о спа ци јал не спо соб но сти под сти чу сти му ла ци ју гра фо мо-
тор ног про це са и од ре ђу ју ве ли чи ну, фор му, ори јен та ци ју, и про стор не 
од но се из ме ђу обје ка та и уну тар њих. Пре ма Gros si-u (1967), спа ци јал-
не функ ци је су све ак тив но сти ко је зах те ва ју: спо соб ност ана ли зи ра ња 
раз ли чи тих еле ме на та у окви ру ви зу ел ног мо де ла, спо соб ност про це не 
про стор них од но са уну тар јед ног де ла и це ле струк ту ре, као и са ма спо-
соб ност ре про ду ко ва ња. Ка да де те ре про ду ку је јед но ста ван или сло жен 
об лик, прет ход но пла ни ра низ еле ме на та ко је ће из ве сти, а за тим мо ра 
да раз мо три про стор не од но се ме ђу њи ма (Gros si,1967). Тан Лин (1981) 
уста но ви ла је да су нај ве ци по ма ци у раз во ју гра фо мо то ри ке из ме ђу 4-7 
го ди на, ка да се раз ви ја и ви зу о спа ци јал на ког ни ци ја. При ме ти ла је да 
ка рак те ри сти ке као што су ве ли чи на, кван ти тет, про пор ци је и про стор-
ни рас по ред би ва ју све бо љи у од но су на уз раст. По јам ла те ри зо ва но-
сти озна ча ва екс тре ми те те и чу ла јед не стра не те ла ко ји су ве за ни афе-
рент ним и ефе рент ним пу те ви ма са при мар ним мо тор ним и сен зор ним 
по љи ма хе мис фе ре са су прот не стра не. Сма тра се да је ле ва хе мис фе-
ра успе шни ја при об ра ди је зиц ких ин фор ма ци ја и го во ра, док је де сна 
успе шни ја при об ра ди не вер бал них и ви зу ел но-про стор них ин фор ма-
ци ја. Та ко ђе по сто је раз ли ке у на чи ну об ра де ин фор ма ци ја из ме ду две 
хе мис фе ре. Ле ва хе мис фе ра ин фор ма ци је об ра ду је се квен ци јал но, а 
де сна си мул та но. Ка да је у пи та њу ла те ри зо ва ност у од но су на пол не ке 
сту ди је ука зу ју да су осо бе жен ског по ла успе шни је од осо ба му шког по-
ла у је зиц ким за да ци ма, али су ма ње ефи ка сне на те сто ви ма ви зу ел но-
про стор них спо соб но сти (ThilersThilers, MacDonaldMacDonald i Herlitz, 
2008). На ни зу за да та ка из те сто ва ко ји ис пи ту ју раз ли чи те ког ни тив не 
спо соб но сти (за да ци пер цеп тив не бр зи не, мен тал не ро та ци је обје ка та 
у про сто ру, од ре ђи ва ња ло ка ци је обје ка та у про сто ру, ви зу а ли за ци је, 
вер бал не флу ент но сти, фи не мо тор не ко ор ди на ци је, ра чу на ња, ма те-
ма тич ког ре зо но ва ња и сл.) до би ја ју се зна чај не раз ли ке ме ђу по ло ви-
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ма – глав не раз ли ке у ког ни тив ном функ ци о ни са њу ја сно се ви де кроз 
раз ли ке у по је ди ним ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма, а не кроз раз ли ке 
у це ло куп ној про це ни ин те ли ген ци је (Ki mu ra, 2002). Не ка ис тра жи ва ња 
на де ци раз ли чи тог по ла ука зу ју да су раз вој ни по ре ме ћа ји че шћи код 
де ча ка, не го код де вој чи ца, што ука зу је на пол ну раз ли чи тост са зре ва ња 
ког ни тив нох струк ту ра код де це. Де вој чи це по чи њу ра ни је да го во ре и 
фор ми ра ју бо га ти ји реч ник, док су де ча ци бо љи у за да ци ма ви зу о про-
стор ног ти па – пра ће ње тра га, ви зу ел ном ци ља њу, ла ви рин ту, мен тал ној 
ро та ци ји, чи та њу ма па, као и у ма те ма ти ци то ком шко ло ва ња, што је 
при пи са но раз ли чи тој мо жда ној ор га ни за ци ји (La mon, 1990). Раз ли ке 
ме ђу по ло ви ма у на чи ни ма ре ша ва ња про бле ма су про на ђе не у ве ли-
ком бро ју ис тра жи ва ња и у раз ли чи тим кул ту ра ма, али тре ба има ти на 
уму да се ра ди о раз ли ка ма из ме ђу про сеч них вред но сти и да су пре кла-
па ња ве ли ка (Clements,Rimrodt, Blankner ,Clements, Rimrodt, Blankner, 
MostofskyMostofsky , Pekar, Denckla i Cut tin g  , 2006). Студије, које су 
 се  б ав иле ана ли зом визу оперцептивних  способности к од  с едмог од иш ње 
деце ,  у пућ уј у д а се деч ац и и дево јч иц е  ра зликују  у  сегменту визу ом от ор-
не  к оординаци је. Ова  раз ли ка  је у ко ри ст девој чи ца  ( Аhmetog lu, 2008) .

 МА ТЕРИЈА Л  И МЕТ ОД 

Осн овни циљ  овог  ра да био је проц ен ити повезан ост в из уоспа цијал-
ни х функција и графом оторике у однос у  на пол и  лате рализ ов аност. 
Узорак у истраживању је чин ило 90 исп ит аника .  Узорак су чинила  деца 
узрас та  између седам  и десе т го дин а, гд е су нај ве ћи  део узорка ч ини ла  
д еца узраста од  8 год.  (у ку пно 47,8 %), најмање је бил о  деце  уз р аст а  од 
 10 год. – 11,1%, д ок  су де ца  од 7 го дина чи ни ла 18,9 %, а дец а  од  9 година 
22,2 %  у зорка.  И нс тру менти  ко ји  с у кор ишћени  у овом  ис траживању су: 
Th e  Spatia l Ab iliti es  T es t  (T AS ) – тес т за пр оце ну  в изуоспациј ал них ф ун-
к циј а  (La  Femina , S en ese, G ro ssi i Venuti, 20 09), Тес т  ли неације – тест 
за процену  гр афомоторн ог  изражавањ а деце (Ћ ор дић, Бојанин, 1992) и 
процен а употреб не  латер ализов аности го рњ их екстремите та. За  проц-
ену в из у осп ац ија лних с пос об ности кор ист ен ј е  „The S pa tial A bilities 
Test  -T AS  test „ (La Femin a  F., Senese  V .,G rossi  D. ,  Venuti  P ., 2009 ).  
Т АС  тест ј е  један о д те стова  к ој и  сл ужи за  п р оц ену  сви х  об ла ст и које 
 чи не  ви зуоспа ци јал не спо со бн ост и и најк ом плетније оцењу је  св ак у 
од  ти х  способности.  Ов ај те ст садрж и  пет ко мп он енти:  визуелну  ана-
лизу, прелимина рну а нал изу, ц ентралну орг ан из ацију, визуомо торну 
 к оо рдина ци ју и егз екути вн у  компонент у гра фо моторних фу нк ција.  У 
овим  компонентам а  садржано  је 12  с убскала  т ес та. Прилико м  задав ањ а 
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свака од с убскал а и ма  д ва пр о бна  задатка, ка ко би  се  п роверило д а ли 
је де те ра зумело задатак.  Т ачни одговори за сваки зада та к се оцењују 
једним б одом, а  за не та ча н с а  нула бодова .  Максим ал ан  бр ој бодо ва 
 из носи 10 0.  У нашем истраж ив а њу  поузда но ст ово г  те ста и сп и та на је  
Cr onbach’s A lp ha те стом г де  с мо  добили  д а  је ″= 0,88  шт о  нам ука зује да 
 ов ај тест  има в исок с те пен рели јабил но ст и. За  процен у  графо моторн их 
спо собно сти ко риштен је Тест ли не аци је. Процена ква литета лин еа ци је 
састо ји  се у дав ањ у  низа гра фо моторних з ад атака  к оје  испита ни к треба  
д а  заврши.  У току  ра да  описује се  к ако  испит ани к ради,  бр зи на којо м 
 ради, ка ко  држи оловку ,  да  ли им а н ус покрет е и  ако и ма  к оји су. Проц-
ењ ују  се так ође уједна ченост  п ритиска на харт и ју,назуб љеност  ли ниј е, 
одр жа ва ње  правца , уједн ач еност при и зв ођењу  удубљења  и испупчења , 
 ква литет о круглина и сл.   Изв ођење симулт аних покре та проц ењ ује с е 
 пр и изв ођ ењ у осми ца , и две врсте т аласа ,  шт о је предусло в упе шн ог  
извођења граф о моторно г чина.  О це њује се 10  ај тем а, оц еном усп еш ан 
( 1 ),  делимично ус пешан (0,5)  и  неуспеша н (0). Аут ори  о вог  теста  најб-
оље  из ведену л ин еац ију о це њу ју  са 10 , осредње и зведену с а 5, а  л оше 
изведену са  0.  Пет п оена и  ниж е озна ча ва ју  да је извођење теста  у  целини  
н еу сп ешно. По угледу на  ов у под елу у с врх у овог  и ст ра живачког  рада 
н апр ав ље не су   одр еђене катег орије,  т ак о да су де ца са број ем бо дова 
од 0 до 5  см атрана испод просечном кате го ријом, од 5,5  д о  7,5 п ро се-
чн ом  к атего ри јо м и  од 8 до  1 0 бодо ва и знад  пр ос еч но м  ка тегориј ом. 
У н аше м  ис тражив а њу  поузданост  о во г тес т а и сп ит ан а је Ц ро нб ацх’с 
Ал пх а тестом где см о д об или да  је ″= 0, 67 ш то на м  указује  да те ст пос-
еду је задовоља ва јућу р елија би лност. Про цена у пот ребне лат ер ализов-
аности г о рњ их екстре митета п ре узета је из Лури јине н еуроп сихол ош-
ке бат ерије ,  а  односи се на  оне ак тивно сти кој е свак однев но изво ди и 
в ежба т оком дет ињства.  Од ч итаво г низа  могу ћих по кр ета  одабра но  
је сле дећих де сет (пр еу зето о д Ћорди ћ и Боја ни н, 1997 ):  У којој  руци  
д ржи кашику,  ка ко заку ца в а к ли н,  у којој  ру ци  држи ол ов ку , к ако ме ша  
и  д ели кар те , како с е  че шљ а,  како пер е зуб е,  ка ко рук ом  отпо зд равља 
м ахањем ,  ка ко би  н ож ем  п ре секао ко лач , как о  б и в иљ ушк ом захва ти о 
парче  ко ла ча. 

 Ра зл ик е у ви зуоспаци ја лн им фу нкциј ама  и гр афо мо то рно м  
изр ажав ањ у у одно су  на  латеризо в ано ст

У циљу  те ст ир ањ а  разлике  и зм еђу г рупа разли чи те  латеризованост и 
у п огл ед у  ви зуоспа ци јалних  ф унк ци ја и гра фомото рног изра жав-
ањ а, прво  су одређене де ск ри птивне к аракт ер ис тике  пос ти гнућа  на  
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тестовим а за под уз орк е ист е ла те ризов ан ости.  Л ев еновим т ест ом  је ис-
пи та но  да ли  су  гр упе карак те ри сане је дн ак им варијансама, а н ак он  т ога 
је Студенто ви м т-тесто м за  д ва  неза висн а  узорка и спитан о  п ос тојање  ра-
злике у  ср ед њи м  вредностима постигнућа из ме ђу левору ких  и  де снору-
ких  ис питаника. Р езултати  с у приказ ан и  у  та белама 2.  и  3. и на  граф-
ико нима 3 .  и 4 .

Гр афик он  3. Дис тр ибуција  по ст иг ну ћа на Тест у  ли не ац ије  
у одн осу  на  латериз ов ано ст

 Графи ко н  4.  Дистрибуција пост иг ну ћа на ТАС тесту  
у односу на ла тер из ованост
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Табела 2. Дескриптивн а  с та тистик а  по стигнућа  
у односу на латеризов ано ст 

  латеризованост фреквенција
а ри-

тметичка  
с редин а

 стандардна 
д еви јациј а

Т АС тест
левор укост 11  80 ,0 9 12, 09

деснорукост 7 9 8 0, 1 8,64

тест  лин-
еациј е

ле во рукост 1 1 7,22 7  2 ,0 54

десн ор ук ост 7 9  7,684 1,087

У Т абе ли  2. можемо в ид ети да су  п росечна постиг нућа  на ТАС тесту 
за  ле воруку  д ецу 8 0,09 ,  а за де сно ру ку 80 ,1 . Прос ечна п ос ти гнућа  н а  Те-
ст у  линеације,  з а леворуке из нос е 7,227, а за десноруке 7,684 .

 Табела  3 . Левенов тест и Студентов т-тест за анализу  
разлике постигн ућ а  н а тестовима између 

група различите латери зов ан ости  

  Л евенов  тест  Ст уд ентов т-тест

  Ф п т сте пени  
с лоб оде п

ТАС  те ст 1,619  0,2 07 -0,0 04 8 8  0,997

т ес т  
лин еаци је 7,611 0, 00 7 -0,7 23 88 0 ,485

Резултати  Левено во г  т еста п ок азују д а  се  код ТАС  теста м ож е с ма-
трати да су л ев оруки  и де снорук и  испи таниц и  оствар или  постигнућа са 
једнак им варијанс ам а,  д ок се  ко д те ста ли неа ције ј ед накост в ариј ан си  не 
мож е п ретпо ст ав ит и  је р је разлика  међу њи ма  статистич ки  високо  зна-
чајна (п <0,01). Збо г  то га је за  испитивање стат ис тички  знача јн е  р азлике  
на  по стигн ућ им а  у  погледу  латеризо ван ос ти на ТАС  те ст у упо тр ебљ ен 
ста нд ар дан С туд ен тов т-тест з а  два н ез ав исна узор ка , док је  у случај у 
 тес та ли неациј е  упот ребљен а м одификација т-теста са корекцијом за 
неједнак е  в ар ијансе. Доби јени резу лт ати у о ба с лу ча ја по ка зују да  разли-
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ке  у  сред њи м  вр ед но стима нису  статис ти ч ки  зн ача јне (п >  0 ,05 за Т АС  
т ест , п >  0, 05  з а Тест линеа циј е) ,  што з начи  да разлике  у  постигн ућ и ма 
 из међу група  р аз личите л ат ер изо ваност и  из  о бласти  ви зуоспацијалних 
 функц ија  и  графо мо торно г  изража вања  у  овом  истраж ив ањ у није  било.

  
Разл ик е  у  ви зуо спацијал ни м функци ја ма  и  графо мот ор ном  

из ражавања  у  о дносу н а  пол 

У ци љу  тестирањ а ра злике  и зм еђу по стиг ну ћа група  ра зл ичитог по-
л а у  погледу ви зуоспа цијалних  фу нк ција и  графом от ор не активности 
п рво с у о др еђ ен е арит ме тичке  ср еди не  и ста нд ардне  де ви јације  по сти-
гнућа на  тесто вима за п оду зо рке исто г пола, затим  је  Л евеновим  тест ом  
и спита но  да  ли су  г рупе кара ктерисан е  јед наким  вар иј ансама, о дн ос но 
хом ог еност в ари ја нси, а  на ко н тога је  С ту дентови м  т- тестом за два  нез-
ависна  узорк а ис пи та но по стој ањ е разлик е у  с редњим  вр едностима по-
ст иг ну ћа код испитаних де ча ка  и  девојчица. Рез ул тати су п рика за ни  у 
та бела ма  4. и 5. Гра фички пр ик аз дистрибуције постигнућа на тестови-
ма  у односу  на  по л  испит аник а  је дат ј е на г ра ф ик онима 9  и  10.

Графикон  5 . Дистри буциј а п остигн ућа  на Т АС т ес ту  
у одн осу  н а пол
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 Графико н 6.  Д истрибуц иј а п остигн ућ а на Тес ту л инеац иј е 
 у  односу на пол

Та бела 4. Дескриптивна обележја пос тигнућа  
на тестовима за мушки и жен ск и  п ол

  п ол фреквенција аритметичка 
сред ина

стандардна 
девијација

ТАС т ес т
мушки  по л 35 80,60 1,9 1

женски пол 55 79,78 1,86

тест 
линеације

мушки пол 35 7,69 1,26

женски пол 55 7,59 1,23

Табела 5. Левенов тест и Студентов т-тест за анализу  
разлике између група различитог пола

  Левенов тест Студентов т-тест

  Ф п т степени 
слободе п

ТАС тест 0,364 0,548 0,416 88 0,678

тест линеације 0,002 0,964 0,353 88 0,725
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Ле ве нов тест је по ка зао да се код оба те ста мо же сма тра ти да по стиг-
ну ћа де ча ка и де вој чи ца ка рак те ри шу јед на ке ва ри јан се, па је оправ да-
на упо тре ба ове прет по став ке у Сту ден то вом т-те сту. Сту ден тов т-тест 
за два не за ви сна узор ка је по ка зао да се сред ње вред но сти под у зо ра ка 
раз ли чи тог по ла не раз ли ку ју са ста ти стич ком зна чај но шћу (п > 0,05 
код ТАС те ста, п >0,05 код Те ста ли не а ци је), те мо же мо за кљу чи ти да 
раз ли ке из ме ђу му шког и жен ског по ла у по гле ду по стиг ну ћа на Те сту 
ли не а ци је и ТАС-у не ма. Од но сно да се ис пи ти ва не гру пе не раз ли ку ју 
ме ђу соб но у од но су на по стиг ну ће на да тим те сто ви ма. 

ДИ СКУ СИ ЈА

При ли ком утвр ђи ва ња по сто ја ња евен ту ал них раз ли ка у по гле ду ла-
те ри зо ва но сти у од но су на ви зу о спа ци јал не функ ци је и гра фо мо тор но 
из ра жа ва ње, ре зул та ти ко је смо до би ли та ко ђе ука зу ју на чи ње ни цу да 
не по сто ји зна чај на раз ли ка из ме ђу де сно ру ких и ле во ру ких. По сто је 
ра зли ци те по де ле спе ци ја ли за ци је хе мис фер них функ ци ја. Сма тра се 
да је ле ва хе мис фе ра успе шни ја при об ра ди је зиц ких ин фор ма ци ја и 
го во ра, док је де сна успе шни ја при об ра ди не вер бал них и ви зу о спа ци-
јал них ин фор ма ци ја. Ме ђу тим ове раз ли ке у об ра ди ин фор ма ци ја по-
ста ју ви дљи ве тек ка сни је, са зре ва њем од ре ђе них мо жда них цен та ра, 
од но сно код де це још увек ни су уоч љи ве. (He drih i Ne šić, 2006). Ово је у 
скла ду са ре зул та ти ма ко је смо до би ли и ко ји ука зу ју да не по сто ји ста-
ти стич ка зна чај ност, што зна чи да раз ли ке из ме ђу ле во ру ких и де сно-
ру ких у по гле ду по стиг ну ћа на Те сту ли не а ци је и ТАС-у ни је би ло. На 
ни зу за да та ка из те сто ва ко ји ис пи ту ју раз ли чи те ког ни тив не спо соб но-
сти (за да ци пер цеп тив не бр зи не, мен тал не ро та ци је обје ка та у про сто ру, 
од ре ђи ва ња ло ка ци је обје ка та у про сто ру, ви зу а ли за ци је, вер бал не флу-
ент но сти, фи не мо тор не ко ор ди на ци је, ра чу на ња, ма те ма тич ког ре зо-
ни ра ња и сл.) до би ја ју се од ре ђе не раз ли ке ме ђу по ло ви ма, али по сто је 
и ис тра жи ва ња ко ја го во ре у ко рист то га да зна чај них ме ђу пол них раз-
ли ка не ма, бар ка да су у пи та њу де ца. Ис тра жи ва ње ко је смо по ми ња ли 
(Kittler, Krinsky-McHalei i Devenny, 2002), а ко је је спро ве де но на де ци 
од 7 го ди на, ука зу је да не по сто је зна чај не раз ли ке ме ђу по ло ви ма, и да 
су по стиг ну ћа ме ђу по ло ви ма слич на. Ме ђу пол не раз ли ке по ста ју ви-
дљи ви је на ста ри јим уз ра сти ма ка да је нер вни си стем већ у под пу но сти 
раз ви јен. У на шем ис тра жи ва њу, ре зул та ти ко је смо до би ли ука зу ју на то 
да зна чај них ме ђу пол них раз ли ка не ма. Те сти ра но је да ли су раз ли ке у 
по стиг ну ћи ма ме ђу по ло ви ма зна чај не. Ана ли зом ре зул та та мо же мо да 
за кљу чи мо да ко е фи ци јен ти ко ре ла ци је и за ТАС и за Тест ли не а ци је ни-
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су до сти гли ста ти стич ку зна чај ност, од но сно да раз ли ке из ме ђу му шког 
и жен ског по ла у по гле ду по стиг ну ћа на ТА Су и Те сту ли не а ци је не ма. 

ЗА КљУ ЧАК

Овим ис тра жи ва њем на сто ја ли смо да са гле да мо да ли ка рак те ри-
сти ке као што су ла те ра ли зо ва ност и пол ути чу на раз вој ви зу о спа ци јал-
них функ ци ја и гра фо мо тор них спо соб но сти де це. Ре зул та ти ко је смо 
до би ли по ка зу ју да не по сто ји раз ли ка ме ђу по ло ви ма у по стиг ну ћи ма 
из обла сти ви зу о спа ци јал них функ ци ја као и из обла сти гра фо мо тор-
них спо соб но сти. Та ко ђе смо до би ли ре зул та те ко ји по ка зу ју не по сто ји 
ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу до ми нант не упо треб не ла те ри-
зо ва но сти и по стиг ну ћа из обла сти ви зу о спа ци јал них функ ци ја и гра фо-
мо тор них спо соб но сти.
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VISuOSPATIAL FuNCTIONS AND GRAPHOMOTOR EXPRESSION 
IN RELATION TO uTILIZED LATERALIZATION AND GENDER

BOJANA PRAŠTALO-DIMITROV, ŠPELA GOLUBOVIć ,  
VOJISLAVA BUGARSKI

SuMMARy

Visuospatial functions are introducing possibility of localization, eval-
uation of distance and direction in graphic space elements, spatial rotation 
and transformation, and they belong to cognitive fuctions. Despite that 
graphomotor  motions, that are making motoric act during performance of 
graphomotiric tasks, are belonging to minded motoric skills.The develop-
ment of graphomotoric skills is also affected by graphomotor abilities in a 
way they determine  size, form, orientation, and  space relations between 
and inside objects. Goal of this research was to determine is there a statis-
ticly  significant correlation between visuospatial and graphomotor func-
tions in relation to utilized lateralization of upper limbs and gender. In 
specimen of 90 children(normal development),  age between seven and ten, 
we have used The Spatial Abilities test (TAS), Lineation assesement test 
and we have also assased  lateralization of upper limbs. The results showed 
there is no significant correlation between visuospatial and graphomotor 
functions in relation to utilized lateralization and gender.

KEY WORDS: visuospatial functions, graphomotor expression, later-
alization, gender
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Пре глед број них ис тра жи вач ких ра до ва с под руч ја тра у мат ских по вре-
да мо зга ука зу је на по сто ја ње те шко ћа у фи зич ким, ког ни тив ним или би-
хеј ви о рал ним ак тив но сти ма ових осо ба.  Ука за но је на  спе ци фич ност шко-
ло ва ња де це са тра у мат ским по вре да ма мо зга с об зи ром на ис по ље не ког ни-
тив не про бле ме у  обла сти па жње и кон цен тра ци је, пам ће ња, ег зе ку тив них 
функ ци ја и об ра де ин фор ма ци ја, те угро же ну ве шти ну со ци јал не ко му ни ка-
ци је и мо гућ ност со ци јал не ин те гра ци је ових осо ба. 

При ка за не су ме то де за уна пре ђе ње по на ша ња у шко ли и да ти су еле-
мен ти за из ра ду ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на за уче ни ке са тра у мат-
ским по вре да ма мо зга и сен зи би ли за ци ју шко ле и вр шња ка, ко ји су нео п ход ни 
за успе шно шко ло ва ње ове де це.        

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: тра у мат ске по вре де мо зга, спе ци фич но сти шко ло ва ња, 
по ступ ци ин ди ви ду а ли за ци је. 

УВОД
              
ИДЕА (2004) де фи ни ше тра у мат ску по вре ду мо зга као по вре ду мо-

зга узро ко ва ну не ком спољ ном фи зич ком си лом, ко ја ре зул ти ра пот пу-
ном или де ли мич ном функ ци о нал ном не спо соб но шћу и/или пси хо-со-
ци јал ном оме те но шћу, ко ја мо же зна чај но ути ца ти на де те то ве еду ка-
тив не спо соб но сти.

Тер мин се од но си на отво ре не или за тво ре не по вре де гла ве ко је ре-
зул ти ра ју оште ће њем у јед ном или ви ше под руч ја: го вор/је зик, пам ће-
ње, па жња, ре зо но ва ње, ап стракт но ми шље ње, про це на, ре ша ва ње про-
бле ма, пер цеп ци ја, мо то рич ке и сен зор не спо соб но сти, пси хо-со ци јал-
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но по на ша ње. Тер мин се не од но си на кон ге ни тал не, де ге не ра тив не и 
по вре де мо зга на ста ле тра у мом у то ку по ро ђа ја.

Ва жно је зна ти да по сле ди це по вре де не мо ра ју би ти ви дљи ве од-
мах, већ се мо гу ја ви ти ме се ци ма или го ди на ма ка сни је. Тра у мат ска 
по вре да мо зга је дру га чи ја код сва ке осо бе као и про ме не у раз во ју, 
на ста ле као по сле ди ца по вре де, али ге не рал но не ће не ста ти вре ме ном. 
Сту ди ја ко ју су спро ве ли Dra per i Pon sford (пре ма Agu lar, Gros sman, 
Hsi eh, Wong, 2009), је за фо кус ис тра жи ва ња има ла да ис пи та по сто-
ја ње ди рект не ко ре ла ци је из ме ђу озбиљ но сти по вре де и ког ни тив ног 
оште ће ња, де сет го ди на на кон по вре де, са ци љем да утвр ди да ли су 
тра у мат ске по вре де мо зга из ле чи ве. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да се по вре де мо зга не ле че и да се мо зак не опо ра вља на исти 
на чин као оста ли де ло ви те ла. 

Цен тар за пра ва оме те них у Аља сци (2008), на во ди да по сле ди це по-
вре де мо зга мо гу иза зва ти те шко ће у фи зич ким, ког ни тив ним или би хеј-
ви о рал ним ак тив но сти ма, ко је по ста ју све из ра же ни је ка ко де те ра сте: 

- Фи зич ке про ме не, ко је се мо гу ис по љи ти од мах на кон по вре де, 
тра ју кра так вре мен ски пе ри од, а укљу чу ју гла во бо ље, вр то гла ви цу и 
по ве ћан за мор. Симп то ми као што су епи-на па ди, те шко ће са ко ор ди-
на ци јом и рав но те жом, успо ре не ре ак ци је, по ви ше на сен зи бил ност на 
све тлост или бу ку се мо гу ја ви ти и за др жа ти ду жи вре мен ски пе ри од 
или чак оста ти трај на по сле ди ца по вре де. Мо гу се ја ви ти и про бле ми са 
ви дом ко ји укљу чу ју ду пло ви ђе ње, су же ње вид ног по ља, а не кад чак и 
пот пу ни гу би так ви да. Не ка де ца мо гу пре тр пе ти и де ли ми чан или пот-
пун гу би так слу ха. 

