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СПЕЦИФИЧНОСТИ УПОТРЕБЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА 
СЛУШНЕ АМПЛИФИКАЦИЈЕ И ПИСАНИ ИЗРАЗ1

Надежда Димић*, Ива Цвијановић, Љубица Исаковић*
* Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Овла да ва ње пи са ним го во ром је је дан од нај ва жни јих за да та ка вас пит-
но – обра зов ног про це са у шко ла ма за глу ве и на глу ве уче ни ке. Пи са ни го вор 
је основ но сред ство оп штег и го вор но – је зич ког раз во ја глу ве и на глу ве де це.

У од ређеном бро ју слу ча је ва де ци оште ће ног слу ха по ма жу слу шни апа-
ра ти, али се код де це са ко хле ар ним оште ће њи ма слу ха, као и код обо стра-
них ве о ма те шких или пот пу них оште ће ња слу ха, пред ла же уград ња ко хле-
ар ног им план та.

На по чет ку ис тра жи ва ња по ста ви ли смо циљ да се ис пи та по ве за ност 
из ме ђу раз ли чи тих вр ста ам пли фи ка ци је и успе ха при до пу ња ва њу ре че ни-
ца раз ли чи тим вр ста ма ре чи, као и до пу ња ва ња ре че ни ца па де жи ма срп ског 
је зи ка. На осно ву по ста вље ног ци ља, по ста ви ли смо хи по те зу да вр ста ам-
пли фи ка ци је не ма ути ца ја на сте пен успе шно сти у до пу ња ва њу ре че ни ца 
раз ли чи тим вр ста ма ре чи (име ни це, гла го ли, при де ви), као ни при до пу ња-
ва њу ре че ни ца раз ли чи тим па де жи ма срп ског је зи ка.

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у две шко ле ко је по ха дја ју глу ва и на глу ва де-
ца на под руч ју гра да Бе о гра да – у Шко ли за оште ће не слу хом – на глу ве “Сте-
фан Де чан ски” и Основ ној шко ли “Ра ди вој По по вић”.

Узо рак је чи ни ло 30 глу вих и на глу вих уче ни ка основ не шко ле, уз ра ста 
од пе тог до осмог раз ре да. Са ко хле ар ним им план том би ло је 5 уче ни ка, а са 
слу шним апа ра ти ма 25.

Ин стру мен ти ко ри шће ни у овом ис тра жи ва њу су Ли ста за до пу ња ва ње 
ре че ни ца (Н. Ди мић) и Кор пус за про це ну упо тре бе па де жа ( Ди мић Н, Ма-
рић, Д.). 

1  Рад је проистекао из пројекта који се реализује под покровитељством Министарства 
за просвету и науку Републике Србије под називом „Утицај кохлеарне имплантације на 
едукацију глувих и наглувих особа“ (број 179055) 
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До би је ни ре зул та ти при ка за ни су та бе лар но и гра фич ки. 
На осно ву до би је них ре зул та та у овом ис тра жи ва њу до шли смо до за-

кључ ка да уче ни ци са ко хле ар ним им план том са ве ћом успе шно шћу ре ша ва ју 
по ста вље не за дат ке ве за не за упо тре бу раз ли чи тих вр ста ре чи у ре че ни ци, 
упо тре бу па де жа у ре че ни ци у од но су на уче ни ке са слу шним апа ра ти ма, као 
и да по сто ји раз ли ка у успе шно сти при упо тре би раз ли чи тих вр ста ре чи и 
раз ли чи тих па де жа. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: глу ви и на глу ви уче ни ци, ко хле ар ни им плант, слу шни 
апа рат, пи са ни из раз 

УВОД

Оп шта и нај ши ре по зна та функ ци ја је зи ка је сте са оп шта ва ње ми-
сли. Је зик се ко ри сти као сред ство раз ме не чи ње ни ца и ми шље ња. Ка да 
го во ри мо о се би, о дру ги ма, ка да по ста вља мо пи та ња и тра жи мо об ја-
шње ња – као сред ство раз ме не ко ри сти мо је зик. Мо же се ре ћи да пр-
вен ство при па да ко му ни ка тив ној функ ци ји је зи ка, ко ја у се би уства ри 
об у хва та ве ћи ну дру гих функ ци ја.

Усме ни и пи са ни го вор су не рас ки ди во по ве за ни. Об у ча ва ње пра-
вил ном пи са њу, са ста вља њу ре че ни ца и при ча омо гу ћа ва по бољ ша ва ње 
и раз вој усме ног го во ра. Усме ни и пи са ни го вор су две стра не јед ног 
истог про це са ко ји омо гу ћа ва ју раз ви так све сног ло гич ког ми шље ња.

Оште ће ње слу ха у за ви сно сти ка да је на ста ло ути че, у ма њој или 
ве ћој ме ри, на ра зој лич но сти де те та оште ће ног слу ха. Оно не из бе жно 
до во ди до по те шко ћа у усва ја њу и раз у ме ва њу је зи ка, по себ но пи са ног 
го во ра.

Осто јић (2004) на во ди да је про блем апли фи ка ци је код де це ви ше-
струк, ба рем оно ли ко ко ли ко је ком плек сна функ ци ја слу ша ња.

Ин ди ви ду ал ни слу шни апа рат је по ма га ло, чи ја је уло га да ам пли-
фи ку је нај ви ше оне фре квен ци је ко је су нај о ште ће ни је, са ци љем да се 
по стиг не што бо ље раз у ме ва ње го во ра и кон такт са око ли ном ауди тив-
ним пу тем.

У ве ћи ни слу ча је ва де ци оште ће ног слу ха по ма же ин ди ви ду ал ни 
слу шни апа рат. Код де це са ко хле ар ним оште ће њи ма слу ха, слу шни 
апа рат не мо же би ти од по мо ћи, као и код обо стра них вр ло те шких или 
пот пу них оште ће ња слу ха ка да се пред ла же се уград ња ко хле ар ног им-
план та. 
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Пи са ни го вор

 Циљ вас пит но – обра зов ног про це са глу ве и на глу ве де це је све о бу-
хва тан фи зич ки и пси хич ки раз вој и оспо со бља ва ње за пот пун са мо стал-
ни жи вот. Услов за оства ри ва ње тог ци ља је фор ми ра ње и раз вој го во ра 
као сред ства ко му ни ка ци је и раз во ја ми шље ња. Раз вој ми шље ња као и 
оп шти раз вој де те та оште ће ног слу ха је не рас ки ди во ве зан са раз во јем 
го во ра. Пи са ни го вор као на чин ре а ли за ци је је зи ка је сред ство оп штег 
и го вор ног раз во ја глу вог и на глу вог де те та. У усло ви ма оште ће ног слу-
ха, оте жа не ко му ни ка ци је са око ли ном, пи са ни го вор се ја вља по год ним 
сред ством пре ва зи ла же ња тих те шко ћа.

Лу ри ја (1979) на во ди да је пи са ни го вор, го вор без са бе сед ни ка. 
Мо ти ве и за ми сли пи са ног из ра за у пот пу но сти од ре ђу је су бје кат. Спе-
ци фич ност пи са не ре чи је и у то ме да кон тро лу над на пи са ним има 
онај ко ји пи ше, без ко ри го ва ња пи та њи ма, ре пли ка ма и ре ак ци ја ма са 
стра не. Пи са на реч не ма ско ро ни ка квих до пун ских из ра жај них сред-
ста ва, као што су: ин то на ци ја, гест, ми ми ка, па у за ко ји су вр ло ва жни 
у усме ном го во ру. Због то га пи сме на реч мо ра би ти у пот пу но сти си-
сте ма тич на, а гра ма тич ка сред ства ко ји ма се слу жи мо ра ју би ти до-
вољ на да, у од су ству су пра сег мент них обе леж ја, са др жај по ру ке бу де 
ја сан. Пи са ни го вор зах те ва екс пли цит ност, па жљи ву се лек ци ју је зич-
ких сред ста ва и пре ци зност.

Цвет ко ва (1997) на во ди, да у исто риј ском раз во ју пи сма мо же мо из-
во ји ти три бит не фа зе: пр ва је ба зи ра ње пи сма на спо ља шњим зна ци ма 
и сим бо ли ма, дру га је упро шћа ва ње и ге не ра ли за ци ја сим бо ла и тре ће 
уда ља ва ње од сли ке и по ве зи ва ње са усме ним го во ром.

Усва ја ње пи са ног го во ра под ра зу ме ва, са вла да ва ње још јед не ње го ве 
ком по нен те, а то је са вла да ва ње је зич ке нор ме, тј. гра ма тич ких пра ви ла 
и пра во пи са или ор то гра фи је. „Пра во пис је, да кле, скуп кон вен ци о нал-
них пра ви ла за ис прав ну, тј. струч но нор ми ра ну и дру штве но санк ци о-
ни са ну упо тре бу не ке гра фи је у да том је зи ку“ ( Бу гар ски, 2009:148).

Пи са ни го вор је за де цу оште ће ног слу ха ва жан об лик ре а ли за ци је 
је зи ка. Због њи хо вог слу шног де фи ци та ја вља ју се спе ци фич но сти у раз-
во ју усме ног и пи сме ног го во ра, као и це ло куп ног раз во ја.

Пре ма Ди мић (1996), да би уче ник са вла дао и из гра дио пи са ни го-
вор мо ра да по се ду је зна ња и спо соб но сти слу ша ња, го во ре ња, пи са ње 
ру ком, ор јен та ци је у про сто ру, по зна ва њае пра во пи сних пра ви ла. Ако 
по сто је про бле ми у не кој од ових обла сти, то ће ути ца ти на ква ли тет 
пи са ног го во ра.
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С об зи ром да пи сме ни го вор има гра фич ку при ро ду и да се пер ци-
пи ра ви зу ел но, он има нео спор ну пси хо ло шко – ди дак тич ку вред ност у 
обра зо ва њу де це оште ће ног слу ха.

Пи са ни из раз пер ци пи ра мо од мах у це лом ње го вом оби му, на ње га 
се мно го крат но мо же мо вра ћа ти, пре ци зи ра ти кон тек сту ал на зна че ња 
ре чи, ана ли зи ра ти мор фо ло шку гра ђу ре чи, син так сич ке ве зе, про ве ра-
ва ти ло гич ки след из ла га ња (Ко ро вин, 1995). За хва љу ју ћи овим ка рак-
те ри сти ка ма овла да ва ње пи са ном реч ју за де те оште ће ног слу ха је од 
не про це њи вог зна ча ја.

Гра ма тич кки раз вој

Мо же се ре ћи да нај ра ни ја фа за у гра ма тич ком раз во ју уоп ште не 
ли чи на гра ма ти ку. Нај че шће су у пи та њу по је ди нач не ре чи – ис ка зи 
или ду жи ис ка зи (на у че ни као фра зе) ко је де ца упо тре бља ва ју као про-
сте је ди ни це. Око 60% ре чи ко је се у овој фа зи упо тре бља ва ју има функ-
ци ју име но ва ња и раз ви ће се у име ни це а око 20% ре чи из ра жа ва рад ње 
(мно ге од њих раз ви ће се у гла го ле). Ови ра ни ис ка зи, нај при мет ни ји 
из ме ђу 12. и 18. ме се ца, умно го ме функ ци о ни шу као ре че ни це. У овом 
слу ча ју мно ги на уч ни ци го во ре о «ре че ни ца ма од јед не ре чи» или о хо-
ло фра за ма. Око 18. ме се ца де ца по чи њу да по ла ко по ве зу ју две или ви-
ше ре чи, а око дру ге го ди не жи во та мно га де ца про из во де ре че ни це од 
три до че ти ри ре чи. Та да се за па жа те ле граф ска при ро да ре че ни ца, ко ја 
се нај че шће гу би кра јем тре ће го ди не. До ла зи и до ве ћег гра ма тич ког 
на прет ка с по ја вом ре че ни ца ко је има ју ви ше од јед не кла у зе (по ве за не 
углав ном ве зни ком и ). 

Ка шић (2002) сма тра да се осно ва гра ма тич ке струк ту ре ма тер њег 
је зи ка усва ја до пе те го ди не жи во та. Ме ђу тим, сло же ни ји еле мен ти у 
окви ру свих је зич ких ни воа усва ја ју се и по сле пе те го ди не. Је зич ка 
ком пе тен ци ја знат но се про ши ру је на ка сни јем пред школ ском и на ра-
ном школ ском уз ра сту (ка да на сту па вре ме на глог про ши ри ва ња је зич-
ке ком пе тен ци је у окви ру син так сич ког и се ман тич ког ни воа је зич ке 
струк ту ре).

Мно ге гра ма тич ке гре шке ја вља ју се у че твр тој го ди ни и њи хо во 
про у ча ва ње је бит но јер нам по ка зу је ка ко де ца пре ла зе на но во гра ма-
тич ко тле.

Усва ја ње сло же ни јих гра ма тич ких кон струк ци ја на ста вља се и то-
ком ра них школ ских го ди на. Но ви је сту ди је су по ка за ле да се усва ја ње 
по је ди них ти по ва кон струк ци ја од ви ја и то ком де се те и је да на е сте го ди-
не жи во та (Кри стал, 1996).
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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.

Тер мин «гра ма тич ност» се у са вре ме ној лин гви сти ци де фи ни ше као 
са о бра же ност ре че ни це (или де ла ре че ни це) пра ви ли ма де фи ни са ним 
спе ци фич ном гра ма ти ком не ког је зи ка (Кри стал, 1998).

Пре ма Ка шић (2002) гра ма тич ност је све у ку пан си стем пра ви ла 
ко ји ма рас по ла же из вор ни го вор ник не ког је зи ка или не ког ди ја лек та. 
Тај си стем пра ви ла об у хва та све ни вое је зич ке струк ту ре чи је хи је рар-
хиј ско устрој ство, функ ци о ни са ње мре же ре ле вант них од но са уну тар 
по је ди них је зич ких ни воа и функ ци о ни са ње мре же ре ле вант них од но-
са ме ђу је зич ким ни во и ма омо гу ћа ва ге не ри са ње гра ма тич них ре че-
ни ца не ко га је зи ка.

Бу гар ски (1996) сма тра да су гра ма тич не све ре че ни це у ко ји ма 
функ ци о ни шу пра ви ла као по ступ ци у ко ји ма се је зич ки еле ме ни и 
струк ту ре до во де у ве зу у про це су про дук ци је ис ка за у це лом ра спо ну 
мо гућ но сти ко је до пу шта је зич ки си стем (а не са мо онај из бор из тог ра-
спо на ко ји се из дру штве них раз ло га оце њу је као до бар и пре по руч љив).

Те ми ном «не гра ма тич ност» (Ка шић, Ди мић, 1999) би се мо гли 
озна чи ти «ни зо ви је зич ких еле ме на та ко је не пред ви ђа гра ма тич ки си-
стем и ко је не би про ду ко вао ни је дан из вор ни го вор ник не ко га је зи ка са 
нор мал ном је зич ком спо соб но шћу».

Тер ми ном «агра ма ти зам мо же се озна чи ти не по сто ја ње или гу би-
так је зич ке спо соб но сти (од но сно је зич ке ком пе тен ци је) да се ре че ни-
ца као нај ма ња пот пу на је зич ка је ди ни ца (или део ре че ни це) про ду ку је 
или пре по зна пре ма гра ма тич ким од но си ма (на оси се лек ци је и на оси 
ком би на ци је) и пре ма гра ма тич ким пра ви ли ма ма тер њег је зи ка» (Ка-
шић, Ди мић, 1999). Не по сто ја ње на ве де не спо соб но сти од ли ку је глу ве 
и на глу ве осо бе.

Чом ски (пре ма Ма тић, 1980) скре ће па жњу на окол ност да сва ко де-
те већ од пе те го ди не жи во та рас по ла же, и ак тив но се ко ри сти, јед ним 
ван ред но сло же ним ме ха ни змом – гра ма ти ком сво га је зи ка.

Не ки аспек ти фо но ло шког и гра ма тич ког усва ја ња на ста вља ју се све 
до пу бер те та, али се нај ве ћи део ових спо соб но сти уста ли око пе те го ди-
не, док не ке је зич ке ве шти не (у се ман ти ци и праг ма ти ци) на ста вља ју да 
се раз ви ја ју код ста ри је де це и мла ђих од ра слих осо ба.
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МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОД

Циљ и за да ци ис тра жи ва ња

Пи са ни го вор je као јед на од ре а ли за ци ја је зи ка, ве о ма сло же на де-
лат ност ко ја у ве ли кој ме ри ан га жу је спо соб но сти по је дин ца. Пу тем пи-
са не ре чи љу ди ко му ни ци ра ју са око ли ном, уз осло ба ђа ње од ве за но сти 
за кон крет ну си ту а ци ју, као и вре мен ску и про стор ну од ред ни цу.

Пи са ни го вор пред ста вља ве о ма би тан на чин ко му ни ка ци је са око-
ли ном и он код глу ве и на глу ве де це раз ви ја ког ни тив не спо соб но сти.

На по чет ку ис тра жи ва ња по ста вљен је оп шти циљ ко ји гла си: ис пи-
та ти спе ци фич но сти у пи са ном из ра зу код глу вих и на глу вих уче ни ка. 
По ста вљен је и по се бан циљ: да се ис пи та по ве за ност из ме ђу вр сте ам-
пли фик ци је и успе шно сти у ре ша ва њу за да та ка ве за них за до пу ња ва ње 
ре че ни ца раз ли чи тим вр ста ма ре чи и па де жи ма.

 На осно ву да тих ци ље ва на шег ис тра жи ва ња по ста ви ли смо сле де ће 
за дат ке:

1. утвр ди ти ве зу из ме ђу вр сте ам пли фи ка ци је и успе шно сти у ре-
ша ва њу за да та ка ве за них за до пу ња ва ње ре че ни ца раз ли чи тим 
вр ста ма ре чи и па де жи ма,

2. утвр ди ти са ко јом успе шно шћу уче ни ци ко ри сте од ре ђе не вр сте 
ре чи,

3. утвр ди ти са ко јом успе шно шћу уче ни ци ко ри сте од ре ђе не па-
де же.

Узо рак

Ис тра жи ва ње је спро ве де но на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у две 
основ не шко ли на под руч ју Бе о гра да: Основ ној шко ли за оште ће не слу-
хом-на глу ве “Сте фан Де чан ски“ и Основ ној шко ли „Ра ди вој По по вић“.