Не до вић и Ра па ић (2002) су ис пи ти ва ли у ко јој ме ри по вре да мо зга 
де лу је на кон струк тив ну прак си ју. Кли нич ке ма ни фе ста ци је кон струк-
тив не апрак си је су, пре ма овим ауто ри ма, те шко ће па ци јен та да ин те-
гри ше про стор не ин фор ма ци је у цр те жу. Цр теж ових па ци је на та, ће у 
це ли ни би ти не ма ран, а при су ство мо де ла не до при но си успе шној ко-
пи ји. Цр теж је ло ше ор јен ти сан у од но су на лист хар ти је, а по је ди ни 
еле мен ти ло ше по ста вље ни и у ме ђу соб ној дис про пор ци ји. На став ни ци 
мо ра ју зна ти да је „цр та ње и кон стру и са ње пре ма за да том мо де лу те шко 
из во дљи во, код осо ба са по вре дом мо зга, због гу бит ка спо соб но сти ви зу-
о спа ци јал не ор га ни за ци је и кон цеп ту а ли за ци је еле ме на та да тог мо де ла 
или по ре ме ћа ја у про стор ној ор га ни за ци ји. Спе ци фич но сти ви зу о кон-
струк тив них по ре ме ћа ја су упро шћа ва ње фи гу ра, те шко ће у цр та њу и 
оте жа на ви зу о спа ци јал на ор јен та ци ја. Из дво је не су две гру пе про бле ма. 
Пр ву чи не ви зу о пер цеп тив на ана ли за и син те за це ли не (ге шталт пер-
цеп ци ја), а дру гу пер цеп ци ја де та ља и ег зе ку тив на мо тор на функ ци ја, 
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од но сно прак си ја“ (Не до вић, Ра па ић, 2002, стр. 191). Ре зул та ти овог ис-
тра жи ва ња, по ка зу ју да раз ли ке у по стиг ну ћи ма де це на кон тра у мат ске 
по вре де мо зга за ви се од број них чи ни ла ца, као што су вр ста за да та ка, 
прет ход но ис ку ство ис пи та ни ка са за да ци ма ко је ре ша ва, ра ни је сте че-
не ког ни тив не стра те ги је, уро ђе ни фак то ри и пол.

Ког ни тив не про ме не, ко је се мо гу ја ви ти на кон по вре де мо зга, укљу-
чу ју про бле ме у обла сти па жње и кон цен тра ци је, пам ће ња, ег зе ку тив-
них функ ци ја и об ра де ин фор ма ци ја.  Про бле ми са па жњом и кон цен-
тра ци јом у шко ли се ма ни фе сту ју као не спо соб ност да се па жња усме ри 
на не ки обје кат/за да так ду жи вре мен ски пе ри од и не мо гућ ност вр ше ња 
две рад ње исто вре ме но. Де те мо же има ти про блем функ ци о ни са ња у 
буч ној про сто ри ји. 

Код па ци је на та са те шким по вре да ма мо зга мо же се уочи ти мо тор-
на инак тив ност и не за ин те ре со ва ност за де ша ва ња у око ли ни. Сни же на 
па жња мо же усло ви ти део ових про бле ма, али и ло ка ли зо ва не и ге не ра-
ли зо ва не ре ак ци је мо зга на по вре ду мо гу до ве сти до те шко ћа из два ја ња 
ре ле вант ног сти му лу са, тј. пер цеп ту ал но-се лек тив не па жње (Ра па ић, 
Не до вић, Ми лен ко вић, 2003).

Про бле ми са пам ће њем код тра у мат ских по вре да мо зга су мно го 
озбиљ ни ји од про сте за бо рав но сти. Ови уче ни ци мо гу има ти про бле ме 
са уче њем но вих ин фор ма ци ја, њи хо вим за др жа ва њем у ме мо ри ји и 
по нов ним ко ри шће њем ка да за то има по тре бе. Они мо гу пам ти ти ин-
фор ма ци је ко је су на у чи ли пре по вре де, али не и ин фор ма ци је ко је су 
на у чи ли пре пар да на. Нпр. уче ник је мо жда на у чио да ре ша ва за дат ке 
са про стим са би ра њем и од у зи ма њем пре по вре де, и он ће и да ље зна-
ти да ре ша ва те за дат ке, али не и оне са ком пли ко ва ни јим са би ра њем. 
По сто ји ми шље ње да тра у мат ске по вре де мо зга мо гу има ти ути ца ја на 
ефи ка сност крат ко роч не ме мо ри је, ко ја „пред ста вља при вре ме но за-
др жа ва ње и ма ни пу ли са ње ин фор ма ци ја ма, као и ен ко ди ра ње и пре-
тра жи ва ње ин фор ма ци ја“ (пре ма Agu lar, Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009, 
стр. 6 ). Исти ауто ри на во де ис тра жи ва ње Nev so ma и сар., ко ји су по-
ре ди ли крат ко роч но пам ће ње код адо ле сце на та са тра у мат ском по вре-
дом мо зга и адо ле сце на та ти пич ног раз во ја. Ис пи та ни ци ма је ра ђе на 
функ ци о нал на маг нет на ре зо нан ца (фМРИ) за вре ме ре ша ва ња за да та-
ка пре по зна ва ња сло ва. Ак тив на фМРИ омо гу ћа ва, у ре ал ном вре ме ну, 
оп сер ва ци ју ак ти ва ци је мо зга то ком ре ша ва ња за да та ка, што омо гу ћа ва 
де та љан пре глед уло ге мо зга у ен ко ди ра њу, за др жа ва њу и пре тра жи ва њу 
ин фор ма ци ја то ком крат ко роч ног пам ће ња. Ре зул та ти овог ис тра жи ва-
ња по ка зу ју да не по сто ји зна чај на раз ли ка у крат ко роч ном пам ће њу 
осо ба са тра у мат ском по вре дом мо зга. Дру ги аспект ког ни тив ног раз-
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во ја за ко ји се сма тра да је под ути ца јем тра у ме мо зга, је ме та-ме мо ри-
ја. Сту ди ја ко ју су спо ве ли Vels, Mi nes i Fi lips (пре ма Agu lar, Gros sman, 
Hsi eh, Wong, 2009), има ла је за циљ да ис пи та ме та-ме мо ри ју и афек-
тив но функ ци о ни са ње осо ба са тра у мат ском по вре дом мо зга. Сту ди ја 
је по ка за ла да осо бе ко је су пре тр пе ле тра у мат ску по вре ду мо зга, има ју 
не га тив на уве ре ња о функ ци о ни са њу соп стве не ме мо ри је, а та ква ве-
ро ва ња до при но се по ја ви де пре си је. Ис пи та ни ци без по вре де мо зга, су 
по ка за ли ви шу са мо-ефи ка сност ме мо ри је и ма ње симп то ма де пре си је, 
од гру пе ис пи та ни ка са те шком по вре дом мо зга.  

Про бле ми са ег зе ку тив ним функ ци ја ма укљу чу ју те шко ће у ор га-
ни зо ва њу и пла ни ра њу уна пред, као што је нпр. пла ни ра ње ко ра ка или 
по сту па ка уз по моћ ко јих ће за вр ши ти рад на вре ме или од ре ђи ва ње 
при о ри те та. Мо гу по сто ја ти те шко ће у ре ша ва њу про бле ма као што је 
да ва ње од го во ра на ла ка пи та ња или сна ла же ње у јед но став ним си ту а-
ци ја ма као нпр. шта да ра де ка да из гу бе сво ју олов ку.

На из глед се мо же уочи ти дра ма тич но сма ње ње бр зи не ко јом уче ни-
ци са тра у мат ском по вре дом мо зга об ра ђу ју ин фор ма ци је, што учи те љи 
мо гу про ту ма чи ти као од би ја ње уче ни ка да да од го вор на пи та ње или 
од би ја ње да от поч не рад. У ства ри, њи ма је по треб но до дат но вре ме за 
об ра ду ин фор ма ци ја, нпр. на став ник ће за вр ши ти лек ци ју и за да ва ти 
до ма ћи за да так, али ће уче ник са тра у мат ском по вре дом мо зга још увек 
по ку ша ва ти да раз у ме лек ци ју и из о ста ви ти упут ства за до ма ћи за да так.

- Про ме не у по на ша њу че сто пред ста вља ју нај ве ћи иза зов за де те 
са тра у мат ском по вре дом мо зга, као и за ње го ву по ро ди цу, вр шња ке и 
на став ни ке. Ова де ца су че сто им пул сив на и по сту па ју без раз ми шља ња 
о по сле ди ца ма. Че сто има ју про блем у пре ла ску са јед не ак тив но сти на 
дру гу, или не зна ју ка ко да се но се са из не над ним про ме на ма у окру-
же њу. Мо гу има ти те шко ће у сти ца њу при ја те ља, јер не по се ду ју од го-
ва ра ју ће со ци јал не ве шти не. Све ово мо же во ди ти ка за дир ки ва њу од 
стра не дру ге де це, а он да и на си љу оних ко ји га за дир ку ју. Емо ци о нал не 
те шко ће, та ко ђе, ни су рет кост код де це са тра у мат ском по вре дом мо зга 
и мо гу се ис по љи ти као бес, де пре си ја, анк си о зност или по вла че ње од 
по ро ди це и при ја те ља. 

          

СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ ШКО ЛО ВА ЊА ДЕ ЦЕ  
СА ТРА У МАТ СКИМ ПО ВРЕ ДА МА МО ЗГА

Пре ма Илић-Сто шо вић (2011), тра у мат ске по вре де мо зга пред ста-
вља ју је дан од нај ве ћих иза зо ва ко ји се ста вља пред на став ни ка при пла-
ни ра њу и про гра ми ра њу на став ног ра да. Овај аутор ис ти че да се на став-
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ни ци су о ча ва ју са два про бле ма – озбиљ ним ис па ди ма у мо то рич ком и 
ког ни тив ном функ ци о ни са њу, и са не а де кват ним ста во ви ма ро ди те ља, 
ко ји те шко при хва та ју но во на ста ло ста ње де те та и ње го ве но ве по тре бе.

За аде кват но шко ло ва ње де те та са тра у мат ском по вре дом мо зга, пре 
све га нео п ход но је из вр ши ти аде кват ну ева лу а ци ју де те та, ко ја укљу чу је 
при ку пља ње и ана ли зи ра ње ин фор ма ци ја ко је су по ве за не са еду ка тив-
ним по тре ба ма уче ни ка и њи хо ву по ве за ност са  кри те ри ју ми ма при па-
да ња ка те го ри ји тра у мат ских по вре да мо зга. 

За шко ло ва ње де це са тра у мат ском по вре дом мо зга нај ва жни је је  
њи хо во ког ни тив но функ ци о ни са ње, од но сно по сто ја ње не ких ког ни-
тив них про бле ма. Ис тра жи ва ња, та ко ђе на го ве шта ва ју да тра у мат ске 
по вре де мо зга че сто до во де до про ме на у ка рек те ри сти ка ма лич но сти. 
Сту ди ја ко ју су спро ве ли Rush, Ma lec, Brown, Mo es sner (пре ма Agu lar, 
Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009), је по ку ша ла да по твр ди или од ба ци ову 
тврд њу, ис пи ти ва њем про ме на лич но сти код осо ба са тра у мат ском по-
вре дом мо зга. Ре зул та ти про це не пет глав них под руч ја лич но сти (NEO-
PI-R test) по ка за ли су да не ма зна чај не раз ли ке у лич но сти из ме ђу 
ис пи та ни ка. Сви ис пи та ни ци су по ка за ли ста бил ност и од ли ке здра ве 
лич но сти то ком ис пи ти ва ња. Кроз ове ре зул та те, за кљу че но је да су аб-
нор мал но сти и про ме не лич но сти, код осо ба са тра у мат ском по вре дом 
мо зга, обич но ве о ма ма ле и по вр шне.

У шко ли, као и код ку ће, по на ша ње је је дан од нај ве ћих иза зо ва за 
де те са тра у мат ском по вре дом мо зга. Оно је че сто ре зул тат мно гих про-
бле ма ко ји по сто је уну тар де те та. Нпр. уче ник мо же има ти не ке фи-
зич ке те шко ће са ко ји ма се мо ра но си ти, као што су за мор, гла во бо ље, 
про бле ми са ви дом и вр то гла ви це. Че сто има ју ве ли ки ра спон емо ци о-
нал них про ме на, укљу чу ју ћи де пре си ју, про бле ме у со ци јал ним си ту-
а ци ја ма, ге не ра ли зо ва ну анк си о зност и про бле ме кон тро ли са ња сво-
јих емо ци ја. По на ша ње мо же би ти ре зул тат сре дин ских фак то ра, нпр. 
пре ве ли ка сти му ла ци ја као што је бу ка у ход ни ци ма, пу но ак тив но сти 
исто вре ме но или со ци јал на ин тер ак ци ја у буч ној про сто ри ји. Че сто се 
ства ри од ви ја ју рит мом ко ји је ја ко брз, и уче ни ку је те шко да об ра ди 
све што се де ша ва око ње га, што за по сле ди цу има фру стра ци ју де те та ( 
Цен тар за пра ва оме те них у Аља сци, 2008 ).

Dal berg и сар. (пре ма Sawyer, 2011), су ис пи ти ва ли ни во со ци јал не 
ко му ни ка ци је код осо ба са тра у мат ском по вре дом мо зга, као и по ве за-
ност ве шти на со ци јал не ко му ни ка ци је и со ци јал не ин те гра ци је код ових 
осо ба. Ше зде сет осо ба са по вре дом мо зга, код ко јих је од по вре де про-
шло нај ма ње го ди ну да на, је ис пи та но у обла сти ма со ци јал не ко му ни-
ка ци је, со ци јал не пар ти ци па ци је, со ци јал не ин те гра ци је и за до вољ ства 
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сва ко днев ним жи во том. Код ис пи та ни ка су иден ти фи ко ва не те шко ће у 
со ци јал ној ко му ни ка ци ји, ко је су по ве за не са ни ским ре зул та ти ма на 
те сто ви ма со ци јал не ин те гра ци је и за до вољ ства жи во том, и то у ве ћем 
бро ју код му шка ра ца не го код же на.

Turk sta и сар. (пре ма Sawyer, 2011), су ис пи ти ва ли со ци јал ну ког-
ни ци ју код адо ле сце на та ко ји су пре тр пе ли тра у мат ску по вре ду мо зга, 
по ла зе ћи са хи по те тич ког ста но ви шта да је спо соб ност ем па ти је, за кљу-
чи ва ња о на ме ра ма дру гих и до но ше ња за кљу ча ка о соп стве ном мен-
тал ном ста њу, оште ће на код ове по пу ла ци је. Ако су ове ва жне ве шти не 
со ци јал не ко му ни ка ци је оште ће не, то мо же оста ви ти број не не га тив не 
по сле ди це, по што су оне нео п ход не ка ко би осо ба би ла парт нер у ко му-
ни ка ци ји. Де вет адо ле сце на та, ко ји су пре тр пе ли тра у мат ску по вре ду 
мо зга, и де вет њи хо вих вр шња ка из кон трол не гру пе, је ра ди ло тест нео-
бич них при ча, где су се пр во упо зна ли са при чом, а он да има ли за да-
так да на пи шу зна че ње при че. Сва ка при ча је има ла че ти ри пи та ња ко ја 
су зах те ва ла иден ти фи ко ва ње ла жне из ја ве, опис те из ја ве, об ја шње ње 
на ме ре го вор ни ка и бу квал но раз у ме ва ње са др жа ја при че. За тим је ис-
пи та ни ци ма дат Fa ux Pas Test, ко ји зах те ва да от кри ју сва ку со ци јал ну 
гре шку у крат кој при чи, и има ли су че ти ри пи та ња, слич на као у прет-
ход ном за дат ку. На кра ју, ис пи та ни ци ма је дат тест све о бу хват не про-
це не го вор ног је зи ка (CASL), тест праг мат ске про це не, ко ји зах те ва од 
ис пи та ни ка да на пи шу од го ва ра ју ћи од го вор на да та пи та ња. Ре зул та ти 
ис пи та ни ка на три те ста су по ре ђе ни, и по ка зу ју да адо ле сцен ти са тра-
у мат ском по вре дом мо зга зна чај но ло ши је ге не ри шу кон текст од го ва ра-
ју ћих од го во ра на овом те сту у од но су на њи хо ве вр шња ке из кон трол не 
гру пе. Тест нео бич них при ча и Фауx Пас Тест су пр во бит но ди зај ни ра ни 
за упо тре бу код де це са аути стич ним спек тром по ре ме ћа ја, што тре ба 
узе ти у об зир код ту ма че ња ових ре зул та та, јер ни су ди зај ни ра ни за осо-
бе са тра у мат ским по вре да ма мо зга. 

До бро је по зна то да је со ци јал но функ ци о ни са ње озбиљ но на ру ше-
но код осо ба са те шком по вре дом мо зга (Long, McDo nald, Ta te, Tog her, 
Bor nho fen, 2008, пре ма Agu lar, Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009). Осо бе 
са по вре дом гла ве, че сто из ве шта ва ју о со ци јал ној изо ла ци ји и гу бит ку 
при ја те ља на кон по вре де, а ис тра жи ва ња по ка зу ју да со ци јал на ин те-
гра ци ја мо же да се сма њи, без об зи ра на жи вот у за јед ни ци (Rath, Hen-
nessy, Dil ler, 2003, пре ма Agu lar, Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009). Упр кос 
овим на ла зи ма, оп сег и при ро да по на ша ња ко ја до при но си овим по те-
шко ћа ма, још увек ни је са свим ра зу мљи ва. По сто је зна чај ни до ка зи да 
осо бе са тра у мат ским по вре да ма мо зга има ју про бле ме у ту ма че њу емо-
ци о нал них ста ња дру гих. Сту ди ја у ко јој је ис пи ти ва но три на ест осо-
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ба са те шком по вре дом мо зга, и јед нак број ис пи та ни ка из кон трол не 
гру пе, утвр ди ла је да ис пи та ни ци са по вре дом мо зга има ју знат но ви ше 
про бле ма у ту ма че њу из ра за ли ца и од го ва ра ју ћих емо ци ја у со ци јал-
ним си ту а ци ја ма (Knox, Do u glas, 2008, пре ма Agu lar, Gros sman, Hsi eh, 
Wong, 2009). Уоче на је зна чај на ве за из ме ђу со ци јал не ин те гра ци је и 
спо соб но сти да ин тер пре ти ра ју из раз ли ца, код ис пи та ни ка са тра у мат-
ском по вре дом мо зга. Ме ђу тим, ис тра жи ва чи сма тра ју да су про ме не у 
со ци јал ном и емо ци о нал ном функ ци о ни са њу осо ба са по вре дом гла ве, 
укљу чу ју ћи и оште ће ну спо соб ност да ин тер пре ти ра ју из раз ли ца, глав-
не пре пре ке за успе шну ре и не гра ци ју у за јед ни цу.

Ме то де за уна пре ђе ње по на ша ња у шко ли

Пре ма цен тру за пра ва оме те них у Аља сци (2008), кључ ефек тив не 
би хеј ви о рал не ана ли зе је у са гле да ва њу мо ти ва и сре дин ских фак то ра 
ко ји под сти чу од ре ђе но по на ша ње. Ако же ли мо да раз ви је мо би хеј ви-
о рал ни план за де те, мо ра мо са зна ти на чи не ко ји ма се спре ча ва не га-
тив но по на ша ње и ве шти не ко је су уче ни ку по треб не, ка ко би из бе гао то 
по на ша ње. Ва жно је за пам ти ти да ти пи чан ме тод ка зна/на гра да за по на-
ша ње, не ма ефек та код уче ни ка са тра у мат ским по вре да ма мо зга, за то 
што ови уче ни ци че сто не ма ју спо соб ност да пред ви де по сле ди це свог 
по на ша ња и има ју те шко ће у кон тро ли са њу им пул сив ног по на ша ња.

По је дин ци ко ји су пре тр пе ли по вре ду мо зга, у за ви сно сти од обла-
сти мо зга ко ји је за хва ћен по вре дом, че сто има ју сма њен ни во са мо е-
фи ка сно сти (Tsa o u si des и сар., 2009.; Lan dau, His sett, 2008, пре ма Agu-
lar, Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009). Кроз раз го вор, за сно ван на про це ни 
од ра слих, по ка за но је да осе ћај се бе, ко ји укљу чу је са мо е фи ка сност и 
по што ва ње, има ве ли ки ути цај на со ци јал ну ин тер ак ци ју. Осе ћај о се би 
ути че на до жи вљај дру штве не сре ди не код осо ба са тра у мат ском по вре-
дом мо зга (Turkstra, 2008, пре ма Agu lar, Gros sman, Hsi eh, Wong, 2009). 
Ис тра жи ва ња су по ка за ла да се ути цај по вре де мо зга на со ци јал ни раз-
вој мо же убла жи ти кроз си стем со ци јал не по др шке. Со ци јал на по др шка 
по ве ћа ва са мо по у зда ње и ефи ка сност по је дин ца, та ко што осо ба има 
уну тра шњи мо ти ва ци о ни фак тор у свом жи во ту. За де цу, си стем ак тив не 
со ци јал не по др шке, је од су штин ског зна ча ја за со ци јал ни и би хеј ви о-
рал ни раз вој (Iza u te и сар., 2008; Turkstra, 2008, пре ма Agu lar, Gros-
sman, Hsi eh, Wong, 2009).

Уче ни ци ма чи је по на ша ње оме та њи хо во уче ње или уче ње дру гих 
уче ни ка, тре ба из ра ди ти по се бан би хеј ви о рал ни план. ИОП тим тре ба 
да из вр ши функ ци о нал ну би хеј ви о рал ну про це ну и при ку пи по дат ке 
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о де те ту. Сле де ћи ко рак је кре и ра ње по зи тив ног би хеј ви о рал ног пла на 
по др шке за уче ни ка. Је дан део овог пла на чи не ак тив но сти ко је шко ла 
мо же да ура ди, ка ко би се спре чи ло не же ље но по на ша ње, а дру ги део 
об у хва та ве шти не ко је уче ник мо ра да на у чи, ка ко би сво је по тре бе за-
до во љио на од го ва ра ју ћи, при кла дан на чин. Ве о ма је те шко про ме ни ти 
не же ље но по на ша ње, ако уче ни ку не по мог не мо да на у чи ка ко да за до-
во љи сво је по тре бе на од го ва ра ју ћи на чин (Цен тар за пра ва оме те них у 
Аља сци, 2008).

Ин ди ви ду ал ни обра зов ни про грам за де цу 
са тра у мат ским по вре да ма мо зга

ИДЕА (2004), зах те ва од шко ла да обез бе де до ступ но, од го ва ра ју-
ће, јав но шко ло ва ње за де цу са оме те но шћу, у нај ма ње ре стрик тив ном 
окру же њу ко је од го ва ра њи хо вим ин ди ви ду ал ним по тре ба ма. По овом 
за ко ну, од шко ла се зах те ва да раз ви ју ин ди ви ду ал ни обра зов ни план 
(ИОП) за сва ко ова кво де те. ИДЕА за кон има спе ци јал ну ка те го ри ју за 
тра у мат ске по вре де мо зга, и ја ко је ва жно да се де те свр ста у од го ва ра-
ју ћу ка те го ри ју, ка ко би се пре по зна ле и за до во љи ле ње го ве је дин стве не 
по тре бе. Че сто се де ша ва да се уче ни ци са тра у мат ским по вре да ма мо-
зга по гре шно кла си фи ку ју као уче ни ци са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
или емо ци о нал ним те шко ћа ма. Ме ђу тим, тра ди ци о нал не ме то де у на-
ста ви за де цу са ин те лек ту ал ним и емо ци о нал ним те шко ћа ма ни су ко-
ри сне код уче ни ка са тра у мат ским по вре да ма мо зга. 

Шко ла мо ра да раз ви је од го ва ра ју ћи план за еду ка ци ју де те та са 
смет ња ма у раз во ју. ИОП за сва ког по је ди нач ног уче ни ка мо ра би ти 
раз ви јен од стра не ти ма ко ји чи не осо бе ко је по зна ју де те и струч ња ци 
у обла сти тра у мат ских по вре да мо зга. На осно ву чла на 77. Став 12., За-
ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 72/09), до нет је Пра вил ник о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва-
ње пра ва на ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, ње го ву при ме ну и вред но-
ва ње, ко ји у чла ну 5 ка же „ИОП је пи сме ни до ку мент уста но ве, ко јим 
се пла ни ра до дат на по др шка у обра зо ва њу и вас пи та њу де те та, од но сно 
уче ни ка, ако прет ход но при ла го ђа ва ње и от кла ња ње фи зич ких и ко му-
ни ка циј ских пре пре ка ни су до ве ли до оства ри ва ња оп штих ис хо да обра-
зо ва ња и вас пи та ња, од но сно до за до во ља ва ња обра зов них по тре ба уче-
ни ка са из у зет ним спо соб но сти ма“. 

Мно ге шко ле има ју на ви ку из ра де ИОП – а јед ном го ди шње. Ипак, 
ИОП уче ни ка са тра у мат ском по вре дом мо зга тре ба об на вља ти ме сеч-
но, на кон пр вог по врат ка у шко лу. Ка сни је се мо же об на вља ти на 3 – 4 
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ме се ца. Раз лог за ово је што се по тре бе уче ни ка са по вре дом мо зга ме-
ња ју, по себ но у пр вој го ди ни на кон по вре де. Иако школ ско осо бље мо-
же од би ја ти ове че сте са стан ке, они су ва жни ка ко би ИОП тим пра тио 
ме то де, иден ти фи ко вао нео п ход не из ме не и при ме тио про бле ме ко ји се 
мо гу раз ви ти. Ци ље ви и по да ци на пи са ни у ИОП – у тре ба да укљу че не 
са мо шта уче ник тре ба да на у чи, већ и ка ко да учи. Ка да се ИОП јед ном 
на пи ше, школ ско осо бље га мо ра сле ди ти. Сва ка про ме на ИОП – а зах-
те ва кон сул то ва ње ИОП ти ма ко ји укљу чу је и ро ди те ље. Ро ди те љи има ју 
пра во да зах те ва ју по нов ни пре глед или про ме не ИОП – а у би ло ком 
мо мен ту (Цен тар за пра ва оме те них у Аља сци, 2008). 

                                        

Сен зи би ли за ци ја шко ле и вр шња ка

Пла ни ра ње уче ни ко вог по врат ка у шко лу на кон тра у мат ске по вре де 
мо зга не пот пу но је, ако се не узму у об зир ње го ви вр шња ци. Gil let te во-
дич за на став ни ке (2007), пре по ру чу је да члан школ ског или бол нич ког 
осо бља, као што је пси хо лог, ме ди цин ска се стра или пе ди ја тар, по се те 
школ ско оде ље ње, ка ко би оно до би ло тач не ин фор ма ци је о уче ни ко вом 
раз во ју, и та ко из бе гли че сти не спо ра зу ми ко ји оте жа ва ју уче ни ков по-
вра так у шко лу. По се те ових струч ња ка у ци љу еду ка ци је дру гих уче ни-
ка тре ба оба ви ти пре не го се уче ник са по вре дом мо зга вра ти у оде ље ње, 
обич но без ње го вог при су ства што омо гу ћа ва отво ре ну ди ску си ју, без 
не при јат но сти за уче ни ка са по вре дом мо зга. Ме ђу тим, не ка да је до бро 
укљу чи ти и ње га, јер мо же пред ло жи ти ин фор ма ци је ко је же ли да по де-
ли са оде ље њем.

Још је дан ва жан аспект шко ло ва ња, ко ји се на гла ша ва у Gil let te во-
ди чу за на став ни ке (2007), је сте тран сфер из основ не у сред њу, сред ње 
у ви шу шко лу и жи вот на кон за вр шет ка шко ле. Ка да уче ни ци на пу не 
14 го ди на, ИОП мо ра укљу чи ва ти тран зи ци о не ци ље ве, ко ји при пре ма ју 
уче ни ка за жи вот на кон основ не шко ле. Сред њо школ ска еду ка ци ја та-
ко ђе укљу чу је по ве ћа на ака дем ска зна ња, бр жи тем по и дру га чи је со ци-
јал не шан се. На став ни ци у сред њим шко ла ма мо гу по мо ћи у при пре ми 
уче ни ка за тран зи ци ју, та ко што ће раз ви ја ти не за ви сност, ор га ни за ци-
о не ве шти не. Школ ско осо бље та ко ђе мо же по мо ћи уче ни ци ма да раз-
мо тре до ступ не ви ше шко ле и фа кул те те и обез бе ди ли оба ве зне по се те 
фа кул те ти ма, ка ко би до би ли што ви ше ин фор ма ци ја и до не ли пра ву 
од лу ку за да ље шко ло ва ње.
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ЗА КљУ ЧАК

Тра у мат ске по вре де мо зга мо гу оста ви ти раз ли чи те по сле ди це на 
де те, што зах те ва од ре ђе не спе ци фич но сти у шко ло ва њу. Струч ња ци 
раз ли чи тих про фи ла ко ји ра де са де те том, мо ра ју пре по зна ти ње го ве 
по себ не по тре бе, ка ко би се по сле ди це по вре де све ле на ми ни мум, а 
де те то ви по тен ци ја ли раз ви ли до мак си му ма. Из ра да ин ди ви ду ал ног 
обра зов ног пла на је од су штин ског зна ча ја у ра ду са овом де цом, као 
и по зна ва ње и при ме на од го ва ра ју ћих ме то да и по сту па ка. Ме ђу тим, 
под јед на ко је ва жна и сен зи би ли за ци ја шко ле и вр шња ка, јер се њо ме 
олак ша ва ре со ци ја ли за ци ја де те та у дру штве ну сре ди ну.    
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CLASSWORK OF CHILDREN WITH  
TRAuMATIC BRAIN INJuRy

NEVENA BAžALAC

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade 

SuMMARy   

Review of numerous research papers in the fields of traumatic brain 
injury indicates the existence of difficulties in physical, cognitive or 
behavioral activities of these persons. It points out to the specifics of 
classwork of children with traumatic brain injury due to the demonstrated 
cognitive problems in attention and concentration, memory, executive 
functions and information processing and vulnerable social skills of 
communication and the ability of  social integration of these people.

Methods for improving the behavior at school have been showed as well 
as elements for the development of individual education plans for students 
with traumatic brain injury and preparation of school and peers which are 
essential for the successful education of these children.

KEY WORDS: traumatic brain injury, specifics of class work, the 
procedures of individualization.  
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Циљ овог ра да је да се ре ви јал ним пре гле дом ли те ра ту ре из дво је и ана-
ли зи ра ју ис тра жи ва ња ко ја су у свом фо ку су има ла про це ну функ ци о нал них 
спо соб но сти и де фи ни са ње ути ца ја про це са ста ре ња на ни во функ ци о нал но-
сти од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, утвр ђи ва ње по јав них об ли ка 
при дру же них и се кун дар них по ре ме ћа ја и њи хо ве фре квент но сти, пра ће ње 
ме ђу соб ног ути ца ја при мар ног ста ња и се кун дар них и при дру же них по ре ме-
ћа ја, као и ева лу а ци ју здрав стве ног ста ту са од ра слих са це ре брал ном па ра-
ли зом у це ли ни. 

Ре зул та ти ука зу ју на дра сти чан пад функ ци о нал них спо соб но сти осо-
ба са це ре брал ном па ра ли зом са по ве ћа њем ста ро сне до би, на при су ство ве-
ли ког бро ја при дру же них и се кун дар них по ре ме ћа ја и оште ће ња, као и на 
ком плек сну ин тер ак ци ју при мар ног оште ће ња, се кун дар них и при дру же них 
по ре ме ћа ја и фак то ра сре ди не, ко ја ис хо ду је зна чај ном ли ми та ци јом функ-
ци о нал них спо соб но сти ове по пу ла ци је. У скла ду са тим, на ла зи мо и из у-
зет но ва ри ја би лан здрав стве ни ста тус од ра слих са це ре брал ном па ра ли зом.

Но ти ра ни пад функ ци о нал них спо соб но сти и угро же на или оне мо гу ће-
на функ ци о нал на не за ви сност од ра слих са це ре брал ном па ра ли зом, на ме ћу 
по тре бу за кон ци пи ра њем ре ха би ли та ци о них стра те ги ја спо соб них да од го-
во ре ка ко на про ме не ко је са со бом но си про цес ста ре ња, та ко и на све ин ди-
ви ду ал не по тре бе при пад ни ка ове вул не ра бил не по пу ла ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: це ре брал на па ра ли за, функ ци о нал не спо соб но сти, од ра-
сли, ста ре ње.

1 Студент докторских студија, Факултет за специјалну едукацију и реха би ли та-
цију, Београд
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УВОД

Це ре брал на па ра ли за пред ста вља скуп хе те ро ге них па то ло шких 
симп то ма ко ји се кли нич ки ма ни фе сту ју као по ре ме ћа ји мо то ри ке, а 
ко ји ма су вр ло че сто при дру же не и ин те лек ту ал не и сен зор не смет ње, 
као и емо ци о нал ни, би хеј ви о рал ни и про бле ми у ко му ни ка ци ји.1,2 Но-
ви ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да пре ва лен ци ја це ре брал не па ра ли зе из но-
си 3-4 на 1000 де це3, при че му се за сту пље ност це ре брал не па ра ли зе код 
тер мин ске жи во ро ђе не де це про це њу је на 2-3 на 1000, док код пре ма ту-
ру са и де це ро ђе не са ма лом по ро ђај ном те жи ном дра ма тич но ра сте и 
из но си чак 40-200 на 1000.4 

За хва љу ћи тех нич ким уна пре ђе њи ма ин тен зив не не ге и кон стант-
ном тех но ло шком и на прет ку ме ди ци не, све ве ћи број пре вре ме но ро ђе-
не де це са ве о ма ма лом по ро ђај ном те жи ном пре жи ви нај ра ни ји пе ри од 
што, уз про ду же ни жи вот ни век у оп штој по пу ла ци ји, до во ди до по ве ћа-
ног бро ја од ра слих осо ба са те жим и ви ше стру ким об ли ци ма оме те но-
сти, укљу чу ју ћи и це ре брал ну па ра ли зу. По да ци по ка зу ју да 95% де це са 
ди пле ги јом и 75% де це са ква дри пле ги јом до жи ви 30. го ди ну жи во та5, 
док у од но су на све у куп ну по пу ла ци ју де це са це ре брал ном па ра ли зом, 
90% до жи ви 20. го ди ну жи во та.6 Пре ма ка сни је об ја вље ним ис тра жи ва-
њи ма, у за ви сно сти од кли нич ког ста ту са и уз ра ста на ко ме је вр ше на 
про це на, од 65% до 90% де це са це ре брал ном па ра ли зом до жи ви адо ле-
сцен ци ју и од ра сло до ба.7,8

И по ред то га, на уч ни ин те рес за по пу ла ци ју од ра слих и ста рих осо-
ба са це ре брал ном па ра ли зом је про те клих де це ни ја био зна чај но ма-
њи у од но су на де цу и адо ле сцен те по го ђе не по сле ди ца ма овог ста ња, 
на ро чи то у на шој зе мљи. Раз лог за то се ве ро ват но на ла зи у чи ње ни ци 
да за вр ше так вас пит но-обра зов ног про це са и, вр ло че сто, оте жа но или 
оне мо гу ће но за по шља ва ње, као и ин сти ту ци о нал но збри ња ва ње, чи не 
ову по пу ла ци ју још сла би је ви дљи вом и не до ступ ни јом, иако то не тре ба 
да бу де оправ да ње за до дат но мар ги на ли зо ва ње ове иона ко мар ги нал не 
гру пе.9 

Циљ овог ра да је да се ре ви јал ним пре гле дом ли те ра ту ре из дво је и 
ана ли зи ра ју ис тра жи ва ња ко ја су у свом фо ку су има ла про це ну функ-
ци о нал них спо соб но сти и де фи ни са ње ути ца ја про це са ста ре ња на ни во 
функ ци о нал но сти од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, утвр ђи-
ва ње по јав них об ли ка при дру же них и се кун дар них по ре ме ћа ја и њи хо ве 
фре квент но сти, пра ће ње ме ђу соб ног ути ца ја при мар ног ста ња и се кун-
дар них и при дру же них по ре ме ћа ја, као и ева лу а ци ју здрав стве ног ста-
ту са од ра слих са це ре брал ном па ра ли зом у це ли ни. 
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МЕ ТОД

Основ на пре тра га је вр ше на пре ко пре тра жи ва ча Go o gle Scho lar – 
Bri ef se arch и сле де ћих кључ них ре чи: adults with ce re bral palsy, ol der pe-
o ple with ce re bral palsy, aging with ce re bral palsy, укр шта њем са кључ ним 
ре чи ма: fun cti o nal sta tus, so cial par ti ci pa tion i so cial in te gra tion. Увид у 
ли те ра ту ру из вр шен је пре гле дом елек трон ских ба за по да та ка (EB SCO, 
Sci en ce Di rect, Ox ford Uni ver sity Press, Wil ley In ter sci en ce, SA GE Pu bis-
hing, Free Me di cal, High Wi re, JSTO RE, Sprin ger/Klu wer), до ступ них пре-
ко Кон зор ци ју ма би бли о те ка Ср би је за об је ди ње ну на бав ку (KoB SON), а 
ко ри шће не су и ре фе рен це из ра до ва ко ји су про на ђе ни и из дво је ни на 
осно ву основ не пре тра ге, као и ра до ви до ступ ни у штам па ном об ли ку.

ПРЕ ГЛЕД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

У ис тра жи ва њу ко је су спро ве ли Мар фи и са рад ни ци10, функ ци о-
нал ни и здрав стве ни ста тус од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом 
раз ма тран је са аспек та оп ште здрав стве не не ге и ре ха би ли та ци о них по-
тре ба ове по пу ла ци је, на узор ку од 101 ис пи та ни ка (53 му шког и 48 жен-
ског по ла) са це ре брал ном па ра ли зом, уз ра ста од 19 до 74 го ди не. При-
ку пља ње по да та ка је оба вље но кли нич ким пре гле дом и ин тер вју и са њем 
ис пи та ни ка. У од но су на кли нич ки об лик це ре брал не па ра ли зе, дис ти-
бу ци ја ис пи та ни ка би ла је сле де ћа: 51.48% са дис ки не зи јом, 27.72% са 
спа стич ком ква дри па ре зом, 9.9% са спа стич ком хе ми пле ги јом и 10.9% 
ис пи та ни ка са спа стич ком ди пле ги јом. Пре ма про це ње ној те жи ни не-
у ро ми шић не дис функ ци је, 26.73% ис пи та ни ка има ло је те жак об лик, 
71.29% уме ре но те жак об лик, а 1.98% лак ши об лик це ре брал не па ра-
ли зе. Кли нич ким пре гле дом је код 76% ис пи та ни ка по твр ђе но при су-
ство ви ше стру ких ми шић но-ске лет них про бле ма, од ко јих је 63% би ло 
мла ђе од 50 го ди на. Ауто ри сма тра ју да су ире вер зи бил не про ме не ло-
ко мо тор ног апа ра та по сле ди ца кон ти ну и ра ног де ло ва ња аб нор мал них 
би о ме ха нич ких си ла, као и ком про ми то ва не мо бил но сти, удру же но са 
пре ко мер ним фи зич ким стре сом и на пре за њем. 

Оп ште здрав стве но ста ње је про це ње но као за до во ља ва ју ће, иако 
су уоче ни број ни не до ста ци у си сте му при мар не здрав стве не за шти те 
од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом и при сту пач но сти услу га у 
окви ру здрав стве ног си сте ма. То се, пре све га, од но си ло на до ступ ност 
раз ли чи тих ре ха би ли та ци о них трет ма на и адап тив них по ма га ла, као 
и на ре дов не пе ри о дич не си сте мат ске пре гле де. Нај че шћи раз ло зи су, 
пре ма из ја ва ма ис пи та ни ка, не а де кват на опре мље ност ле кар ских ор-
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ди на ци ја, али и не мо гућ ност спро во ђе ња ле кар ског пре гле да у це ло сти 
услед не у ро ми шић них огра ни че ња. Пре ко 90% ис пи та ни ка ни је има ло 
ре дов не ле кар ске си сте мат ске пре гле де. 

Та ко ђе, утвр ђе но је и при су ство ве ли ког бро ја се кун дар них оште ће-
ња и пра те ћих ста ња. На и ме, 10% ис пи та ни ка је има ло пра те ће оште ће-
ње слу ха, нај че шће код ис пи та ни ка са дис ки не зи јом. 20% ис пи та ни ка је 
има ло ма ни фест ни стра би зам, а 5% пот пу ни гу би так ви да, нај че шће код 
ис пи та ни ка са ква дри па ре зом услед фи бро пла зи је ре ти не. У анам не зи 
18% ис пи та ни ка је по твр ђе на епи леп си ја, нај че шће код од ра слих осо-
ба са спа стич ком ква дри па ре зом и спа стич ком хе ми пле ги јом. Код 80% 
ис пи та ни ка је за бе ле же на ди зар три ја услед псе у до бул бар не па ра ли зе са 
би ла те рал ним не у ро ло шким зна ци ма. 

Алар ман тан је и по да так да чак 25% ис пи та ни ка при ја вљу је не а де-
кват ност по ма га ла за кре та ње, би ло да су у пи та њу ин ва лид ска ко ли ца, 
шта ке, шта по ви или ор то зе (90% ко ри шће них шта ка и шта по ва ни је од-
го ва ра ло функ ци о нал ном ста ту су и по тре ба ма ис пи та ни ка), што до дат но 
на ру ша ва по сту рал ни ста тус и ума њу је функ ци о нал не спо соб но сти од-
ра сле осо бе са це ре брал ном па ра ли зом. Од 26 ис пи та ни ка ко ји су ра ни је 
по се до ва ли спо соб ност кре та ња, њих 12 је пре ста ло да хо да на уз ра сту 
из ме ђу 11 и 20 го ди на, ше сто ро из ме ђу 21 и 28 го ди на, сед мо ро из ме ђу 38 
и 50 го ди на, док је је дан ис пи та ник пре стао да хо да са 68 го ди на. 

Пре ко 50% ис пи та ни ка је има ло не ку хи рур шку ин тер вен ци ју, а тре-
ћи на чак три или ви ше. Углав ном се ра ди о ис пи та ни ци ма са спа стич-
ком фор мом це ре брал не па ра ли зе и опе ра тив ним за хва ти ма на Ахи ло-
вој те ти ви и адук то ри ма нат ко ле ни це. Про ме не на ми шић но-ске лет ном 
си сте му се, пре ма при ку пље ним по да ци ма, ја вља ју и код ис пи та ни ка 
мла ђих од 50 го ди на. Ме ђу нај че шће ком пли ка ци је убра ја ју бол у цер-
ви кал ном и лум бал ном де лу. Цер ви кал ни бол се ја вља код 50% свих ис-
пи та ни ка, од но сно код 75% ис пи та ни ка са дис ки не зи јом, док је при су-
ство лум бал ног бо ла при ја ви ло 43% ис пи та ни ка ко ји не хо да ју. Син дром 
кар пал ног ту не ла је при ја ви ло 10% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, од но-
сно 20% ис пи та ни ка са дис ки не зи јом. Лак си тет је за бе ле жен код тре ћи-
не ис пи та ни ка (сви са дис ки не зи јом), а нај че шће за хва та ра ме ни зглоб. 
Кон трак ту ре у згло бо ви ма до њих екс тре ми те та су за бе ле же не код 64% 
од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, од но сно код 91% ис пи та ни ка ко ји не хо да-
ју. Исто вре ме но, кон трак ту ре у згло бо ви ма гор њих екс тре ми те та су за-
бе ле же не код 22% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка. Зна чај но је на по ме ну ти 
да је на по ја ву кон трак ту ра пр вен стве но ути ца ла (не)спо соб ност хо да ња 
ис пи та ни ка пре не го тип и об лик це ре брал не па ра ли зе. Иако се сма тра 
да спа сти ци тет пр вен стве но до во ди до кон трак ту ра, оне се ја вља ју и код 
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ис пи та ни ка са дис ки не зи ја ма. Дис пла зи ја или су блук са ци ја згло ба ку-
ка је кли нич ким пре гле дом по твр ђе на код 15% ис пи та ни ка. По ја ва ми-
шић но-ске лет ног бо ла је нај че шћа у пре де лу згло ба ку ка, ко ле на, за тим 
скоч ног згло ба, лум бал не и цер ви кал не кич ме. Ова кво ста ње оте жа ва 
по зи ци о ни ра ње, тран сфер, а са мим тим и дру ге сва ко днев не ак тив но сти 
од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом.

Ана ли зом по сту ре је утвр ђе но да пре ко 90% ис пи та ни ка ко ји не 
хо да ју има ју ско ли о зу, од но сно 58% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка има 
овај де фор ми тет, би ло као функ ци о нал ни или стру ку рал ни, са или без 
ро та ци је кич ме них пр шље но ва. При су ство ско ли о за зна чај но ути че на 
функ ци о нал не спо соб но сти осо ба це ре брал ном па ра ли зом, с об зи ром 
да ско ли о зе има ју тен ден ци ју по гор ша ња, по ка за ла су дру га ис тра жи-
ва ња.11 Код од ра слих осо ба код ко јих је ско ли о за са кри ви ном ве ћом 
од 40° кли нич ки по твр ђе на на уз ра сту до 15. го ди не мо же се оче ки ва ти 
про гре сив но по гор ша ва ње то ком жи во та.12 Ско ли о зе са ве ћим сте пе ном 
ан гу ла ци је су по ве за не са опа да њем функ ци о нал них спо соб но сти13, док 
екс трем но ки фо тич но или лор до тич но др жа ње, из ме ђу оста лог, узро ку-
ју или по гор ша ва ју по сто је ће про бле ме одр жа ва ња рав но те же у се де ћем 
по ло жа ју.14 

Опа да ње функ ци о нал них спо соб но сти и мо то рич ких ве шти на, као 
и утвр ђи ва ње спо соб но сти осо ба са це ре брал ном па ра ли зом ста ри јих од 
60 го ди на у до ме ну ак тив но сти сва ко днев ног жи во та, би ли су пред мет 
лон ги ту ди нал ног ис тра жи ва ња ко је су об ја ви ли Штра ус и са рад ни ци.15 
Узо рак је чи ни ло 904 ис пи та ни ка чи је је ме ди цин ско, функ ци о нал но, 
би хеј ви о рал но, ког ни тив но и пси хич ко ста ње про це њи ва но по себ но 
кон стру и са ним упит ни ком у про се ку је дан пут го ди шње у пе ри о ду од 
01. ја ну а ра 1983. го ди не до 31. де цем бра 1999. го ди не. Код ис пи та ни ка 
ко ји су се са мо стал но кре та ли у пе ри о ду зре ло сти за бе ле жен је зна ча јан 
пад ове спо соб но сти у пе ри о ду ка сне зре ло сти и ра не ста ро сти, од но сно 
са мо ма ли број ис пи та ни ка ко ји је са мо стал но хо дао са 60 го ди на за др-
жао је ову спо соб ност и 15 го ди на ка сни је. За бе ле жен је та ко ђе и гу би так 
спо соб но сти са мо стал ног обла че ња. Пре ма при ка за ним по да ци ма, 43% 
осо ба са це ре брал ном па ра ли зом ста ри јих од 60 го ди на жи ве у уста но-
ва ма у ко ји ма им је обез бе ђе на ин тен зив на ме ди цин ска не га. Ауто ри на-
гла ша ва ју да по сто ји ја сно утвр ђен тренд опа да ња функ ци о нал них спо-
соб но сти са го ди на ма, али да исто вре ме но тре ба има ти у ви ду да ма ли 
број осо ба са нај те жим об ли ци ма це ре брал не па ра ли зе за пра во до жи ви 
ста рост пре ко 60 го ди на. У по је ди ним дру гим функ ци о нал ним спо соб-
но сти ма, као што су спо соб ност го во ра или са мо стал ног хра ње ња, ни је 
за бе ле жен та ко дра сти чан тренд опа да ња. 
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Са ци љем раз два ја ња и тач ног утвр ђи ва ња ути ца ја лич них на спрам 
сре дин ских фак то ра на ума ње ње и гу би так функ ци о нал но сти од ра слих 
осо ба са це ре брал ном па ра ли зом за по сле них у отво ре ној при вре ди ши-
ром Ја па на, Ан до и Уеда16 об ја вљу ју ре зул та те свог ис тра жи ва ња ко јим 
је би ло об у хва ће но 122 ис пи та ни ка. Сви ис пи та ни ци су пра ће ни у пе-
ри о ду од пет го ди на то ком ко јег је код 35% ис пи та ни ка за бе ле же но зна-
чај но ума ње ње функ ци о нал но сти. Де таљ ним кли нич ким пре гле дом и 
ин тер вју ом при ку пље ни су по да ци о функ ци о нал ном ста ту су ис пи та-
ни ка, сте пе ну не за ви сно сти у окви ру ак тив но сти сва ко днев ног жи во та 
и о не по сред ном рад ном окру же њу. Нај ве ћи број ис пи та ни ка је имао 
спа стич ну те тра пле ги ју и ате то ид ну це ре брал ну па ра ли зу. Нај ве ћи сте-
пен ума ње ња или гу бит ка функ ци о нал них спо соб но сти је за бе ле жен код 
осо ба са це ре брал ном па ра ли зом ста ри јих од 40 го ди на, као и код осо ба 
са већ ви со ким сте пе ном за ви сно сти у окви ру ак тив но сти сва ко днев ног 
жи во та. Ауто ри су за кљу чи ли да иако су фак то ри ко ји при мар но по ти чу 
од основ ног ста ња, од но сно це ре брал не па ра ли зе, пр вен стве но од го вор-
ни за ума ње ње и гу би так функ ци о нал но сти, ни су и је ди ни ко ји има ју 
ути ца ја на ни во функ ци о нал них спо соб но сти и на гла ша ва ју да је од ве-
ли ког зна ча ја и ути цај, че сто за не ма ри ва них, сре дин ских фак то ра, пре 
све га оних ве за них за не по сред но рад но окру же ње, што је у скла ду и са 
дру гим сту ди ја ма ко је су се ба ви ле пре дик ци јом за по сле но сти код осо ба 
са ин ва ли ди те том.17 

Ис тра жи ва ње здрав стве ног и функ ци о нал ног ста ту са же на са це ре-
брал ном па ра ли зом, на шло се у фо ку су сту ди је Тур ка и са рад ни ка.18,19 
Спро ве де но је на узор ку од 63 ис пи та ни це, осо ба из отво ре не за јед ни це, 
од но сно ва нин сти ту ци о нал но сме ште них, ста ро сти од 20 до 74 го ди не. 
По да ци су при ку пље ни по себ но кон стру и са ним упит ни ком и кли нич-
ким пре гле дом, а ана ли за је спро ве де на кроз че ти ри еле мен та: а) кроз 
са мо про це ну здрав стве ног ста ту са, б) при су ство при дру же них по ре ме-
ћа ја, ц) при су ство се кун дар них ста ња и д) про це ну здрав стве ног по на-
ша ња (кон зу ми ра ње ал ко хо ла и ду ва на, фи зич ка ак тив ност, ис хра на, 
ре дов ни пе ри о дич ни здрав стве ни пре гле ди). Ди стри бу ци ја ис пи та ни ца 
пре ма утвр ђе ном кли нич ком об ли ку це ре брал не па ра ли зе је би ла сле-
де ћа: 18 ис пи та ни ца (29%) са спа стич ком ди пле ги јом, 16 ис пи та ни ца са 
дис ки не зи јом (25%), 11 ис пи та ни ца са спа стич ком хе ми пле ги јом (18%), 
10 ис пи та ни ца (16%) са дру гим об ли ци ма це ре брал не па ра ли зе (атак си-
ја, хи по то ни ја, ме шо ви ти об лик), 7 ис пи та ни ца са спа стич ком ква дри па-
ре зом (11%), док код јед не ис пи та ни це (2%) кли нич ким пре гле дом ни је 
по твр ђе на по сто је ћа ди јаг но за це ре брал не па ра ли зе. Да кле, спа стич ка 
ди пле ги ја и дис ки не зи ја су из дво је не као нај фре квент ни ји об ли ци це-
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ре брал не па ра ли зе, док је спа сти ци тет по твр ђен код 62% ис пи та ни ца. 
Иако је 87% ис пи та ни ца се бе до жи вља ва ло као здра ве, 62% је из ра зи ло 
за бри ну тост за сво је здрав стве но ста ње, при сут но то ком не ко ли ко про-
те клих го ди на услед по сле ди ца це ре брал не па ра ли зе, док је 67% ис пи-
та ни ца ја сно озна чи ло спе ци фич не про бле ме или по те шко ће, би ло да 
су они ми шић но-ске лет ног по ре кла, по сле ди ца про бле ма са те ле сном 
те жи ном или не же ље них деј ста ва пре пи са них ме ди ка ме на та. 

Као нај че шћи при дру же ни по ре ме ћа ји ја вља ју се ин те лек ту ал-
на оме те ност (34%), те шко ће у уче њу (26%) и при су ство епи леп си је у 
анам не зи (40%). При су ство при дру же них по ре ме ћа ја ни је би ло ста ти-
стич ки зна чај но по ве за но са утвр ђе ним кли нич ким об ли ком це ре брал-
не па ра ли зе (p>0.05). 

Као пра те ћа се кун дар на ста ња на ве де на су она ина че при сут на у 
по пу ла ци ји осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, као што су бол (84%), де-
фор ми те ти кич ме ног сту ба и згло ба ку ка (59%), ин кон ти нен ци ја бе ши ке 
и де бе лог цре ва (49%, од но сно 56%), ло ша ден тал на хи ги је на (43%) и 
га стро е зо фа ге ал ни ре флукс (28%). Као је ди но се кун дар но ста ње за ко је 
је по твр ђе на ста ти стич ки зна чај на по ве за ност са кли нич ким об ли ком 
це ре брал не па ра ли зе из два ја ју се де фор ми те ти згло ба ку ка (p=0.029), 
док су сва дру га се кун дар на ста ња би ла ста ти стич ки не за ви сна (p>0.05). 
Они су за бе ле же ни код 24% ис пи та ни ца са спа стич ном ди пле ги јом, 24% 
ис пи та ни ца са спа стич ном ква дри пле ги јом и у по 16% слу ча је ва код ис-
пи та ни ца са спа тич ном хе ми пле ги јом и ис пи та ни ца са дис ки не зи јом. 

Фи зич ком ак тив но шћу се ре дов но ба ви ло 83% ис пи та ни ца; 63% је 
на ве ло пли ва ње, а 58% хо да ње као вид ре дов ног ве жба ња. Ба вље ње бар 
јед ном фи зич ком ак тив но шћу је би ло ста ти стич ки не за ви сно од утвр ђе-
ног кли нич ког об ли ка це ре брал не па ра ли зе (p>0.05), као и од при су ства 
не ког од при дру же них по ре ме ћа ја; ста ти стич ки зна чај на по ве за ност је 
на ђе на у од но су на де фор ми те те кич ме ног сту ба (p=0.0047) и де фор ми-
те те кич ме ног сту ба и згло ба ку ка за јед но (p=0.018), али не и у од но су на 
из дво је не де фор ми те те згло ба ку ка (p=0.73). Нај ма ње јед ном фи зич ком 
ак тив но шћу је из ја ви ло да се ре дов но ба ви 69% ис пи та ни ца са не ким 
од об ли ка де фор ми те та кич ме ног сту ба, од но сно 97% ис пи та ни ца без 
де фор ми те та кич ме ног сту ба, што је за бе ле же но и код 71% ис пи та ни ца 
са при сут ним де фор ми те ти ма кич ме ног сту ба и згло ба ку ка за јед но, од-
но сно код 96% ис пи та ни ца без ових де фор ми те та. Про це њу ју ћи по ве за-
ност из ме ђу ве жби за по ве ћа ње оби ма по кре та и пра те ћих се кун дар них 
ста ња, ста ти стич ки зна чај на ве за је по твр ђе на у од но су на де фор ми те те 
згло ба ку ка (p=0.049).



148 Милена Милићевић, Срећко Потић

Спо соб ност хо да је има ло 68% ис пи та ни ца, а пре ко 50% је би ло 
са мо стал но у свим ак тив но сти ма сва ко днев ног жи во та. Од 19 ис пи та-
ни ца ко је ни су има ле спо соб ност хо да, њих 10 (53%) је ту спо соб ност 
из гу би ло у не ком пе ри о ду жи во та. Ин ва лид ска ко ли ца као по ма га ло 
за кре та ње је ко ри сти ло 29 ис пи та ни ца (46%), а го то во по ло ви на њих 
(45%) је у то ме би ла са мо стал на. Нај че шће је по моћ би ла нео п ход на у 
ак тив но сти ма ку па ња (код 30% ис пи та ни ца). Ста ти стич ком ана ли зом је 
утвр ђе на зна чај на по ве за ност из ме ђу спо соб но сти хо да и ба вље ња фи-
зич ким ак тив но сти ма (p=0.011), као и из ме ђу ко ри шће ња ин ва лид ских 
ко ли ца као по ма га ла за кре та ње и уче шћа у уоби ча је ним фи зич ким ак-
тив но сти ма (p=0.00029). Ло ша ден тал на хи ги је на је до ве де на у ве зу са 
при су ством епи леп си је у анам не зи (p=0.03), док је ста ти стич ки зна чај на 
по ве за ност та ко ђе утвр ђе на из ме ђу по ја ве бо ла и при сут не ин те лек ту ал-
не оме те но сти (p=0.037), као и из ме ђу га стро е зо фа ге ал ног ре флук са и 
ин те лек ту ал не оме те но сти (p=0.04). 