Узо рак је чи ни ло 30 уче ни ка уз ра ста од пе тог до осмог раз ре да, и то 
5 уче ни ка са ко хле ар ним им план том и 25 уче ни ка са ин ди ви ду ал ним 
слу шни ма апа ра ти ма.

Усло ви ис тра жи ва ња

При ли ком ис пи ти ва ња во ди ло се ра чу на о свим су бјек тив ним и 
објек тив ним фак то ри ма ко ји мо гу има ти ути ца ја на про цес пи са ња. Ни-
су ко ри шће на ни ка ква мо ти ва ци о на сред ства. Ис пи ти ва ње је вр ше но у 
то ку пре по днев не на ста ве, при до бром осве тље њу.
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Пре по чет ка са мо стал ног ре ша ва ња те ста, уче ни ци ма су да та пре-
ци зна упут ства пу тем усме ног го во ра и зна ков ног је зи ка.

Ис тра жи ва ње се од ви ја ло у пе ри о ду од мар та до ма ја 2012. го ди не.

Ин стру мен ти ис тра жи ва ња

У при ку пља њу и про це ни до би је них ре зул та та у овом ис тра жи ва њу 
ко ри сти ли смо од го ва ра ју ће тех ни ке и те сто ве.

1. Су бјек тив на и објек тив на ауди о ме три ја
По да ци о слу шном ста ту су уче ни ка узе ти су из по сто је ће школ ске 

до ку мен та ци је ауди о ло га.
Уче ни ци су раз вр ста ни на осно ву кла си фи ка ци је Свет ске здрав стве-

не ор га ни за ци је (WHO) из 1980.го ди не.

2. Ли ста за до пу ња ва ње ре че ни ца (Н. Димић)
Тест се са сто јао од два на ест ре че ни ца, пр ве че ти ри ре че ни це од но-

си ле су се на упо тре бу име ни ца, дру ге че ти ри су се од но си ле на упо тре-
бу гла го ла, по след ње че ти ри ре че ни це од но си ле су се на упо тре бу при-
де ва. Уче ни ци су има ли за да так да име ни цу, гла гол или при дев у за гра ди 
аде кват но упо тре бе у да тој ре че ни ци. Сви до би је ни ре зул та ти оце њи ва-
ни су оце ном + или -. Сви по зи тив ни од го во ри су са би ра ни, мак си мал ни 
број бо до ва је 12. 

 3. Кор пус за про це ну упо тре бе па де жа (Ди мић Н., Ма рић Д.)
Тест се са сто јао од че тр на ест ре че ни ца, по две ре че ни це за сва ки па-

деж. Уче ни ци су има ли за да так име ни цу у за гра ди упо тре бе у ре че ни ци 
у од го ва ра ју ћем па де жу. Сви до би је ни ре зул та ти оце њи ва ни су са + или 
-. Мак си ма лан број бо до ва је 14.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ре зул та ти ко ји су до би је ни у ис тра жи ва њу об ра ђе ни су аде кват ним 
по ступ ци ма и ме то да ма.

Из ра чу на ти су про цен ти, арит ме тич ке сре ди не и про сек про це на та, 
а сви до би је ни ре зул та ти при ка за ни су та бе лар но и гра фич ки.
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Листа за допуњавање реченица (Н. Димић)

 
Табела 1 - Успех ученика у зависности од врсте  

амплификације (слушни апарат)

ученик
именице глаголи придеви

укупно %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Б.В. + + - + - + - - - - - - 4 33,33

Б.Т. + - - + + + + + + + - + 9 75,00

В.Т. - - - - - - - - - - - - 0 0,00

Г.Д. - + - + - + + + + - + - 7 58,33

Г.Х. - + - + + + + + + + + + 10 83,33

Ђ.Б. - + + + + + + + + - - - 7 58,33

Ђ.В. - + - + + + + + + + - + 9 75,00

Ј.М. + + - - - + - - - - - - 3 25,00

Ј.О. - + - + - + - + + - + + 7 58,33

К.Е. + + - + - - + + + - + + 8 66,66

К.Н. - + - - + + + + - - - - 5 41,66

М.Б. + + + - - + - - - - + + 6 50,00

М.Д. + - - - - - - - - - - - 1 8,33

М.М. + + - - - - + + - - - - 4 33,33

М.М. + - - + + - - + + - - + 6 50,00

М.Н. + + - - - + - - - - - - 3 25,00

М.Н. + + - - - - - - - - - 2 16,66

М.Ј. + + - + + + - + + + + + 10 83,33

Н.М. - - - + + + + + + + + + 9 75,00

Н.Д. - - - - - + - + - - - - 2 16,66

П.В. + - - - - + + + - - - - 4 33,33

П.С. + + - + + + + + + + + + 11 91,66

С.Д. + + - - - + + - - - - - 4 33,33

С.Н. - + - + - + + + + + + + 9 75,00

Ф.Н. - - - + + + + + + - + + 8 66,66

Укупно 14 17 2 14 10 19 14 17 12 7 10 12
49,33

% 56 68 8 56 40 76 56 68 48 28 40 48

%  47  60  41
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Графикон 1 - Успех ученика при допуњавању реченица  
(слушни апарат)

У та бе ли и гра фи ко ну 1 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка са слу-
шним апа ра том, при до пу ња ва њу ре че ни ца. Нај бо љи успех уче ни ци су 
по сти гли при до пу ња ва њу ре че ни ца га ла го ли ма (60%), за тим са име-
ни ца ма(47%), а нај сла би је при до пу ња ва њу ре че ни ца при де ви ма (41%). 
Уче ни ци су са нај ви ше успе ха ре ша ва ли за да так број 6, ко ји је тре ба ло 
до пу ни ти гла го лом, а нај сла би је за да так број 3 (8,3%), ко ји је тре ба ло 
до пу ни ти име ни цом у мно жи ни. 

Оп шта успе шност при до пу ња ва њу ре че ни ца би ла је 49,33%.

Табела 2 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације 
(кохлеарни имплант)

ученик
именице глаголи придеви

укупно %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А.К. - + + + + + + + + + + + 11 91,66
В.А. + + - + - + - - - - + + 6 50,00
И.М. - + - + - - + + + + + + 8 66,66
М.Р. - - + + + + + + + + + + 10 83,33
С.Л. - - - + + + + + + + + + 9 75,00

Укупно 1 3 2 5 3 4 4 4 4 4 5 5
73,33

% 20 60 40 100 60 80 80 80 80 80 100 100

%  55  75  90
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Графикон 2 - Успех ученика при допуњавању реченица  
(кохлеарни имплант)

У та бе ли и гра фи ко ну 2 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка са ко хле-
ар ним им план том, при до пу ња ва њу ре че ни ца. Нај бо љи успех уче ни ци 
су по ка за ли при ре ша ва њу за да та ка у ко ји ма су не до ста ја ли при де ви 
(90%), за тим гла го ли (75%), а нај сла би је ре зул та те у ре че ни ца ма где су 
не до ста ја ле име ни це (55%). Нај бо ље ре зул та те по сти гао је уче ник А.К. 
(91,66%), а нај сла би је уче ник В.А. (50%). 

Оп шта успе шност при до пу ња ва њу ре че ни ца би ла је 73,33%. 

Табела 3 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације

именице глаголи придеви

Врста 
амплификације

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Укупно

%

Кохлеарни 
имплант

20 60 40 100 60 80 80 80 80 80 100 100 73,33

Слушни 
апарат

56 68 8 56 40 76 56 68 48 28 40 48 49,33

Укупно
%

38 64 24 78 50 78 68 74 64 54 70 74

%  51,00  67,50  65,50 
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Графикон 3 - Успех ученика при допуњавању реченицa  
у зависности од врсте амплификације

У та бе ли 3 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка у за ви сно сти од вр сте 
ам пли фи ка ци је,при до пу ња ва њу ре че ни ца. Нај бо ље ре зул та те уче ни ци 
су по сти гли у ре че ни ца ма у ко ји ма су не до ста ја ли гла го ли (67,50%), за-
тим при де ви (65,50%), а нај сла би је ре зул та те уче ни ци су по сти гли при 
до пу ња ва њу ре че ни ца где не до ста ју име ни це (51%). 

 У гра фи ко ну 3 при ка зан је успех уче ни ка у за ви сно сти од вр сте 
ам пли фи ка ци је, при до пу ња ва њу ре че ни ца раз ли чи тим вр ста ма ре чи. 
Гра фи кон по ка зу је да су уче ни ци са ко хле ар ним им план том (73,33%) 
са ве ћом успе шно шћу до пу ња ва ли ре че ни це раз ли чи тим вр ста ма ре чи, 
не го уче ни ци са слу шним апа ра том (49,33%).
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Корпус за процену употребе падежа (Димић Н., Марић Д.)

Табела 4 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације 
(слушни апарат)

ученик

Номин. Генит. Датив Акузат. Вокат. Инстр. Локат.
ук. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Б.В. + + + + - - - - - - - - - - 4 28,57

Б.Т. + + + + - + + + + + + + + - 12 85,71

В.Т. + + - - - - - - - - - - - - 2 14,28

Г.Д. + + - - - - + + - - - + + - 6 42,85

Г.Х. + + + + + + + + + + + + + + 14 100

Ђ.Б. - - - - + - - - - - - - - - 1 7,14

Ђ.В. + + + + - + - - - - + + - - 7 50

Ј.М. + + - - - - + - - - - - - - 3 21,42

Ј.О. - - - - - - - + - - - - - - 1 7,14

К.Е. + + - - - - - - + + - - - - 4 28,57

К.Н. - + - - - - + - - - - + - - 3 21,42

М.Б. - - - - - - - + - - - - - - 1 7,14

М.Д. - - - - + - - - - - - - - - 1 7,14

М.М. - + - - - + + - - - - - - - 3 21,42

М.М. - - - + - + - + - - - - - - 3 21,42

М.Н. + + + - + - + - - - - - + - 6 42,85

М.Н. + + - - - - + - - - - + - - 4 28,57

М.Ј. + + + + - + + + + + + + + + 13 92,85

Н.Д. + + - - - - - - - - - - - - 2 14,28

Н.М. + + + + + + + - + - + - + + 11 78,57

П.В. + + - + + + - + - - - - - - 6 42,85

П.С. + + + + + + + + - - + + + + 12 85,71

С.Д. - + - - + + - + - - - - - - 4 28,57

С.Н. + + + + + + + + + + + - + + 13 92,85

Ф.Н. + + + + + - + + - - + + - - 9 64,28

Укупно 17 20 10 11 10 11 13 12 6 5 8 9 8 5
41,42

% 68 80 40 44 40 44 52 48 24 20 32 36 32 20

%.  74  42  42  50  22  34  26



СПЕЦИФИЧНОСТИ УПОТРЕБЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА СЛУШНЕ АМПЛИФИКАЦИЈЕ И  ... 215

Графикон 4 - Успех ученика при решавању Корпуса  
за процену употребе падежа (слушни апарат)

У та бе ли и гра фи ко ну 4 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка са слу шним 
апа ра ти ма, при ре ша ва њу Кор пу са за про це ну упо тре бе па де жа. Нај-
бо љи успех уче ни ци су по ка за ли у ре ша ва њу за да та ка са но ми на ти вом 
(74%), а нај сла би је за дат ке са во ка ти вом (22%). Нај бо љи успех по сти-
гао је уче ник Г.Х.(100%), а нај сла би је ре зул та те у до пу ња ва њу ре че ни ца 
оства ри ли су уче ни ци Ђ.Б.,Ђ.В.,М.Б. (7,14%). 

Оп шта успе шност при до пу ња ва њу ре че ни ца са ре чи ма у од го ва ра-
ју ћем па де жу би ла је 41,42%

Табела 5 Успех ученика у зависности од врсте амплификације 
(кохлеарни имплант)

ученик
Номин. Генит. Датив Акузат. Вокат. Инстр. Локат.

укупно %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А.К. + + + + + + + + + + + + + + 14 100
В.А. - - + - - - - + - - - - - - 2 14,28
И.М. + + + + - + - + - - + - + + 9 64,28
М.Р. + + + + + + + + + + + + + + 14 100
С.Л. + + + + - + - + + + + + + + 12 71,42

Укупно 4 4 5 4 2 4 2 4 2 3 4 3 4 4
70

% 80 80 100 80 40 80 40 80 40 60 80 60 80 80

% 80 90 60 60 50 60 80
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Графикон 5 - Успех ученика при решавању Корпуса за процену  
употребе падежа (кохлеарни имплант)

У та бе ли и гра фи ко ну 5 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка са ко хле-
ар ним им план том, при ре ша ва њу Кор пу са за про це ну упо тре бе па де жа. 
Нај бо љи успех при до пу ња ва њу ре че ни ца са раз ли чи тим па де жи ма по-
ка за ли су уче ни ци А.К.и М.Р. (100%), а нај сла би је ре зул та те уче ник В.А. 
(14,28%). Уче ни ци су нај бо ље ре ши ли за дат ке ве за не за ге ни тив (90%), а 
нај сла би је за дат ке ве за не за во ка тив (50%). 

Оп шти по стиг ну ти успех био је 70%.

Табела 6 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације

Номин. Генит. Датив Акузат. Вокат. Инстр. Локат.
Укупно

%Врста 
амплификације

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Кохлеарни 
имплант 80 80 100 80 40 80 40 80 40 60 80 60 80 80 70,00

Слушни апарат 68 80 40 44 40 44 52 48 24 20 32 36 32 20 41,42

Укупно % 74 80 70 62 40 62 46 64 32 40 56 48 56 50

% 77 66 51 55 36 52 53
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Графикон 6 - Успех ученика при решавању Корпуса за процену  
употребе падежа у зависности од врсте амплификације

У та бе ли 6 при ка зан је успех уче ни ка у за ви сно сти од вр сте ам пли-
фи ка ци је, при ре ша ва њу Кор пу са за про це ну упо тре бе па де жа. 

Нај бо љи успех уче ни ци су по ка за ли при ре ша ва њу за да та ка са но-
ми на ти вом (77%), а нај сла би ји при ре ша ва њу за да та ка са во ка ти вом 
(36%).

У гра фи ко ну 6 ви ди мо да су уче ни ци са ко хле ар ним им план том би-
ли успе шни ји (70%), од уче ни ка са слу шним апа ра ти ма (41,42%).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Пи са ни го вор, за глу ву и на глу ву де цу, отва ра зна чај не мо гућ но сти 
ком пен за ци је и пре ва зи ла же ња те шко ћа на ста лих услед оште ће ња слу-
ха. Он до при но си по бољ ша њу ко му ни ка ци је глу ве и на глу ве де це са око-
ли ном и до во ди до још успе шни јег је зич ког и оп штег раз во ја.

У пи са ном из ра зу де це оште ће ног слу ха че ста је по ја ва гра ма тич ких 
и пра во пи сних гре шка, као и не до вољ на лек сич ка раз ви је ност. За ова ла-
да ва ње књи жев ним је зи ком нео п ход но је зна ти и при ме њи ва ти је зич ке 
нор ме. Пи смо на пи са но са пу но гре ша ка је не чи тљи во. Уче ни ци упо ре-
до са са вла да ва њем еле ме на та гра ма ти ке усва ја ју и пра во пи сне нор ме у 
оби му пред ви ђе ним на став ним про гра мом. Због то га је ве о ма бит но да 
се у шко ли по себ на па жња по све ти пи са ном го во ру.
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На кон спро ве де ног ис тра жи ва ња и об ра де по да та ка до шли смо до 
одређених за кљу ча ка. 

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да су бо ље ре зул та те, при до пу ња ва њу 
ре че ни ца раз ли чи тим вр ста ма ре чи, оства ри ли уче ни ци са ко хле ар ним 
им план том. 

Уче ни ци ко ји ко ри сте слу шне апа ра те са нај ви ше успе ха ре ша ва ју 
за дат ке ве за не за до пу ња ва ње ре че ни ца гла го ли ма, за тим име ни ца ма, 
док нај ло ши је ре зул та те по ка зу ју при до пу ња ва њу ре че ни ца при де ви ма. 

Уче ни ци са угра ђе ним ко хле ар ним им план том са нај ви ше успе ха 
ре ша ва ју за дат ке ве за не за до пу ња ва ње ре че ни ца при де ви ма, за тим гла-
го ли ма, па име ни ца ма. 

Иса ко вић, Ди мић (2008) су у свом ис тра жи ва њу до би ле до не кле дру-
га чи је ре зул та те. Глу ви и на глу ви уче ни ци су нај бо ље до пу ња ва ли ре че-
ни це при де ви ма, за тим име ни ца ма, а нај сла би је гла го ли ма. Ме ђу тим, ре-
зул та ти уче ни ка са уред ним слу хом се по кла па ју са ре зул та ти ма ко хле ар-
но им план ти ра них уче ни ка (нај бо ље ре зул та те оства ру ју при до пу ња ва њу 
ре че ни ца при де ви ма, за тим гла го ли ма, а нај сла би је име ни ца ма).

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 упо тре би име ни ца у ре-
че ни ци, не го гла го ла. За раз ли ку од њих, уче ни ци ко ји чу ју, под јед на ко 
успе шно упо тре бља ва ју и име ни це и гла го ле у ре че ни ца ма.

Гре шке уоче не у на шем ис тра жи ва њу би ле су број ни је код уче ни ка 
са слу шним апа ра ти ма и од но си ле су се на пре пи си ва ње ре чи да тих у за-
гра да ма, упо тре бу не по сто је ћих лек се ма (на ро чи то код гла го ла, па смо 
до би ли пи са ту, чи та ту ју, гру два ту...), не а де кват ну упо тре бу гла гол ских 
вре ме на и из о ста вља ње по моћ ног гла го ла је сам (3. ли це јед ни не-је). 

При ре ша ва њу зах те ва ве за них за упо тре бу па де жа уче ни ци са ко-
хле ар ним им план том су по ка за ли бо ље ре зул та те не го уче ни ци са слу-
шним апа ра ти ма .

Уче ни ци ко ји ко ри сте слу шне апа ра те нај бо ље ре зул та те оства ру ју 
при ре ша ва њу зах те ва ве за них за упо тре бу но ми на ти ва, за тим аку за ти-
ва, а нај ма ње успе ха по ка зу ју при ре ша ва њу за да та ка са упо тре бом во-
ка ти ва. 

Ко хле ар но им план ти ра ни уче ни ци нај бо ље ре зул та те оства ру ју при 
ре ша ва њу зах те ва ве за них за упо тре бу ге ни ти ва, за тим но ми на ти ва и 
ло ка ти ва, док нај ма ње успе ха по ка зу ју при ре ша ва њу за да та ка са упо-
тре бом во ка ти ва. 

Гре шке ко је су нај че шће пра ви ли од но си ле су се на пре пи си ва ње 
по ну ђе них ре чи да тих у за гра ди, а по ја вио се ве о ма ма ли број не по сто-
је ћих лек се ма. 
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До би је ни ре зул та ти ука зу ју на то да вр ста ам пли фи ка ци је има ути-
ца ја на успе шност у ре ша ва њу за да та ка ве за них за упо тре бу раз ли чи тих 
вр ста ре чи и па де жа. Уче ни ци са ко хле ар ним им план том по сти гли су 
знат но бо ље ре зул та те у од но су на уче ни ке са слу шним апа ра ти ма.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА 

4. Ба бић, Б. (2007): Ауди о ло ги ја и ве сти бу ло ло ги ја за сту ден те сур до ло ги је и 
ло го пе ди је, Де фек то ло шки фа кул тет, Бе о град

5. Бу гар ски , Р. (1996): Увод у оп шту лин гви сти ку, Чи го ја штам па, Бе о град

6. Бу гар ски , Р. (2009): Пи смо, Чи го ја штам па, Бе о град

7. Bu gar ski, R. (1996): Uvod u op štu lin gvi sti ku, Či go ja štam pa XX vek, Be o grad

8. Ди мић, Н.Д. (1996) : Спе ци фич но сти у пи са њу слу шно оште ће не де це, Де-
фек то ло шки фа кул тет , Бе о град

9. Ди мић, Н.Д., Ата на ско вић, М., Иса ко вић, Љ.(2011): Ути цај сте пе на оште ће-
ња слу ха на опис сли ка у ни зу у шко ла ма за глу ву и на глу ву де цу, Бе о град ска 
де фек то ло шка шко ла, Вол. 17 (3), бр.51, 427-438

10. Ди мић, Н.Д., Кља јић, М. (2010): Ка рак те ри сти ке пи са ња код глу ве и на глу ве 
де це у основ ној шко ли, Вол. 17(1), бр.49, 43-55

11. Ди мић, Н.Д., Ше шум, М. (2008): Спе ци фич но сти пи са ног из ра за код глу ве и 
на глу ве де це, Бе о град ска де фек то ло шка шко ла, бр.2, 47-64

12. Ди мић,Н.Д.(2003): Пра во пи сна пра ви ла и де ца оште ће ног слу ха, Бе о град-
ска де фек то ло шка шко ла, бр. 1-2, 41-54

13. Ди мић, Н.Д.(2004): Функ ци ја па де жа у је зич ком из ра зу код де це оште ће ног 
слу ха, Бе о град ска де фек то ло шка шко ла, бр. 1, 49-60

14. Ди мић, Н., Ди нић, М., Иса ко вић, Љ. (2012) Упо тре ба основ них гла гол ских 
вре ме на код глу вих и на глу вих уче ни ка сред ње шко ле, Бе о град ска де фек то-
ло шка шко ла, 1, 19-37

15. Дру штво де фек то ло га Ср би је, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би-
ли та ци ју, Вол. 18 (1), бр. 52, 19-37

16. Иса ко вић, Љ., Ди мић, Н. (2008): До пу ња ва ње ре че ни ца код глу вих и на глу-
вих уче ни ка и уче ни ка ко ји чу ју, Бе о град ска де фек то ло шка шко ла, ISSN 
0354-8759, 1, 19-31

17. Иса ко вић, Љ. (2007): Вр сте ре чи у ре че ни ци код уче ни ка оште ће ног слу ха и 
уче ни ка ко ји чу ју, Бе о град ска де фек то ло шка шко ла, Дру штво де фек то ло га 
Ср би је, Бе о град, ISSN 0354-8759, 2, 11-23 



Надежда Димић и сар.220

18. Кашић, З., Димић, Д. Н. (1999): Језичка компетенција глуве и наглуве деце 
у остваривању зависне клаузе, Београдска дефектолошка школа, 1, 10-19

19. Кашић, З., Димић, Д. Н.(1999): Типови аграматизма у зависној клаузи код 
глуве и наглуве деце, Београдска дефектолошка школа, 2-3, 5-14

20. Ka šić, Z. (2002): Agra ma tič na pro duk ci ja i se man tič ka «zbr ka» kod de ce ra nog 
škol skog uz ra sta, Is tra ži va nja u de fek to lo gi ji, De fek to lo ški fa kul tet, CIDD, Be-
o grad

21. Kri stal, D. (1998): En ci klo pe dij ski reč nik mo der ne lin gvi sti ke, No lit, Be o grad

22. Kri stal, D. (1996): Kem brič ka en ci klo pe di ja je zi ka, No lit

23. Коровин, К.Г.., Гилевич, И.М., Донская, Н.Ю. (1995): Книга для 
учителя школы слабослышащих, обучение русскому языку, чтению, 
произношению, Просвещение, Москва

24. Королева, И.В, Янн, П.А.(2011): Дети с нарушениями слуха, Каро, Санкт- 
Петербург

25. Лурия А. Р. (1979): Язык и сознание, Издательство Московского 
университета, Москва

26. Matić, R. (1980): Rad na razvoju govora, Privredno finansijski vodič, Beograd

27. Остојић, С. Б. (2004): Аудитивни тренинг и развој говора наглуве деце, 
Дефектолошки факултет , Београд

28. Савић, Љ.М. (1995): Методика аудиторног тренинга, Дефектолошки 
факултет , Београд

29. Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (2012): Граматика српског језика за гимназије и 
средње школе, Завод за уџбенике, Београд

30. Цветкова, Л. С. (1997) : Неуропсихологические основы счета, письма, 
чтения, нарушение и восстановление, Юристь, Москва



СПЕЦИФИЧНОСТИ УПОТРЕБЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА СЛУШНЕ АМПЛИФИКАЦИЈЕ И  ... 221
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AND WRITTEN EXPRESSION 
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SUMMARY

Mastering of written speech is one of the most significant tasks of the 
educative work at schools for deaf and hard of hearing pupils. Written 
speech is one of the fundamental instruments of general and speech-
language development in deaf and hard of hearing children.

In a certain number of cases hearing aids are of help to children with 
hearing impairment, however in the population of children with cochlear 
hearing impairment, as well as in cases of profound and complete hearing 
loss on both sides, implementation of a cochlear implant is strongly 
recommended.

In our study, we initially aimed to assess the relationship between 
various types of amplification devices and success in completing sentences 
with various types of words, as well as amending them to reflect the 
appropriate Serbian grammar case. Based on the established goal, we 
created a hypothesis that the type of amplification device used does not 
influence the degree of success when the pupils attempted to complete the 
given sentences with various types of words (nouns, verbs, adjectives..), 
nor when they amended the sentences to reflect the appropriate Serbian 
grammar case.

The study was implemented at two schools specialized for deaf and hard 
of hearing children in Belgrade – at the School for the hearing impaired and 
hard of hearing “Stefan Decanski” and Primary School “Radivoj Popovic”.

The sample consisted of 30 deaf and hard of hearing pupils enrolled 
in primary school, in grades five to eight. There were five pupils with a 
cochlear implant and 25 with hearing aids.

The instruments used in the study were the List for Completing Sentences 
(N.Dimic) and Corpus of Sentences for evaluating the use of cases.

The obtained results are presented in tabular form.
Based on the results observed in this study we came to the conclusion 

that the pupils with the cochlear implant had much better results on the 
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given tasks which involved the use of various types of words in sentences, 
as well as the use of cases in sentences; compared to the pupils with hearing 
aids. It was also observed that there is a difference in the results with 
respect to the use of various types of words and various types of cases.

Key words: deaf and hard of hearing, cochlear implants, hearing aids, 
written expression 
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Пси хо лин гви сти сма тра ју да оште ће ња је зи ка, без об зи ра да ли је узрок 
оште ће ње слу ха, по вре да или про цес ста ре ња, пред ста вља ју зна ча јан из вор 
ин фор ма ци ја у ве зи на чи на на ко ји људ ски мо зак кон тро ли ше на ше по ку ша је 
да ко му ни ци ра мо. По ве за ност из ме ђу ду бо ке пре лин гвал не глу во ће и спо соб-
но сти вер бал ног ко му ни ци ра ња је пред мет ин те ре со ва ња де фек то ло га, пси-
хо лин гви ста, као и пси хо ло га. Ра не сту ди је пси хо лин гви ста и де фек то ло га су 
ука зи ва ле да по пу ла ци ју глу вих ка рак те ри ше озби љан де фи цит је зи ка, чак и 
ње го во пот пу но не по зна ва ње, с об зи ром да је њи хо ва ком пе тен ци ја за ма тер-
њи је зик углав ном би ла да ле ко ис под ни воа ком пе тен ци је чу ју ћих, и да мно ге 
глу ве осо бе ни су има ле и не ма ју ра зу мљив го вор. На пу шта ње те зе о орал но-
вер бал ном је зи ку као ма тер њем је зи ку глу вих, и при зна ва ње зна ков ног је зи ка 
као њи хо вог основ ног на чи на ко му ни ка ци је, пре у сме ри ло је пси хо лин гви стич-
ка ис тра жи ва ња је зи ка глу вих ка зна ков ном је зи ку. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пси хо лин гви сти ка, усва ја ње је зи ка, зна ков ни је зик 

Пси хо лин гви сти ка про у ча ва ве зе из ме ђу је зич ких и пси хич ких по-
ја ва. (Бу гар ски, 2003)

 Пси хо лин гви сти ка или пси хо ло ги ја је зи ка је сту ди ја психолошких и 
неуробиолошких фак то ра ко ји су кључ ни за спо соб ност сти ца ња, ко ри-
шће ње и схватањa језика. Пр ви по ку ша ји по ве зи ва ња ове две ди сци пли-
не су би ли ви ше филозофског и спе ку ла тив ног ка рак те ра, по што је би ло 
вр ло ма ло по да та ка ве за них за функ ци о ни са ње мо зга . Са вре ме на ис-
тра жи ва ња на по љу пси хо лин гви сти ке укљу чу ју ши рок спек тар на уч них 
ди сци пли на, као што су биологија, неурологија, про у ча ва ње когниције  
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и информациона теорија, у ци љу све о бу хват ни јег и пот пу ни јег схва та-
ња мо жда них про це са, кључ них за пер цеп ци ју и схва та ње је зи ка. По јам 
пси хо лин гви сти ка је уте ме љен око 19 40. го ди не и по чео је ши ре да се 
ко ри сти у на ред ној де це ни ји, по сле из да ва ње књи ге „Psycho lin gu i stics: A 
Sur vey of The ory and Re se arch Pro blems“ (1954), аме рич ког пси хо ло га Чар-
лса Егер то на Ос гу да и мађарско-аме рич ког семиолога Томаса Себеока. 
Гра ни це из ме ђу лингвистике и пси хо лин гви сти ке су ве о ма ди фу зне, као 
и гра ни це пси хо лин гви сти ке са психологијом. (Слободна енциклопедија, 
2011) Пси хо лин гви сти ка је гра на лин гви сти ке ко ја из у ча ва ко ре ла ци ју 
из ме ђу је зич ког по на ша ња и пси хо ло шких про це са за ко је се сма тра да 
ле же у осно ви тог по на ша ња. По сто је два мо гу ћа прав ца ис тра жи ва ња. 
Је дан ко ри сти је зик као сред ство за раз ја шња ва ње пси хо ло шких те о ри-
ја и про це са (нпр. ути цај је зи ка на ме мо ри ју, пер цеп ци ју, па жњу, уче ње 
итд.) и за ту вр сту ис тра жи ва ња по не ка да се упо тре бља ва тер мин пси-
хо ло шка лин гви сти ка. Дру га мо гућ ност је да се ис пи ту је деј ство пси хо-
ло шких за пре ка на упо тре бу је зи ка (нпр. ка ко огра ни че ност пам ће ња 
де лу је на про из вод њу го во ра и раз у ме ва ње). Ова дру га гра на се по ка за ла 
као нај ин те ре сант ни ја за лин гви сте, ко ји је у су шти ни схва та ју као ис пи-
ти ва ње мен тал них про це са ко ји ле же у осно ви пла ни ра ња, про из вод ње, 
пер цеп ци је и раз у ме ва ња го во ра. Нај бо ље раз ра ђен огра нак ове на у ке је 
ис тра жи ва ње усва ја ња је зи ка код де це, али је и не ко ли ко дру гих пред-
ме та при ву кло до ста па жње (по јам сло же но сти у је зи ку, од нос из ме ђу 
је зич ких и ког ни тив них уни вер за ли ја, ис пи ти ва ње чи та ња...) (Кри стал, 
1996). У пси хо лин гви сти ци се раз ви ја ју мо де ли је зич ке спо соб но сти и 
го вор не де лат но сти, укљу чу ју ћи мо де ле пер цеп ци је и про дук ци је го во-
ра. (Бу гар ски, 2003) 

Усвајање језика

Зна чај но пи та ње за све те о ри је ко је на сто је да об ја сне на чин на ко ји 
се усва ја је зик је под руч је је зич ке про дук ци је, по го то во у ње ним ра ним 
ста ди ју ми ма. Док су не ки пси хо лин гви сти по ку ша ва ли да до ка жу да се 
усва ја ње је зи ка де ша ва од пр вих да на ро ђе ња де те та, ве ћи на ис тра жи-
ва ча је ана ли зи ра ла син так сич ке и фо но ло шке аспек те деч јег го во ра од 
на стан ка про сте ре че ни це до го во ра де це у ни жим раз ре ди ма основ не 
шко ле. (Chan, 1978) Нај ра ни ја, „при ми тив на фа за“ пси хо лин гви стич-
ког раз во ја је уоч љи ва већ код но во ро ђен ча ди; код бе ба су ин тен зи тет и 
фре квен ци ја пла ка ња ве за ни за сте пен не при јат но сти, а по сле 2-3 ме се-
ца се ди фе рен ци ра ју и до би ја ју ико нич ко зна че ње ко је је мај ка у ста њу 
да од го нет не (бе ба на раз ли чит на чин пла ка њем да је до зна ња да је глад-
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на, жед на, по спа на...) (Sco vel, 1998). Од са мог ро ђе ња раз ви ја се го вор и 
тај раз вој тра је чи та вог жи во та, исто као и раз вој је зи ка. Сва ко људ ско 
би ће, да би раз ви ло свој го вор, мо ра да про ђе чи тав низ раз вој них ступ-
ње ва где сва ки од њих пред ста вља са вла ђи ва ње но ве пре пре ке у ци љу 
раз во ја го во ра. Код де те та вр ло ра но до ла зи до пр вих гла сов них по ја ва. 
То су крик и гу ка ње, а са чи ња ва их спој нај ра зли чи ти јих гла со ва, чак и 
оних ко ји не по сто је у де те то вом ма тер њем је зи ку, ме ђу тим, ови гла со-
ви се ка сни је гу бе (Ди мић, 1996). Јед на од мно гих пси хо лин гви стич ких 
иро ни ја је и да ће ше сто ме сеч но де те мо жда бо ље ар ти ку ли са ти глас 
не ког дру гог је зи ка не го свог, али ће 20 ме се ци ка сни је, ка да по ку ша да 
све сно учи тај дру ги је зик, има ти ве ли ких про бле ма да из го во ри баш та-
кав глас (Sco vel, 1998). У раз вит ку де те то вог го во ра ве о ма су ва жне фа зе 
кри ка и гу ка ња, јер то ком њих до ла зи до уса вр ша ва ња ауди тив не пер-
цеп ци је и апа ра та за ар ти ку ла ци ју. Ту се ства ра и мо гућ ност за ими ти ра-
ње гла со ва оног је зи ка ко ји де те чу је у го во ру сво је око ли не. Раз у ме ва ње 
го во ра од ра слих и пр ве ре чи ко је де те са мо стал но из го ва ра су по че так 
ко му ни ка ци је и знак да је по че ло усва ја ње гла сов не стра не је зи ка. Де те 
овог уз ра ста пер ци пи ра реч као не раш чла њен звук са од ре ђе ном рит-
мич ко-ме ло диј ском струк ту ром, па ин то на ци ја из го во ре них ре чи има 
из у зе тан зна чај. Сле де ћи сту пањ у раз во ју деч јег го во ра је по ја ва раз у-
ме ва ња ре чи на осно ву зна че ња ко је је по ве за но са од ре ђе ним ску пом 
гла со ва. То је пе ри од фо нем ског го во ра, а од ли ку је се бр зим по ве ћа њем 
па сив ног реч ни ка и по ја вом пр вих ре чи код де те та (Ди мић, 1996).