Пре ма по да ци ма ко је су об ја ви ли Јан сен и са рад ни ци20, ис тра жу-
ју ћи фак то ре и де тер ми нан те по гор ша ња функ ци о нал них спо соб но сти 
од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, код 44% ис пи та ни ка до овог 
по гор ша ња је до шло пре 35. го ди не жи во та. Као фак то ри од зна ча ја 
из два ја ју се го ди не ста ро сти, ка сни је про хо да ва ње и те жи на не у ро ло-
шког оште ће ња. Пре ма ми шље њу са мих ис пи та ни ка, по гор ша ње ло ко-
мо тор них функ ци ја узро ко ва но је ви ше стру ким не га тив ним ути ца јем 
хро нич ног бо ла, за мо ра и не ре дов ног ве жба ња. По гор ша ње се ис по ља ва 
у ви ду по ре ме ћа ја рав но те же (63%), сма ње на ми шић не сна ге (42%) и 
из др жљи во сти (42%) или ком би на ци јом на ве де них симп то ма, што по-
сма тра но са аспек та ло ко мо ци је, не га тив но ути че на бр зи ну хо да ња, мо-
гућ ност пре ла ска ве ћих раз да љи на и до во ди до пер ма нент не по тре бе за 
по ма га ли ма за кре та ње.

За мор се че сто на во ди као се кун дар но ста ње у по пу ла ци ји осо ба са 
це ре брал ном па ра ли зом зре лог и ста ри јег жи вот ног до ба. У по ре ђе њу са 
оп штом по пу ла ци јом, утвр ђе на је ве ћа сто па фи зич ког, али не и пси хич-
ког за мо ра, као и тен ден ци ја ра ста бро ја осо ба ко је при ја вљу ју ово ста ње 
са по ве ћа њем ста ро сне до би. Пра те ћи фре квент ност по ја ве за мо ра код 
раз ли чи тих ти по ва це ре брал не па ра ли зе, ауто ри за кљу чу ју да не по сто-
ји ја ка по ве за ност из ме ђу њих. Ме ђу тим, у од но су на сте пен оште ће ња, 
на ђе но је да се за мор че шће ја вља код осо ба са уме ре ним сте пе ном мо-
то рич ког оште ће ња. Све на ве де но по твр ђу је ва жност уви ђа ња ути ца ја 
ко је про цес ста ре ња има и на по ја ву за мо ра, пре све га фи зич ког. Да-
кле, чи ње ни ца је да се за мор че шће ја вља у ста ри јим по пу ла ци ја ма и да 
пред ста вља јед ну од бит них де тер ми нан ти ква ли те та жи во та.21
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По ред за мо ра, фак тор ко ји зна чај но ути че на функ ци о нал ност осо ба 
са це ре брал ном па ра ли зом у од ра слом до бу је бол. Пре ма об ја вље ним 
по да ци ма ис тра жи ва ња ко је су са ци љем утвр ђи ва ња при ро де, вр сте и 
оби ма бо ла спро ве ли Шварц и са рад ни ци22, при су ство бо ла ко ји тра је 
ду же од 3 ме се ца је при ја ви ло 67% ис пи та ни ка, сва ко днев на по ја ва бо ла 
је за бе ле же на код 56% ис пи та ни ка, док је 53% ис пи та ни ка из ја ви ло да 
је бол уме ре ног до ја ког ин тен зи те та. Нај че шће жал бе су на бол у до њим 
екс тре ми те ти ма и лум бал ном де лу кич ме ног сту ба. Као фак то ре ко ји 
по ја ча ва ју бол ис пи та ни ци су на ве ли стрес и про ме не вре ме на, док су у 
фак то ре ко је ума њу ју бол убра ја ли од мор и ве жбе.

Упо ре ђу ју ћи по ја ву ми шић но-ске лет ног бо ла у по пу ла ци ји од ра-
слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом и од ра слих осо ба из оп ште по пу-
ла ци је, Јан сен и са рад ни ци23 на ла зе да се хро нич ни бол, као сва ко днев-
на по ја ва бо ла у тра ја њу ду жем од јед не го ди не, ја вља код 33% од ра-
слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом и код 15% ис пи та ни ка из ре дов не 
по пу ла ци је, нај че шће у пре де лу ле ђа, као и да је ста ти стич ки зна чај но 
по ве зан са хро нич ним умо ром, гу бит ком функ ци о нал них спо соб но сти 
и ни жим сте пе ном за до вољ ства ква ли те том жи во та (p<0.001). У ис тра-
жи ва њу је уче ство ва ло 406 ис пи та ни ка са це ре брал ном па ра ли зом (49% 
жен ског и 51% му шког по ла) ста ро сти од 18 до 72 го ди не (про сеч не ста-
ро сти од 34 го ди не, SD 11.4). Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма ти пу це-
ре брал не па ра ли зе је би ла сле де ћа: 38% са хе ми пле ги јом, 36% са ди пле-
ги јом, 17% са дис ки не зи јом и 8% са ква дри пле ги јом. За бе ле же но је да 
се пре ва лен ца хро нич ног бо ла по ве ћа ва пре ма ста ро сним гру па ма та ко 
да нај ма ње из но си 18% у гру пи ис пи та ни ка ста ро сти до 30 го ди на жи во-
та, а нај ви ше 40% у гру пи ис пи та ни ка ста ро сти пре ко 60 го ди на жи во та, 
без ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у од но су на пол. У кон трол ној гру пи 
пре ва лен ца хро нич ног бо ла ко ја је за бе ле же на код ис пи та ни ка жен ског 
по ла из но си од 8% у гру пи ста ро сти 20-22 го ди не жи во та до 31% у гру пи 
ста ро сти 60-62 го ди не жи во та, док код ис пи та ни ка му шког по ла из но-
си од 5% у гру пи ста ро сти 20-22 го ди не жи во та до 21% у гру пи ста ро-
сти 60-62 го ди не жи во та. Као фак то ре ко ји по ја ча ва ју бол ис пи та ни ци 
са це ре брал ном па ра ли зом су на ве ли пре ко мер но ис цр пљи ва ње (73%), 
инак ти ви тет (26%) и хлад но вре ме (14%), док су у фак то ре ко је ума њу ју 
бол убра ја ли од мор (51%), фи зи о те ра пи ју (49%), ме ди ка мен те (35%), 
ве жба ње (28%) и то пло вре ме (14%).

Мо гућ но сти трет ма на по ја ве бо ла и ње го вог ума ње на су огра ни че-
не. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ве ћи на од ра слих осо ба са це ре брал ном па-
ра ли зом не ће тра жи ти струч ну по моћ иако се број ним про це ду ра ма и 
ин тер вен ци ја ма ова ква по ја ва мо же у ве ли ком сте пе ну убла жи ти. Исто-
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вре ме но, струч но осо бље мо ра би ти оспо со бље но да пра ти и пре по зна-
је не вер бал не зна ке бо ла код осо ба са те жим сте пе ни ма ког ни тив них 
оште ће ња, као и са раз ли чи тим об ли ци ма по ре ма ћа ја ко му ни ка ци је. 
Сва ка про ме на у по на ша њу, по го то во у по пу ла ци ји ста рих осо ба са по-
сле ди ца ма це ре брал не па ра ли зе, мо ра би ти за бе ле же на и про це ње на са 
аспек та по ја ве бо ла.24

ДИ СКУ СИ ЈА

У овом ра ду су при ка за ни ре зул та ти сту ди ја ко је су за свој циљ има-
ле про це ну функ ци о нал них спо соб но сти и утвр ђи ва ње ка рак те ри сти ка 
здрав стве ног ста ња, утвр ђи ва ње по јав них об ли ка при дру же них и се кун-
дар них по ре ме ћа ја и њи хо ве фре квент но сти, пра ће ње ме ђу у ти ца ја при-
мар ног ста ња и се кун дар них и при дру же них по ре ме ћа ја, као и утвр ђи-
ва ње зна ча ја лич них и сре дин ских фак то ра и ути ца ја про це са ста ре ња 
на ни во функ ци о нал но сти од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом.

По ка за ло се да су од ра сле осо бе са це ре брал ном па ра ли зом по пу-
ла ци ја са ви ше стру ким и ком плек сним про бле ми ма и по те шко ћа ма са 
ме ди цин ског, пси хо ло шког и пре све га, со ци јал ног аспек та, као што се 
нај че шће на во ди у ли те ра ту ри.25 

Што се функ ци о нал них спо соб но сти осо ба са це ре брал ном па ра-
ли зом у од ра слом до бу ти че, нај у па дљи ви је је при су ство ви ше стру ких 
ми шић но-ске лет них про бле ма, ко ји про гре сив но ра сту са по ра стом ста-
ро сне до би. По сле ди ца то га је вр ло че сто гу би так спо соб но сти хо да код 
осо ба ко је су ту спо соб ност има ле до од ре ђе ног пе ри о да жи во та, што до-
во ди до дра кон ског сма ње ња функ ци о нал не не за ви сно сти у свим обла-
сти ма сва ко днев ног функ ци о ни са ња. То се, у крај њој ин стан ци, огле да 
у ни жем сте пе ну за до вољ ства ква ли те том жи во та, а ма ни фе сту је огра-
ни че но шћу у мо гућ но сти ма ис пу ња ва ња жи вот них и дру штве них уло га.

Као фак то ри од зна ча ја за ни во функ ци о нал них спо соб но сти код 
од ра слих са це ре брал ном па ра ли зом на во де се, по ред го ди на ста ро-
сти, те жи на не у ро ло шког оште ће ња, ка сни је про хо да ва ње, при су ство 
већ ви со ког сте пе на за ви сно сти у де чи јем и адо ле сцент ном до бу, као и 
при су ство при дру же них по ре ме ћа ја. Ре зул та ти ука зу ју и на бр жи раз вој 
де ге не ра тив них про ме на не го што је то слу чај код осо ба исте ста ро сне 
до би из ре дов не по пу ла ци је. То је нај и зра же ни је код осо ба ста ри јих од 
60 го ди на код ко јих до ла зи до дра ма тич ног па да спо соб но сти нео п ход-
них за оба вља ње и еле мен тар них ак тив но сти сва ко днев ног жи во та, што 
нај че шће во ди ка ин сти ту ци о нал ном збри ња ва њу ове по пу ла ци је. 
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Од при дру же них по ре ме ћа ја, нај фре квент ни ја су оште ће ња чу ла 
слу ха и ви да, по ре ме ћа ји го во ра, нај че шће у ви ду ди зар три ја, ин те лек-
ту ал на оме те ност, те шко ће у уче њу и епи леп си ја. По да ци из ли те ра ту-
ре ука зу ју на зна чај ну по ве за ност епи леп си је и кли нич ког об ли ка це ре-
брал не па ра ли зе и ди рект ну за ви сност ње ног при су ства од сте пе на и те-
жи не са ме мо жда не ле зи је ко ја је узрок це ре брал не па ра ли зе, при че му 
је спа стич ка ква дри пле ги ја нај че шћа фор ма удру же на са епи леп си јом, 
док је спа стич ка ди пле ги ја нај че шћа у гру пи осо ба са це ре брал ном па-
ра ли зом без епи леп си је.26,27

 Здрав стве но ста ње до дат но ком пли ку ју се кун дар ни по ре ме ћа ји, нај-
че шће ми шић но-ске лет ни, у ви ду де фор ми те та кич ме ног сту ба и згло ба 
ку ка, по ре ме ћа ја по сту ре и рав но те же, при су ство лук са ци ја и су блук са-
ци ја, сма ње ња ми шић не сна ге и из др жљи во сти и по ја ва кон трак ту ра. Од 
де фор ми те та кич ме ног сту ба, нај у че ста ли је су ско ли о зе, чи је при су ство 
ни је ста ти стич ки зна чај но по ве за но са кли нич ким об ли ком це ре брал-
не па ра ли зе, за раз ли ку од де фор ми те та згло ба ку ка чи је се при су ство 
на ла зи у ста ти стич ки зна чај ној ко ре ла ци ји са спа стич ном ди пле ги јом и 
хе ми пле ги јом и дис ке нитчким об ли ком це ре брал не па ра ли зе. Што се 
кон трак ту ра ти че, ре зул та ти ука зу ју да је за њи хо во при су ство зна чај-
ни ји фак тор не мо гућ ност хо да не го што су то об лик и фор ма це ре брал-
не па ра ли зе. По ред све га на ве де ног, здрав стве ни и функ ци о нал ни ста-
тус до дат но ком про ми ту ју и ин кон ти нен ци ја бе ши ке и де бе лог цре ва, 
га стро е зо фа ге ал ни ре флукс, ло ша ден тал на хи ги је на, као и при су ство 
хро нич ног бо ла, раз ли чи те ло ка ци је и сте пе на, и за мо ра. Ка да је за мор у 
пи та њу, еви ден ти ран је ве ћи ни во фи зич ког за мо ра код од ра слих осо ба 
са це ре брал ном па ра ли зом у од но су на оп шту по пу ла ци ју исте ста ро сне 
до би, док се то не на во ди за пси хич ки за мор, што је, у нај ма њу ру ку из-
не на ђу јућ, ако не и кон тра вер зан по да так.

Што се ти че су бјек тив ног ути ска од ра слих са це ре брал ном па ра-
ли зом о соп стве ном здрав стве ном ста њу, ауто ри при ка за них сту ди ја 
на во де да њи хо ви ис пи та ни ци свој здрав стве ни ста тус углав ном оце-
њу ју као за до во ља ва ју ћи и до жи вља ва ју се бе као здра ве, иако исто вре-
ме но из ра жа ва ју за бри ну тост за сво је здрав стве но ста ње у бу дућ но сти. 
Ми шље ња смо да се ова кви ре зул та ти те шко мо гу ге не ра ли зо ва ти, с 
об зи ром на прет ход но ева лу и ра ну фре квент ност и оп сег при дру же-
них и се кун дар них по ре ме ћа ја у овој по пу ла ци ји, и скло ни ји смо да то 
при пи ше мо спе ци фич но сти ма од ре ђе них узо ра ка и да ва њу со ци јал-
но по жељ них од го во ра пре не го ре ал ном ста њу. Тим пре што су са ми 
ис пи та ни ци апо стро фи ра ли и про бле ме у од но су на свој здрав стве ни 
ста тус, ко ји се огле да ју, вр ло че сто, у не ре дов ним ле кар ским пре гле-
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ди ма, не до ступ но шћу раз ли чи тих по треб них ре ха би ли та ци о них трет-
ма на, не до ступ но шћу адап тив них по ма га ла и не а де кват ном опре мље-
но шћу ме ди цин ских уста но ва. 

ЗА КљУ ЧАК

Да кле, ста ри је осо бе са це ре брал ном па ра ли зом су у по ве ћа ном ри-
зи ку од се кун дар них ста ња као по сле ди ца при мар ног мо то рич ког по-
ре ме ћа ја, што је у скла ду и са дру гим на во ди ма из ли те ра ту ре.28 Ком-
пли ка ци је пр вен стве но по га ђа ју ми шић но-ске лет ни си стем и до во де до 
раз ли чи тих де фор ми те та кич ме ног сту ба, кон трак ту ра и па то ло шких 
фрак ту ра, де фор ми те та згло ба ку ка као што су су блук са ци је и дис ло-
ка ци је, али и до по ја ве стал ног и ин тен зив ног бо ла. Опа да ње функ ци о-
нал них спо соб но сти и по гор ша ва ње ква ли те та жи во та до дат но ума њу-
ју њи хо ву не за ви сност, пре све га у ак тив но сти ма сва ко днев ног жи во та, 
што да ље огра ни ча ва или оне мо гу ћа ва њи хо во укљу чи ва ње у све аспек-
те дру штве ног жи во та. По ред ових, лич них чи ни ла ца, ко ји по ти чу од 
при мар ног ста ња, од зна ча ја за укљу чи ва ње у дру штве ни жи вот, од но сно 
со ци јал ну пар ти ци па ци ју ових осо ба је и ути цај сре дин ских фак то ра ко-
ји би тре ба ло да фа ци ли ти ра ју уче шће у со ци јал ној сре ди ни. По вољ ни 
сре дин ски фак то ри, по пут фи зич ких, со ци јал них и по др шке у ви ду по-
зи тив них ста во ва без пред ра су да, мо гу да олак ша ју про цес со ци јал ног 
укљу чи ва ња ко ји је нео п ход но са гле да ти не са мо са аспек та функ ци о-
нал них спо соб но сти и здра вља, већ и са аспек та це ло куп ног ква ли те-
та жи во та ове по пу ла ци је. Ан до и Уеда16 на гла ша ва ју ва жност рад ног 
окру же ња осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, Ха мал и са рад ни ци29 зна-
чај ме ста жи вље ња, а Ми ли ће вић и По тић30 на во де да је ни во со ци јал не 
пар ти ци па ци је у ди рект ној или ин ди рект ној ве зи са чи ни о ци ма из ужег 
и ши рег окру же ња, би ло да су они фи зич ки, дру штве ни, по ли тич ки или 
ин сти ту ци о нал ни.

С об зи ром на хе те ро ге ност по пу ла ци је осо ба са це ре брал ном па-
ра ли зом, ре зул та те пре зен то ва них ис тра жи ва ња тре ба по сма тра ти као 
ори јен та ци о не по ка за те ље функ ци о нал ног ста ту са и про бле ма у сва ко-
днев ном функ ци о ни са њу ове по пу ла ци је, уз ува жа ва ње свих утвр ђе них 
ко ре ла ци ја ко је мо гу има ти свој зна чај у кре и ра њу смер ни ца за ино-
ви ра ње ре ха би ли та ци о них по сту па ка и, са мим тим, под сти ца ње и по-
бољ ша ње ква ли те та жи во та по пу ла ци је од ра слих осо ба са це ре брал ном 
па ра ли зом. 

Иако се це ре брал на па ра ли за не сма тра про гре сив ним обо ље њем 
већ ста њем, мо же се за кљу чи ти да се ево лу ци ја по сле ди ца сва ка ко не 
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за у ста вља до сти за њем од ра слог до ба. За бе ле же но опа да ње функ ци ја у 
свим ева лу и ра ним сфе ра ма на ме ће по тре бу за кон ци пи ра њем ре ха би-
ли та ци о них стра те ги ја спо соб них да од го во ре на све про ме не ко је са 
со бом но си про цес ста ре ња и ори јен ти са них пр вен стве но на одр жа ва ње 
функ ци о нал не не за ви сно сти осо ба са це ре брал ном, у нај о ства ри ви јој 
мо гу ћој ме ри и у што ду жем вре мен ском пе ри о ду.9

Одр жа ва ње функ ци о нал не не за ви сно сти, на ро чи то спо соб но сти 
кре та ња и са мо стал ног обла че ња, у што ве ћем сте пе ну и у што ду жем 
вре мен ском пе ри о ду, на ро чи то је ва жно то ком пре ла ска осо бе са це-
ре брал ном па ра ли зом из до ба адо ле сцен ци је у зре ло и ста ри је од ра-
сло до ба. Сам про цес ста ре ња не ми нов но во ди ка сма ње њу мо бил но сти 
због че га се кон стант но на гла ша ва зна чај одр жа ва ња по кре тљи во сти. У 
слу ча је ви ма гу бит ка мо бил но сти, па жњу би до дат но тре ба ло по све ти ти 
аде кват ној по сту рал ној по др шци са ци љем пре вен ци је на стан ка се кун-
дар них оште ће ња ло ко мо тор ног си сте ма. Пра во вре ме на и пре вен тив на 
здрав стве на не га је оба ве зу ју ћа, би ло да ста ри је осо бе са це ре брал ном 
па ра ли зом жи ве у соп стве ним до мо ви ма или у не ком од об ли ка за штит-
ног или ин сти ту ци о нал ног сме шта ја.
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SuMMARy

The aim of this paper is to allocate and analyze researches which had 
the assessment of functional abilities and defining of impact of the aging 
process on the level of functional abilities of adults with cerebral palsy, 
the determination of the forms of associated and secondary disorders and 
their frequency, evaluation of interactions between primary condition and 
secondary and associated disorders, as well as the evaluation of the health 
status of adults with cerebral palsy, by reviewing the available literature.

The results indicate a drastic decrease of functional abilities of people 
with cerebral palsy with increasing age, the presence of a numerous 
associated and secondary conditions and disorders, along with the complex 
interaction between primary condition, secondary and associated disorders 
and environmental factors, which consequently lead to significant limitation 
of functional abilities of this population. Accordingly, a very variable health 
status of adults with cerebral palsy is found. 

The noted decline in functional abilities and compromised or 
constrained functional independence of adults with cerebral palsy, impose 
the need for designing of rehabilitation strategies which could respond to 
the changes brought by the aging process itself, and to all the individual 
needs of this vulnerable population.

KEY WORDS: cerebral palsy, functional abilities, adults, aging.
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Овај рад се ба ви про бле мом тр пље ња вр шњач ког на си ља де це са оме те но-
шћу у школ ским усло ви ма. Дат је при каз про бле ма вр шњач ког на си ља као и 
спе ци фич но сти ове по ја ве ка да су жр тве де ца са оме те но шћу. Ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да су ова де ца про цен ту ал но че шће жр тве вр шњач ког на си ља од де це 
без оме те но сти. Циљ ра да је по кре та ње ове ва жне те ме, као и да ва ње смер-
ни ца за са вет но дав ни рад са по ро ди цом. У про це су пре ва зи ла же ња по сле ди ца 
ко је вр шањ чко на си ље оста вља на жр тву, ва жну уло гу има по ро ди ца. Ја дан од 
на чи на са рад ње шко ле и по ро ди це је са ве то ва ње са по ро ди цом де та са оме те-
но шћу ко је тр пи на си ље. Са ве то ва ње са по ро ди цом се од ви ја кроз на че ла ко ја 
се ко ри сте у прак си ко ја су у ра ду ди ску то ва на. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вр шњач ко на си ље, де ца са оме те но шћу, са ве то дав ни 
рад са по ро ди цом;

УЛО ГА ВР ШЊА КА И ВР ШЊАЧ КО НА СИ љЕ

Зна ња из обла сти пси хо ло ги је лич но сти, раз вој не и со ци јал не пси-
хо ло ги је по твр ђу ју зна чај уло ге вр шња ка као фак то ра со ци ја ли за ци је. 
Не ки од ис так ну тих ауто ра про шлог ве ка (Фројд, Ерик сон, Пи ја же, Ви-
гот ски) ис ти ца ли су зна чај ути ца ја со ци јал них гру па на раз вој лич но-
сти, што је да ло осно ву за за по чи ња ње ис тра жи ва ња де чи јих вр шњач ких 
гру па три де се тих го ди на про шлог ве ка (Ladd, 1999). Рот (2006) сма тра 
да је ме сто вр шњач ке гру пе, по зна ча ју, од мах по сле ути ца ја ро ди те ља, 
од но сно по ро ди це, а ис пред ути ца ја учи те ља и оста лих вас пи та ча. Ути-
цај вр шњач ке гру пе на со ци ја ли за ци ју по је дин ца ди на мич но се ме ња у 
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од но су на уз раст, до сти жу ћи свој вр ху нац у адо ле сцен ци ји. Мно га ис-
тра жи ва ња по ка зу ју по ве за ност вр шњач ког по зи ци о ни ра ња адо ле сцен-
та са ње го вим ака дем ским, би хеј ви о рал ним и пси хо ло шким ка рак те ри-
сти ка ма (Ol len dick at al, 1992; Went zel & As her, 1995).  Ути цај вр шњач ке 
при хва ће но сти као ин ди ка то ра со ци јал не ком пе ти ци је и при ла го ђе но-
сти вр ши ути цај и на по љу ког ни тив ног раз во ја и ака дем ских по стиг ну-
ћа  (Went zel, 1991; O’Neil, 1997; Welsh, 2001). Ути цај вр шња ка зна ча јан  
је и за про це се фор ми ра ња и одр жа ва ња са мо про це не, са мо по што ва ња 
и ге не рал не сли ке по је дин ца о се би. 

Ра зни ауто ри на раз не на чи не де фи ни шу вр шњач ко на сил но по на-
ша ње, по сма тра ју ћи овај фе но мен, при су тан ко ли ко и сам про цес ор га-
ни зо ва ног обра зо ва ња, из угла раз ли чи тих на уч них ди сци пли на (раз вој-
на пси хо ло ги ја, пе да го ги ја, пси хо ло ги ја гру па). Јед но од пр вих и по зна-
ти јих од ре ђе ња вр њач ког на си ља  дао је  Ол ве ус (Ol we us) ко ји је 70-тих 
го ди на про шлог ве ка скре нуо па жњу на уч не и струч не јав но сти на овај 
про блем и сво јим ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма сти му ли сао раз вој ове 
обла сти. По овом од ре ђе њу вр шњач ко на си ље је по ја ва ка да је дан или 
ви ше вр шња ка трај но и уче ста ло из ла же мал тре ти ра њу јед ног или ви ше 
уче ни ка.

Вр шњач ко на си ље мо же би ти: вер бал но (на зи ва ње по грд ним име-
ни ма, ру га ње, до ба ци ва ње), фи зич ко (уда ра ње, гу ра ње, оти ма ње, уни-
шта ва ње ства ри) и со ци јал но (ого ва ра ње, из бе га ва ње, ши ре ње гла си на 
и ла жи, изо ло ва ње). Не ки ауто ри (Bal dry, 2003) ис ти чу раз ли ку из ме ђу 
ди рект ног и ин ди рект ног на си ља, а не ки  на гла ша ва ју ре ак тив ни тип на-
си ља ко ји је по сле ди ца вик ти ми за ци је и пред ста вља на сли лан од го вор 
на њу (Бе а ле & Сцотт, 2001).

Сва ко на сли но по на ша ње под ра зу ме ва два уче сни ка: на сил ни ка и 
жр тву, али је не из о ста ван и кон текст де ша ва ња, уло га све до ка и ути ца-
ји ко је на си ље има на њих, као што то апо стро фи ра Da ke at al. (2003). 
Овај рад ба ви се жр тва ма вр шњач ког на си ља, те да је мо од ре ђе ње жр тве, 
и то као де те та ко је је трај но и уче ста ло из ло же но не га тив ним по ступ-
ци ма од стра не јед ног де те та или гру пе де це. Про лон ги ра на из ло же ност 
вр шњач ком на си љу мо же усло ви ти про бле ме на пла ну шко ло ва ња (Ро-
бертс & Цо ур сол, 1996), ни ског са мо по што ва ња , уса мље но сти и про бле-
ма у ин тер пер со нал ним од но си ма (Bo ul ton & Smith, 1994), де пре си је 
(Se als & Young, 2003) и анк си о зно сти (Slee, 1994; на ве де но пре ма: Глум-
бић и сар. 2007). Де ца ко ја су под ло жна по зи ци о ни ра њу у уло гу жр тве 
има ју ни же са мо по што ва ње не го оста ли вр шња ци (An dre ou, 2001;) и 
обич но су не си гур ни ји и анк си о зни ји од оста ле де це (Haw ker & Bo ul ton, 
2000; Ol we us, 1998). Она се че сто осе ћа ју уса мље но, без пра вих при ја те-
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ља у шко ли (Ol we us, 1993; Smith, Sue & Mad sen, 2001; на ве де но пре ма: 
Kri sten sen & Smith, 2003).

Плут и По па дић (2007) сма тра ју ва жним ре а го ва ња уче ни ка и од-
ра слих ко ји ра де у шко ли на вр шњач ко на си ље.  Обим но ис тра жи ва ње у 
окви ру про гра ма за бор бу про тив на си ља, ко ји је 2005. го ди не по кре нуо 
УНИ ЦЕФ, спро ве де но на 25.056 уче ни ка из 71 шко ле у Ср би ји  по ка зу ју 
да уче ни ци не до след но ре а гу ју на на си ље. По ло ви на ис пи та ни ка спрем-
на је да у евен ту ал ном слу ча ју на си ља тра жи по моћ дру гих. Али, дру га 
по ло ви на ис пи та ни ка би на на си ље уз вра ћа ла агре си јом или по ни зно-
шћу, што сва ка ко под сти че да ље на си ље.

Де ца са оме те но шћу као жр тве  
вр шњач ког на си ља

Још су Ерик сон (Erik son) и Са ли вен (Sul li van) ис та кли про бле ме на 
пла ну раз во ја лич но сти ко ји су по сле ди ца не до вољ не при хва ће но сти вр-
шња ка. Де ца са оме те но шћу, ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња, има ју про бле-
ме у со ци јал ном функ ци о ни са њу, ма ње су при хва ће ни од стра не вр ша-
ња ка и има ју ни ске со ци јал не ста ту се у гру пи, што се углав ном до во ди 
у ве зу са те шко ћа ма у ко му ни ка ци ји и сма ње ном ем па ти јом (Ka va le & 
For ness, 1996).  Ма да раз вој со ци јал них ин тер ак ци ја  де це са оме те но-
шћу и де це без оме те но сти пра ти исти ток и од ли ку ју слич не ка рак те ри-
сти ке, њи хо во со ци јал но вр шњач ко по на ша ње по ка зу је низ спе ци фич-
но сти . Оне се ти чу свих фа за со ци јал не ко му ни ка ци је, од за по чи ња ња 
ин тер ак ци је, за ко ју де ца са оме те но шћу не по се ду ју со ци јал не ве шти не, 
пре ко одр жа ва ња ин тер ак ци ја, па све до ис кљу че ња из ре ла ци ја ко је им 
ни су при јат не. Ка да се де ца са оме те но шћу и де ца без оме те но сти на ла-
зе у ис тој гру пи, њи хо ви од но си су не рав но прав ни, јер де ца без оме те-
но сти има ју тен ден ци ју да усме ра ва ју и кон тро ли шу ак тив ност вр шња ка 
са оме те но шћу и да се по на ша ју по кро ви тељ ски, по пут од ра слих осо ба 
(Га шић-Па ви шић, 2002). Ка ко на во ди ова аутор ка (2002) со ци јал на ком-
пе ти ци ја и успех у оства ри ва њу со ци јал них од но са су у уза јам ној ве зи, 
те, ка да се ра ди о де ци са оме те но шћу, њи хо ва сма ње на со ци јал на ком-
пе ти ци ја мо же би ти и узрок и по сле ди ца прет ход не со ци јал не ин тер ак-
ци је са вр шња ци ма.