Усвајање граматичких образаца

За пси хо лин гви сте је зик пред ста вља ког ни тив ну функ ци ју ко ја је 
фор му ли са на у ше мат ском об ли ку пре ма се ту уну тра шњих пра ви ла, 
а у свр хе со ци јал не ко му ни ка ци је. Ова ква по став ка ука зу је да су ком-
по нен те је зи ка, као што су син так са и се ман ти ка, ре ла тив но одво је ни 
де ло ви је зич ког си сте ма и функ ци о ни шу за себ но или па ра лел но да би 
про из ве ли ко нач ни из раз, или да би де ко ди ра ли до ла зне ин фор ма ци је 
(Fer gu son, Armstrong, 2009). Од свих обла сти ко је из у ча ва раз вој на пси-
хо лин гви сти ка, усва ја ње гра ма ти ке је нај ин тен зив ни је про у ча ва но. Ово 
је у ве ли кој ме ри у ве зи са Тран сфор ма ци о ном ге не ра тив ном гра ма ти-
ком, шко лом лин гви сти ке ко ја је ути ца ла на сту ди је је зи ка у прет ход-
не че ти ри де ка де. Иако се та ран сфор ма ци о на ге не ра тив на гра ма ти ка 
раз гра на ла на ви ше раз ли чи тих шко ла, увек је фо кус био усме рен на 
про у ча ва ње сло же них ре че ни ца. Још је дан раз лог због ко јег љу ди про-
у ча ва ју усва ја ње пр вог је зи ка код де це, а ти ме и усва ја ње гра ма ти ке, је 
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то што је упра во код де це оно нај о чи глед ни је. За раз ли ку од сни ма ка 
гу ка ња, во ка ли зи ра ња и бр бља ња бе ба, где је аку стич ки сиг нал не ја сан, 
а при ку пља ње ва лид них по да та ка те шко и не из ве сно, при ку пља ње по-
да та ка о то ме ка ко де ца кре и ра ју ре че ни це је ве о ма из во дљи во и мо же 
би ти спро ве де но дис крет но и спон та но, за вре ме чу ва ња де те та. Сто га не 
чу ди да је нај ви ше сту ди ја из обла сти усва ја ња гра ма ти ке фо ку си ра но 
упра во на ко му ни ка ци ју де це са од ра сли ма, у њи хо вом сва ко днев ном 
окру же њу. Тран скрип ти сни ма ка че сто по ка зу ју не ве ро ват ну спо соб-
ност де це да флу ент но усво је ма тер њи је зик, а да исто вре ме но кре и ра ју 
но ве и нео бич не ис ка зе (Sco vel, 1998). Го вор на про дук ци ја под ра зу ме-
ва се лек ци ју при год них ре чи (се ман тич ки ни во), про на ла же ње њи хо вог 
фо но ло шког об ли ка (из фо но ло шког лек си ко на), њи хо ву им пле мен та-
ци ју у фо но ло шку фра зу (су блек сич ки фо но ло шки ни во), и кон вер зи ју 
овог по след њег ни воа у ар ти ку ла ци о ну ре пре зен та ци ју ко ја ће по кре-
ну ти мо тор не ко ман де за про из вод њу го во ра (Ra mus, Pe per kamp, Chri-
stop he, Jac qu e mot, Ko u i der and Du po ux, 2008). Де ца про ла зе кроз раз ли чи-
те ста ди ју ме гра ма тич ког раз во ја, ко ји се углав ном од ре ђу ју на осно ву 
про сеч ног бро ја ре чи у ре че ни ци. Иако по сто је ин ди ви ду ал не раз ли ке у 
бр зи ни ко јом пре ла зе из јед не фа зе у дру гу, по го то во на ра ном уз ра сту, 
сва де ца по чи њу да кре и ра ју ре че ни це по сле фа зе хо ло фра зе; пр во ре-
че ни це са чи ње не од две ре чи, а он да по сте пе но и од ве ћег бро ја ре чи. 
Хо ло фра зи чан го вор пред ста вља мост ко ји де те во ди од при ми тив ног 
огла ша ва ња пла чем, реч ју и име но ва њем до ко ри шће ња фра за, кла у за и 
сло же них ре че ни ца. Мно ге сту ди је ука зу ју да у ра ној фа зи две ре чи, без 
об зи ра на огра ни че ња ис ка за, де ца по ка зу ју из не на ђу ју ће ве ли ки сте пен 
гра ма тич ке зре ло сти (са вла да но сти гра ма ти ке). Они не ро ти ра ју ре чи 
на су мич но, пре ме шта ју ћи их са ини ци јал не у фи нал ну по зи ци ју. Ред ре-
чи код де це на ра ном уз ра сту у ре че ни ца ма од две ре чи пра ти нор ма лан 
ред ре чи код од ра слих го вор ни ка у ком плек сни јим ис ка зи ма, што ука-
зу је да су де ца већ на овом, ра ном уз ра сту, осе тљи ва на ред ре чи у ма-
тер њем је зи ку. Та ко ђе, ве о ма рет ко се до га ђа да де ца по на вља ју исту реч 
два пу та и на тај на чин фор ми ра ју про сте ре че ни це; де ца су „ште дљи ва“ 
ка да је је зик у пи та њу и обра ћа ју па жњу на сва ку из го во ре ну реч. Све 
ово на во ди на за кљу чак да, чак и на ра ном уз ра сту, пре не го што уоп ште 
и има ју свест о је зич ким еле мен ти ма и ка те го ри ја ма, де ца ве о ма бр зо 
усва ја ју пра ви ло да се ре чи не ком би ну ју на су мич но, већ да ком би но ва-
ње по шту је од ре ђе не си сте мат ске обра сце. Чак и док су у фа зи ре че ни це 
са ста вље не од са мо два чла на, овај си стем до пу шта де ци да про из во де 
ве ли ки број лин гви стич ких пер му та ци ја. 
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Слушање и разумевање

Нај зна чај ни је за успех вер бал не ко му ни ка ци је и ког ни тив ног раз-
во ја су не ко ли ко уско по ве за них али ре ла тив но не за ви сних сло же них 
мен тал них опе ра ци ја ко је пси хо лин гви сти на зи ва ју про це су и ра ње го-
во ра (пер цеп ци ја и раз у ме ва ње) и го вор на про дук ци ја. Спо соб ност да 
схва ти мо и бу де мо схва ће ни у кон вер за ци ји је на из глед спон тан про цес 
ко ји не зах те ва ула га ње на по ра. Ме ђу тим, пси хо лин гви стич ка ли те ра-
ту ра ис ти че ак тив ну при ро ду ових спо соб но сти; вер бал на ко му ни ка ци ја 
под ра зу ме ва уза стоп не фа зе ко је су ауто ма ти зо ва не или по лу а у то ма-
ти зо ва не, као и све сне мен тал не опе ра ци је ко је функ ци о ни шу у кон ти-
ну и ра ној ин тер ак ци ји (Sin gle ton, 2007). Пер цеп ци ја зву ка ко ји чу је мо је 
под ути ца јем пси хо лин гви стич ких ва ри ја бли ко је ути чу на на шу мен-
тал ну об ра ду и ни је са мо па сив но при ма ње се квен це зву ка, ре чи или 
ре че ни ца. У јед ном пси хо лин гви стич ком екс пе ри мен ту (Sco vel, 1998), 
сет ре че ни ца је пре зен то ван гру пи слу ша ла ца ко ји су има ли за да так да 
за пи шу ше сту реч из сва ке ре че ни це. Ре зул та ти су по ка за ли да слу ша о-
ци ни су увек за пи си ва ли оно што су чу ли, че шће су бе ле жи ли ре чи ко је 
су оче ки ва ли да ће чу ти на осно ву кон тек ста ре че ни це, иако је то под ра-
зу ме ва ло да мо ра ју да до да ју глас на по чет ку или кра ју ре чи од зна ча ја 
ко ји ни ка да ни је ни из го во рен. Не ко ли ко зна чај них за кљу ча ка се мо же 
из ву ћи из овог пси хо лин гви стич ког екс пе ри мен та о при ро ди слу ша ња 
и раз у ме ва ња. Пре све га, да би до шло до раз у ме ва ња ис ка за, ни је нео-
п ход но да љу ди чу ју баш сва ку реч ко ја им је упу ће на. Ши ри кон текст 
је од ве ли ког зна ча ја; раз у ме ва ње ни је па сив но бе ле же ње све га што ви-
ди мо или чу је мо, слу ша о ци ни су сни ма чи оно га што се око њих до га ђа. 
Та ко ђе, раз у ме ва ње је под сна жним ути ца јем чак и нај ма ње про ме не у 
дис кур су ко ји слу ша лац опа жа. Ко нач но, раз у ме ва ње ни је јед но став на 
ана ли за го вор них чла но ва у ли не ар ним се квен ца ма. Ми не чи та мо и не 
чу је мо на исти на чин на ко ји бро ји мо и ра чу на мо, се квен ци о нал но од 
је дан па на ви ше. Про цес слу ша ња и чи та ња се од ви ја гло бал но, а па жња 
се по кла ња се ман тич ким це ли на ма. Као што екс пе ри мент по ка зу је, ми 
не слу ша мо сва ку реч по је ди нач но и утвр ђу је мо ње но изо ло ва но зна че-
ње; ра ди је тра жи мо ло гич но сти у ис ка зу, чак и ако то зах те ва до да ва ње 
гла со ва и ре чи ко је ни су у ствар но сти ни из го во ре не. Гла со ви пред ста-
вља ју са мо јед ну ком по нен ту раз у ме ва ња. Раз у ме ва ње ре чи је мно го 
ком плек сни је од пер цеп ци је гла со ва. Чак и крат ка, јед но сло жна реч се 
са сто ји од не ко ли ко гла со ва ко ји мо гу би ти из го во ре ни или на пи са ни на 
раз ли чи те на чи не у ра зним је зи ци ма; за тим, реч ник јед ног је зи ка са др-
жи по де се ти не хи ља да ре чи, на су прот стан дард но ма лом бро ју фо не ма; 
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и нај ва жни је, зна че ње ре чи мо же би ти ви ше знач но и пре не се но, што 
све чи ни њи хо во раз у ме ва ње ве о ма ком плек сним пси хо лин гви стич ким 
про це сом. Је дан од мо де ла ко ји ма се слу же пси хо лин гви сти да би об ја-
сни ли ову ком плек сност је ПДП (Па ра лел но ди стри бу и ра но про це су-
и ра ње). Ко ри сте ћи мо дел ког ни тив ног раз во ја осми шљен за хва љу ју ћи 
ис тра жи ва њи ма у не у ро ло ги ји, ком пју тер ским на у ка ма и пси хо ло ги ји, 
ПДП ука зу је да се ми слу жи мо одво је ним али си мул та ним и па ра лел-
ним про це си ма ка да по ку ша ва мо да раз у ме мо го вор ни или пи са ни је-
зик. Ови про це си се ко ри сте на свим ни во и ма лин гви стич ке ана ли зе, а 
по себ но зна чај ну уло гу има ју у раз у ме ва њу ре чи и ре че ни ца. Јед но од 
об ја шње ња за сно ва них на овом при сту пу ко је се ти че сме шта ња ре чи 
у наш мен тал ни лек си кон је ло го ген ски мо дел раз у ме ва ња. Ка да чу је мо 
реч у кон вер за ци ји или је про чи та мо у тек сту, за пра во ак ти ви ра мо је дан 
по се бан ло го ген (сред ство за лек сич ку де тек ци ју) за ту реч. Ло го ге ни 
су по ве за ни са по себ ним не у ро ни ма у ве ли кој не у рон ској мре жи; уко-
ли ко су ак ти ви ра ни, мо гу би ти ак тив ни исто вре ме но и у хар мо ни ји са 
мно гим дру гим ло го ге ни ма да би омо гу ћи ли раз у ме ва ње. Ви со ко фрек-
фент не ре чи су ре пре зен то ва не ло го ге ни ма ко ји се ла ко ак ти ви ра ју, оне 
се бр зо и ла ко бу де у све сти. Ни ско фрек фент не ре чи има ју ве о ма ви сок 
праг ак ти ва ци је и тре ба им ви ше вре ме на да се ин кор по ри ра ју у си стем 
раз у ме ва ња. Раз у ме ва ње, ипак, под ра зу ме ва мно го ви ше од де ко ди ра ња 
гла со ва, сло ва и лек сич ких зна че ња; оно та ко ђе об у хва та и де ши фро ва-
ње се ман ти ке ре че ни ца. Пси хо лин гви сти тра ди ци о нал но ис пи ту ју схва-
та ње ре че ни ца осла ња ју ћи се на мо дел гра ма ти ке ре че ни ца Но а ма Чом-
ског из пе де се тих го ди на про шлог ве ка. По овом мо де лу, све ре че ни це 
су ге не ри са не из кон струк ци је струк ту ре фра зе, ода кле се про из во де 
сва ко днев не ре че ни це по мо ћу се ри је тран сфор ма ци о них пра ви ла (ода-
тле тер мин Тран сфор ма ци о нал на-Ге не ра тив на (ТГ) гра ма ти ка). У ори ги-
нал ној вер зи ји гра ма ти ке, ове тран сфор ма ци је су мно го број не и моћ не, 
и мо гу кре и ра ти мно го раз ли чи тих по вр шин ских струк ту ра по мо ћу ре-
а ран жи ра ња, бри са ња, до да ва ња или суп сти ту и са ња ре чи ко је су у ду бо-
кој струк ту ри кон струк ци је. Пси хо лин гви сти су би ли за ин те ре со ва ни да 
ис тра же број тран сфор ма ци ја ко ри шће них за де ри ва ци ју ре че ни ца, као 
и ре ла тив ну те шко ћу из вор них го вор ни ка у њи хо вом раз у ме ва њу. Сво је 
ра не екс пе ри мен те су за сни ва ли на упо тре би па ро ва ре че ни ца. 

По сто је број ни до ка зи да лин гви стич ка струк ту ра ре че ни це ути че на 
вре ме ње не мен тал не об ра де. Ка да је на ше пред ви ђа ње у ве зи са прав-
цем кре та ња ре че ни це тач но, што је обич но слу чај уко ли ко до бро по зна-
је мо је зик, раз у ме ва ње је бр зо, али уко ли ко по гре ши мо, што се че сто до-
га ђа у спе ци јал но ди зај ни ра ним екс пе ри мен тал ним ре че ни ца ма, на ше 
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раз у ме ва ње је у ве ли кој ме ри на ру ше но. Као и код раз у ме ва ња ре чи, и 
код раз у ме ва ња ре че ни це ве ли ку уло гу има ши ри го вор ни кон текст ко ји 
ути че на бр зи ну и ла ко ћу ње ног ис прав ног де ко ди ра ња и раз у ме ва ња. У 
при лог про у ча ва њу гла со ва, ре чи и ре че ни ца, пси хо лон гви сти се та ко-
ђе ба ве ис пи ти ва њем на чи на на ко ји про це су и ра мо текст. За раз ли ку од 
љу ди ко ји има ју рет ку спо соб ност да до слов но по но ве текст ко ји су чу ли 
или про чи та ли, ме мо ри ја про сеч ног чо ве ка је углав ном не до вољ на да 
би за бе ле жи ла тач ну струк ту ру, али је за то ве о ма по у зда на ка да је у пи-
та њу очу ва ње са др жа ја. Па сив не ре че ни це обич но би ва ју за пам ће не као 
ак тив не, али не ва жи и обр нут про цес. Из раз ло га што је на ша син так-
сич ка ме мо ри ја „ма гло ви та“, али не и на су мич на, ми има мо тен ден ци-
ју да пам ти мо ре че ни це у об ли ку ко ји је јед но став ни ји и бли жи на шем 
ис ку ству, без об зи ра што ни су та ко гла си ле у ори ги на лу. Уко ли ко ни је 
пре ви ше ве ли ки вре мен ски раз мак, осо ба мо же да за пам ти ре че ни цу у 
ори ги на лу и да је та ко по но ви, али на кон не ког вре ме на ве ли ка је ве ро-
ват но ћа да ће ори ги нал на па сив на ре че ни ца би ти из го во ре на у ак ти ву. 
Пси хо лин гви стич ка про у ча ва ња раз у ме ва ња тек ста су по ка за ла, из ме-
ђу оста лог, да при су ство или од су ство по за дин ских, ме та лин гви стич ких 
ин фор ма ци ја мо же у ве ли кој ме ри ути ца ти на на ше се ћа ње. Екс пе ри-
мент ко јим се ис пи ти ва ла спо соб ност по на вља ња па су са тек ста у од но су 
на по сто ја ње или не по сто ја ње на сло ва, по ка зао је да се мно го бо ље пам-
те де о ни це тек ста или текст у це ли ни ко ји је прет ход но на сло вљен. Ово 
ука зу је да су из дво је ни де ло ви тек ста (на сло ви, под на сло ви, фу сно те) 
ко ји обич но пру жа ју оп ште ин фор ма ци је у ве зи са тек стом или не ким 
ње го вим на во ди ма ве о ма ко ри сни при раз у ме ва њу и пам ће њу ве ћих је-
зич ких је ди ни ца, јер ути чу на ак ти ви ра ње мен тал них асо ци ја ци ја ко је 
за тим по ма жу у све о бу хват ном раз у ме ва њу и ожи вља ва њу про чи та ног. 

Језик глувих

Са свим је ра зу мљи во због че га осо бе са по ре ме ћа ји ма слу ха и го-
во ра, без об зи ра на узрок, пред ста вља ју пси хо лин гви сти ма бо гат из вор 
ин фор ма ци ја о спе ци фич но сти ма људ ске ко му ни ка ци је. Раз ли ко ва ње 
пре лин гвал ног и пост лин гвал ног оште ће ња слу ха је ве о ма зна чај но ка-
да је у пи та њу усва ја ње го вор ног је зи ка. Пост лин гвал но оглу ве ла де ца 
раз ви ја ју го вор ни је зик раз ли чи то од де це ко ја су оглу ве ла пре лин гвал-
но, јер они има ју ис ку ство у слу ша њу ко је им омо гу ћу је да са вла да ју 
ве ћи ну аспе ка та је зи ка при род ним пу тем. По че так усва ја ња ма тер њег 
је зи ка код њих ни је угро жен, за раз ли ку од кон ге ни та ло глу ве де це. Ве-
ру је се да су у ста њу да бр же и бо ље са вла да ју ве шти ну чи та ња го во ра 
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са уса на са го вор ни ка, јер су спо соб ни ји да по ве жу ви зу ел ну ин фор ма-
ци ју са ауди тив ном, а углав ном им и са вла да ва ње чи та ња и пи са ња не 
пред ста вља ве ли ки про блем (Ba ker, Woll, 2008). Од нос из ме ђу ду бо ке 
пре лин гвал не глу во ће и раз во ја је зич ких спо соб но сти је под руч је ин-
те ре са де фек то ло ги је, пси хо лин гви сти ке, пе да го шке пси хо ло ги је, као 
и ког ни тив не пси хо ло ги је. Ра не сту ди је пси хо лин гви ста и сур до ло га су 
ука зи ва ле да је код глу вих при су тан де фи цит је зи ка, па чак и ње го во од-
су ство, с об зи ром да је њи хо ва је зич ка ком пе тен ци ја би ла да ле ко ис под 
ком пе тен ци је чу ју ћих осо ба, као и да мно ги глу ви не ма ју до вољ но ра зу-
мљи ву го вор ну про дук ци ју. Бу ду ћи да пре лин гвал но оглу ве ле осо бе да 
би успе шно раз ви ле го вор мо ра ју би ти укљу че не у ду го го ди шњи го вор ни 
трет ман, ис тра жи ва чи су прет по ста ви ли да ма ла глу ва де ца мо гу пред-
ста вља ти по пу ла ци ју ко ја не ма усво јен ни ти је дан је зик, и да код њих 
мо гу ис тра жи ва ти ути цај је зи ка на раз вој ког ни тив них функ ци ја. Ово 
ко ри шће ње глу вих као по пу ла ци је без је зи ка у свр хе пси хо лин гви стич-
ких ис тра жи ва ња пред ста вља ло гич ну по сле ди цу Са пир-Вор фо ве лин-
гви стич ке те о ри је, ко ја твр ди да струк ту ре ма тер њег је зи ка ути чу на на-
шу пер цеп ци ју ре ал но сти. Уко ли ко су глу ви за и ста без је зич ни, он да би 
би ло оче ки ва но да су не спо соб ни за кон цеп ту а ли за ци ју, ре ша ва ње про-
бле ма, па чак и за ја сно ра су ђи ва ње. Ипак, ис тра жи ва ња кон цеп ту ал них 
спо соб но сти глу вих су ука за ла да су глу ви углав ном слич ни чу ју ћи ма 
ка да је у пи та њу по ста вља ње ло гич ких про бле ма, њи хо во са гле да ва ње и 
ре ша ва ње. До ка за но је да не раз ви је ност је зи ка не ути че не ми нов но на 
ви ше мен тал не функ ци је. Иако су ре зул та ти ових сту ди ја ин те ре сант-
ни, оне се ба зи ра ју на прет по став ци да глу ви не ра по ла жу ни ти јед ним 
је зи ком; не узи ма ју у об зир мо гућ ност да глу ви ни су без је зич ни, и да 
од су ство орал ног го во ра не ис кљу чу је нео п ход но сва ку мо гућ ност вла-
да ња је зи ком. Са вре ме ни ис тра жи ва чи је зи ка и глу во ће за сту па ју став 
да је зна ков ни је зик глу вих рав но пра ван је зик, са соп стве ним во ка бу ла-
ром и соп стве ном син так сом. Он је ком пле тан и ва ли дан је зик, у сва ком 
сми слу. Та ко ђе, чи ње ни ца је да глу ва де ца чу ју ћих ро ди те ља, ко ја ни су 
у кон так ту са кон вен ци о нал ним зна ков ним је зи ком сре ди не спон та но 
раз ви ја ју соп стве ни зна ков ни си стем ко му ни ка ци је. Сва ка глу ва осо ба 
рас по ла же не ким си сте мом ко му ни ка ци је са око ли ном, без об зи ра на 
(не)усво је ност го вор ног или стан дард ног зна ков ног је зи ка. Глу ва де ца 
чу ју ћих ро ди те ља су без је зич на ис кљу чи во из пер пек ти ве стрикт не де-
фи ни ци је је зи ка, по ко јој је он код ко јим се спо ра зу ме ва ши ра лин гви-
стич ка за јед ни ца. С об зи ром на не мо гућ ност глу ве де це да чу ју го вор ни 
је зик, и на раз ли ке у лин гви стич кој струк ту ри из ме ђу го вор них и зна-
ков них је зи ка, глу ва де ца има ју ве ли ких по те шко ћа да на у че је зик сре-
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ди не, чак и у пи са ном об ли ку. Сту ди је о чи та њу, пи са њу и укуп ном обра-
зов ном по стиг ну ћу глу вих уче ни ка ука зу ју да је обра зов но по стиг ну ће 
глу вих зна чај но ис под по стиг ну ћа чу ју ћих уче ни ка; утвр ђе но је да је код 
глу вих је зич ка спо соб ност на ни ском ни воу, као и да су скло ни пра вље-
њу син так сич ких гре ша ка ка кве се не сре ћу код чу ју ћих. Не мо гућ ност 
пре лин гвал но оглу ве ле де це да чу ју го вор ни је зик, да га уче спон та но, 
ње го во ду го го ди шње уче ње у уста но ва ма, као и ло ша по стиг ну ћа глу вих 
ђа ка у пи са ном из ра жа ва њу на во де на за кљу чак да го вор ни је зик ни је 
при род ни је зик глу вих (Char row, V. R,1974). Мно га де ца оште ће ног слу-
ха има ју го вор ко ји је ис под ни воа ко ји је оче ки ван у од но су на сте пен 
њи хо вог оште ће ња. С об зи ром да се код де це си стем фо но ло шке об ра де 
још увек раз ви ја, а оште ће ње слу ха ути че на пер цеп ци ју не ких фо не ма 
зна чај ни је не го на пер цеп ци ју дру гих, оче ки ва не су и раз ли чи те гре шке 
код де це оште ће ног слу ха (Eb bels, 2000). Ве ћи на глу вих пра ви исте гре-
шке у је зич ком из ра жа ва њу, и исти тип гре ша ка. Ова по ја ва, ко ју ве ћи на 
на став ни ка глу вих при ме ћу је код уче ни ка, ока рак те ри са на је као „глу-
ви зам“, и од но си се на срод ност гре ша ка ко је се по ја вљу ју у го вор ном 
из ра жа ва њу. Уко ли ко глу ви има ју тен ден ци ју да пра ве исти тип гре ша ка 
у го вор ној ко му ни ка ци ји (као што су оми си је и пре ви ђа ње чла но ва ис-
ка за, ади ци је, суп сти ту ци је...), он да је мо гу ће за кљу чи ти да они има ју 
соп стве ни на чин го во ра, раз ли чит од стан дар да. Овај „глу ви је зик“ се 
у вре ме пу бер те та „за мр за ва“, тј. до во ди до по јед но ста вље ња стан дард-
ног го вор ног је зи ка. До са да је би ло вр ло ма ло ис тра жи ва ња о фе но ме-
ну „глу ви зма“, а ни ти јед на сту ди ја ову ва ри јан ту го вор ног је зи ка ни је 
по сма тра ла из пер спек ти ве кре и ра ња не стан дард ног, го то во жар гон ског 
го во ра (Char row, V. R,1974).

Знаковни језик глувих

У раз во ју осо ба оште ће ног слу ха гест има по се бан зна чај. Глу ва 
осо ба је ви зу е лан тип и го то во све што са зна је и до жи вља ва чи ни пу тем 
ви да. Оп тич ке сли ке ко је она при ма из спољ ног све та су кон крет не, ди-
рект не, ста тич не или ди на мич не. Она раз ви ја зна ков ни је зик на осно ву 
соп стве ног спон та ног кре та ња и по дра жа ва ња око ли не. Спо ра зу ме ва-
ње по кре ти ма је ре зул тат пси хич ког раз во ја глу вог де те та, а и сам по-
крет по ма же тај раз вој (Ди мић, 1996). Да би глу ва де ца пра вил но усво-
ји ла зна ков ни је зик као свој ма тер њи је зик, тре ба их што ра ни је ње му 
из ла га ти. Са пси хо лин гви стич ке тач ке гле ди шта, ово је зна чај но због 
чи ње ни це да ве ли ки број глу ве де це не усво ји ни ти је дан стан дард ни 
је зик до тре нут ка сту па ња у пред школ ске обра зов не уста но ве. Је дан од 
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основ них ци ље ва про гра ма у пред школ ским уста но ва ма је да при пре-
ми де цу за основ ну шко лу у по гле ду је зич ких спо соб но сти ко је су им 
нео п ход не за успе шно шко ло ва ње. Си ту а ци ја си мул та не упо тре бе зна-
ков ног и го вор ног је зи ка пру жа мно ге мо гућ но сти за ис тра жи ва ње 
ком плек сних ре ла ци ја екс тер них (еко ло шких) и ин тер них (пси хо лин-
гви стич ких) фак то ра ко ји об ли ку ју ко нач ни је зич ки из раз код глу вих. 
По сма тра но из пси хо лин гви стич ке пер спек ти ве, еви дент но је да по-
сто је до ка зи ко ји иду у при лог те зи да је људ ски мо зак спо со бан да се 
но си са ве ли ким бро јем раз ли чи тих кон такт них си ту а ци ја, као што је 
си мул та на упо тре ба го вор ног и зна ков ног је зи ка (Pla za-Pust, Mo ra les-
Lуpez, 2008). Раз ли чи ти пер цеп тив ни и про дук ци о ни си сте ми зна ков-
них и го вор них је зи ка мо гу до ве сти до раз ли чи тих на чи на лин гви стич-
ке об ра де. Зна ков ни је зи ци пред ста вља ју при род ну мо гућ ност за ис-
тра жи ва ње пси хо ло шких ме ха ни за ма по треб них за де ко ди ра ње и про-
дук ци ју лин гви стич ких је ди ни ца у раз ли чи тим је зи ци ма. Ар ти ку ла ци-
ја зна ко ва је знат но спо ри ја од ар ти ку ла ци је го во ра; ви зу ел на пер цеп-
ци ја об ли ка ша ке, ме ста ар ти ку ла ци је и по кре та пред ста вља лин гви-
стич ки ре ле вант не обра сце дис кри ми на ци је. У при род ном, орал ном 
го во ру, сег мен ти се пре пли ћу и пре кла па ју, и по сти же се бр зи на тран-
сми си је од при бли жно 10-15 сег ме на та у се кун ди; тран сми си ја код 
зна ков них је зи ка је спо ри ја, и из но си 7-11 сег ме на та у се кун ди. Иако 
љу ди ко ји не по зна ју зна ков ни го вор мо гу по сма тра ти ви зу ел не зна-
ков не сиг на ле јед но став но као след бр зих по кре та ша ка и ру ку, ко ри-
сни ци ге ста вр ло бр зо из тих по кре та де ко ди ра ју ком плек сна зна че ња 
упу ће не по ру ке. Је дан аспект овог про це са је пре по зна ва ње ви зу ел них 
зна ко ва ко ри шће њем и пер цеп тив них и ког ни тив них ин фор ма ци ја. 
Пер цеп тив не ин фор ма ци је до ла зе од ви зу ел не об ра де зна ков них сиг-
на ла, а ког ни тив не ин фор ма ци је углав ном од прет ход ног лин гви стич-
ког кон тек ста или по зна ва ња те ме раз го во ра. Те о ри је о пре по зна ва њу 
зна ко ва по ку ша ва ју да раз ја сне на ко ји се тач но на чин ове две вр сте 
ин фор ма ци ја ко ри сте у иден ти фи ка ци ји по је ди нач них зна ко ва и зна-
ко ва у окви ру кон тек ста. За раз ли ку од пре по зна ва ња из го во ре не ре чи, 
пре по зна ва ње зна ко ва ве ро ват но ан га жу је дво сте пе ни про цес пре по-
зна ва ња, у ко јем јед на гру па фо но ло шких ка рак те ри сти ка (кон фи гу ра-
ци ја ша ке и ме сто ар ти ку ла ци је) ини ци јал но иден ти фи ку је лек сич ки 
скуп, на кон че ка иден ти фи ка ци ја фо но ло шких по кре та во ди ди рект но 
до пре по зна ва ња кон крет них зна ко ва. Та ква ди рект на ко ре ла ци ја из-
ме ђу иден ти фи ка ци је фо но ло шких еле ме на та и лек сич ке иден ти фи-
ка ци је се ве ро ват но не до га ђа ни ти у јед ном го вор ном је зи ку. Зна ко ви 
се ипак иден ти фи ку ју из не не ђу ју ће бр зо. Иако је до не кле при род но да 
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зна ков на ко му ни ка ци ја зах те ва ви ше вре ме на од го вор не, от при ли ке 
са мо 240 ми ли се кун ди или 35% зна ка мо ра би ти ви ђе но да би се по ка-
за ни знак пре по знао. Ово пре по зна ва ње је зна чај но бр же од пре по зна-
ва ња ре чи у усме ном го во ру. Ис тра жи ва ња су утвр ди ла да је нео п ход но 
чу ти при бли жно 330 ми ли се кун ди или 83% из го во ре не ре чи да би она 
би ла иден ти фи ко ва на. По сто је нај ма ње два мо гу ћа раз ло га за што је 
пре по зна ва ње по ка за них зна ко ва бр же од пре по зна ва ња из го во ре не 
ре чи. Пр во, при ро да ви зу ел ног сиг на ла ко ји је пред ста вљен зна ком 
пру жа ве ли ки број фо но ло шких ин фор ма ци ја вр ло ра но и си мул та но 
(или го то во си мул та но). Дру го, фо но так тич ка и мор фо так тич ка пра-
ви ла зна ков них и го вор них је зи ка се мо гу зна чај но раз ли ко ва ти. На 
при мер, у ве ли ком бро ју го вор них је зи ка мно ге ре чи пот пу но раз ли чи-
тих зна че ња по чи њу истим сло гом или кон со нант ским ску пом; ова по-
ја ва ни је то ли ко че ста у зна ков ним је зи ци ма. Из гле да да су ини ци јал-
ни ску по ви зна ко ва мно го ли ми ти ра ни ји у по гле ду фо но так тич ке 
струк ту ре. Пси хо лин гви стич ки тер мин „ефе кат фрек фент но сти ре чи“ 
од но си се на тврд њу да се реч ко ја је за сту пље ни ја у упо тре би бр же и 
лак ше пре по зна је од ре чи ко ја је ма ње за сту пље на. Да би од ре ди ла 
фрек фент ност по је ди них ре чи, ве ћи на ис тра жи ва ча се слу жи ла по бро-
ја ва њем ре чи у од ре ђе ним тек сто ви ма или го вор ним дис кур си ма. С 
об зи ром да не по сто ји сли чан кор пус за зна ков ни је зик, утвр ђи ва ње 
фрек фент но сти зна ко ва ис тра жи ва чи нај че шће пре пу шта ју сло бод ној 
про це ни осо ба ко ји ма је зна ков ни је зик ма тер њи и ко ји га од лич но по-
зна ју. Као и у слу ча ју го вор них је зи ка, по твр ђе но је да се зна ко ви ко ји 
се че сто ко ри сте у ко му ни ка ци ји пре по зна ју бр же од оних ко ји ни су 
то ли ко фрек фент ни. Ре чи и зна ко ви ко ји су вр ло за сту пље ни при сут-
ни ји су у све сти и за кра ће вре ме ак ти ви ра ју пер цеп ци ју, па им је по-
треб но и ма ње ин фор ма ци ја за пре по зна ва ње, што до во ди до ње го вог 
убр за ња. Обра сци пре по зна ва ња зна ко ва и ре чи об ја шња ва ју не са мо 
ка ко се од ре ђе на лек сич ка ин фор ма ци ја из два ја из ме мо ри је, већ и ка-
ко се та ин фор ма ци ја пред ста вља и ор га ни зу је. На ше зна ње о ре чи ма 
ни је на су мич но ор га ни зо ва но, а пред ста вља ње овог зна ња је, ра зу мљи-
во, мно го ком плек сни је не го што је оно при ка за но у реч ни ци ма. Исто 
ва жи и за зна ков не сиг на ле. Је дан од ор га ни за ци о них прин ци па уну тар 
лек си ко на је и се ман тич ка асо ци ја тив ност из ме ђу ре чи. От кри ва ње и 
пре по зна ва ње ре чи се од ви ја мно го бр же ка да су у пи та њу се ман тич ке 
асо ци ја ци је. Лек си кон и зна ков них и го вор них је зи ка је за сно ван на 
се ман тич кој ор га ни за ци ји ко ја олак ша ва раз у ме ва ње је зи ка. Али, у 
слу ча ју ка да јед на реч има ви ше од јед ног зна че ња, раз у ме ва ње по ста-
је оте жа но. Мно ге пси хо лин гви стич ке сту ди је су се за ни ма ле про у ча-
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ва њем ове по ја ве. На при мер, зна че ње јед не ви ше знач не ре чи се при-
мар но од ре ђу је на осно ву кон тек ста, што ука зу је да лек сич ко про це су-
и ра ње при па да ви шим ни во и ма се ман тич ких и ког ни тив них про це са. 
Из раз ли ца (по себ но по ло жај уса на) че сто до при но си од го не та њу зна-
че ња ви ше знач ног зна ка. Зна ков ни је зи ци су је дин стве ни у по гле ду 
спо соб но сти да ми ни ми зи ра ју лек сич ку ви ше знач ност по мо ћу пред-
ста вља ња ка рак те ри стич них ин фор ма ци ја пу тем одво је них ка на ла. 
Зна че ња мно гих ви ше знач них зна ко ва се мо гу, по ред са гле да ва ња кон-
тек ста, утвр ди ти уз по моћ по кре та уса на, уко ли ко они пра те ге сти ку-
ли ра ње. Ипак, ко ри шће ње усме ног го во ра уз ге сти ку ли ра ње ди рект но 
за ви си од сте пе на ње го ве усво је но сти, као и од ре ђе них со ци јал них и 
кул ту рал них фак то ра. 