Не га тив ни со ци јал ни ста тус де це са оме те но шћу из ра жен је у ни зу 
ма ни фе ста ци ја ко је ис по ља ва вр шњач ка гру па и кре ћу се од изо ла ци је, 
па све до им пли цит ног или екс пли цит ног на сли ног по на ша ња. Ис тра жи-
ва ња (Ди мо ски, 2011.)  по ка зу ју да де ца из ра жа ва ју не га тив ни је ста во ве 
пре ма де ци са оме те но шћу од њи хо вих ро ди те ља, што се ту ма чи ма њим 
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со ци јал ним мо де ло ва њем де чи јих од го во ра у од но су на од ра сле ко ји се 
ну жно по на ша њу кон фор ми стич ки.

Со ци јал на по зи ци о ни ра ност де це са оме те но шћу у гру пи вр шња ка 
де тер ми ни са на је ни зом фак то ра ве за них за, с јед не стра не, осо бе но-
сти де це са оме те но шћу (особ не лич но сти, тип оме те но сти) и, с дру ге,  
со ци јал них фак то ра ве за них за тип гру пе, школ ски си стем, хо мо ге ност 
гру пе, ин фор ми са ност о оме те но сти и сл. Осо би не лич но сти као што су 
екс тра вер ност, емо ци о нал на ин те ли ген ци ја, ини ци ја тив ност  по го ду ју 
раз ви ја њу ви шег со ци јал ног ста у са ка ко код де це са, та ко и код де це 
без оме те но сти. Тип оме те но сти је у ве зи са на чи ни ма на ко је се осо бе 
са оме те но шћу пер ци пи ра ју. Од ра сле осо бе без оме те но сти, као и де ца 
без оме те но сти, сма тра ју да су те ле сна ин ва лид ност и мен тал на за о ста-
лост нај те же вр сте оме те но сти, док глу во ћу сма тра ју нај лак шом (Ра до-
ман,1995;  Ди мо ски, 2011). Не за ви сно од вр сте оме те но сти, мно га ис-
тра жи ва ња по твр ђу ју уче ста лост тр пље ња вр шњач ког на си ља од стра не 
де це са оме те но шћу (нпр. Car ter & Spen ser, 2006; Sul li van & Knu ston, 
2000; Hor wo od, 2005; Mep ham, 2010), ма да на ла зи ис тра жи ва ња по овом 
пи та њу ни су јед но знач ни. Ис тра жи ва ња по ка зу ју (Nor wich & Kelly, 2004)  
да де ца са оме те но шћу ко ја пра те спе ци јал не про гра ме шко ло ва ња тр пе 
ви ше вр шњач ког на си ља од де це ко ја пра те ре дов не школ ске про гра ме, 
али и да де ца са оме те но шћу у ре дов ним школ ским про гра мим тр пе на-
си ље вр шња ка у ве ћем оби му од дру ге де це (Mar tlew & Had son 1991; Na-
bu zo ka & Smith, 1993; Thomp son, Whit ney & Smith 1994; на ве де но пре ма 
Car ran & Kel lner, 2009).

Уло га по ро ди це де це са оме те но шћу у пре ва зи ла же њу тр пље ња  
вр шњач ког на си ља и са ве то дав ни рад са по ро ди цом

Пре ва зи ла же ње вр шњач ког на си ља је про блем ко ји зах те ва сло жен 
ан га жман раз ли чи тих дру штве них фак то ра, а за по чи ње ква ли тет ном и 
си сте мат ски ис пла ни ра ном пре вен ци јом за ко ју се сма тра да да је ви ше 
ефе ка та од пре ва зи ла же ња по сле ди ца ко је овај про блем оста вља. Фак то-
ри ко ји су укљу че ни ка ко у пре вен ци ју, та ко и у пре ва зи ла же ње по сле ди-
ца ти чу се са мог на сил ни ка, жр тве, њи хо вих по ро ди ца, ужег окру же ња, 
као и трет нут но при сут них дру штве них кре та ња (нор ме,вред но сти, за-
ко ни, школ ски си стем и тд.). Од фун да мен тал ног зна ча ја је и ко ор ди ни-
са ност по зи тив них деј ста ва свих на ве де них фак то ра.

Је дан од про гра ма пре вен ци је на сли ног по на ша ња ко ји је на За па-
ду дао успе шне ре зул та те ти че се уво ђе ња пре вен тив них про гра ма као 
ин те грал них де ло ва стан дард них школ ских про гра ма (Sha riff, 2005). 
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Ова кви про грам сма њу ју не га тив ну пер цеп ци ју де це ко ја су на не ки на-
чин раз ли чи та, па та ко и де це са оме те но шћу. С дру ге стра не, пра вил-
но тре ти ра ње и ре ду ко ва ње на сил ног по на ша ња на ра ном уз ра сту во ди 
сма ње њу ве ро ват но ће да ће се оно по ја вљи ва ти у адо ле сцен ци ји (Al len, 
2010.), И обрат но, из о ста нак ин тер вен ци ја по ве ћа ва ве ро ват но ћу ње го-
вог ин тен зив ни јег и ду го трај ни јег ја вља ња. Зна чај на став ка у бор би про-
тив вр шњач ког на си ља је и ин фор ми са ност на свим ни во и ма, што има 
на ро чит зна чај ка да су жр тве де ца са оме те но шћу.Вр шњач ко по сре до ва-
ње та ко ђе да је до бре ре зул та те.

Упр кос са вре ме ном трен ду охра бри ва ња ро ди тељ ског уче шћа у 
шко ли, раз во ја са рад ње из ме ђу ро ди те ља и шко ле и ге не рал них трен до-
ва ко ји сти му ли шу ову са рад њу, ка да се пре ђе на ни во раз ма тра ња овог 
од но са у ре ал ним де ша ва њи ма (По ло ви на, 2007) уви ђа се да је са рад ња 
ова два фак то ра не до вољ на. Та ква, не до вољ на са рад ња шко ле и ро ди те-
ља при сут на је у на по љу ре ша ва ња пи та ња вр шњач ког на си ља у шко ли, 
а на ро чит но на си ља над де цом са оме те но шћу. 

Ка да се ра ди о по тен ци ја ли ма по ро ди це у ре ша ва њу овог про бле-
ма, на ње ну уло гу се ра чу на, углав ном,  у про це су от кла ња ња на си ља и 
пси хо ло шких по сле ди ца тр пље ња на си ља. Фор ме укљу че ња по ро ди це 
у ре ша ва ње пи та ња тр пље ња вр шњач ког на си ља над де цом са оме те но-
шћу у шко ли мо гу би ти ра зно ли ке (са рад ња са учи те љем, раз ред ним 
ста ре ши ном, са рад ња са струч ним ти мом, са ве то дав не фор ме ра да). 
Ипак, оне се у прак си, у на шој сре ди ни ма ло ко ри сте, ка ко у ин клу-
зив ним фор ма ма обра зо ва ња, та ко и у оним ве за ним за спе ци јал но 
школ ство. Овај рад има за циљ по кре та ње ове ва жне те ме, као и да ва-
ње смер ни ца за са вет но дав ни рад са по ро ди цом де те та са оме те но шћу 
ко је тр пи на си ље.

Са ве то дав ни рад са ро ди те љи ма де те та са оме те но шћу ко је тр пи вр-
шњач ко на си ље по треб но је вр ши ти у ин сти ту ци ји, а спро во ди га до бро 
еду ко ван струч њак ко ји би тре ба ло да по зна је де те и кон текст вр шњач-
ког на си ља. Циљ ова квог ра да је раз ви ја ње или ја ча ње до бре ин тер ак ци-
је из ме ђу ро ди те ља и де те та са оме те но шћу, као и из ме ђу ро ди те ља и 
шко ле што је зна ча јан пред у слов за ква ли тет но пре ва зи ла же ње вр шњач-
ког на си ља. 

Са ве то ва ње са ро ди те љи ма де те та са оме те но шћу ко је тр пи вр шњач-
ко на си ље за ви си од ни за окол но сти ко је су ве за не за ду жи ну и тип вр-
шњач ког на си ља. Сма тра се да је нај те жи ко рак у пре ва зи ла же њу овог 
про бле ма са мо за по чи ња ње са ре ша ва њем про бле ма јер су от по ри да се 
си ту а ци ја ме ња зна чај ни и ти чу се на сил ни ка ко ји не ма ју мо ти ва ци ју 
да ме ња ју сво је не а де кват но по на ша ња, жр тве ко ја је у стра ху од да љег 
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зло ста вља ња, али и ро ди те ља ко ји че сто не а де кват но ре а гу ју на про блем 
(ми ни ма ли зи ра ње или агре сив ни од го во ри). 

Прин ци пи са ве то дав ног ра да са по ро ди цом на ре ша ва њу овог про-
бле ма ти чу се не ко ли ко ва жних на че ла ко ја се ко ри сте у про це су пре ва-
зи ла же ња овог про бле ма. На ве шће мо их са крат ком ди ску си јом сва ког 
од на че ла:

Кроз са ве то дав не фор ме ра да ро ди те љи ма тре ба при бли жи ти ва-
жност со ци јал ног ста ту са де те та са оме те но шћу у за јед ни ци вр шња ка 
за ње гов со ци јал ни, емо ци о нал ни, па и школ ски успех. Та ко ђе, по треб-
но је упу ти ти их у при ро ду ин ди ка то ра ко ји го во ре о да том со ци јал ном 
ста ту су као што су по зи ви од стра не вр шња ка на за јед нич ке ак тив но сти 
(сло бод но вре ме, ро ђен да ни), од но сно од су ство истих, ис кљу че но сти из 
ко му ни ка ци ја (fa ce bo ok, смс по ру ке и сл.). На го ве шта је про бле ма ве за-
них за со ци јал ни ста тус де те та, по треб но је да ро ди те љи озбиљ но схва те.

Упр кос евен ту ал ном су бјек тив ном пре те ри ва њу у до жи вља ју тр пље-
ња на сил ног по на ша ња од стра не де те та са оме те но шћу (нпр. пре у ве ли-
ча ва ње мо ћи на сил ни ка), ро ди тељ тре ба да из ра зи по ве ре ње де те ту ко је 
тр пи на си ље. Сма тра се да је је дан од че стих раз ло га пре ћу ти ки ва ња 
зло ста вља ња од стра не жр тве њен до жи вљај да јој се не ће ве ро ва ти.

Ко му ни ка ци ја из ме ђу ро ди те ља и де те та са оме те но шћу ко је тр пи 
вр шњач ко на си ље тре ба да бу де увре ме ње на и при ла го ђе на де те то вим 
по тре ба ма за по ве ра ва њем. Уко ли ко из о ста је ова ква по тре ба де те та, 
уко ли ко де те не по ка зу је же љу за по ве ра ва њем по треб но је стр пљи во 
са че ка ти по год ну си ту а ци ју. По гре шно је по жу ри ва ти или на не ки дру ги 
на чин вр ши ти при ти сак на де те да се по ве ра ва.

У си ту а ци ја ма де те то вог по ве ра ва ња, ро ди тељ тре ба да ша ље ја сну 
по ру ку о соп стве ној ста бил но сти, из бе га ва ју ћи сва ке на го ве шта је па ни-
ке или не ке дру ге вр сте не а де кват ног ре а го ва ња. У су прот ној си ту а ци ји, 
де те ће пре ћу ти ки ва ти про блем из по тре бе да са чу ва ро ди те ља стре сне 
си ту а ци је или да би из бе гло њи хо ве да ље не а де кват не по те зе. Не ад ке-
ват не ре ак ци је ро ди те ља мо гу да иза зи ва ју осе ћа ње кри ви це код де те та 
ко је се бе сма тра узро ком про бле ма.

Нео п ход но је из бе га ва ње окри вљи ва ња де те та за си ту а ци ју тр пље ња 
на си ља. По гре шно је пре то по ста вља ти да де те са мо ин ду ку је агре сив но 
по на ша ња вр шња ка, а на ро чи то вер бал но окри вљи ва ње де те та за ово. Де-
те не тре ба кр ти ко ва ти, чак и ка да је при мет но ње го во про во ка тив но не а-
де кват но по на ша ње (пла ка ње, ту жа ка ње на став ни ци ма, на па ди бе са и сл.)

Нај бо љи на чин да се из бег не ин ду ка ва ње осе ћа ња кри ви це код де те-
та са оме те но шћу ко је тре пи на си ље је ја сно екс пли ци ра ње оно га ко је 
крив за на си ље, а то је на сил ник или на сил ни ци. По треб но је да ро ди тељ 
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об ја сни де те ту при ро ду на сил ног по на ша ња и чи ње ни цу да на сли ни ци 
има ју по тре бу да бу ду на сил ни и да атри бу ти жр тве за на сил ни ка ни су 
ва жни. Та ко ђе, пре по ру чу је се да ро ди тељ ра ди на раз во ју ре ал ног са-
гле да ва ња на сил ни ка код де те та са оме те но шћу, ис ту чу ћи ње го ву по јав-
ну моћ и су штин ску не а да пи тра ност

Ро ди те љи не би тре ба ло да код де те та са оме те но шћу раз ви ја ју ла-
жну на ду о бр зом и ла ком пре ва зи ла же њу про бле ма. Чи ње ни ца је да 
ова де ца фр квент ни је тр пе вр шњач ко на си ље и да је ово де тер ми ни са но 
раз ли чи тим фак то ри ма. По треб но је омо гу ћи ти де те ту да ве ру је да ће 
про цес ре ша ва ња овог про бле ма, уз по моћ ро ди те ља и шко ле омо гу ћи ти 
де те ту без бед но окру же ње. Ни је до бро да ро ди те љи не ги ра ју озбиљ ност 
на си ља ко је се тр пи, ни ти да ми ни ма ли зи ра по сле ди це ко је мо же оста-
ви ти на де те.

Ро ди те љи тре ба да по ка жу део сво јих аутен тич них осе ћа ња јер ће 
то омо гу ћи ти де те ту да и оно ис по ља ва сво ја. Ро ди те љи тре ба да по ка жу 
ве ру у мо гућ ност ре ша ва ња про бле ма у за јед ни штву са шко лом, оста-
лим вр шња ци ма или ро ди те љи ма де це ко ја вр ше на си ље. По треб но је 
си ти му ли са ти парт нер ство из ме ђу свих ин стан ци ре ле вант них за ре ша-
ва ње про бле ма тр пље ња на си ља, па та ко и ја ча ње парт нер ства са са ми-
ми де те том.

ЗА КљУ ЧАК

Про блем вр шњач ког на си ља ко је се спро во ди над де цом са оме те-
но шћу ну жно је ре ша ва ти на раз ли чи тим ни во и ма (од ин ди ви ду ал ног 
при сту па жр тви и на сил ни ку, пре ко са ве то дав них фор ми ра да са ро ди-
те љи ма, пар те нр ства ро ди те ља и шко ле, ра да са вр шња ци ма, па све до 
оп штих дру штве них фак то ра кон тек ста у ко јем се де ша ва вр шњач ко на-
си ље). Овај про блем је уто ли ко сло же ни ји ка да се ра ди о де ци са оме те-
но сти због њи хо ве по ве ћа не вул не ра бил но сти на пси хо ло шке те шко ће, 
као и због њи хо вог сла бог со ци јал ног по зи ци о ни ра ње. Са рад ња са по ро-
ди цом је нео п ход на у пре ва зи ла же ња овог про бле ма. Са ве то дав ни рад 
са ро ди те љи ма је јед на од по жељ них фор ми ра да на ре ша ва њу тр пље ња 
на си ља де те та са оме те но шћу. На че ла са ве то дав ног ра да по ма жу струч-
ња ци ма у прак си ко ји се су сре ћу са овим про бле ми ма ка ко у ин клу-
зив ним фор ма ма обра зо ва ња, та ко и обра зо ва њу ве за ном за спе ци јал не 
шко ле.
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COuNSELING WITH THE FAMILy OF A CHILD WITH DISABILITIES 
WHO EXPERIENCES BuLLING
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SuMMARy

This work deals with the problem of bullied children with  disabilities  in 
schools. The description of the problem is presented as well as the specific 
issues of this phenomenon when victims are children with  disabilities. 
Researches show that these children are more often victims of bulling 
than children without  disabilities. The aim of this work is to open up this 
important subject, as well as to give instructions for counseling with a 
family. In the process of overcoming the effects that bulling has on victims, 
a family has a very important role. One of the ways for cooperation between 
school and a family is counseling with the family of a child with disabilities 
who experiences bulling. Counseling with family is done according to 
principles which are used in practice and which are discussed in this work.

Key words: bulling, children with disabilities, counseling with a family
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Под руч је ра да де фек то ло га је све о бу хват но и ком плек сно, та ко да је 
го то во не мо гу ће оба вља ти га успе шно и ква ли тет но без са рад ње са струч-
ња ци ма тан гент них стру ка. Де фек то лог као члан не ког ти ма нај ви ше је 
за сту пљен у ти мо ви ма ко ји функ ци о ни шу у вас пит но обра зов ном ра ду осо ба 
са оме те но шћу. У том кон тек су циљ ра да је да утвр ди ка ко за по сле ни де фек-
то ло зи пер ци пи ра ју се бе као чла на школ ских ти мо ва. Узорак је чинило 120 
де фек то ло га, оли го фре но ло га (Н= 65) и сур до ло га (Н= 55), оба по ла, ста ро-
сне до би од 25-60 го ди на. Ко ри шће ни ин стру мент је Упит ник о аспек ти ма 
тим ског ра да (Ко болт, 2007) ко ји ре флек ту је ми шље ње и ста во ве за по сле-
них о функ ци о ни са њу ти ма кроз шест аспе ка та. До би је ни ре зул та ти су, са 
ви со ком ста ти стич ком по у зда но шћу (п≤0.000), по ка за ли да 74% ис пи та-
них де фек то ло га ве о ма по зи тив но пер ци пи ра сво је уло ге и од го вор но сти у 
ти му као и спрем ност да се и да ље тим ски раз ви ја ју. Раз ли ке ме ђу оли го фре-
но ло зи ма и сур до ло зи ма ни су про на ђе не, док се као ста ти стич ки зна чај ном 
раз ли ком пре ма по лу по ка зао аспект иден ти те та, окру же ња и по на ша ња у 
ко ји ма су осо бе жен ског по ла би ле за до вољ ни је. Нај ве ће ста ти стич ке раз ли ке 
су утвр ђе не ме ђу ста ро сним гру па ма ис пи та ни ка. Ста ри ји ис пи та ни ци су 
за до вољ ни ји сег мен ти ма ко ји об у хва та ју окру же ње у ко ме ра де, за раз ли ку 
од нај мла ђих де фек то ло га ко ји још увек тра га ју за сво јим про фе си о нал ним 
иден ти те том и по зи ци јом у ти му. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де фек то лог, аспек ти, тим ски рад
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УВОД

Кон цепт тим ског ра да1 ни је нов, јер нас ти мо ви окру жу ју ве ко ви ма 
по чев од пле мен ских за јед ни ца у ко јој су уло ге би ле не пи са не, али ја-
сно по зна те. Раз во јем и мо дер ни за ци јом дру штва љу ди су се оту ђи ли, 
али по след њих де це ни ја, а на ро чи то са раз во јем ме нађ жмен та, до шло 
се до са зна ња да че сто кључ успе ха ле жи у тим ском ра ду. Све се ви ше 
пре по зна је ва жност тим ског ра да ко ји сво је ци ље ве по ста вља ис пред ин-
ди ви ду ал них. 

Под тим се не ми сли да тим ски рад им пли ци ра гу бље ње ин ди ви ду-
ал но сти, ни ти се до во ди у пи та ње спо соб ност по је дин ца, већ на про тив. 
Свр ха тим ског ра да ни је у ујед на ча ва њу по ла зи шта, не го у осве тља ва њу 
про бле ма из раз ли чи тих пер спек ти ва и по зи ци ја на на чин да се ува жа-
ва ју раз ли чи та гле ди шта би ло раз ли чи тих струч ња ка, би ло струч ња ка 
исте стру ке. Сто га, тим ски при ступ под ра зу ме ва ви сок ни во ин тер ак-
ци је ме ђу чла но ви ма ка ко би кре а тив но ге не ри са ли но ве иде је и ре а-
ли зо ва ли ва жне ци ље ве, што се мо же за кљу чи ти из де фи ни ци ја ра зних 
ауто ра.

Реч тим мо же се раз у ме ти као акро ним за ен гле ску реч TE AM: Т–
to get her-за јед но, Е–everyone-сва ко, А-ac hi e ve-по сти же, М-mo re-ви ше  
(Ко болт, жи жак, 2007). Fran cis и Young (1979) су на уму има ли иде ал-
ни тим ка да су га опи са ли као скуп љу ди ко ји сво ју енер ги ју усме ра ва ју 
на оства ри ва ње за јед нич ког ци ља. Слич не де фи ни ци је ти ма на ла зи мо и 
код дру гих ауто ра. Ан нет и Стан тон (2000) де фи ни шу тим као гру пу чи-
ји чла но ви де ле исти циљ ко ји су за јед нич ки по ста ви ли. Jon son i Jon son 
(2006) на во де да се тај по јам од но си на низ ин тер пер со нал них ин тер ак-
ци ја струк ту и ра них на на чин да се по стиг не ус по ста вље ни циљ. Пер ков 
(2009) опи су је тим као скуп љу ди с ком пле мен тар ним ве шти на ма, ко ји 
су под јед на ко ода ни и по све ће ни за јед нич ком ци љу и сми слу ра да, као 
и при сту пу ре ша ва ња про бле ма при че му по сто ји сна жан осе ћај уза јам-
не од го вор но сти. Бел бин (1993) је де таљ ни је ана ли зи ра ла по је ди нач не 
уло ге чла но ва ти ма и до шла до за кључ ка да на њих ути чу: лич на обе леж-
ја, ког ни тив не спо соб но сти, вред но сти и мо ти ва ци ја, чи ни о ци из не по-
сред ног окру же ња, рад но ис ку ство и ра ни је на у че не со ци јал не уло ге. На 
тај на чин се у тим ској уло зи од ра жа ва по је ди нач на при пад ност гру пи, 

1  Рад  је на стао у окви ру  про јек та Креирање протокола за про це ну едукативних 
потенцијала де це са сметњама у развоју као кри те ри ју ми за израду индивидуалних 
образовних програма, носилац пројекта Министарство за науку и тех но ло шки развој, 
Београд, бр. од лу ке 179025.
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за ин те ре со ва ност за по сао, спо соб ност ре а ли за ци је но вих иде ја, на чин 
из ра жа ва ња ми шље ња, зна ња сте че на кроз фор мал но и не фор мал но 
обра зо ва ње, кре а тив ност, спрет ност и дру ги по тен ци ја ли. (Ко болт, жи-
жак, 2007). Да би де ло ва ње рад ног ти ма би ло успе шно нео п ход не су од-
ре ђе не ком пе тен ци је ко је су пре ма Ни ки ћу (2004) те мељ тим ског ра да: 
ем па ти ја, са рад ња и за јед нич ки труд, отво ре на ко му ни ка ци ја, по ста вља-
ње ја сних нор ми и оче ки ва ња, са мо свест и са мо кри тич ност, ини ци ја ти-
ва и про ак ти ван став пре ма ре ша ва њу про бле ма, са мо по у зда ње и мо ти-
ва ци ја ти ма, флек си бил ност у на чи ну оба вља ња за јед нич ких за да та ка, 
ор га ни за циј ска свест и до но ше ње пра ве од лу ке.

У ли те ра ту ри се на гла ша ва да и по ред до брог пла ни ра ња и стра те-
ги је ра да по не кад до ла зи до про бле ма у функ ци о ни са њу, од но сно да се 
мо гу ја ви ти про бле ми због ло ших ме ђу људ ских од но са, ло ше ко му ни-
ка ци је, се лек тив ног при ма ња ин фор ма ци ја, тех нич ких пи та ња али и 
мно гих дру гих ин тер них и екс тер них фак то ра. Stre eck (1997) пи ше да 
је ди на ми ка од но са у ти му из ра же ни ја што су ,,ко ри сни ци’’ зах тев ни ји, 
са сло же ни јим про бле ми ма, а по себ но ка да су у пи та њу де ца. Због то га 
Ben nett, Rol he i ser-Ben nett & Ste vahn (1991) на во де со ци јал не ве шти не 
по треб не за рад у ти му: под јед на ко уче шће свих чла но ва, охра бри ва ње 
дру гих, кри ти ко ва ње иде ја, а не љу ди, ин те гри са ње иде ја у јед ну стра-
те ги ју, ак тив но слу ша ње, при зна ва ње вред но сти дру гих, из ра жа ва ње не-
вер бал не по др шке, по што ва ње свих чла но ва гу пе, са мо кон тро ла по на-
ша ња, опи си ва ње осе ћа ња и још мно го дру гих.

Де фек то лог и тим ски рад

Де фек то ло зи су оспо со бље ни да ко ри сте сво ја зна ња и ве шти не за 
рад са де цом и омла ди ном раз ли чи тих ти по ва и ни воа оме те но сти, у 
пре вен ци ји, де тек ци ји, ди јаг но сти ко ва њу, ха би ли та ци ји и ре ха би ли та-
ци ји, ева лу а ци ји, вас пи та њу и обра зо ва њу, про фе си о нал ном оспо со-
бља ва њу и за по шља ва њу. Де фек то лог као струч њак за рад са осо ба ма са 
раз ли чи тим вр ста ма оме те но сти (ин те лек ту ал на оме те ност, глу во ћа и 
на глу вост, сле по ћа и сла бо ви дост итд.) у свим раз вој ним фа за ма и ета-
па ма жи во та осо ба са оме те но шћу пре у зи ма уло гу и од го вор ност у ти му 
ка ко би се до био и одр жао хо ли стич ки при стип ко ји је услов успе шне 
со ци јал не укљу че но сти ових осо ба. С об зи ром да де фек то лог мо же ра-
ди ти у обра зов ним и здрав стве ним ин сти ту ци ја ма, ин сти ту ци ја ма за со-
ци јал ни рад, про фе си о нал ну ори јен та ци ју и пред у зе ћи ма ко ја за по шља-
ва ју осо бе са оме те но шћу, под руч је ра да де фек то ло га је ра зно вр сно и 
ком плек сно. У за ви сно сти од по тре ба де те та са оме те но шћу де фек то лог 
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тре ба да бу де спре ман да са ра ђу је са струч ња ци ма раз ли чи тих про фи ла 
(ле кар, пси хо лог, пе да гог, учи тељ, на став ник, со ци јал ни рад ник и др.).  

Са ин клу зи јом де це са оме те но шћу у ре до ван си стем обра зо ва ња де-
фек то лог ни је са мо струч њак у шко ла ма за де цу са оме те но шћу већ и у 
ре дов ним шко ла ма. Раз ли чи ти мо де ли ин клу зив ног обра зо ва ња има ју 
раз ли чи те зах те ве од де фек то ло га, ко ји за ви се од то га ка ко те че тран-
зи тив ни про цес уче ни ка са оме те но шћу од спе ци јал не шко ле (шко ле за 
де цу са оме те но шћу) ка ти пич ној обра зов ној сре ди ни. По ред то га, де-
фек то лог је усме рен на ак тив ну са рад њу са учи те љи ма, на став ни ци ма и 
дру гим чла но ви ма школ ског ти ма. Са рад ња је кључ на реч ко ја по ве зу је 
све чла но ве ти ма ка ко би оства ри ли за јед нич ки циљ тј. ин те гра ци ју де-
це са оме те но шћу (Pu gach, Johnson, 1989). У том сми слу, нео п ход но је 
да су за јед нич ка ве ро ва ња, ак тив но сти и при ни ци пи де ло ва ња школ ског 
ти ма до бро ар ти ку ли са ни и да под јед на ко ва же у ин тер ним (шко ли) и 
екс тер ним усло ви ма (ло кал ној и ши рој за јед ни ци) (Pe ters, 2004). 