Пси хо лон гви стич ка ис тра жи ва ња су по ка за ла да го вор ни ци пра те 
соп стве ни го вор, и ка да при ме те гре шку или по гре шан из бор ре чи, пре-
ки да ју го вор и по на вља ју спор ну де о ни цу. То ком го вор не па у зе пре по-
на вља ња, го вор ни ци че сто ко ри сте од ре ђе не по шта па ли це, у за ви сно сти 
од вр сте гре шке ко ју су учи ни ли. На при мер: из ви ња вам се, гре шка, ми-
слим нај че шће се ко ри сте ка да је у пи та њу лап сус у го во ру. Из ра зи као 
што су: ра ди је, то јест, знаш већ ко ри сте се ка да се го вор ник ис пра вља 
по во дом из бо ра ре чи ко ја ни је по гре шна, али је из не ког раз ло га не а де-
кват на. Нај че шће се, уоп ште но гле да но, ко ри сте тзв. „по пу ње не па у зе“, 
за ко је је ка рак те ри стич но огла ша ва ње на лик на: мммм, ух, кхм, ко је 
се до га ђа на кон на чи ње не гре шке (а пре ис прав ке), ка да го вор ник има 
те шко ће да про на ђе по год ну реч или ис пра ви прет ход но из ре че ну. Као 
и го вор ни ци, и ге сти ку ла то ри пра те соп стве ну ко му ни ка ци ју, и че сто 
уоча ва ју гре шке пре не го што оне би ва ју ар ти ку ли са не, што ва жи и за 
пра те ћи, усме ни го вор, уко ли ко је при су тан. Раз ли ку у пра ће њу го во-
ра и ге сти ку ли ра ња пред ста вља чи ње ни ца да го вор ни ци чу ју соп стве-
ни глас док при ча ју, за раз ли ку од ге сти ку ла то ра ко ји не гле да ју у сво је 
ру ке, ни ти мо гу ви де ти екс пре си ју свог ли ца, ко ја умно го ме до при но-
си зна ков ном из ра зу. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да су го вор ни ци ма ње 
спо соб ни да уоча ва ју и ко ри гу ју соп стве не гре шке у го во ру уко ли ко су 
оне мо гу ће ни да слу ша ју сво ју вер бал ну про дук ци ју (пу тем слу ша ли ца 
са гла сно еми то ва ним бе лим шу мом, нпр.). Мо гло би се ре ћи да је пре-
ар ти ку ла ци о но и по стар ти ку ла ци о но ко ри го ва ње ис ка за у осно ви иден-
тич но код ге сти ку ли ра ња, јер се си стем пра ће ња зна ко ва осла ња по ред 
ви зу ел не и на ки не сте тич ку ком по нен ту, ко ја под ле же про при о цеп ци ји 
(Em mo rey, 2002).
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Би лин гви зам код глу вих

„Би лин гви зам (дво је зич ност) пред ста вља спо соб ност по је дин ца, 
гру пе или на ро да да у го во ру упо тре бља ва ју два је зи ка, без ве ће ви дљи ве 
скло но сти за је дан од њих. По сто је раз ли чи те вр сте би лин гви зма. Ра ни 
би лин гви зам је усва ја ње оба је зи ка до че твр те го ди не, а ка сни би лин гви-
зам усва ја ње дру гог је зи ка по сле че твр те го ди не жи во та. Си ме трич ни 
би лин гви зам озна ча ва под јед на ко по зна ва ње оба је зи ка, док аси ме трич-
ни озна ча ва сла би је по зна ва ње дру гог је зи ка (па сив ни би лин гви зам и не-
ре цеп тив ни би лин гви зам). Со ци јал ни или дру штве ни би лин гви зам об у-
хва та не ку дру штве ну гру пу на од ре ђе ном про сто ру, а ин ди ви ду ал ни би-
лин гви зам пред ста вља по је ди нач не и изо ло ва не по ја ве“ (Дефектолошки 
лексикон, 1999:43). 

Пси хо лин гви сте од у век ин три ги ра на чин на ко ји се је зич ки обра сци 
скла ди ште у мо згу, као и ме ха ни зми је зич ке про дук ци је, и у та кве вр сте 
ис тра жи ва ња тра ди ци о нал но се укљу чу ју би лин гва ли (Gard ner-Chlo ros, 
2009). Ис тра жи ва ња би лин гви зма пред ста вља ју оми ље ни пред мет про у-
ча ва ња са вре ме них пси хо лин гви ста, ко ји по ку ша ва ју да про ник ну у ор-
га ни за ци ју мен тал ног лек си ко на код дво је зич них осо ба. Сту ди је лек си-
ко на би лин гва ла су ве ли ким де лом фо ку си ра не на два аспек та: лек сич-
ки и аспе кат мен тал не ре пре зен та ци је или кон це па та ко ји се на ла зе ис-
под се ман тич ког ни воа је зи ка (Sin gle ton, 2010). У пси хо лин гви стич ким 
сту ди ја ма би лин гвал ног про це су и ра ња го во ра, ка да се раз ма тра пи та ње 
по хра њи ва ња по да та ка па жња се обра ћа и на је зич ку флу ент ност. Чи-
ни се да ма ње флу ент ни би лин гва ли рас по ла жу одво је ним, не за ви сним 
реч ни ци ма за сва ки је зик, док флу ент ни ји го вор ни ци има ју са мо јед ну 
кон цеп ту ал ну ре пре зен та ци ју (Sin gle ton, 2007). Пси хо лин гви сти су, ис-
тра жу ју ћи фе но мен би лин гви зма, ус пе ли да до ка жу да се кон крет не ре-
чи пре во де бр же од ап стракт них (Gro sjean, 2008). Глу ви ко ји су усво ји ли 
го вор ни је зик, а у ко му ни ка ци ји се ко ри сте и зна ков ним је зи ком, мо гу 
се сма тра ти би лин гвал ним осо ба ма. Спе ци фич ност њи хо вог би лин гви-
зма се огле да у чи ње ни ци да се два је зич ка ко да ко ја ко ри сте ве о ма раз-
ли ку ју; зна ков ни и го вор ни је зи ци се про ду ку ју и пер ци пи ра ју на пот-
пу но раз ли чит на чин, што ис тра жи ва чи ма пред ста вља иза зов и пру жа 
ве ли ке мо гућ но сти за ис пи ти ва ње при ро де и ор га ни за ци је је зи ка, као 
и ути ца ја раз ли чи тих је зич ких ко до ва на раз вој је зич ких спо соб но сти. 
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ЗАКЉУЧАК

Еви дент но је да, иако оште ће ње слу ха и раз вој је зи ка оп те ре ћен 
па то ло ги јом ауди тив ног ре цеп то ра пру жа ве ли ке мо гућ но сти за пси-
хо лин гви стич ка ис тра жи ва ња, струч ња ци из ове обла сти ни су по кла ња-
ли пре ви ше па жње сту ди ја ма овог ти па. Пси хо лин гви стич ка ис тра жи-
ва ња ко ја су укљу чи ва ла глу ве ис пи та ни ке су се ве ћи ном од но си ла на 
зна ков ну ко му ни ка ци ју глу вих и њен ути цај на ког ни ци ју и со ци јал но 
са зре ва ње, док је област раз во ја орал ног го во ра код осо ба оште ће ног 
слу ха ма хом пре пу шта на де фек то ло зи ма, ле ка ри ма и лин гви сти ма. С 
об зи ром на оче ки ва ну не раз ви је ност или сла би ју раз ви је ност орал ног 
го во ра код глу вих, ова по пу ла ци ја је ду го по сма тра на као без је зич на, 
тј. не спо соб на за ко ри шће ње ијед ног кон вен ци о нал ног је зи ка. Зна ков на 
ко му ни ка ци ја глу вих пред ста вља ве ли ки иза зов са вре ме ним ис тра жи-
ва чи ма, с об зи ром да су зна ков ни је зи ци ре ла тив но ско ро при зна ти као 
пот пу но ле ги тим ни и рав но прав ни са го вор ним је зи ци ма, а си мул та на 
упо ре ба зна ков ног и го вор ног је зи ка сре ди не, ко ја се пот пу но оправ да но 
мо же сма тра ти би лин гвал ним је зич ким по на ша њем, све ви ше ин те ре су-
је струч ња ке пси хо лин гви стич ке ори јен та ци је. Оправ да но је оче ки ва ти 
да ће, с об зи ром на на пре дак ме ди цин ских, тех нич ких и дру штве но-ху-
ма ни стич ких на у ка, као и тре нут на дру штве но-по ли тич ка стре мље ња у 
све ту и ја ча ње по кре та глу вих, у бу дућ но сти ви ше па жње би ти по кла ња-
но у пси хо лин гви стич ким сту ди ја ма раз во ју је зи ка и ути ца ју раз ли чи-
тих ко му ни ка ци о них ко до ва на пси хо-со ци јал ни ста тус глу вих. 
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LANGUAGE OF THE DEAF-PSYCHOLINGUISTIC PERSPECTIVE 

MIA ŠEŠUM

Laboratory for Forensic Phonetic, MUP RS, Belgrade

SUMMARY

Psycholinguists have found that the dissolution of language, whether 
due to hear impairment, accident or age is a rich source of information 
about how the human mind controls our attempts to communicate. The 
relationship between profound prelingual deafness and language processing 
ability is an area of interest to hear and speech patologist, psycholinguistics, 
аnd psychologist. Early studies by psycholinguists and educators of the deaf 
tended to show that the deaf were “language-deficient” or even “language-
less”, since their native language competency was far below that of normal 
hearing persons, and since many deaf persons did not - and do not - have 
intelligible oral speech. The abandonment of the thesis that orally-verbal 
language is the first language of the Deaf, and the acknowledgment 
of the sign language as their primary means of communication, 
turned psycholinguistic research on the language of the Deaf to sign 
language. 

KEY WORDS: psycholinguistic, language acquisition,sign language
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ГЛУВЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Васо Обрадовић

Савез глувих и наглувих Србије, Београд

Са вез глу вих и на глу вих Ср би је је имао ве ли ку уло гу у оспо со бља ва њу и 
еду ка ци ји глу ве де це и омла ди не, осни ва њем цен та ра за ре ха би ли та ци ју, 
шко ла за глу ве и на глу ве уче ни ке, шко ла и оде ље ња за глу ве и на глу ве уче ни ке у 
при вре ди, оде ље ња за глу ве и на глу ве уче ни ке при ре дов ним шко ла ма, у укљу-
чи ва њу глу ве и на глу ве де це у ре дов не шко ле, у про фе си о нал ном оспо со бља ва њу 
и за по шља ва њу (осни ва њем за штит них ра ди о ни ца и у отво ре ној при вре ди), 
кроз ор га ни зо ва ње спорт ских так ми че ња и кул тур них ма ни фе ста ци ја (фе-
сти ва ли, смо тре, ли ков не из ло жбе).

Да би се олак шао по ло жај де це ко ја ни су мо гла ре дов но по ха ђа ти шко лу, 
ко ја су би ла пре ра сла за ре дов но шко ло ва ње, ор га ни зо ва ни су те ча је ви за опи-
сме ња ва ње, ко ји ма су ру ко во ди ли и ра ди ли на став ни ци – сур до пе да го зи. Овај 
об лик опи сме ња ва ња ни је мо гао ре ши ти про бле ме шко ло ва ња глу вих, али је 
омо гу ћио сти ца ње основ не пи сме но сти и да ло со лид ну осно ву за њи хо во про-
фе си о нал но оспо со бља ва ње.

Циљ овог ра да је да се са гле да и ис так не уло га Са ве за глу вих и на-
глу вих Ср би је и ло кал них ор га ни за ци ја у еду ка ци ји глу ве де це и омла-
ди не, не по сред но по сле дру гог свет ског ра та.

Глав ни од бор Са ве за глу вих за НР Ср би ју имао је ве ли ку уло гу бор би 
да се глу ва ли ца оспо со бе за ко ри сне и про дук тив не чла но ве дру штва и 
ски ну са те ре та др жа ве. Са вез је уче ство вао у ства ра њу си сте ма ре ха би-
ли та ци је, шко ло ва ња, оспо со бља ва ња, за по шља ва ња, кул тур ног и спорт-
ског уз ди за ња и со ци ја ли за ци је глу вих и на глу вих осо ба. 

Та бор ба во ди ла се са ор га ни ма вла сти да се ство ре нор ма тив ни 
усло ви за сти ца ње пра ва глу вих у свим обла сти ма жи во та, али и бор ба са 
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по ро ди ца ма глу вих осо ба да се њи хо ва де ца укљу че у нор мал не то ко ве 
жи во та. Ука зи ва ње на мо гућ но сти и спо соб но сти глу вих ли ца био је још 
је дан од те шких за да та ка и ба ри је ра исто вре ме но. Без основ них зна ња и 
не ра зу ме ва ња сре ди не у ко јој жи ве, глу ва ли ца ни су има ла са мо по у зда-
ња да се ухва те у ко штац са жи во том. Те шко на сле ђе бе де, за о ста ло сти 
и не бри ге од стра не ста ре Ју го сла ви је, оста ви ло је по сле ди це на жи вот 
глу вих љу ди у Ју го сла ви ји и Ср би ји. 

О СА ВЕ ЗУ ГЛУ ВИХ И НА ГЛУ ВИХ СР БИ ЈЕ

Ор га ни зо ван рад глу вих по сле дру гог свет ског ра та по чео је осни ва-
њем На род но о сло бо ди лач ког фрон та глу вих Бе о гра да (2. 11.1944). Од 9. 
фе бру а ра 1945. го ди не, осни ва се по себ но удру же ње глу вих „Удру же ње 
глу во не мих рад ни ка/ца Ср би је“. Да на 14. ок то бра 1945. го ди не у За гре-
бу је осно ван „Са вез де фект них слу хом ФНРЈ“. Удру же ње у Ср би ји ме ња 
на зив у „Удру же ње де фект них слу хом Ср би је – УДЕС“ (но вем бра 1947), 
а од 1949. го ди не у Глав ни од бор Са ве за глу вих за НР Ср би ју. Ка сни је са 
на зив ме њао не ко ли ко пу та: Са вез глу вих Ср би је (1951), Ре пу блич ки од-
бор Са ве за глу вих и на глу вих Ср би је (1957), Ре пу блич ка кон фе рен ци ја 
Са ве за глу вих и на глу вих Ср би је (1970), Са вез ли ца оште ће ног слу ха Ср-
би је (1979), Са вез глу вих и на глу вих Ср би је – Ре пу блич ки од бор (1980), 
Са вез глу вих и на глу вих Ср би је (1997).

По сле пот пу ног осло бо ђе ња зе мље на ста је бр зо ши ре ње ор га ни за-
ци је Са ве за глу вих Ср би је, пот по мог ну те ма те ри јал но и мо рал но од на-
род них вла сти, а на ро чи то та да шњег Ми ни стар ства со ци јал не по ли ти ке 
Ср би је.

У са рад њи с Ми ни стар ством Удру же ње глу во не мих рад ни ка/ца Ср-
би је, ши ри сво ју ор га ни за ци о ну мре жу на чи та ву те ри то ри ју уже Ср би је, 
Вој во ди не и Ко сме та.

При ку пља ли су се по да ци и из ра ђи ва ла ста ти сти ка „глу во не мих“ са 
чи та ве те ри то ри је HP Ср би је, очвр шћи ва ла ве за с ор га ни ма на род не вла-
сти, дру штве ним ор га ни за ци ја ма, до мо ви ма и шко ла ма глу вих, вр ше но 
је учла њи ва ње и ства ра ње ор га ни за ци о них је ди ни ца у ве ћим цен три ма. 

Јед на од пр вих ак тив но сти би ла је при ку пља ње не пи сме не и „за о-
ста ле“ глу ве омла ди не са се ла и фор ми ра ње омла дин ских рад них бри-
га да, за рад не ак ци је на пру зи Ша мац—Са ра је во, ауто пу ту Бе о град—За-
греб „Брат ство-је дин ство” и оста лим ра ди ли шти ма и чи ње ни на по ри да 
се та омла ди на опи сме ни и ка сни је укљу чи у при вре ду. 

Пра ва ак тив ност и ор га ни за ци о но ши ре ње Са ве за глу вих Ср би је на-
сту пи ло је кад су, на сто ја њем та да шњег Ми ни стар ства со ци јал ног ста ра-
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ња Ср би је, до шли ак тив ни ру ко во ди о ци Мир ко Зи вла ко вић и Јо ван Ода-
вић, ко ји ма се ка сни је у ра ду на при вред ном сек то ру при дру жио и Ми-
о драг Јо ва но вић, та да шњи се кре тар Глав ног од бо ра, мар та 1949. го ди не. 
Од та да је по че ло на гло ши ре ње ор га ни за ци о не мре же Са ве за глу вих 
Ср би је ства ра њем ја ких ор га ни за ци о них је ди ни ца у Бе о гра ду, Кра гу јев-
цу, Ни шу, Но вом Са ду и При шти ни, да би да нас у са ста ву Са ве за глу вих 
и на глу вих Ср би је де ло ва ле 44 ор га ни за ци је – удру же ња. 

Ак тив но сти у по чет ној фа зи су се од ви ја ле по сек то ри ма.
1. На ор га ни за ци о ном сек то ру: ор га ни за ци о но учвр шће ње, ства-

ра њем те ри то ри јал но над ле жних под од бо ра уже Ср би је, По кра-
јин ског од бо ра АПВ и Об ла сног од бо ра АК МО, с мре жом град-
ско-сре ских од бо ра Са ве за, ко ји су у са рад њи с над ле жним ор га-
ни ма на род них вла сти ре ша ва ли про бле ме глу вих.

2. На кул тур но-про свет ном сек то ру: ства ра ње вла сти тих до мо ва 
кул ту ре у цен три ма мно гих од бо ра, у ко ји ма су се глу ви идеј-
но-по ли тич ки и кул тур но-про свет но уз ди за ли у окви ру сво јих 
кул тур но-про свет них и умет нич ких дру шта ва или сек ци ја. Чвр-
ста по ве за ност са свим до мо ви ма и шко ла ма глу вих и њи хо вим 
на став ни ци ма, од ко јих су мно ги ак тив но уче ство ва ли у ра ду ор-
га на СГС. Успе шна бор ба за про ши ре ње мре же до мо ва и шко ла 
за глу ву де цу и уче ни ке у при вре ди (Ниш, При зрен, Ко сов ска 
Ми тро ви ца, Зре ња нин, Бе ла Цр ква, Но ви Сад, Бе о град) и, као 
ре зул тат, број но по ве ћа ње де це и уче ни ка у при вре ди у шко ли 
као и по ве ћа ње бро ја опи сме ње них.

3. Ha при вред ном сек то ру: ства ра ње са мо стал них при вред них 
пред у зе ћа Са ве за „ДЕС“.

4. На со ци јал но-здрав стве ном сек то ру: ско ро пот пу но пре у зи-
ма ње на се бе уло ге глав ног фак то ра на по љу со ци јал но-здрав-
стве не по мо ћи глу ви ма, по мо ћи у за по сле њу и у оста лим по тре-
ба ма.

5. На фи скул тур ном сек то ру: ства ра ње ја ких фи скул тур них цен-
та ра, где се глу ви ма омо гу ћу је да се ра ди свог фи зич ког раз во ја 
ба ве ра зним спор то ви ма.

Жи вот „глу во не мих“ по сле дру гог свет ског ра та у Ју го сла ви ји и Ср-
би ји раз ви јао се у ко ре ни тим про ме на ма др жав ног и дру штве ног жи во-
та, ко ји је зах те вао бр зо по ди за ње про свет ног и кул тур ног ни воа, шко ло-
ва ње и оспо со бља ва ње глу ве и на глу ве де це и од ра слих.