ЦИљ РА ДА

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је де фек то лог у свом ра ду усме рен на 
са рад њу са струч ња ци ма раз ли чи тих про фи ла, спо соб но сти за тим ски 
рад су нео п ход не из ви ше раз ло га. Пр во, оне омо гу ћа ва ју све стра ни 
при ступ и по др шку де те ту са оме те но шћу, и дру го, мул ти ди сциплнар-
ност омо гу ћа ва раз вој и пер ма нент но уна пре ђе ње те о ри је и прак се сва-
ке на уч не обла сти по на о соб и на у ке у це ли ни. Оп шти циљ ис тра жи ва ња 
је утвр ди ти ка ко де фек то ло зи (оли го фре но ло зи, сур до ло зи) пер ци пи-
ра ју се бе као чла но ве ти ма у шко ла ма у ко ји ма су за по сле ни. По себ ни 
ци ље ви су утвр ди ти да ли по сто ји ди стинк ци ја ме ђу а) де фек то ло зи ма 
раз ли чи тих усме ре ња тј. оли го фре но ло га и сур до ло га, и ако по сто ји у 
че му се она огле да, б) ис пи та ни ци ма раз ли чи те ста ро сне до би, и ц)  ис-
пи та ни ци ма му шког и жен ског по ла. 

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло 120 ис пи та ни ка оба по ла ( 99 или 82,5% 
жен ског по ла и 21 или 17,5%  му шког по ла тј.17,5%) ста ро сне до би од 
25 до 60 го ди на. Не у јед на че ност узор ка по по лу је по сле ди ца фе ми ни-
за ци је про фе си ја де фек то ло га ко ја је тра ди ци о нал но при сут на. До ми-
на ци ја јед ног по ла у про фе си ји је при сут на и код на став ни ка, учи те ља, 
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ма шин ских ин же ње ра и др. Узор ком су об у хва ће ни де фек то ло зи две 
уже на уч не обла сти или сме ра (65 или 54,20% оли го фре но ло га и 55 тј. 
45,80% сур до ло га) ко ји су за по сле ни у шко ла ма за основ но и сред ње 
обра зо ва ње ла ко ин те лек ту ал но оме те них и глу вих и на глу вих уче ни ка 
на те ри то ри ји Бе о гра да. 

Гра фи кон 1. Ди стри бу ци ја узор ка пре ма ужој на уч ној обла сти  
де фек то ло га и ста ро сној до би

Узо рак чи ни 42 или 35% ис пи та ни ка ста ро сне до би од 25 до 35 го ди-
на, 41 или 34,2% ис пи та ни ка од 36 до 45 го ди на и 37 или 30,8% ис пи та-
ни ка од 46 до 60 го ди на. Ди стри бу ци ја узор ка пре ма ужој на уч ној обла-
сти де фек то ло га и ста ро сној до би ука зу је да је укљу че но 23 или 19,2% 
оли го фре но ло га (струч њак ко ји ра ди са де цом с те шко ћа ма у мен тал-
ном раз во ју) ста ро сне до би од 25 до 35 го ди на и исти број оли го фре-
но ло га (21 или 17,5%) ста ро сне до би од 36 до 45 го ди на и од 46 до 60 
го ди не. Сур до ло га (струч њак ко ји ра ди с глу вом и на глу вом де цом) ста-
ро сне до би од 25-35 го ди на има 19 или 15,8%, 20 или 16,6% сур до ло га 
ста ро сне до би од 36 до 45 и 16 или 13,3% сур до ло га од 46 до 60 го ди на 
(гра фи кон 1). 

Мер ни ин стру мент

За по тре бе ис тра жи ва ња ко ри шћен је Упит ник о аспек ти ма тим-
ског ра да  (Ко болт, 2007) са 60 тврд њи ди хо том ног ти па ко је ре флек ту ју 
ми шље ње и ста во ве за по сле них о функ ци о ни са њу ти ма кроз шест аспе-
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ка та (та бе ла 1), а ре зул та ти се об ра ђу ју за по је ди нач на под руч ја и упит-
ник у це ли ни.

Та бе ла 1. Аспек ти и ди мен зи је тим ског ра да 

Аспек ти: Ди мен зи је ко је про це њу је 

1. Окру же ње

Ве ли чи на ти ма, де ло ва ње на про ме не у окру же њу, по зна-
ва ње ме то да груп ног ра да, све сност уло ге уну тар ти ма, све-
сност ква ли те та од но са са са рад ни ци ма ван ти ма, пре зен-
та ци ја сво јих иде ја, ко му ни ка ци ја на за јед нич ким са стан-
ци ма, до бра ор га ни за ци ја са ста на ка

2. По на ша ња
Ме ђу соб но по што ва ње и по др шка уну тар ти ма, за јед нич ки 
рад, бли скост, по што ва ње пра ви ла са рад ње, ко ор ди ни ра ни 
рад, по зи тив на ат мос фе ра, ме ђу соб но по ве ре ње и по хва ле

3. Спо соб но сти

Отво ре ност у ко му ни ка ци ји и иде ја ма за рад, утвр ђи ва ње 
пре пре ка у ра ду, за јед нич ко ре ша ва ње кон флик та, ме ђу-
соб но по зна ва ње, кре а тив ност у ра ду, све сност да смо за-
јед но ја чи, пла ни ра ње и ор га ни за ци ја

4. Вред но сти

По што ва ње ауто но ми је чла но ва ти ма, не ма не ре ше них су-
ко ба, ме ђу соб на по ве за ност, уче ње је дан од дру гог, раз ме-
на ми шље ња, пра ти ти во ђу и би ти во ђа, за јед нич ка уве ре-
ња, афир ма ци ја ти ма

5. Иден ти тет

Ускла ђи ва ње лич них са за јед нич ким ци ље ви ма, ин ди ви ду-
ал ни раз вој, по де ла за да та ка и уло га, зна чај ра да, по што-
ва ње раз ли чи тих спо соб но сти и та лен та, по ве за ност, то ле-
ран ци ја на раз ли чи тост 

6. Сми сао

Раз вој ти ма, ускла ђе ност лич них и тим ских ви зи ја, за јед-
нич ки до при нос, ути цај ме ђу соб них од но са на рад, до жи-
вљај зна ча ја тим ског ра да у ши рем дру штве ном зна че њу, 
ко ри сти од тим ског ра да ван уста но ве

Ста ти стич ка об ра да по да та ка

При ли ком об ра де по да та ка ко ри сти ли смо ме то де де скрип тив не 
ста ти сти ке (фре квент ност, арит ме тич ка сре ди на, стан дард на де ви ја ци-
ја), ме ре ко ре ла ци је и не па ра ме триј ске те сто ве (Цхи-сqуаре тест,  Кру-
скал-Wаллис и Фри ед ман тест).
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Тим тре ба да бу де од го во ран за пла ни ра ње, им пле мен та ци ју, упра-
вља ње и вред но ва ње свих ак тив но сти у шко ли. По сто ји мно го вр ста ти-
мо ва и тим ског ра да, мо же би ти ева лу а ци о ни или тим за про це ну, тим 
за ин ди ви ду ал не обра зов не про гра ме, тран зи тив ни ти мо ви, ти мо ви за 
функ ци о нал ну про це ну по на ша ња итд. Сва ки од на ве де них ти мо ва зах-
те ва аде кват ну са рад њу чла но ва уну тар ти мо ва и са рад њу раз ли чи тих 
ти мо ва у ци љу на пре до ва ња уче ни ка са оме те но шћу у свим обла сти ма 
(на ака дем ском, пси хо фи зич ком, пси хо со ци јал ном ни воу). 

По мо ћу Фри ед ма но вог те ста је утвр ђе но да до би је ни ре зул та ти има-
ју из у зет но ви сок сте пен по у зда но сти (Fri ed man, ″² = 23207, дф 5, п≤ 
0.000). Вред но сти гло бал ног ско ра кре ћу се у ра спо ну од 16-59 по е на 
(АС=45,18, СД=9,65) пре ма ко јим је фор ми ра но пет ка те го ри ја ис пи та-
ни ка: Пр ва ка те го ри ја ис пи та ни ка чи ји су ско ро ви до 20 по е на нај ви ше 
од сту па ју од тим ског ра да, до пе те ка те го ри је чи ји се гло бал ни ско ро ви 
кре ћу у ра спо ну од 51-60 по е на, ко ји су ве о ма за до вољ ни ка ко сво јим 
ста ту сом у ти му та ко и функ ци о ни са њем ти ма ко ме при па да ју. Ди стри-
бу ци ја де фек то ло га у од но су на пет ка те го ри ја (АС=3,98, СД=0,96) при-
ка за на је на  гра фи ко ну 2 .

Гра фи кон 2. Вред но сти гло бал ног ско ра пре ма ка те го ри ја ма

просечно

олигофренолози

сурдолози
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Вред но сти гло бал ног ско ра пре ма ка те го ри ја ма ука зу ју да де фек-
то ло зи има ју тим ски, од но сно ко лек тив ни дух бу ду ћи да је нај ве ћи број 
ис пи та ни ка, њих 48 или 40% до сти гло вр ло до бар ранг, а 41 или 34,2% 
од лич ним ско ром пер ци пи ра свој по ло жај у ти му и за до вољ ство ти мом 
са ко јим ра ди. Упр кос чи ње ни ци да се тим ски рад де фек то ло га не мо же 
од ви ја ти по иде ал но те о риј ски за ми шље ним мо де ли ма у кон тек су ор-
га ни за ци је вас пит но обра зов ног ра да, ови ре зул та ти по ка зу ју зна чај ну 
про фе си о нал ну од го вор ност у струк ту и ра њу ра да. 

Та бе ла 2. Ко ре ла ци је аспе ка та тим ског ра да

 Окру- 
 же ње

По на - 
ша ње

Спо со- 
б но сти

Вред - 
но сти

Иден ти- 
 тет Сми сао

Окру же ње
 
 

р
п
Н

1
 

120

.593(**)
.000
120

.439(**)
.000
120

.614(**)
.000
120

.488(**)
.000
120

.388(**)
.000
120

По на ша ње
 
 

р
п
Н

.593(**)
.000
120

1
 

120

.770(**)
.000
120

.768(**)
.000
120

.633(**)
.000
120

.540(**)
.000
120

Спо соб но сти
 
 

р
п
Н

.439(**)
.000
120

.770(**)
.000
120

1
 

120

.768(**)
.000
120

.548(**)
.000
120

.557(**)
.000
120

Вред но сти
 
 

р
п
Н

.614(**)
.000
120

.768(**)
.000
120

.768(**)
.000
120

1
 

120

.577(**)
.000
120

.470(**)
.000
120

Иден ти тет
 
 

р
п
Н

.488(**)
.000
120

.633(**)
.000
120

.548(**)
.000
120

.577(**)
.000
120

1
 

120

.609(**)
.000
120

Смисао
 
 

р
п
Н

.388(**)
.000
120

.540(**)
.000
120

.557(**)
.000
120

.470(**)
.000
120

.609(**)
.000
120

1
 

120

**  Cor re la tion is sig ni fi cant at the 0.01 le vel (2-ta i led).

До би је ни ре зул та ти у та бе ли 2 ука зу ју да по сто ји ста ти стич ки зна-
чај на по ве за ност свих аспе ка та тим ског ра да де фек то ло га (п≤0,01). Мо-
же мо прет по ста ви ти да су де фек то ло зи за до вољ ни тим ским ра дом и ор-
га ни за ци јом уну тар шко ла у ко ји ма ра де, као и да ко ре ла ци ја сва ког 
по је ди нач ног аспек та тим ског ра да де тер ми ни ше њи хо ву пер цеп ци ју о 
гло бал ној сли ци ко ју има ју о свом ти му. 
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Та бе ла 3 – Од нос оли го фре но ло га и сур до ло га пре ма тим ском ра ду

окру же ње по на ша ње спо соб но сти вред но сти иден ти тет сми сао

Х
Дф
п

0,229
1

0.632

0,094
1

0.760

0,054
1

0.816

1,145
1

0.285

0,017
1

0.897

0,015
1

0.902

На осно ву Kru skal-Wal lis те ста је утвр ђе но да у гло ба лу не по сто ји 
раз ли ка из ме ђу оли го фре но ло га и сур до ло га пре ма тим ском ра ду (та бе-
ла 3). Од но сно, раз ли ка ни је еви ден ти ра на ни у јед ном аспек ту тим ског 
ра да ко је смо про це њи ва ли. Ре зул та ти ука зу ју да са мо у сме ра ва ње осо бе 
у раз ли чи те уже на уч не обла сти спе ци јал не еду ка ци је и ре ха би ли та ци је 
не ути че на од нос пре ма тим ском ра ду. 

Та бе ла 4. Ути цај ста ро сне до би на тим ски рад

Аспек ти  
тим ског ра да

Ста ро сна  
доб N Mean Rank H df p

Окру же ње
25-35
36-45
46-60

42
41
37

49.93
62.00
70.84

7.439 2 0.024

По на ша ње
25-35
36-45
46-60

42
41
37

56.71
67.87
56.64

2.898 2 0.235

Спо соб но сти
25-35
36-45
46-60

42
41
37

58.23
71.23
51.19

6.977 2 0.031

Вред но сти
25-35
36-45
46-60

42
41
37

55.35
70.60
55.16

5.387 2 0.068

Иден ти тет
25-35
36-45
46-60

42
41
37

48.26
73.74
59.72

11.633 2 0.003

Сми сао
25-35
36-45
46-60

42
41
37

50.98
66.37
64.81

5.033 2 0.081

Ана ли зом та бле 4 је утвр ђе но да су аспек том окру же ња (п=0,024) 
нај ви ше су за до вољ ни ста ри ји ис пи та ни ци (46-60 го ди на) ко ји се на ла-
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зе у фа зи ста бил них и утвђе них по зи ци ја, све сни сво јих и ту ђих уло га и 
од но са уну тар ор га ни за ци је. Мла ђи де фек то ло зи су нај ма ње за до вољ-
ни овом об ла шћу што је ра зу мљи во због пе ри о да адап та ци је на рад но 
ме сто, тра же ња си гур но сти као и ана ли зе раз ли чи тих про фе си о нал них 
оче ки ва ња. Ис пи та ни ци сред ње до би (36-45 го ди на) про це ни ли су под-
руч је иден ти те та (п=0,003) нај ви шим ран гом, за раз ли ку од мла ђих ко ји 
још увек не ма ју осе ћај по ве за но сти, до жи вљај ја сне уло ге и ста ту са у 
ти му као ни осве шће ног зна че ња свог ра да и ра да сво је гру пе. Аспект 
спо соб но сти про це њу је пла но ве и раз ли чи те на чи не кре а тив но сти ко-
је се ко ри сти у за јед нич ком ра ду у ци љу пре ва зи ла зе ња пре пре ка. Не 
тре ба се чу ди ти што су у овом сег мен ту (п=0,031) ста ри ји ис пи та ни-
ци пер ци пи ра ли сво је спо соб но сти ни жим ско ром, све сни чи ње ни це о 
пред сто је ћем за вр шет ку рад ног ве ка, док су ис пи та ни ци сред ње до би 
нај о тво ре ни ји за но ве иде је, мо гућ но сти за јед нич ког ра да, те сма тра ју 
да мо гу про на ћи сна ге ко ја ће им омо гу ћи ти лак ше ре ша ва ње про фе си-
о нал них иза зо ва. 

Та бе ла 5 – Ути цај по ла на тим ски рад 

Аспек ти  
тим ског ра да пол N Mean 

Rank H df p

Окру же ње му шки
женски

21
99

40.02
64.84 9.084 2 0.003

По на ша ње му шки
женски

21
99

45.57
63.67 4.864 2 0.027

Спо соб но сти му шки
женски

21
99

50.21
62.68 2.306 2 0.129

Вред но сти му шки
женски

21
99

51.48
62.41 1.758 2 0.185

Иден ти тет му шки
женски

21
99

38.21
65.23 10.890 2 0.001

Сми сао му шки
женски

21
99

48.43
63.06 3.160 2 0.075

Иако је узо рак дис про пор ци о на лан пре ма по лу, Kru skal-Wal lis те-
стом је утвр ђе на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у по је ди ним обла сти-
ма. Нај ве ћа ста ти стич ка зна чај ност по стиг ну та је у аспек ту иден ти те та 
(п=0,001), окру же ња (п=0,003) и по на ша ња (п=0,027) при че му су осо бе 
жен ског по ла за до вољ ни је функ ци о ни са њем у овим обла сти ма од осо-
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ба му шког по ла. С об зи ром да је фе ми ни за ци ја про фе си је де фек то ло га 
тра ди ци о нал но при сут на, а на ро чи то еви дент на у вас пит но обра зов ним 
уста но ва ма за де цу и мла де са оме те но шћу, ова кви ре зул та ти су и оче-
ки ва ни.

ЗА КљУ ЧАК 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да 74% ис пи та них де фек то ло га ве-
о ма по зи тив но пер ци пи ра сво је про фи ли са не уло ге и од го вор но сти у 
ти му као и спрем ност да се и да ље тим ски раз ви ја ју.

Раз ли ке ме ђу де фек то ло зи ма раз ли чи тих усме ре ња (оли го фре но-
ло зи и сур до ло зи) ни су про на ђе не, али бу ду ћа ис тра жи ва ња тре ба да 
укљу че и дру ге струч ња ке с ко ји ма де фек то ло зи нај че шће са ра ђу ју 
(пси хо ло зи, со ци јал ни рад ни ци, учи те љи, на став ни ци пред мет не на ста-
ве) ка ко би смо утвр ди ли раз ли ке у на ве де ним аспек ти ма тим ског ра да. 

Иако је у ис тра жи ва њу би ла не рав но мер на за сту пље ност ис пи та ни-
ка пре ма пол ној струк ту ри ипак се као ста ти стич ки зна чај ном раз ли-
ком по ка зао аспект иден ти те та, окру же ња и по на ша ња у ко ји ма су осо бе 
жен ског по ла би ле за до вољ ни је. 

Нај ве ће раз ли ке су утвр ђе не ме ђу ста ро сним гру па ма ис пи та ни ка. 
Ста ри ји ис пи та ни ци су за до вољ ни ји сег мен ти ма ко ји об у хва та ју окру-
же ње у ко ме ра де, за раз ли ку од нај мла ђих де фек то ло га ко ји још увек 
тра га ју за сво јим про фе си о нал ним иден ти те том и по зи ци јом у ти му. Та-
ко ђе, ста ри ји де фек то ло зи су нај ма ње  за до вољ ни сег мен том спо соб но-
сти ко је под ра зу ме ва и од ре ђе но ме ња ње ста во ва и отво ре но сти за но ве 
ме то де и прин ци пе ра да ко је за ис пи та ни ке сред ње ста ро сне гру пе пред-
ста вља ју про фе си о нал ни иза зов. Ана ли зи ра ју ћи тре нут ни ста тус де фек-
то ло га у тран сфор ми са ном вас пит но обра зов ном си сте му, сма тра мо да 
до би је ни ре зул та ти о њи хо вој спрем но сти за тим ски рад ин кли ни ра ју 
ре спек та бил ни ји ста тус стру ке.

Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју ко ји обра зу је де фек то ло ге за рад 
са осо ба ма са раз ли чи тим вр ста ма и сте пе ни ма оме те но сти, раз ви ја осе-
ћај ем па ти је ко је, на до гра ђе не спек тром те о рет ских зна ња и ве шти на, 
до при но се раз у ме ва њу ди на ми ке од но са у раз ли чи тим со ци јал ним си-
сте ми ма, јер де фек то ло зи то ком сту диј ских про гра ма сти чу нео п ход не 
ком пе тен ци је за ак тив ним уче ство ва њем у струч ним ти мо ви ма.
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ASPECTS OF TEAMWORK OF DEFECTOLOGISTS IN SCHOOL

MARINA RADIć ŠESTIć, BILJANA MILANOVIć DOBROTA, 
VESNA RADOVANOVIć

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SuMMARy

The work domain of a defectologist is comprehensive and complex 
therefore it is almost impossible to perform it successfully and maintain 
high quality without the cooperation with experts of contiguous professions. 
Defectologist as a certain team member is mostly present in teams which 
function in educational work of persons with disability. Bearing in mind 
that context the objective of this paper is to establish how defectologists 
perceive themselves as school team members. The sample encompassed 
120 defectologists, oligophrenologists (N= 65) and surdologists (N= 55), of 
both genders, aged 25-60 years. The Questionnaire on Teamwork Aspects 
(Kobolt, 2007), which reflects notions and attitudes of employees on the 
team functioning through six aspects, was used as an instrument. The results 
obtained with high statistical reliability (p≤0.000) demonstrated that 74% 
of the surveyed defectologists perceived their roles and responsibilities 
within the team very positively, as well as readiness to continue to improve 
in the domain of teamwork. The differences among oligophrenologists and 
surdologists were not established, while the aspect of identity, environment 
and behavior manifested as a statistically significant difference in terms 
of gender, wherein female participants were more satisfied. The greatest 
statistical differences were identified among the age groups of participants. 
Older participants have been more satisfied with segments involving 
working milieu, unlike the youngest defectologists who are still searching 
for their professional identity and position in the team.

KEY WORDS: defectologist, aspects, teamwork
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ИСПУЊЕНОСТ И КОРИШЋЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ 
УСЛОВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Иван Коларевић1, Радмила Никић, Фадиљ Еминовић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Овај рад се ба ви ис пи ти ва њем ста во ва ди рек то ра и на став ни ка раз-
ред не на ста ве де сет бе о град ских основ них шко ла о ма те ри јал ним усло ви ма 
на ста ве у шко ла ма. Рад има за циљ да утвр ди у ко јој ме ри и на ко ји на чин 
се ко ри сте на став на сред ства и вр сте на став них сред ста ва ко је се ко ри сте, 
као и да утвр ди сте пен ис пу ње но сти ма те ри јал них усло ва у по гле ду про сто-
ра у основ ним шко ла ма, пре ма ста во ви ма ди рек то ра шко ла и на став ни ка 
раз ред не на ста ве. Обра зов на тех но ло ги ја све ви ше на пре ду је, те је је дан од 
ци ље ва утвр ди ти где се на ша зе мља на ла зи у по гле ду при ме не ове тех но-
ло ги је у обра зов ном си сте му. Овај рад има за циљ и да утвр ди у ко јој ме ри 
је при сут на свест о ва жно сти ово га код ди рек то ра и на став ни ка раз ред не 
на ста ве, као ва жних ка ри ка обра зов ног си сте ма. Рад са др жи те о рет ски део, 
где су нај кра ће пред ста вље ни пој мо ви ма те ри јал них усло ва раз ред не на ста ве 
– на став ног про сто ра и на став них сред ста ва, као и њи хо ве уло ге у обра зов-
ном си сте му. За тим, у окви ру ис тра жи вач ког де ла су пред ста вље ни ме то-
до ло ги ја ис тра жи ва ња и ис кљу чи во нај ва жни ји ре зул та ти до би је ни овим ис-
тра жи ва њем и њи хо во по ре ђе ње са слич ним ис тра жи ва њем од пре не ко ли ко 
го ди на, ка ко би смо мо гли да ви ди мо ка ко су се од ви ја ле про ме не до да нас. 

УВОД

Сва ка ко да тех но ло ги ја из да на у дан све ви ше на пре ду је. Све је ве-
ћи број раз ли чи тих сред ста ва, уре ђа ја, апа ра та, ма ши на итд., ко ји има ју 
ви ше стру ку при ме ну. Ова чи ње ни ца се од ра жа ва и на вас пит но – обра-
зов ни про цес. Обра зов на тех но ло ги ја је по ста ла по себ на гра на, ко ја се 
ба ви упра во на ста вом и при ме ном раз ли чи те тех но ло ги је у на став ном 

1 студент мастер академских студија на ФАСПЕР-у
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про це су. Свест о ва жно сти ква ли тет ног обра зо ва ња све ви ше ра сте код 
љу ди. Ула же се ви ше нов ца у обра зо ва ње, шко ле би ва ју опре мље ни је и 
ма те ри јал ни усло ви за рад бо љи. Уче ни ци до би ја ју ви ше и бо ље мо гућ-
но сти за уче ње. Да ли све баш функ ци о ни ше ова ко, на ро чи то ка да је у 
пи та њу на ша зе мља, у од ре ђе ној ме ри ће нам по ка за ти овај рад...

Те о риј ски оквир

„У на став ном ра ду при ме њу ју се на став ни објек ти и на став на сред-
ства (ме ди ју ми)“ (Гран дић Р., 2001, стр. 225)

Про стор за рад тре ба да бу де и ар хи тек тон ски и ди дак тич ки по го дан 
за са вре ме ну на ста ву и сло бод не ак тив но сти. Ка да је реч о ар хи тек тон-
ском уре ђе њу про сто ра, тре ба има ти на уму да он тре ба да бу де по себ но 
уре ђен за уче ни ке ко ји има ју од ре ђе ну вр сту мо то рич ких по ре ме ћа ја, 
ко ји се те шко кре ћу или ко ри сте ко ли ца (Ни кић Р., 2008).  

Пре ма Ле кић Ђ. (1993), уре ђе ње про сто ра за рад се од но си на спе ци-
ја ли зо ва не учи о ни це раз ред не на ста ве и школ ску ме ди ја те ку. 

„Учи о ни ца је ди дак тич ки при ла го ђе на про сто ри ја (обје кат) у ко јој 
се одр жа ва на ста ва“ (Ви ло ти је вић М., 2000, стр. 522). Да би рад спе-
ци ја ли зо ва них учи о ни ца био ефи ка сан, тре ба по зна ва ти ње не од ли ке и 
ор га ни за ци ју ра да (Ле кић Ђ., 1993). 

„Ме ди ја те ка се са пе да го шког ста но ви шта де фи ни ше као вас пит но 
– обра зов на про сто ри ја, ко ја ко ри сти свим раз ре ди ма у шко ли, а где се 
при ку пља, об ра ђу је, ускла ђу је и ди се ме ни ра гра ђа из свих из во ра зна ња 
и уме ња и у окви ру свих пред ме та“ (Ни кић Р., 2008, стр. 63). Вла хо вић 
Б. (1987) на во ди да би школ ска ме ди ја те ка тре ба ло да има ви ше де ло ва: 
ин фор ма циј ски, ор га ни за ци о но – тех нич ки, про јек ци о но – ре про дук-
циј ски, ки бер нет ски, ва ло ри за циј ски и би бли о теч ки део. 

По ред на ве де ног, по сто ји још на чи на за ор га ни зо ва ње про сто ра за 
рад. То су елек трон ске учи о ни це, ин тер ак тив не мул ти ме ди јал не учи о-
ни це, ра чу нар ски и ин тер нет цен три, мул ти ме ди јал не учи о ни це за на-
ста ву стра них је зи ка, ди ги тал не би бли о те ке итд. (Ви ло ти је вић М., 2000). 

„Сва ма те ри јал на сред ства за оства ри ва ње на став них зах те ва, ко ја 
на став ни ку или уче ни ку слу же за успе шно и ра зум но об ли ко ва ње и из-
во ђе ње обра зов ног и вас пит ног про це са, мо гу се озна чи ти као на став на 
сред ства“ (Тр на вац Н., Ђор ђе вић Ј., 2010, стр. 385).

На став на сред ства се тре ти ра ју као се кун дар ни из во ри усва ја ња зна-
ња, док су при мар ни из во ри усва ја ња зна ња они ко је на ла зи мо у објек-
тив ној при род ној и дру штве ној ствар но сти (Пе да го шка ен ци кло пе ди ја 
2, 1989). 
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На став на сред ства слу же да се објек тив на при род на и дру штве на 
ствар ност „уве ду“ у учи о ни цу, у си ту а ци ја ма ка да је не мо гу ће из ма ког 
раз ло га да се уче ни ци ди рект но упо зна ју са при мар ним из во ри ма усва-
ја ња зна ња. На став на сред ства раз ви ја ју раз ли чи те ког ни тив не и ко на-
тив не спо соб но сти (Ан то ни је вић Р., 2007). 

На став на сред ства ко ја су аде кват но кон стру и са на, про гра ми ра на и 
ко ри шће на, омо гу ћу ју пот пу ни ју ин те лек ту ал ну ак ти ви за ци ју уче ни ка 
при уче њу, во де ка актвном уче њу, мо ти ви шу уче ни ке и бу де им ин те-
ре со ва ње за на став ни са др жај, до при но се пот пу ни јој ди фе рен ци ја ци ји 
на став ног про це са, чи не га ква ли тет ни јим, олак ша ва ју рад на став ни ку 
ко ји има ви ше вре ме на за сво је пе да го шке ак тив но сти итд. Ме ђу тим, 
на став ник мо ра до бро да про це ни да ли су на став на сред ства по треб на 
за об ра ду не ког на став ног гра ди ва или не, и ако је су он да њи хо ва при-
ме на мо ра би ти до бро ис пла ни ра на – ко ја на став на сред ства се ко ри сте, 
ка ко се ко ри сте, за што се ко ри сте итд. Ко ри шће ње на став них сред ста ва 
ни ка ко не сме да бу де са мо се би циљ, да се на став ник по слу жи на став-
ним сред ством са мо за то да би упот пу нио вре ме или да би свој рад фор-
мал но оса вре ме нио (Ба ко вљев М., 2005).