Бор ба за бо љи жи вот глу вих, за њи хо во из гра ђи ва ње у рав но прав-
не и ко ри сне чла но ве за јед ни це ни је би ла ла ка, јер је ста ра Ју го сла ви ја 
оста ви ла те шко на сле ђе бе де, за о ста ло сти и не бри ге о тим љу ди ма. 
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ШКО ЛО ВА ЊЕ ГЛУ ВЕ ДЕ ЦЕ

Пре дру гог свет ског ра та на те ри то ри ји НР Ср би је по сто ја ла су два 
за во да за глу ве, др жав ни у Ја го ди ни и при ват ни Дру штва „Краљ Де чан-
ски” у Бе о гра ду. Шко ло ва ње и при вред но оспо со бља ва ње глу вих од та-
да шњих вла сти, као и „до брих и пле ме ни тих љу ди” ко ји су по ма га ли рад 
ових уста но ва, гле да но је кроз при зму пле ме ни тих, ху ма них и ми ло срд-
них осе ћа ња, а не кроз из раз ствар не по тре бе да се глу ви ма по мог не, 
ка ко би ста ли у ред рав но прав них љу ди.

У Ре пу бли ци Ср би ји је по сле Дру гог свет ског ра та ре ги стро ва но 759 
„глу во не ме“ де це од 7 до 11 го ди на ко ја ни су би ла об у хва ће на шко ло ва-
њем. Tу де цу је тре ба ло оба ве зно об у хва ти ти ре дов ним осмо го ди шњим 
шко ло ва њем. 

Ако се по ђе од ста но ви шта да је шко ло ва ње „глу во не ме“ де це би ло 
оба ве зно, као и шко ло ва ње „нор мал не“ де це, он да се ја вио про блем: ка-
ко и на ко ји на чин овај за да так из вр ши ти? 

Про блем ре дов ног шко ло ва ња „глу во не ме“ де це сва ка ко ни је мо гао 
би ти бр зо ре шен кроз ства ра ње по себ них за во да за сме штај и осмо го ди-
шње шко ло ва ње. Овај пут је би вр ло спор и зах те вао је ве ли ке ма те ри-
јал не из дат ке, па се ре ша ва ње овог про бле ма раз ма тра ло и на дру ги на-
чин, ко ји се у том пе ри о ду сма трао при сту пач ни јим и ко ји би дао исте, 
или чак и бо ље ре зул та те. Раз ма тра ла се мо гућ ност отва ра ња по себ них 
оде ље ња за „глу во не му“ де цу при ре дов ним „осмо лет ка ма“. Ор га ни за-
ци ји ова квих оде ље ња мо гло се при сту пи ти у јед ној ко му ни, од но сно 
за јед ни ци ко му на где би број глу во не ме де це зах те вао по тре бу отва ра ња 
1 до 2 оде ље ња. Де ца би се са чи та ве те ри то ри је до во ди ла у је дан школ-
ски цен тар, где би исто као и оста ла де ца ре дов но по ха ђа ла шко лу. Ова 
би де ца тре ба ло да бу ду сме ште на у при ват ним по ро ди ца ма или, пак, у 
не кој по сто је ћој уста но ви где би с њи ма ра дио је дан струч ни вас пи тач-
сур до пе да гог. 

Овај на чин је био при сту па чан за та да шње при ли ке, јер ни је зах те-
вао ве ли ка ма те ри јал на сред ства, имао је још и дру гих по зи тив них стра-
на - де ца се не уда љу ју мно го од сво јих по ро ди ца и ро ди те ља, и уз по моћ 
ро ди те ља и со ци јал них рад ни ка на те ре ну мо гу да иза бе ру по ро ди це за 
сме штај у ко ји ма би се де ца осе ћа ла као да су у сво јој вла сти тој по ро-
ди ци. Бли зи на њи хо вих ро ди те ља омо гу ћи ла би та ко и ста лан кон такт с 
де цом. To је ка сни је био је дан од на чи на у пот пу ном ре ша ва њу основ ног 
про бле ма — шко ло ва ња „глу во не ме“ де це. На рав но, да овај на чин ни је 
ис кљу чи вао мо гућ ност и отва ра ња но вих, или бар по ди за ња по сто је ћих 
за во да за глу во не му де цу на је дан са вр ше ни ји и мо дер ни ји ни во.
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Озбиљ ни ји про блем за дру штво пред ста вља ла су и за шко лу пре ра-
сла „глу во не ма“ де ца. Taj број је био мно го ве ћи, јер је у Ре пу бли ци Ср-
би ји има ло 1812 де це од 11 до 18 го ди на, ко ја ни су мо гла би ти об у хва-
ће на ре дов ним шко ло ва њем. Шко ло ва ње ове де це зах те ва ло је мно го 
ма те ри јал них сред ста ва, а још те же је би ло ре ши ти пи та ње ка дро ва за 
ове шко ле.

Пред Са вез се по ста вља ло пи та ње да ли је по пис де це пра ви лан и 
пот пун. По што овај по пис ни је вр ши ла ни ка ква струч на ко ми си ја, ни ти 
су, пак, ова де ца би ла струч но пре гле да на, с пра вом се твр ди ло да по-
сто ји ве ли ки број на глу ве де це ко ја би уз по моћ слу шних апа ра та мо гла 
да по ха ђа ју ре дов не осмо го ди шње шко ле. Та ко ђе, ни је би ла из вр ше на 
кла си фи ка ци ја „глу во не ме“ де це у по гле ду њи хо вог пси хич ког ста ња, 
та ко да је би ло и оне де це ко ја су има ла и до дат не смет ње, па је ства ра ло 
по тре бу фор ми ра ња по себ них оде ље ња за „пси хич ки за о ста лу глу во не-
му де цу“.

Си гур но да у свим овим за да ци ма и у мно гим дру гим, ко ји ни су 
спо ме ну ти, тре ба по себ но ис та ћи уло гу Са ве за глу вих. Са вез глу вих је 
ус пео да оја ча сво ју ор га ни за ци ју, учла ни у њу ве ли ки број глу во не мих 
и ство ри низ ор га ни за ци ја на те ре ну. Ства ра ње ова квих ор га ни за ци-
ја и оку пља ње ве ли ког бро ја глу во не мих, уз обез бе ђи ва ње усло ва за 
шко ло ва ње, има ло је за за да так да уз диг не сво је чла но ве у кул тур ном 
и по ли тич ком по гле ду и да по бољ ша њи хов со ци јал ни ста тус. На по ри 
Са ве за на овим за да ци ма би ли су вр ло ве ли ки и ка сни је су уро ди ли до-
брим ре зул та ти ма. 

У са рад њи са над ле жним ми ни стар стви ма по че ло се са осни ва њем 
шко ла и до мо ва за глу ве уче ни ке, по ред по сто је ће Шко ле са ин тер на том 
за глу ву де цу у Ја го ди ни (од 1928). 

•	 Већ 1945. го ди не отво ре на је екс тер на Шко ла за глу ву де цу у Бе-
о гра ду, са 32 уче ни ка. 

•	 Пр ва шко ла за АПВ отво ре на је у Ин ђи ји, са укуп но 49 уче ни ка, 
а нај ве ће за слу ге за то имао је Де си мир Ри сто вић. Ка сни је, 1947 
го ди не, ова шко ла са до мом је пре се ље на у Су бо ти цу. 

•	 У кру гу До ма сле пих отво ре на је Шко ла са ин тер на том за глу ве 
у Зе му ну 1947. го ди не. 

•	 Го ди не 1951. отво ре на је пр ва Шко ла за глу ву де цу на те ри то ри-
ји Ко со ва и Ме то хи је, у При зре ну. 

•	 У Ни шу је отво ре на шко ла са до мом за глу ву де цу 1952. го ди не, 
а све ча но отва ра ње би ло 4. ја ну а ра 19553. го ди не. Са вез је уло-
жио мак си мум на по ра око отва ра ња ове шко ле, јер су се ја вља ле 
раз не пре пре ке. 
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Шко ле и до мо ви глу вих уче ни ка у при вре ди отво ре не су:
•	 У Кра гу јев цу је 1948. го ди не по че ла са ра дом Шко ла да до мом 

за глу ве уче ни ке у при вре ди, а ре ше ње о ра ду је до би ла 1949. 
го ди не.

•	 Дом глу вих уче ни ка отво рен је у Но вом Са ду 1949. го ди не.
•	 У Ко сов ској Ми тро ви ци је отво ре на Спе ци јал на шко ла за глу ве 

ква ли фи ко ва не рад ни ке са до мом 1950. го ди не. 
•	 У Бе лој Цр кви је 1950. го ди не отво рен Дом глу вих де во ја ка са 59 

омла дин ки ко је су уче ство ва ле на рад ној ак ци ји (ста ро сти од 17 
до 32 го ди не).

•	 „Дом глу вих уче ни ка“ отво рен је у Зре ња ни ну 1951. го ди не.
•	 Дом уче ни ка оште ће ног слу ха отво рен је у Бе о гра ду 1958. го ди-

не.
До шло се на иде ју да се отва ра ју оде ље ња за глу ву де цу при ре дов-

ним шко ла ма, а глу ва де ца бу ду сме ште на у по ро ди ца ма ко је су би ле 
за ин те ре со ва не да их при хва те. 

На про сто ру та да шње Ју го сла ви је, од 1946. до 1964. го ди не, отво ре-
но је 39 оде ље ња ко ја су об у хва та ла 1859 де це. Нај ви ше ових оде ље ња 
би ло је у Ср би ји и Хр ват ској.

Екс тер на оде ље ња за глу ве уче ни ке при ре дов ним шко ла ма отва ра-
на су у мно гим гра до ви ма у Ср би ји.

•	 У Бе о гра ду - 1957. го ди не, у ОШ „Све ти Са ва“, док су два оде ље-
ња отво ре на у ОШ „Бо рис Ки дрич“

•	 У Ужи цу је 1957. го ди не фор ми ра но оде ље ње за глу ву де цу при 
ре дов ној шко ли „Ду шан Јер ко вић“, а 1963/64 школ ске го ди не 
отво ре на је Шко ла за глу ву де цу.

•	 Екс тер но оде ље ње за глу ве у За је ча ру ко је је на ста ло од гру пе 
омла ди на ца ко ји су се вра ти ли са рад не ак ци је на ауто пу ту 1958. 
го ди не.

•	 На пред лог Са ве за, Се кре та ри јат за про све ту у Но вом Па за ру је 
до нео од лу ку о отва ра њу оде ље ња за глу ву де цу у адап ти ра ним 
про сто ри ја ма бив ше „Жен ске за нат ске шко ле“, ко је је по че ло са 
ра дом 1. ок то бра 1958. го ди не.

•	 Од лу ком Са ве та за про све ту НОО Ча чак, у Чач ку је 1958. го ди не 
осно ва но пр во оде ље ње за глу ву де цу при Пр вој основ ној шко ли 
(ка сни је до би ла на зив ОШ „Вук Ка ра џић).

•	 На род ни од бор сре за Вра ње до нео је од лу ка да се од 1958. го ди-
не осну је оде ље ње за оба ве зно основ но шко ло ва ње глу ве де це 
при Учи тељ ској шко ли у Вра њу.
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•	 На Ини ци ја ти ву ОО Са ве за глу вих, при ОШ „Јан ко Ве се ли но-
вић“ у Шап цу осно ва но је пр во оде ље ње за глу ву де цу, школ ске 
1958/59. го ди не, а 1967/68. го ди не при Шко ли за ква ли фи ко ва-
не рад ни ке „Ко ста Абра ше вић“ отво ре но је оде ље ње глу вих уче-
ни ка у при вре ди.

•	 Ре пу блич ки од бор СГС отво рио је оде ље ња за глу ву де цу у Кра-
ље ву, 1959. го ди не, при шко ли „Све то зар Мар ко вић“.

•	 У По жа рев цу је, по сле ду гих при пре ма по че ло да ра ди пр во оде-
ље ње за глу ву де цу при основ ној шко ли „Ње гош“, 15. сеп тем бра 
1960. го ди не, а 1968. го ди не Оде ље ња глу вих уче ни ка за ква ли-
фи ко ва не рад ни ке.

•	 У При шти ни је при ОШ „Вук Ка ра џић“ 1960. го ди не отво ре но 
пр во оде ље ње за глу ву де цу са 17 уче ни ка.

•	 На пред лог ОО Са ве за глу вих у Ле сков цу, Са вет за про све ту и 
кул ту ру На род ног од бо ра оп шти не Ле ско вац, до нео је од лу ку да 
се у школ ској 1960/61. го ди ни фор ми ра оде ље ње за глу ву де цу 
при ОШ „Вук Ка ра џић“.

•	 У Зре ња ни ну, од дру гог по лу го ди шта школ ске 1960/61. го ди не.
 Оде ље ња глу вих уче ни ка у при вре ди отво ре на су:
•	 Оде ље ње глу вих уче ни ка у при вре ди у Но вом Са ду отво ри ло је 

По ве ре ни штво за рад АПВ 1950. го ди не, при шко ли уче ни ка у 
при вре ди „Ђор ђе Зли чић“.

•	 У Зре ња ни ну, отво ре но пр во оде ље ње 1952. го ди не, ко ји су би ли 
сме ште ни у до му са чу ју ћим уче ни ци ма.

Глав ни од бор СГЈ за Ср би ју при пре мио је ста ти стич ке по дат ке о 
број ном ста њу глу вих са те ри то ри је Ср би је (1954). Из но си мо та бе лу де-
це ко ју је тре ба ло об у хва ти ти шко ло ва њем.

Те ри то ри ја  
НРС

Ро ђе ни
1947. год.

Ро ђе ни
1946. год.

Ро ђе ни
1945. год.

Ро ђе ни
1944. год.

Ро ђе ни
1943. год. Укуп но

Ужа Ср би ја 87 85 106 116 129 523

АП Вој во ди на 23 22 18 15 16 94

АО К и М 26 39 55 59 48 227

Укуп но 136 146 179 190 193 844

Из та бе ле се ви ди ко ли ко је де це од 10 и 11 го ди на, ко ја су би ла не-
пи сме на, тре ба ло об у хва ти ли шко ло ва њем. Са вез глу вих Ср би је је пре ко 
над ле жних про свет них ор га на на сто јао да се на ђе пут и на чин за шко ло-
ва ња ове „глу во не ме“ де це.
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За да ци Са ве за су се по ве ћа ва ли и на по љу ре ха би ли та ци је глу во не-
ме де це у НР Ср би ји јер је мре жа уста но ва има ла со лид ну осно ву. Тре-
ба ло је по ста ви ти чи та ву школ ску, про фе си о нал ну и со ци јал ну ре ха би-
ли та ци ју глу вих ли ца на јед ну на уч ну плат фор му. 

По што је већ ура ђе на ста ти сти ка о глу вој и на глу вој де ци и омла ди-
ни, мо гли су да се са гле да ју узро ци глу во ће у по је ди ним кра је ви ма и да се 
при ђе су зби ја њу или, у крај њој ли ни ји, убла жа ва њу тих узро ка. 

До шло се до за кључ ка да ће ве ли ку услу гу у ком плек сном ре ша ва њу 
про бле ма ре ха би ли та ци је глу вих има ти Ин сти тут за екс пе ри мен тал ну 
фо не ти ку, па то ло ги ју го во ра и уче ње стра них је зи ка при Из вр шном 
ве ћу НР Ср би је. Ка сни јим отва ра њем и ра дом овог Ин сти ту та умно го ме 
је олак ша но ре ша ва ње про бле ма це ло куп не ре ха би ли та ци је глу во не ме 
и на глу ве де це, а та ко ђе и од ра слих „де фект них“ слу хом. 

Сва ка ко да је ва жно на по ме ну ти и ак ци је Са ве за на по љу из да вач ке 
де лат но сти и штам па ња уџ бе ни ка за шко ле „глу во не мих“, што је омо гу-
ћи ло пот пу но пра ви лан paд у шко ла ма.

Са вез глу вих је та ко ђе раз вио и при лич ну ак тив ност на по љу те ле-
сног раз во ја глу во не ме де це и ство рио спорт ске еки пе ко је су нa ра зним 
спорт ским су сре ти ма има ле ве ли ке ре зул та те.

ОПИ СМЕ ЊА ВА ЊЕ ГЛУ ВЕ ОМЛА ДИ НЕ ПРЕ СТА РЕ ЛЕ 
ЗА ШКО ЛУ ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕМ ТЕ ЧА ЈЕ ВА

Иако је по сле осло бо ђе ња број шко ла за глу ву де цу и омла ди ну у 
Ср би ји ско ро утро стру чен (отво ре не су но ве шко ле у При зре ну, Ни шу, 
Су бо ти ци, Кра гу јев цу, Ко сов ској Ми тро ви ци и Зе му ну), број глу ве де це 
и омла ди не, са мо у ужој Ср би ји, ко ји су пре ста ре ли за шко лу био је вр ло 
ве лик (око 800), а ка па ци те ти по сто је ћих до мо ва ни су мо гу ни из да ле ка 
да за до во ље по тре бе. Због то га је мно го глу вих оста ло не шко ло ва но и са-
мим тим без мо гућ но сти да из у чи не ки за нат. Код мно гих је пре о вла ђи-
ва ло ми шље ње да се са пре ста ре лим глу ви ма те шко мо же ма шта по сти-
ћи, иако су ра ни је ак ци је Са ве за у скло пу омла дин ских рад них бри га да 
то опо вр гле и до ка за ле да је са глу вом омла ди ном са свим мо гућ рад на 
школ ској и рад ној ре ха би ли та ци ји.

Цен трал ни од бор СГЈ је пред у зео ме ре за ре ша ва ње овог пи та ња па 
је до ста вио свим сво јим ор га ни за ци ја ма од лу ке Со ци јал не ко ми си је о 
на чи ну ре ше ња со ци јал ног обез бе ђе ња глу во-не мих ли ца ко ја су оста ла 
не шко ло ва на и не спо соб на за би ло ка кав по сао. У од лу ци је ста ја ло да је 
из вре ме на оку па ци је остао ве ли ки број глу во не ме де це, коjа ни су мо-
гла за вр ши ти шко лу ни ти су би ла струч но оспо со бље на. Та ли ца су би ла 
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спо соб на да се шко лу ју, да свр ше не ки курс – те чај, да на у че да чи та ју, 
пи шу и да го во ре. Из тих раз ло га је тре ба ло хит но по кре ну ти ак ци ју опи-
сме ња ва ња глу ве омла ди не.