По сто ји ве ли ки број кла си фи ка ци ја на став них сред ста ва, ко је су да-
ли раз ли чи ти ауто ри, а ко је се раз ли ку ју и по са мој кла си фи ка ци ји и по 
тер ми но ло ги ји. Ми из два ја мо ону за ко ју сма тра мо да је нај бо ља. Про-
да но вић Т., Нич ко вић Р. (1988) кла си фи ку ју на став на сред ства у де вет 
ка те го ри ја: вер бал на (из дво је не ре чи, раз не вр сте жи вог го во ра итд.), тек-
сту ал на (уџ бе ни ци и дру ги штам па ни ма те ри јал), ви зу ел на (мо де ли, сли-
ке, слај до ви, цр те жи, кар те, схе ме итд.), ауди тив на (ра зни зву ци из при ро-
де, му зич ки тон ски ефек ти, ра дио при јем ник, маг не то фон, ин стру мен ти 
итд.) , ауди о ви зу ел на (фил мо ви, те ле ви зиј ски пре но си итд.), елек трон ско 
– ауто мат ска (ком пју те ри ра зних ти по ва, ауто ма ти зо ва ни ин фор ма то ри, 
ком плек сни уре ђа ји еле крон ских учи о ни ца итд.), ма ну ел на (при бо ри и 
ма те ри ја ли за рад, ала ти, ма ши не, ин стру мен ти, апа ра ти, уре ђа ји итд.), 
екс пе ри мен тал на (екс пе ри мен тал ни при бо ри и ма те ри ја ли, апа ра ти и 
уре ђа ји итд.), и по моћ на тех нич ка сред ства (школ ске та бле, апли ка то ри, 
по ка зи ва чи, при чвр шћи ва чи, по сто ља, про јек ци о ни апа ра ти итд.). 

У на ста ви са уче ни ци ма са по себ ним обра зов ним по тре ба ма, на-
став на сред ства сва ка ко има ју нео пи си ву уло гу. На ро чи то, ка да је реч о 
уче ни ци ма са мо то рич ким по ре ме ћа ји ма, ко ји ма је због при ро де оште-
ће ња огра ни че но кре та ње и са мим тим про цес са зна ва ња (Илић – Сто-
шо вић Д., 2011).  

„Шко ла за те ле сно ин ва лид ну и бо ле сну де цу мо ра рас по ла га ти на-
став ним сред стви ма ко ја су про пи са на за ре дов ну шко лу, у бро ју ко ји 
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је у сра зме ри са бро јем уче ни ка у оде ље њу, али и по себ ним на став ним 
сред стви ма ко ји ма ће се ко ри сти ти у кућ ној на ста ви“ (Сто шље вић Л. и 
сар., 1997, стр. 294).  

ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ ОКВИР

Пред мет ис тра жи ва ња

Пред мет овог ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње ста во ва ди рек то ра и на-
став ни ка раз ред не на ста ве у основ ним шко ла ма о ис пу ње но сти ма те ри-
јал них усло ва на ста ве у по гле ду на став ног про сто ра и на став них сред-
ста ва, као и њи хо вом ко ри шће њу. 

Циљ ис тра жи ва ња

Циљ ис тра жи ва ња је утвр ди ти у ко јој ме ри, на ко ји на чин и ко ја на-
став на сред ства се ко ри сте и утвр ди ти сте пен ис пу ње но сти ма те ри јал-
них усло ва у по гле ду про сто ра у основ ним шко ла ма, пре ма ста во ви ма 
ди рек то ра шко ла и на став ни ка раз ред не на ста ве. 

Де фи ни са ње ва ри ја бли

За ви сне ва ри ја бле би у овом ис тра жи ва њу би ли упра во ста во ви ди-
рек то ра шко ла и на став ни ка раз ред не на ста ве. Не за ви сне ва ри ја бле би 
у овом слу ча ју би ле: ста рост, рад но ме сто, стру ка, го ди не рад ног ста жа, 
ин фор ми са ност у тре нут ку ис пи ти ва ња.

Ин стру мент про це не

Ано ним на ан ке та – упит ник по себ но кон стру и сан за при ли ке ис тра-
жи ва ња. По сто ји по се бан упит ник за ди рек то ре шко ла, а по се бан упит-
ник за на став ни ке раз ред не на ста ве. 

Узо рак

Узор ком су об у хва ће ни ди рек то ри и на став ни ци раз ред не на ста ве 
10 основ них шко ла у Бе о гра ду, 5 ре дов них и 5 спе ци јал них (10 ди рек-
то ра – 5 у ре дов ним и 5 у спе ци јал ним шко ла ма; 96 на став ни ка – 51 у 
ре дов ним и 45 у спе ци јал ним шко ла ма). 
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Ме сто и вре ме ис тра жи ва ња

Ис тра жи ва ње  је оба вље но у пе ри о ду мај – јун 2011. го ди не, у Бе о-
гра ду, у сле де ћим ре дов ним основ ним шко ла ма: ОШ „Јо ван По по вић“, 
ОШ „Сте ван Сре мац“, ОШ „Пе тар Пе тро вић Ње гош“, ОШ „Бра ћа Ба рух“, 
ОШ „Хи ља ду и три ста ка пла ра“; и спе ци јал ним основ ним шко ла ма: ОШ 
„Др Дра ган Хер цог“, ОШ „Ра ди вој По по вић“, ОШ „Дра ган Ко ва че вић“, 
ОШ „Ду шан Ду га лић“, ОШ „Но ви Бе о град“. 

По ла зне хи по те зе

По ла зне хи по те зе су сле де ће: да су ди рек то ри шко ла и на став ни ци 
раз ред не на ста ве пре те жно осо бе са ду го го ди шњим ис ку ством иза се бе, 
да је свест код ди рек то ра шко ла и на став ни ка раз ред не на ста ве о ва жно-
сти аде кват них ма те ри јал них усло ва за из во ђе ње на ста ве на ви со ком 
ни воу, да су шко ле да нас бо ље опре мље не не го у ра ни јим пе ри о ди ма, да 
се на став на сред ства ко ри сте на аде ква тан на чин и у аде кват ном оби му 
и ра зно ли ко сти. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Та бе ла ДН.1 – Пол

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

Му шкар ци же не Му шкар ци же не

30% 70% 6,25% 93,75%

У Та бе ли ДН.1 мо же мо ви де ти за сту пље ност по ло ва. Има мо да је 
ис тра жи ва ње об у хва ти ло ви ше ди рек то ра шко ла жен ског по ла – 70% (7 
/ 10), не го му шког по ла – 30% (3 / 10). Да ље, има мо да је ис тра жи ва ње 
об у хва ти ло ви ше на став ни ка раз ред не на ста ве жен ског по ла – 93,75% 
(90 / 96), не го му шког – 6,25% (6 / 96). 

Та бе ла ДН.2 – Стру ка (за вр шен фа кул тет)

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

ФА СПЕР Учи тељ ски Дру го ФА СПЕР Учи тељ ски Дру го

30% 0% 70% 32,29% 32,29% 35,42%
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Ка да је реч о стру ци (за вр ше ном фа кул те ту), у Та бе ли ДН.2 мо же-
мо ви де ти за сту пље ност од ре ђе них стру ка. Та ко, нај ви ше је ди рек то ра 
шко ла ко ји ни су за вр ши ли ни Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха-
би ли та ци ју, ни Учи тељ ски фа кул тет – 70% (7 / 10), за тим оста так, ма-
њи број је оних ко ји су за вр ши ли Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и 
ре ха би ли та ци ју – 30% (3 / 10), док оних ко ји су за вр ши ли Учи тељ ски 
фа кул тет не ма – 0% (0 / 10). Од ди рек то ра ко ји су за вр ши ли не ки дру ги 
фа кул тет, нај за сту пље ни ји је Фи ло зоф ски фа кул тет, а ту су још и Фа кул-
тет спор та и фи зич ког вас пи та ња, Фи ло ло шки фа кул тет, Фа кул тет ле пих 
умет но сти и Ма те ма тич ки фа кул тет. Да ље, ви ди мо да је нај ви ше на став-
ни ка раз ред не на ста ве ко ји ни су за вр ши ли ни Фа кул тет за спе ци јал ну 
еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, ни Учи тељ ски фа кул тет – 35,42% (34 / 96), 
за тим не што ма њи, под јед нак број је оних на став ни ка ко ји су за вр ши ли 
Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју – 32,29% (31 / 96), 
од но сно Учи тељ ски фа кул тет – 32,29% (31 / 96). Сви на став ни ци, ко ји 
ни су за вр ши ли не ки од ова два фа кул те та, су за пра во за вр ши ли Ви шу 
пе да го шку шко лу (Пе да го шку ака де ми ју). 

Та бе ла ДН.3 – Го ди не ста ро сти

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

До 35 г. 36 – 50 г.  Од 51 г. До 35 г. 36 – 50 г.  Од 51 г.

0% 50% 50% 14,58% 55,21% 30,21%

У Та бе ли ДН.3, мо же се ви де ти за сту пље ност раз ли чи тих ста ро сних 
до би, ка да је реч о да тим ис пи та ни ци ма. Та ко, ви ди мо да има 0% (0 / 
10) ди рек то ра шко ла ко ји има ју до 35 го ди на, да кле не ма их, док су ди-
рек то ри за пра во по де ље ни на 50% (5 / 10) оних ко ји има ју од 36 до 50 
го ди на и 50% (5 / 10) оних ко ји има ју 51 и ви ше го ди на. Да ље, ви ди мо да 
има нај ви ше на став ни ка раз ред не на ста ве ко ји има ју од 36 до 50 го ди на 
– 55,21% (53 / 96), ма ње је оних ко ји има ју 51 и ви ше го ди на – 30,21% 
(29 / 96), док је нај ма њи број оних ко ји има ју 35 и ма ње го ди на – 14,58% 
(14 / 96). Да кле, ве о ма ма ло има мла дих на став ни ка у ис пи та ном узор ку. 

Са да, Та бе ла ДН.4 ће нам по слу жи ти да ви ди мо ко ли ко го ди на су 
ис пи та ни ци про ве ли ра де ћи са уче ни ци ма раз ред не на ста ве. Ви ди мо да 
50% (5 / 10) ди рек то ра не ма уоп ште ни јед ну го ди ну ра да у раз ред ној 
на ста ви, 30% (3 / 10) ди рек то ра има од 1 до 10 го ди на ра да у раз ред ној 
на ста ви, 10% (1 / 10) ди рек то ра од 11 до 20 го ди на ра да у раз ред ној на-
ста ви и 10% (1 / 10) ди рек то ра 21 и ви ше го ди на ра да у раз ред ној на ста-
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ви. Да кле, мо же мо за кљу чи ти да је по ло ви на ис пи та них ди рек то ра пре 
не го што је до шло на то ме сто, ра ди ло дру гу вр сту по сла, би ло у окви ру 
обра зов ног си сте ма, би ло ван ње га. Да ље, има мо да је нај ви ше на став ни-
ка раз ред не на ста ве ко ји су у раз ред ној на ста ви про ве ли 21 и ви ше го ди-
на ра да – 39,58% (38 / 96), док је не што ма њи, под јед нак број на став ни ка 
ко ји су у раз ред ној на ста ви про ве ли од 11 до 20 го ди на – 30,21% (29 / 
96), од но сно до 10 го ди на ра да – 30,21% (29 / 96). Да кле, ве ћи на на став-
ни ка има до ста ис ку ства иза се бе.  

Та бе ла ДН.4 – Го ди не ра да у раз ред ној на ста ви

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

0 1 – 10 г. 11 – 20 г Од 21 г. 0 1 – 10 г. 11 – 20 г Од 21 г.

50% 30% 10% 10% 0% 30,21% 30,21% 39,58%

Та бе ла ДН.5 – За до вољ ност ма те ри јал ним усло ви ма ра да у шко ли

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

Про стор Наст. сред ства Про стор Наст. сред ства

Да Не М.Б. Да Не М.Б. Да Не М.Б. Да Не М.Б.

10% 20% 70% 0% 20% 80% 26,04% 15,63% 58,33% 12,50% 22,92% 64,58%

Ис пи та ни ци су упи та ни, да ли су за до вољ ни ма те ри јал ним усло ви-
ма ра да у шко ли. Та бе ла ДН.5 по ка зу је нам шта су ди рек то ри од го во-
ри ли ка да је у пи та њу за до вољ ност про сто ром ко јим шко ла рас по ла же. 
Ви ди мо да је нај ма њи про це нат ис пи та них ди рек то ра од го во рио да је 
за до вољ но про сто ром ко јим шко ла рас по ла же – 10% (1 / 10), за тим да 
је не што ве ћи про це нат ди рек то ра од го во рио да ни је за до вољ но про сто-
ром ко јим шко ла рас по ла же – 20% (2 / 10), док је нај ве ћи про це нат ди-
рек то ра од го во рио да про стор ко јим шко ла рас по ла же мо же би ти бо љи 
– 70% (7 / 10). Ву ја чић М. и То до ро вић Ј. (2007) у ра ду „Опре мље ност 
шко ле у функ ци ји по бољ ша ња ква ли те та вас пит но – обра зов ног про це-
са“, из но се ре зул та те ис тра жи ва ња TIMSS 2007 (Trends in In ter na ti o nal 
Mat he ma tics and Sci en ce Study) за Ср би ју. Пре ма ово ме, 55% ди рек то ра 
шко ла је ми шље ња да про стор за на ста ву са мо до не кле ути че на успе-
шно из во ђе ње на ста ве, за тим 36% ди рек то ра ми сли да про стор за на ста-
ву уоп ште не ути че на успе шно из во ђе ње на ста ве, док 19% ди рек то ра 
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шко ла ми сли да про стор за на ста ву мо же мно го да ути че на на ста ву. 
Да кле, ви ди мо да се свест о ва жно сти аде кват ног про сто ра за на ста ву 
до да нас не што по ве ћа ла код ди рек то ра шко ла. Ка да је реч о то ме да 
ли су ди рек то ри за до вољ ни на став ним сред стви ма ко ја шко ла по се ду је, 
ви ди мо да је нај ви ше оних ко ји ми сле да шко ла мо же би ти бо ље опре-
мље на на став ним сред стви ма – 80% (8 / 10), вр ло ма ло је оних ко ји ни су 
за до вољ ни на став ним сред стви ма шко ле – 20% (2 / 10), док оних ко ји 
су за до вољ ни на став ним сред стви ма ко је шко ла по се ду је не ма – 0% (0 
/ 10). Да ље, на став ни ци раз ред не на ста ве су та ко ђе пи та ни да ли су за-
до вољ ни ма те ри јал ним усло ви ма ра да у шко ли. Ка да је реч о про сто ру 
ко јим шко ла рас по ла же, ви ди мо да је нај ма њи про це нат ис пи та них на-
став ни ка од го во рио да ни је за до вољ но про сто ром ко јим шко ла рас по ла-
же – 15,63% (15 / 96), за тим да је не што ве ћи про це нат на став ни ка од-
го во рио да је сте за до вољ но про сто ром ко јим шко ла рас по ла же – 26,04% 
(25 / 96), док је нај ве ћи про це нат на став ни ка раз ред не на ста ве од го во-
рио да про стор ко јим шко ла рас по ла же мо же би ти бо љи – 58,33% (56 / 
96). Ка да је реч о за до вољ но сти на став ни ка на став ним сред стви ма ко ја 
шко ла по се ду је, ви ди мо да је нај ви ше оних ко ји ми сле да шко ла мо же 
би ти бо ље опре мље на – 64,58% (62 / 96), за тим ма њи број на став ни ка је 
од го во рио да ни је за до вољ но на став ним сред стви ма у шко ли – 22,92% 
(22 / 96), док је нај ма њи број на став ни ка од го во рио да је сте за до вољ но 
на став ним сред стви ма ко ја шко ла по се ду је – 12,50% (12 / 96). На став ни-
ци и ди рек то ри ко ји ни су за до вољ ни на став ним сред стви ма и про сто ром 
ко је шко ла по се ду је или ми сле да мо гу би ти бо љи, као нај че шће раз ло ге 
на ве ли су да на став них сред ста ва не ма до вољ но, да су за ста ре ла и до-
тра ја ла, да не ма до вољ но учи о нич ког про сто ра и че сто су се жа ли ли и 
на фи скул тур ну са лу, што је све ре зул тат ло ше ма те ри јал не си ту а ци је и 
ти ме не до вољ не на бав ке но вих на став них сред ста ва и из град ње и опре-
ма ња но вих про сто ри ја и обје ка та. 

Та бе ла ДН.6 – Упо зна тост са но ви на ма на тр жи шту и по ну дом,  
ка да је реч о на став ним сред стви ма 

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

Да Не Да Не

80% 20% 89,58% 10,42%

У окви ру на ред ног пи та ња, ис пи та ни ци су упи та ни да ли су упо зна-
ти са но ви на ма на тр жи шту и по ну дом ка да је реч о на став ним сред-
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стви ма. Ре зул та ти су да ти у Та бе ли ДН.6. Ви ди мо да је ве ћи на ди рек то ра 
од го во ри ла да су упо зна ти – 80% (8 / 10), док је ма ли број њих од го во рио 
да ни су упо зна ти са но ви на ма на тр жи шту и по ну дом ка да су у пи та њу 
на став на сред ства – 20% (2 / 10). Да ље, ви ди мо да је  ве ћи на на став ни-
ка од го во ри ла да су упо зна ти са но ви на ма на тр жи шту и по ну дом ка да 
је реч о на став ним сред стви ма – 89,58% (86 / 96), док је ма ли број њих 
од го во рио да то ни су – 10,42% (10 / 96). Они ди рек то ри и на став ни ци 
ко ји ни су упо зна ти са прет ход но на ве де ним, као раз ло ге су углав ном 
на во ди ли да не ма ју при ли ке за то, да се не по ла же до вољ но па жње на 
еду ка ци ју на став ни ка пу тем се ми на ра итд., док је ма ли број на став ни ка 
од го во рио да не ма вре ме на да пра ти но ви не, јер се стал но по ја вљу је не-
што но во и углав ном про мо ви ше јед но те исто. 

Та бе ла Д.1 – Ини ци ра ње на бав ке на став них сред ста ва 

На став ни ци Ди рек тор И јед ни и дру ги Ни ко

40% 0% 60% 0%

 
У Та бе ли Д.1, мо же мо ви де ти од го во ре ди рек то ра ко ји су упи та ни, 

ко у окви ру њи хо ве за јед ни це ини ци ра на бав ку но вих на став них сред-
ста ва. Ве ћи на ди рек то ра је од го во ри ла да на бав ку на став них сред ста ва 
ини ци ра ју и на став ни ци и ди рек тор – 60% (6 / 10), док је не што ма њи 
број ди рек то ра од го во рио да то чи не са мо на став ни ци – 40% (4 / 10). 
Ни је дан ди рек тор ни је од го во рио да на бав ку но вих на став них сред ста ва 
чи ни са мо он или да то не чи ни ни ко –  по 0% (0 / 10). 

Та бе ла Д.2 – Уче ста лост тра же ња на бав ке на став них сред ста ва 
од стра не на став ни ка

Че сто Рет ко Ни кад

60% 40% 0%

Са да ви ди мо, у Та бе ли Д.2, шта су ди рек то ри шко ла од го во ри ли о 
уче ста ло сти жал би на став ни ка на на став на сред ства шко ле. Ве ћи на ди-
рек то ра твр ди да им на став ни ци че сто тра же на бав ку но вих на став них 
сред ста ва – 60% (6 / 10), док не што ма њи број ди рек то ра твр ди да на-
став ни ци то чи не рет ко – 40% (4 / 10). Не ма ди рек то ра ко ји твр ди да му 
се на став ни ци ни ка да ни су по жа ли ли на на став на сред ства ко ја шко ла 
по се ду је – 0% (0 / 10). Ина че, сви ди рек то ри су од го во ри ли да се на-
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став на сред ства на ба вља ју он да ка да ма те ри јал на сред ства то до зво ле. 
А у ис тра жи ва њу TIMSS 2007 у Ср би ји, 59% ди рек то ра шко ла сма тра 
да бу џет за те ку ће тро шко ве са мо до не кле мо же да ути че на успе шно 
из во ђе ње на ста ве, за тим 23% ди рек то ра сма тра да бу џет за те ку ће тро-
шко ве уоп ште не мо же ути ца ти на успе шно из во ђе ње на ста ве, док 18% 
ди рек то ра ми сли да бу џет за те ку ће тро шко ве мо же мно го ути ца ти на 
успе шно из во ђе ње на ста ве. Да кле, мо же мо за кљу чи ти да се си ту а ци ја 
од 2007. го ди не про ме ни ла, те да нас ди рек то ри шко ла сма тра ју да је 
бу џет шко ле пре су дан у опре ма њу шко ле и ти ме у успе шном из во ђе њу 
на ста ве. 

Та бе ла Д.3 – По се до ва ње на став них сред ста ва из За во да за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства или / и не ка дру га на став на сред ства

Из за во да за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства

Не ка дру га на став на 
сред ства И јед но и дру го

10% 10% 80%

Од го во ре ди рек то ра шко ла на пи та ње, да ли шко ла по се ду је на став-
на сред ства из За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства и / или не ка дру га 
нстав на сред ства, мо же мо по гле да ти у Та бе ли Д.3. Та ко мо же мо ви де ти 
да по тврд ња ма ди рек то ра нај ви ше шко ла по се ду је на став на сред ства из 
За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства, као и не ка дру га на став на сред-
ства по ред то га – 80% (8 / 10), док ма ли број шко ла по се ду је на став на 
сред ства са мо из За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства – 10% (1 / 10), 
од но сно, са мо не ка дру га на став на сред ства – 10% (1 / 10). 

Та бе ла Д.4 – По сто ја ње соп стве них на став них сред ста ва  
за сва ко оде ље ње

Да Не

60% 40%

Та бе ла Д.4, по ка зу је нам ка ко су ис пи та ни ди рек то ри од го во ри ли 
на пи та ње, да ли сва ко оде ље ње има обез бе ђе на сво ја на став на сред ства. 
Та ко мо же мо ви де ти да је ве ћи на ди рек то ра од го во ри ла да сва ко оде ље-
ње у окви ру њи хо вих шко ла по се ду је сво ја на став на сред ства – 60% (6 
/ 10), док је не што ма њи број ди рек то ра од го во рио да у њи хо вим шко-
ла ма не ма сва ко оде ље ње обез бе ђе на сво ја на став на сред ства – 40% (4 
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/ 10). Ди рек то ри ко ји су од го во ри ли да у њи хо вим шко ла ма не ма сва ко 
оде ље ње обез бе ђе на сво ја на став на сред ства, као раз ло ге су углав ном 
на ве ли не до вољ на ма те ри јал на сред ства да се иста обез бе де, док је то 
не где ствар тех нич ке при ро де. Па та ко те шко ле нај ве ћим де лом има ју 
за јед нич ка на став на сред ства за це лу шко лу, док је ди рек тор јед не шко-
ле на вео да су на став на сред ства обез бе ђе на на ни воу раз ре да.

Та бе ла Д.5 – По сто ја ње по себ не про сто ри је за уче ње, у ви ду  
би бли о те ке, ме ди ја те ке, ра чу нар ског цен тра и сл.

Да Не

80% 20%

За тим, у Та бе ли Д.5 има мо при ли ке да ви ди мо ка ко су ди рек то ри 
шко ла од го во ри ли на пи та ње, да ли шко ла по се ду је по себ ну про сто ри ју 
за уче ње (би бли о те ка, ме ди ја те ка, ра чу нар ски цен тар и сл.). Мо же мо 
ви де ти да је ве ћи на ди рек то ра од го во ри ла да њи хо ве шко ле по се ду ју по-
себ ну про сто ри ју за уче ње – 80% (8 / 10), док је ма ли број ди рек то ра 
од го во рио да њи хо ве шко ле не по се ду ју по себ ну про сто ри ју за уче ње 
– 20% (2 / 10). Ди рек то ри шко ла ко ји су од го во ри ли да у њи хо вим шко-
ла ма по сто је по себ не про сто ри је за уче ње, углав ном су на во ди ли да се 
ра ди о би бли о те ци, за тим ра чу нар ском цен тру, док је по је дан ди рек тор 
на вео да шко ле по се ду ју ме ди ја те ку, про сто ри ју за ра ди о ни це или сен-
зор ну со бу. Ди рек то ри ко ји су од го во ри ли да њи хо ве шко ле не по се ду ју 
по себ ну про сто ри ју за уче ње, као раз ло ге су на ве ли у јед ном слу ча ју ма-
њак про сто ра да се та ко не што ор га ни зу је, док се у дру гом слу ча ју ра ди 
о че ка њу одо бре ња Ми ни стар ства про све те да се та ква јед на про сто ри ја 
пу сти у рад (иако су усло ви обез бе ђе ни).

Та бе ла Д.6 – По сто ја ње до вољ ног бро ја ком пју те ра за све уче ни ке

Да Не

20% 80%

Та бе ла Д.6 нам по ка зу је шта су ди рек то ри шко ла од го во ри ли, да ли 
сви уче ни ци у њи хо вим шко ла ма има ју обез бе ђе не ком пју те ре или не. 
Та ко је ве ћи на ди рек то ра од го во ри ла да у њи хо вим шко ла ма не ма сва-
ки уче ник обез бе ђен ком пју тер – 80% (8 / 10), док је ма њи број ди рек-
то ра од го во рио да је за сва ког уче ни ка у шко ли обез бе ђен ком пју тер 
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– 20% (2 / 10). Ди рек то ри ко ји су од го во ри ли да не ма ју сви уче ни ци 
обез бе ђе не ком пју те ре, као раз ло ге су на ве ли не до вољ на ма те ри јал на 
сред ства да се на ба ви до во љан број ком пју те ра за све, па рад функ ци о-
ни ше у окви ру ра чу нар ског цен тра и / или по је дан ком пју тер на сва ко 
оде ље ње. У ис тра жи ва њу TIMSS 2007 у Ср би ји, до би је но је да је пре ма 
од го во ри ма ди рек то ра шко ла уку пан број ком пју те ра, у шко ла ма у ко-
ји ма је оба вље но ис тра жи ва ње, из ме ђу 0 и 28 и ди рек то ри сма тра ју да 
је ово и нај ве ћи про блем у шко ла ма ко ји ути че на успе шно из во ђе ње 
на ста ве. Ви ди мо да се си ту а ци ја ме ња у по зи тив ном сме ру, али је још 
увек не за до во ља ва ју ћа. 

Та бе ла Д.7 – Оце на ва жно сти на став них сред ста ва  
у ра ду са уче ни ци ма

1 2 3 4 5

0% 0% 0% 30% 70%

 
Ди рек то ри шко ла су упи та ни да да ју сво ју оце ну ва жно сти на став-

них сред ста ва у ра ду са уче ни ци ма. У Та бе ли Д.7 мо же мо ви де ти да је 
нај ви ше ди рек то ра да ло и нај ви шу оце ну, тј. оце ну 5 – 70% (7 / 10), ма-
њи број ди рек то ра је дао оце ну 4 – 30% (3 / 10), док оце ну 3, оце ну 2 и 
оце ну 1 ни је дао ни је дан ис пи та ни ди рек тор – по 0% (0 / 10). Ди рек то ри 
ко ји су да ли нај ви шу оце ну, као раз лог су на ве ли да су на став на сред ства 
ве о ма ва жна у ра ду са уче ни ци ма, јер олак ша ва ју рад на став ни ци ма и 
обез бе ђу ју лак ше усва ја ње зна ња уче ни ци ма. Ди рек то ри ко ји су да ли 
оце ну ни же, на ве ли су исте раз ло ге, али да тре ба има ти у ви ду и ва жност 
људ ског фак то ра (на став ни ка). У ис тра жи ва њу TIMSS 2007 у Ср би ји, до-
би је но је да 65% ди рек то ра шко ла сма тра да су на став на сред ства са мо 
до не кле бит на за успе шно из во ђе ње на ста ве, за тим 29% ди рек то ра сма-
тра да на став на сред ства уоп ште не ути чу на успе шно из во ђе ње на ста ве, 
док са мо 6% ди рек то ра шко ла сма тра да на став на сред ства мо гу мно го 
да ути чу на успе шност из во ђе ња на ста ве. Да кле, ви ди мо да се по да ци 
до би је ни овим ис тра жи ва њем бит ни је раз ли ку ју од по да та ка до би је них 
на шим ис тра жи ва њем, те да нас ди рек то ри шко ла при да ју ве ћу ва жност 
на став ним сред стви ма у успе шном из во ђе њу на ста ве.   
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Та бе ла Н.1 – Пред ме ти ко ји су нај го ре по кри ве ни  
на став ним сред стви ма

Срп ски је-
зик

Ма те ма-
ти ка

При ро да и 
дру штво

Ли ков на 
кул ту ра

Му зич ка 
кул ту ра

Фи зич ко 
вас пи та ње

10,95% 13,14% 37,22% 8,76% 13,87% 16,06%

Са да ће мо ви де ти, у Та бе ли Н.1, пред ме те ко је су на став ни ци раз-
ред не на ста ве нај че шће на во ди ли као пред ме те, ко ји су нај го ре по кри-
ве ни на став ним сред стви ма. Ви ди мо да је нај ви ше гла со ва до би ла при-
ро да и дру штво – 37,22% (51 / 137) гла со ва, што би зна чи ло да је по 
ми шље њу на став ни ка нај го ре по кри ве на на став ним сред стви ма, за тим 
иде фи зич ко вас пи та ње – 16,06% (22 / 137) гла со ва, сле ди му зич ка кул-
ту ра – 13,87% (19 / 137) гла со ва, он да ма те ма ти ка – 13,14% (18 / 137) 
гла со ва, па срп ски је зик – 10,95% (15 / 137) гла со ва и на кра ју ли ков на 
кул ту ра са нај ма ње гла со ва – 8,76% (12 / 137) гла со ва. На по ме на је са мо 
да у окви ру про цен та из не се ног за при ро ду и дру штво спа да ју свет око 
нас, при ро да и дру штво, по зна ва ње при ро де и по зна ва ње дру штва, што 
је све под ве де но као јед но. 

Та бе ла Н.2 – Раз ред на на спрам ин ди ви ду ал них на став них  
сред ста ва (уче ста лост при ме не)

Раз ред на на став на сред ства Ин ди ви ду ал на на став на сред ства

58,33% 41,67%

У Та бе ли Н.2 мо же мо ви де ти шта су на став ни ци од го во ри ли на пи-
та ње, да ли у ра ду ви ше ко ри сте раз ред на или ин ди ви ду ал на на став на 
сред ства. Та ко је ве ћи на на став ни ка од го во ри ла да ви ше ко ри сти раз-
ред на на став на сред ства – 58,33% (56 / 96), док је не што ма њи број на-
став ни ка од го во рио да ви ше ко ри сти ин ди ви ду ал на на став на сред ства – 
41,67% (40 / 96). На став ни ци ко ји су од го во ри ли да у ра ду ви ше ко ри сте 
раз ред на на став на сред ства, као нај че шће раз ло ге су на во ди ли да не ма-
ју до вољ но ин ди ви ду ал них, због ло ше ма те ри јал не си ту а ци је у шко ли, 
та ко да су им раз ред на на став на сред ства је ди но и до ступ на као та ква, 
за тим не до вољ но вре ме на за ко ри шће ње ин ди ви ду ал них, а би ло је и на-
став ни ка ко ји су на ве ли да им је, у од но су на са став оде ље ња, ефи ка сни-
је да ко ри сте раз ред на на став на сред ства. На став ни ци ко ји су од го во-
ри ли да у свом ра ду ви ше ко ри сте ин ди ви ду ал на на став на сред ства, као 
нај че шће раз ло ге су на ве ли да је мно го ефи ка сни је њи хо во ко ри шће ње 
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због хе те ро ге но сти оде ље ња, а све то јер су при ла го ђе на раз ли чи тим по-
тре ба ма уче ни ка, те да че сто до би ја ју и на вре ме ну. 

Та бе ла Н.3 – По сто ја ње до вољ ног бро ја ин ди ви ду ал них на став них 
сред ста ва за сва ког уче ни ка

Да Не

30,21% 69,79%

За тим, на став ни ци раз ред не на ста ве су упи та ни да ли има ју до во љан 
број ин ди ви ду ал них на став них сред ста ва за сва ког уче ни ка. У Та бе ли 
Н.3 ви ди мо да је ве ћи на на став ни ка од го во ри ла да не ма до вољ но ин ди-
ви ду ал них на став них сред ста ва за сва ког уче ни ка – 69,79% (67 / 96), док 
је ма њи број на став ни ка од го во рио да има до во љан број ин ди ви ду ал них 
на став них сред ста ва за сва ког уче ни ка – 30,21% (29 / 96). Из прет ход-
ног пи та ња мо же мо за кљу чи ти да је глав ни раз лог за што не ма до вољ но 
ин ди ви ду ал них на став них сред ста ва, не до вољ на опре мље ност шко ле, па 
на став ни ци не ма ју до вољ но ин ди ви ду ал них на став них сред ста ва, или се 
са ми сна ла зе па ипак успе ва ју да их при ме њу ју на пра ви на чин.

Та бе ла Н.4 – Уче ста лост са мо стал ног при пре ма ња  
на став них сред ста ва од стра не на став ни ка

Че сто По вре ме но Рет ко

52,08% 43,75% 4,17%

Сле де ће што су на став ни ци раз ред не на ста ве упи та ни је сте, да ли су 
че сто у при ли ци да са ми при пре ма ју од ре ђе на на став на сред ства. У Та-
бе ли Н.4 ви ди мо да је нај ве ћи број на став ни ка од го во рио да че сто са ми 
при пре ма ју од ре ђе на на став на сред ства – 52,08% (50 / 96), не што ма ње 
на став ни ка је од го во ри ло да на став на сред ства са мо стал но при пре ма ју 
по вре ме но – 43,75% (42 / 96), док је ма ли број на став ни ка од го во рио да су 
рет ко у при ли ци да са ми при пре ма ју на став на сред ства – 4,17% (4 / 96). 

Та бе ла Н.5 – Раз ред у ко ме се нај ви ше ко ри сте на став на сред ства

Пр ви Дру ги Тре ћи Че твр ти

86,46% 2,08% 1,04% 10,42%
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У Та бе ли Н.5, има мо при ли ке да ви ди мо ка ко су ис пи та ни на став-
ни ци од го во ри ли на пи та ње, у ком раз ре ду нај ви ше ко ри сте на став на 
сред ства то ком на ста ве. Ви ди мо да је ве ћи на на став ни ка од го во ри ла да 
на став на сред ства нај ви ше ко ри сти у пр вом раз ре ду – 86,46%, за тим ма-
њи број на став ни ка је од го во рио да на став на сред ства нај ви ше ко ри сти 
у че твр том раз ре ду – 10,42% (10 / 96), док је још ма њи број на став ни ка 
од го во рио да нај ви ше на став на сред ста ва ко ри сти у дру гом – 2,08% (2 / 
96), а за тим у тре ћем раз ре ду – 1,04% (1 / 96). На став ни ци раз ред не на-
ста ве, ко ји су од го во ри ли да на став на сред ства нај ви ше ко ри сте у ра ду са 
уче ни ци ма пр вог раз ре да, као раз ло ге су нај че шће на во ди ли да је овим 
уче ни ци ма нај по треб ни ја очи глед на на ста ва, да те же пам те вер бал но и 
те же им је на тај на чин одр жа ти па жњу, па је ефи ка сни је и за ни мљи ви је 
уче ње уз ко ри шће ње што ве ћег бро ја на став них сред ста ва, за тим да је 
гра ди во јед но став ни је и зах те ва ко ри шће ње ве ћег бро ја на став них сред-
ста ва, као и да зна ње уче ни ка ни је обим но, те зах те ва та кав на чин ра да. 
На став ни ци, ко ји су од го во ри ли да на став на сред ства нај ви ше ко ри сте 
у ра ду са уче ни ци ма че твр тог раз ре да, као раз ло ге су углав ном на во-
ди ли да је на ста ва са овим уче ни ци ма ком плек сни ја, на ви шем ни воу 
и у скла ду са тим тре ба им обез бе ди ти усло ве за ко ри шће ње што ве ћег 
бро ја на став них сред ста ва, за тим твр де да су зна ње и ис ку ство уче ни ка 
че твр тог раз ре да ве ћи, па они уме ју на аде кват ни ји на чин и да упо тре-
бља ва ју ра зна на став на сред ства, док су не ки на став ни ци на ве ли и да за 
че твр ти раз ред има ју нај ви ше на став них сред ста ва, па их за то нај ви ше и 
ко ри сте. На став ни ци, ко ји су од го во ри ли да на став на сред ства нај ви ше 
ко ри сте у ра ду са уче ни ци ма дру гог, од но сно, тре ћег раз ре да, као раз лог 
су на ве ли да има ју нај ви ше на став них сред ста ва баш за те раз ре де, па их 
за то нај ви ше и ко ри сте. 

Та бе ла Н.6 – Гру па на став них сред ста ва  
ко ја се нај ви ше ко ри сти у ра ду

Ауди тив на Ви зу ел на Ауди о ви зу ел на

16,67% 36,46% 46,87%

Са да, у Та бе ли Н.6 мо же се ви де ти ка ко су ис пи та ни на став ни ци од-
го во ри ли на пи та ње, ко ју гру пу на став них сред ста ва нај ви ше ко ри сте 
у ра ду. Пре ма то ме, нај ве ћи број на став ни ка је од го во рио да нај ви ше у 
ра ду ко ри сти ауди о ви зу ел на на став на сред ства – 46,87% (45 / 96), не што 
ма њи број на став ни ка је од го во рио да у ра ду нај ви ше ко ри сти ви зу ел-
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на на став на сред ства – 36,46% (35 / 96), док је нај ма њи број на став ни-
ка од го во рио да у ра ду ко ри сти нај ви ше ауди тив на на став на сред ства 
– 16,67% (16 / 96). На став ни ци, ко ји су од го во ри ли да нај ви ше у на ста ви 
ко ри сте ауди о ви зу ел на на став на сред ства, као раз ло ге углав ном су на-
во ди ли да су та на став на сред ства нај е фи ка сни ја, да де лу ју на ви ше чу ла 
код уче ни ка, за ни мљи ви ја је на ста ва, те да на тај на чин уче ни ци нај бо-
ље усва ја ју гра ди во. Пред ме ти, ко је су на став ни ци нај че шће на во ди ли 
да у окви ру њих ко ри сте нај ви ше ова на став на сред ства, су срп ски је-
зик, за тим при ро да и дру штво, па му зич ка кул ту ра. На став ни ци, ко ји су 
од го во ри ли да у ра ду нај ви ше ко ри сте ви зу ел на на став на сред ства, као 
раз ло ге су нај че шће на во ди ли да су ова сред ства нај број ни ја, да се ла ко 
мо гу на ба ви ти или на пра ви ти, те да су нај е фи ка сни ја ка да не ма ауди-
о ви зу ел них (углав ном у ра ду са уче ни ци ма са оште ће њем слу ха, ко ји 
се осла ња ју на вид). Пред ме ти, ко је су на став ни ци нај че шће на во ди ли 
да у окви ру њих нај ви ше ко ри сте ова на став на сред ства, су при ро да и 
дру штво, за тим ма те ма ти ка, он да ли ков на кул ту ра, срп ски је зик и на 
кра ју фи зич ко вас пи та ње. На став ни ци, ко ји су од го во ри ли да у на ста ви 
нај ви ше ко ри сте ауди тив на на став на сред ства, нај че шће су као раз ло-
ге на ве ли да су им та на став на сред ства је ди но до ступ на, тј. да у шко ли 
не ма до вољ но дру гих, а на ве ли су и да су им та на став на сред ства нај е-
фи ка сни ја за уче ни ке (на ро чи то за уче ни ке са оште ће њем ви да, ко ји се 
осла ња ју на слух). Пред ме ти, ко је су на став ни ци нај че шће на ве ли да у 
окви ру њих нај ви ше ко ри сте ова на став на сред ства, су му зич ка кул ту ра, 
за тим срп ски је зик и фи зич ко вас пи та ње.

Та бе ла Н.7  – Нај че шћа „до дат на“ на став на сред ства 

Сли ке Кар те Цр те жи Схе ме Гра фи ко ни Ди ја гра ми Ре ље фи

16,91% 13,79% 15,26% 5,33% 4,60% 1,47% 7,72%

Мо де ли Ди ја по зи-
ти ви

Ди ја фил-
мо ви Фил мо ви Ком пју те ри Оста ло

13,42% 0,92% 1,10% 6,62% 9,74% 3,12%

У Та бе ли Н.7 има мо при ли ке да ви ди мо ка ко су на став ни ци раз ред-
не на ста ве од го во ри ли на пи та ње, да ли у ра ду ко ри сте још не ка на став-
на сред ства, осим уџ бе ни ка, све ске, та бле, кре де, и ко ја су то на став на 
сред ства. Па та ко, ви ди мо да су нај ви ше гла со ва до би ле сли ке – 16,91% 
(92 / 544) гла со ва, што би зна чи ло да се нај че шће од „до дат них“ на став-
них сред ста ва ко ри сте у ра ду, за тим иду ре дом цр те жи – 15,26% (83 / 
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544) гла со ва, кар те – 13,79% (75 / 544) гла со ва, мо де ли – 13,42% (73 / 
544) гла со ва, ком пју те ри – 9,74% (53 / 544) гла со ва, ре ље фи – 7,72% (42 
/ 544) гла со ва, фил мо ви – 6,62% (36 / 544) гла со ва, схе ме – 5,33% (29 
/ 544) гла со ва, гра фи ко ни – 4,60% (25 / 544) гла со ва, ка те го ри ја оста ло 
– 3,12% (17 / 544) гла со ва, ди ја гра ми – 1,47% (8 / 544) гла со ва, ди ја-
фил мо ви – 1,10% (6 / 544) гла со ва и на кра ју ди ја по зи ти ви са нај ма ње 
гла со ва – 0,92% (5 / 544) гла со ва. У ка те го ри ји оста ло, на став ни ци су 
нај че шће на во ди ли на став не ли сти ће, гра фо фо ли је, пла сте лин, ко лаж 
па пир, пред ме те из не по сред не око ли не, Мон те со ри мо де ле, звуч не чи-
тан ке итд. 

Та бе ла Н.8 – Уче ста лост ко ри шће ња ових на став них сред ста ва

Сва ко днев-
но / сви 

пред ме ти

Сва ко днев-
но / по је ди-
ни пред ме ти

Јед ном не-
дељ но / сви 
пред ме ти

Јед ном не-
дељ но / 

по је ди ни 
пред ме ти

Јед ном ме-
сеч но / сви 
пред ме ти

Јед ном ме-
сеч но / по је-
ди ни пред-

ме ти

22,92% 42,71% 16,67% 12,50% 3,12% 2,08%

За тим, на став ни ци су упи та ни ко ли ко че сто и у окви ру ко јих пред-
ме та ко ри сте на став на сред ства ко ја су за о кру жи ли (на ве ли) у прет ход-
ном пи та њу. У Та бе ли Н.8 ви ди мо да је нај ве ћи број на став ни ка од го во-
рио да ова „до дат на“ на став на сред ства ко ри сти сва ко днев но и у окви ру 
по је ди них пред ме та – 42,71% (41 / 96), за тим ма њи број на став ни ка је 
од го во рио да ова на став на сред ства ко ри сти сва ко днев но и у окви ру свих 
пред ме та – 22,92% (22 / 96), за тим иду на став ни ци ко ји су на ве ли да ова 
на став на сред ства ко ри сте јед ном не дељ но и у окви ру свих пред ме та 
– 16,67% (16 / 96), сле де на став ни ци ко ји су од го во ри ли да на ве де на 
на став на сред ства ко ри сте јед ном не дељ но и у окви ру по је ди них пред-
ме та – 12,50% (12 / 96), па на став ни ци ко ји су на ве ли да ова на став на 
сред ства ко ри сте јед ном ме сеч но и у окви ру свих пред ме та – 3,12% (3 / 
96) и на кра ју на став ни ци ко ји су од го во ри ли да на ве де на на став на сред-
ства ко ри сте јед ном ме сеч но и у окви ру по је ди них пред ме та – 2,08% (2 
/ 96). На став ни ци, ко ји су за о кру жи ли да на ве де на на став на сред ства 
ко ри сте у окви ру по је ди них пред ме та, нај че шће су на во ди ли при ро ду и 
дру штво, за тим срп ски је зик, он да ли ков ну кул ту ру, па ма те ма ти ку и на 
кра ју му зич ку кул ту ру. 
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Та бе ла Н.9 – Пе ри од ка да је опре мље ност шко ле на став ним  
сред стви ма би ла нај бо ља

Да нас  
(тре нут но)

Пре 5 и ви ше 
год.

Пре 10 и ви ше 
год Не ра ди ду го

46,88% 5,21% 32,29% 15,62%

На став ни ци раз ред не на ста ве су упи та ни и ка да је, по њи хо вом ми-
шље њу, опре мље ност шко ле на став ним сред стви ма би ла нај бо ља. У Та-
бе ли Н.9 ви ди мо да је ве ћи на на став ни ка од го во ри ла да је опре мље ност 
шко ле на став ним сред стви ма нај бо ља да нас (тре нут но) – 46,88% (45 / 
96), не што ма њи број на став ни ка је од го во рио да је опре мље ност шко-
ле на став ним сред стви ма би ла нај бо ља пре 10 и ви ше го ди на – 32,29% 
(31 / 96), за тим још ма ње на став ни ка је од го во ри ло да не ра ди ду го у тој 
шко ли – 15,62% (15 / 96), док је нај ма њи број на став ни ка од го во рио да 
је опре мље ност шко ле на став ним сред стви ма би ла нај бо ља пре 5 и ви ше 
го ди на – 5,21% (5 / 96). 

Та бе ла Н.10 – При род на на спрам ве штач ких на став них  
сред ста ва (уче ста лост при ме не)

При род на на став на сред ства Ве штач ка на став на сред ства

34,37% 65,63%

У Та бе ли Н.10 мо же се ви де ти ка ко су на став ни ци раз ред не на ста ве 
од го во ри ли на пи та ње, ко ју вр сту на став них сред ста ва ви ше ко ри сте у 
на ста ви, при род на или ве штач ка. Та ко има мо да је ве ћи на на став ни-
ка од го во ри ла да у на ста ви ви ше ко ри сти ве штач ка на став на сред ства 
– 65,63% (63 / 96), док је ма њи број на став ни ка од го во рио да у на ста ви 
ви ше ко ри сти при род на на став на сред ства – 34,37% (33 / 96). На став-
ни ци, ко ји су од го во ри ли да у на ста ви ви ше ко ри сте ве штач ка на став-
на сред ства, нај ве ћим де лом су као раз ло ге на во ди ли да тих на став них 
сред ста ва има ви ше, да су до ступ ни ја, за тим да су ве чи ти ја (ду же тра ју) 
и да их на став ни ци и уче ни ци мо гу и на пра ви ти. А на став ни ци, ко ји су 
од го во ри ли да у на ста ви ви ше ко ри сте при род на на став на сред ства, као 
раз ло ге су углав ном на во ди ли да су ова на став на сред ства свр сис ход ни-
ја, да су очи глед на, уче ни ци мо гу ви де ти ка ко не што за и ста из гле да и 
функ ци о ни ше и све то до при но си бо љем усва ја њу гра ди ва.
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Та бе ла Н.11 - Оце на ва жно сти на став них сред ста ва  
у ра ду са уче ни ци ма

1 2 3 4 5

0% 1,04% 5,21% 22,92% 70,83%

На кра ју, на став ни ци раз ред не на ста ве су упи та ни да да ју сво ју оце-
ну ва жно сти на став них сред ста ва у ра ду са уче ни ци ма. У Та бе ли Н.11 
ви ди мо да је нај ви ше на став ни ка да ло и нај ви шу оце ну, тј. оце ну 5 – 
70,83% (68 / 96), ма њи број на став ни ка је дао оце ну 4 – 22,92% (22 / 96), 
оце ну 3 је да ло ве о ма ма ло на став ни ка – 5,21% (5 / 96), оце ну 2 је дао 
је дан на став ник – 1,04% (1 / 96), док оце ну 1 ни је дао ни је дан ис пи та ни 
на став ник – 0% (0 / 96). На став ни ци, ко ји су да ли оце ну 5, као раз ло ге су 
нај ве ћим де лом на ве ли да су на став на сред ства ве о ма ва жна у про це су 
на ста ве, да уче ни ци лак ше усва ја ју гра ди во, а на став ни ци лак ше пре-
но се гра ди во, да је на ста ва за ни мљи ви ја, очи глед ни ја и да се са ве ћим 
бро јем на став них сред ста ва мо же по сти ћи ин ди ви ду а ли за ци ја на ста ве. 
На став ни ци ко ји су да ли оце ну 4, као раз ло ге су на во ди ли углав ном све 
исто као и на став ни ци ко ји су да ли оце ну 5, али уз на по ме ну да на став на 
сред ства је су ве о ма ва жна, али не и нај ва жни ја. Они на став ни ци ко ји су 
да ли оце не 3 и 2, углав ном су на ве ли раз ло ге да не тре ба све под ре ди ти 
на став ним сред стви ма, да је људ ски фак тор бит ни ји, те да на став ник са 
ис ку ством уз ми ни мал ну упо тре бу на став них сред ста ва мо же про из ве-
сти од лич не ре зул та те код уче ни ка. 

ЗА КљУ ЧАК

По твр ђе на је хи по те за да су ди рек то ри шко ла и на став ни ци раз ред-
не на ста ве пре те жно осо бе са ду го го ди шњим ис ку ством иза се бе, по твр-
ђе на је хи по те за да је свест код ди рек то ра шко ла и на став ни ка раз ред не 
на ста ве о ва жно сти аде кват них ма те ри јал них усло ва за из во ђе ње на ста-
ве на ви со ком ни воу, углав ном по твр ђе на хи по те за да су шко ле да нас 
бо ље опре мље не не го у ра ни јим пе ри о ди ма (иако не пот пу но), опо врг-
ну та хи по те за да се на став на сред ства ко ри сте на аде ква тан на чин и у 
аде кват ном оби му и ра зно ли ко сти (углав ном због ло ших ма те ри јал них 
усло ва). 
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SuMMARy

This research project examines the attitudes of directors and teachers in 
ten primary schools in Belgrade, towards the teaching environment. The project 
aims to determine the types of teaching aids used in schools, how much they 
are used, and the methods of using them. It also aims to determine the level 
of teaching environment in primary schools, according to attitudes of school 
directors and teachers. Educational technology is progressing rapidly, and 
one of the aims is to determine the position of this country in implementing 
this technology in the education system. The project also aims to determine 
directors and teachers level of understanding of the importance of technology, 
as they are important links in the education system. The work contains the 
theoretical chapter, where the terms of teaching environment – teaching space 
and teaching aids are briefly presented, as well as their role in the education 
system. The research chapter presents the research methodology and the most 
important results of the research, and compares them with the results of a 
similar study undertaken a few years ago, so we can see what changes have 
taken place to date. 
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УПУТ СТВО АУТО РИ МА

При лог I

1. Ори ги нал ни на уч ни чла нак са др жи ре зул та те из вор них ис тра жи ва ња. На уч не ин фор ма ци је у 
ра ду мо ра ју би ти об ра ђе не и из ло же не та ко да се мо гу екс пе ри мен ти по но ви ти и про ве ри ти ана ли зе 
и за кључ ци на ко ји ма се ре зул та ти за сни ва ју.

2. Прет ход но са оп ште ње са др жи на уч не ре зул та те чи ји ка рак тер зах те ва хит но об ја вљи ва ње, али 
не мо ра да омо гу ћи про ве ру и по на вља ње из не се них ре зул та та.

3. Пре глед ни чла нак пред ста вља це ло вит пре глед не ког под руч ја или про бле ма на осно ву већ 
пу бли ко ва ног ма те ри ја ла ко ји је у пре гле ду са ку пљен, ана ли зи ран и рас пра вљан.

4. Струч ни чла нак пред ста вља ко ри стан при лог из под руч ја стру ке а чи ја про бле ма ти ка ни је ве-
за на за из вор на ис тра жи ва ња. Струч ни рад се од но си на про ве ру или ре пр о дук ци ју у све тлу по зна тих 
ис тра жи ва ња и пред ста вља ко ри стан ма те ри јал у сми слу ши ре ња зна ња и при ла го ђа ва ња из вор них 
ис тра жи ва ња по тре ба ма на у ке и прак се.

Ка те го ри за ци ја на уч них и струч них ра до ва да та је пре ма пре по ру ка ма УНЕ СКО-а.

При лог II
1. Еле мен ти члан ка су:
- НА СЛОВ, за јед нич ки на слов и под на слов, ко ји тре ба са же то да озна чи са др жај, да бу де лак за 

иден ти фи ка ци ју у би бли о гра фи ја ма и дру гим пу бли ка ци ја ма ко је из да ју ин фор ма ци о не слу жбе. На-
слов мо же да пра ти под на слов ко ји са др жи са мо до пун ске ин фор ма ци је, и они тре ба да бу ду ја сно 
раз дво је ни (нпр. по мо ћу дво тач ке).

- ИМЕ НА И АДРЕ СЕ АУТО РА
Име и пре зи ме ауто ра се на во ди у пу ном об ли ку, а пре зи ме тре ба ти по граф ски ис та ћи. Име ко је 

је дао аутор, као и ред име на ауто ра у гру пи тре ба да бу де по што ван од стра не уред ни ка.
Ка да је аутор ко лек тив но те ло тре ба на ве сти у пот пу но сти ње го во зва нич но име, а адре су ста ви ти 

у фу сно ту или на кра ју члан ка, док скра ће ни об лик име на мо же да се да у за гра да ма.
- ДА ТУМ ЧЛАН КА озна ча ва да тум при је ма ко нач не вер зи је члан ка.
- ТЕКСТ ЧЛАН КА тре ба да сле ди ло ги чан и ја сан план. Тре ба из ло жи ти раз лог за рад и ње гов 

од нос пре ма слич ним прет ход ним ра до ви ма. Ме то де и тех ни ке тре ба опи са ти на на чин да чи та лац 
мо же да их по но ви. Ре зул та те и ди ску си ју ре зул та та као и пре по ру ке по жељ но је одво је но при ка за ти.

Фу сно те се ко ри сте са мо у из у зет ним слу ча је ви ма и са др же са мо до дат ни текст а ни ка да ак ту ел-
не би бли о граф ске ре фе рен це, али мо гу да упу ћу ју на ре фе рен це у би бли о гра фи ји.

- ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ И ТА БЕ ЛЕ тре ба да бу ду ну ме ри са не и снаб де ве не од го ва ра ју ћим на сло вом. 
Све илу стра ци је и та бе ле тре ба да има ју упут ни це у тек сту.

- ПРИ ЛО ЗИ са др же спо ред не, али ва жне по дат ке као нпр. ме то де ана ли зе, ком пју тер ске ис пи се, 
ли сту сим бо ла као и до дат не илу стра ци је или та бе ле. При ло зи се ста вља ју на крај тек ста по сле би-
бли о гра фи је и тре ба да су озна че ни сло ви ма, бро је ви ма или за гла вљем.

Ци ти ра ње у тек сту тре ба да је у скла ду са ISO 690/1987.
- БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА
Ли ста ре фе рен ци ко ја се од но си на члан ке ци ти ра не у тек сту на ла зи се на кра ју члан ка и тре ба 

да бу де из ра ђе на у са гла сно сти са ISO 690/1987 Ли ста ре фе рен ци са др жи са мо ре фе рен це об ја вље-
не у до ку мен ти ма. У слу ча ју ра до ва ци ти ра них из се кун дар них из во ра, ре фе рен ца тре ба да бу де на 
ори ги на лу ако се зна, и да бу де про пра ће на из ра зом „ци ти ра но у“ па ре фе рен ца се кун дар ног из во ра.

2. Сви члан ци тре ба да бу ду снаб де ве ни ре зи ме ом и то на је зи ку члан ка као и на стра ном је зи ку 
(Е. П.)

На осно ву ми шље ња Ре пу блич ког се кре та ри ја та за кул ту ру Ср би је, број 413-935/84-06 од 24. ок-
то бра 1984. го ди не, овај ча со пис осло бо ђен је пла ћа ња по ре за на про мет.

Из да ва ње ча со пи са де ли мич но фи нан си ра Ми ни стар ство науке и животне средине Р. Србије.

Ру ко пи се за Вол. 18 (1), Бр. 52 при ма мо до 20. 01. 2012, за Вол. 18 (2), Бр.  53 до 30. 04. 2012, за 
Вол. 18 (3), Бр. 54 до 30. 09. 2012.
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