Да би се ово ста ње по бољ ша ло, од но сно да би се у по чет ку пру жи ла 
нај ну жни ју по моћ, от по че ло се са ра зним анал фа бет ским те ча је ви ма 
где су се оку пља ли глу ви да би сте кли нај о снов ни је пој мо ве из пи сме-
но сти. Ова кви те ча је ви су одр жа ва ни у шко ла ма глу во не мих и рад ним 
бри га да ма, а из ве стан број њих ра дио је и у про сто ри ја ма ор га ни за ци ја. 
Овим те ча је ви ма ру ко во ди ли су на став ни ци из шко ла за глу ве уче ни ке.

По сле то га, по че то је са пре да ва њи ма-ин фор ма ци ја ма, кон фе-
рен ци ја ма на ко ји ма су са ми глу ви, углав ном пр ви пут у сво ме жи во ту, 
по че ли да ди ску ту ју. Упо ре до са тим по че ло се и за из да ва њем зид них 
но ви на где су, по ред шко ло ва них, уче ство ва ли и не пи сме ни глу ви, ови 
по след њи пре ко цр те жа и њи ма при сту пач них на чи на. Ра зу мљи во је да 
све ово ни је мо гло оства ри ти не ке ве ће ре зул та те у по гле ду оства ре ња 
за да та ка на кул тур но-про свет ном пре о бра жа ју глу вих. Ме ђу тим, је дан 
ва жан за да так је из вр шен: глу ви су по че ли да сво ју свест про ши ру ју, 
успа ва но ин те ре со ва ње и па жња по че ли су да се бу де, а то је би ло од из-
ван ред ног зна ча ја за да ље ак ци је на овом пла ну. 

Пре да ва ња, ин фор ма ци је, чи та лач ки ча со ви, ли ков не сек ци је, 
филм ске пред ста ве, оби ла сци му зе ја и зна ме ни то сти, све то је би ло од 
прак тич не ко ри сти за еду ка ци ју глу вих.

Глав ни од бор СГЈ за Ср би ју пред у зео је 1956. го ди не ак ци ју опи сме-
ња ва ња глу во не ме омла ди не на сво јој те ри то ри ји и ан га жо вао око 45 на-
став ни ка-сур до пе да го га из за во да за глу ву де цу, ко ји су жр тву ју ћи свој 
го ди шњи од мор, пред у зе ли рад на ре ха би ли та ци ји глу вих са те ре на на 
дво ме сеч ним кур се ви ма. 

Са вет за про све ту оп шти не Све то за ре во ор га ни зо вао је за вре ме 
зим ског рас пу ста спе ци ја лан курс за про свет не рад ни ке у Све то за ре ву, 
од 15. до 25. фе бру а ра 1956. го ди не. Те ча ју из пле тар ства у Шко ли за 
глу ву де цу у Све то за ре ву су при су ство ва ли и на став ни ци Шко ле за глу-
ву де цу Пе тар Јо ва но вић, Ко ста Мла де но вић и Ду шан То до ро вић. На 
њи хов пред лог одр жан је те чај и за уче ни це ове шко ле. На те ча ју је ра-
ђе но пле тар ство од ку ку ру зо ви не, па ре њем и са ви ја њем исте до би ја ју се 
ра зни пред ме ти као: зем би љи, тор бе, ко ша ре, оти ра чи за но ге, ци пе ле 
за пла жу, тор би це за пи ја цу и др. Те чај је по ха ђа ло 40 уче ни ца ста ри јих 
раз ре да ко је су за овај по сао по ка за ле пу но во ље. Сва ка је уче ни ца из ра-
ди ла по је дан зем биљ и са вла да ла ову ве шти ну. 

По чет ком сеп тем бра 1956. го ди не ор га ни зо ван је, ини ци ја ти вом 
Сре ског од бо ра СГЈ у Ве ли кој Пла ни, кор пар ско - пле тар ски курс. Овај 
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ку ре тра јао је ме сец да на и био је на ме њен ис кљу чи во „пре ста ре лим“ 
глу вим ли ци ма. Осам глу вих ли ца су у при лич ној ме ри овла да ла тех-
ни ком ово га по сла, та ко да их је по за вр ше ном кур су при ми ла на рад 
За дру га за из ра ду кор пар ско- пле тар ских про из во да. На тај на чин су ови 
бес по сле ни глу ви, ко ји су до тад би ли на те ре ту дру штва, оспо со бље ни 
за са мо стал но при вре ђи ва ње. Глав ни од бор СГЈ за НР Ср би ју по мо гао је 
ову вр ло ко ри сну ини ци ја ти ву Сре ског од бо ра у Ве ли кој Пла ни и обез-
бе дио по треб на нов ча на сред ства за да љи рад ово га кур са.

Кур се ви су по чи ња ли са ра дом 1. ју ла и тра ја ли до 31 ав гу ста (за 
вре ме школ ског рас пу ста), а одр жа ни су у сле де ћим ме сти ма:

•	 Ва ље во - са 19 по ла зни ка са ко ји ма су ра ди ли Во ја Ма рић и Ду-
шан То до ро вић, 

•	 Ти то во Ужи це - са 21 по ла зни ком са на став ни ци ма Ми о дра гом 
Ма ној ло ви ћем и Је ли цом Ми ја то вић,

•	 Ча чак - са 15 по ла зни ка са на став ни ком Све том Ла ко ви ћем, 
•	 Кру ше вац - са 13 по ла зни ка ко је су об у ча ва ли на став ни ци Бо ка 

Мар ко вић и Хил да Бун чић,
•	 Ниш - са 10 по ла зни ка са на став ни ци ма Бо ром По по ви ћем и Ве-

ли бо ром Или ћем, 
•	 Про ку пље - са 16 по ла зни ка са на став ни ком Ко стом Ма ти ћем,
•	 За је чар - са де сет по ла зни ка са на став ни ци ма Ду ша ном Пе ји но-

ви ћем и Ми ли јом Ми ло са вље ви ћем, 
•	 Све то за ре во - са де сет по ла зни ка и на став ни ци ма Мир ја ном 

Мла де но вић и Ра до ми ром Ни ко ли ћем,
•	 Ве ли ка Пла на - са 27 кур си ста кор пар ско-пле тар ског кур са и 

на став ни ци ма Са вом Пан ти ћем, Пе ром Јо ва но ви ћем и Ко стом 
Мла де но ви ћем,

•	 Сме де ре во - са 18 по ла зни ка и на став ни ца ма Ол гом Пе тро вић и 
Ве ром Ан до но вић,

•	 Но ви Па зар - са 11 по ла зни ка и на став ни ци ма Ми ром Ђор ђе вић 
и Па влом Дон чи ћем

•	 Ша бац - са 15 по ла зни ка и на став ни ком Ср бо љу бом Ђу ри ћем.
•	 У Су бо ти ци је курс ра дио у До му и шко ли глу ве де це, са глу ви ма 

са це ле те ри то ри је Вој во ди не по де ље ним у ви ше оде ље ња. Ра ди-
ло је 11 на став ни ка на че лу са ди рек то ром за во да Ни ко лом Му-
шки њом, за тим, Еди та Фра зон, Бо жа Гру јић, Ка та ри на Пе сић, 
Хе дви га Хор ват, Пе тар Ца ран, Бер та Зол тан, Ле по са ва Ву ко вић, 
Ма ри ја Шко фић, Па вле Се кељ и Ма ри ја Јо ва но вић. По ред на-
ста ве на срп ско хр ват ском је зи ку, у Су бо ти ци је би ло и по себ-
но оде ље ње не пи сме них глу вих ма ђар ске на род но сти ко ји ма је 
пре да ва но на ма ђар ском је зи ку.
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Об ла сни од бор СГЈ за АК МО ни је имао сред ста ва и струч ња ка и ни је 
оба вио по дроб не при пре ме за одр жа ва ње те ча ја из објек тив них, а и из 
су бјек тив них раз ло га.

За кур се ве су се ко ри сти ле про сто ри је шко ла за глу ве и дру гих шко-
ла и ин тер на та ко ји су за вре ме ле та сло бод ни. Ма те ри јал на сред ства за 
одр жа ва ње ових кур се ва би ла су обез бе ђе на су од стра не сре ских Са ве та 
за со ци јал но ста ра ње, Са ве та за про све ту, ССРНЈ и Глав ног од бо ра СГС. 
По себ ну по моћ у на мир ни ца ма пру жио је Цр ве ни крст, ко ји је, у по је-
ди ним ме сти ма, оси гу рао ско ро це ло куп ну ис хра ну за све вре ме тра ја ња 
кур са.

У оста лим сре ским ме сти ма, у ко ји ма у то ку ле та ни су ор га ни зо-
ва ни кур се ви, по је дан на став ник — сур до пе да гог, про вео је на те ре ну 
ме сец да на на те рет Глав ног од бо ра СГС, оби ла зе ћи глу ве и ску пља ју ћи 
по треб не по дат ке о њи ма. Он је др жао са стан ке са ро ди те љи ма и пред-
став ни ци ма ор га на со ци јал ног ста ра ња ра ди ре ша ва ња пи та ња шко ло-
ва ња глу вих.

Тре ба ис та ћи по жр тво ва ње на став ни ка на овом по слу. Ве ли ки број 
њих од ре као се сво га го ди шњег од мо ра и ста вио се на рас по ло же ње 
Глав ном од бо ру СГС да бу де рас по ре ђен та мо где је нај по треб ни је. 

На род не вла сти и ро ди те љи глу вих, по сле дво ме сеч ног ра да ових 
те ча је ва дру гим очи ма гле да ли су на рад Са ве за глу вих, на рад на став ни-
ка-сур до пе да го га и шко ла за глу ве као и на мо гућ но сти све стра не ре ха-
би ли та ци је глу вих. Мно ги НО раз ма тра ју мо гућ ност отва ра ња оде ље ња 
за глу ву де цу у ре дов ним шко ла ма, пру жа ју ве ћу по моћ сре ски од бо ру 
СГЈ у оства ре њу ње го вих за да та ка, а ро ди те љи се са ми обра ћа ју мол-
ба ма за шко ло ва ње њи хо ве де це. Не ки НО чак су по ну ди ли и згра де за 
отва ра ње шко ла и до мо ва за глу ве (За је чар, Ти то во Ужи це, Ша бац).

На обра зо ва њу не пи сме них глу вих, раз ви ја њу рад них и кул тур них 
на ви ка, па и у го во ру, за хва љу ју ћи пре да ном за ла га њу свих на став ни ка 
по стиг ну ти су из не на ђу ју ћи ре зул та ти. На став ни ци ко ји су во ди ли ове 
те ча је ве по ка за ли су сми сао, во љу и љу бав за за да так ко ји им је по ве рен. 
Иако су ли по сла ти у не по зна ту сре ди ну, су о ча ва ју ћи се са мно го те шко-
ћа ма и ра де ћи под не у о би ча је ним окол но сти ма са од ра слим глу во не-
мим, „не пи сме ним и за о ста лим“, ипак су по сти гли у ве ћи ни слу ча је ва 
из ван ред не ре зул та те. 

У Бе о гра ду је 5. и 6. ју ла 1957. го ди не одр жа на Че твр та го ди шња 
скуп шти на Глав ног од бо ра СГЈ за Ср би ју. По себ на па жња и бри га по све-
ће на је уче ни ци ма у при вре ди, око сме шта ја и из др жа ва ња, што јe пред-
у слов за ре ха би ли та ци ју глу ве омла ди не (Бе о град, Кра гу је вац, Ниш, Но-
ви Сад, Су бо ти ца и др.). Глав ни од бор је до нео од лу ку да се пред ло жи 



Васо Обрадовић250

над ле жним ин сти ту ци ја ма да се у свим учи тељ ским шко ла ма у V раз-
ре ду уве де оба ве зан пред мет „Де фек то ло ги ја”, ка ко би сви учи те љи по 
свр ше ној Шко ли би ли упо зна ти са основ ним пој мо ви ма о „де фек ти ма“ 
(глу вим, сле пим, ум но за о ста лим и др.), и убу ду ће, би ли по ма га чи со ци-
јал ним ор га ни ма, дру штве ним ор га ни за ци ја ма и Са ве зу.

 

Рад анал фа бет ских те ча је ва у Ср би ји у то ку 1958. го ди не

Глав ни од бор СГЈ за Ср би ју ор га ни зо вао је у то ку ју ла и ав гу ста 1958. 
го ди не дво ме сеч не те ча је ве за глу ву омла ди ну.

Тро шко ве одр жа ва ња сно си ли су ор га ни за со ци јал ну за шти ту и 
про све ту сре зо ва, као и Глав ни од бор Са ве за глу вих за Ср би ју. 

•	 У До му уче ни ка у при вре ди „Сте ван Фи ли по вић” у Ва ље ву од пр-
вог ју ла 1958. го ди не одр жан је курс за опи сме ња ва ње глу во не ме 
де це. Курс је ор га ни зо вао Сре ски од бор глу во не мих Ва ље ва, а 
по ха ђа ло га је 14 де це са те ри то ри је Сре за, ста ро сти од 12 до 20 
го ди на, са на став ни ци ма Па влом Дон чи ћем и Ко стом Ма ти ћем. 

•	 Сре ски од бор СГЈ у Шап цу имао је 16 кур си ста с ко ји ма је ре дио 
на став ник Во ја Ма рић. 

•	 У Ти то вом Ужи цу је би ло 13 кур си ста са на став ни ком Све том Ла-
ко ви ћем и вас пи та чем сту ден том деф. од се ка, 

•	 У Ни шу је би ло 16 кур си ста са на став ни ци ма Бо ром По по ви ћем 
и Ол гом Те о фи ло вић и вас пи та чи ма Ацом Ви тић и Сто јом Бој-
ко вић. 

•	 Курс за опи сме ња ва ње и рад ну ре ха би ли та ци ју глу ве омла ди не 
са те ри то ри је НО сре зо ва За је чар и Не го тин одр жан је у За је-
ча ру од 23. ју на до 25. ав гу ста у про сто ри ја ма шко ле уче ни ка у 
при вре ди. Курс је по ха ђа ло 24 ли ца, 11 му шких и 13 жен ских. 
Са те ри то ри је сре за Не го тин би ло је 15 ли ца, а из сре за За је чар 
де вет ли ца. По ла зни ци кур са би ли су по де ље ни у две гру пе по 
12 ли ца пре ма оста ци ма слу ха и пси хич ким спо соб но сти ма. На-
став ним ра дом ру ко во ди ли су Ми о драг и Рад ми ла Ма ној ло вић 
и Ми ли ја Ми ло са вље вић, на став ни ци за глу ву де цу, а вас пи тач 
је би ла Ма ри ја Жур кић, из За је ча ра. По ред да ва ња по чет не пи-
сме но сти, на ро чи та се па жња обра ти ла на сти ца ње хи ги јен ских, 
кул тур но-вас пит них и рад них на ви ка, за што је ве ћи на по ла зни-
ка те ча ја би ла из нај у да ље ни јих и за ба че них се ла ово га кра ја. 
По ред про пи са ног днев ног пла на ра да, кур си сти су по се ћи ва ли 
би о скоп ске пред ста ве, спорт ска так ми че ња и кул тур но-умет-
нич ке при ред бе, за тим, фа бри ку ко жа и тек сти ла где су се упо-
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зна ли са про це сом про из вод ње. Дво ји ца кур си ста за др жа на су 
на из у ча ва њу мо лер ског за на та у За је ча ру, а две кур сист ки ње на 
из у ча ва њу кро јач ког за на та. Јед на кур сист ки ња по сла та је у Бе о-
град на ре дов но шко ло ва ње у шко лу уче ни ка у при вре ди, а осам 
су до бро вољ но оти шли на рад ну ак ци ју и да љу ред ну ре ха би ли-
та ци ју. Са Сре ском за нат ском ко мо ром у За је ча ру по стиг ну та је 
са гла сност за укљу чи ва ње оста лих глу вих омла ди на ца на из у ча-
ва ње за на та и без за вр ше ног осмо го ди шњег шко ло ва ња на те ри-
то ри ји њи хо вог сре за. 

•	 Сре ски од бор СГЈ у По жа рев цу ове го ди не је пр ви, пут ор га ни зо-
вао курс са 11 по ла зни ка на ко ме су ра ди ли на став ни ци Жи ван 
Вла јић м Ми ро слав Ђор ђе вић са две ма вас пи та чи ма сту ден ти ма 
де фек то од се ка. 

•	 Сре ски од бор у Пи ро ту имао је 14 кур си ста, ко ји ма су пре да ва ли 
на став ни ци Добро сав Ди мић и Ми ле на Ди мић, вас пи та чи Оли-
ве ра Цвет ко вић, Дра го мир Ри стић и Мир ко Па вло вић. 

•	 У Сме де ре ву је ра ди ла на став ни ца Ол га Пе тро вић са 19 кур си-
ста.

У ужој Ср би ји укуп но осам Сре ских од бо ра СГЈ ор га ни зо ва ло је кур-
се ве ко је је по се ћи ва ло 126 по ла зни ка, са ко ји ма је ра ди ло 14 на став ни-
ка и шест вас пи та ча.

•	 По кра јин ски од бор за Вој во ди ну је 1958. го ди не ор га ни зо вао у 
Су бо ти ци курс za opi sme nja va nje, ко ји је по се ћи ва ло 50 по ла-
зни ка, а во ди ло га је де сет на став ни ка и се дам вас пи та ча. Курс 
је за вр шен при ред бом кул тур но-умет нич ких сек ци ја на ко јој је 
ма ни фе сто ван успех глу ве омла ди не.

•	 Об ла сни од бор СГЈ за АК МО та ко ђе је при ре дио курс у При зре-
ну у До му за глу ву де цу. Курс је по ха ђа ло око 30 по ла зни ка са 
њи ма је ра ди ло тро ји ца на став ни ка и три вас пи та ча.

Пре ма то ме, на це лој те ри то ри ји Ср би је по ха ђа ло је ове кур се ве за 
опи сме ња ва ње 206 глу вих ли ца, а ра ди ло је 25 на став ни ка и 14 вас пи-
та ча. 

Раз ли чи те фор ме ра да на еду ка ци ји глу ве омла ди не од ви ја ле су се и 
у „До мо ви ма кул ту ре“ при ор га ни за ци ја ма глу вих. Ор га ни зо ва ни су те-
ча је ви за по моћ же на ма у во ђе њу до ма ћин ства и не зи де це, те ча је ви за 
чи та ње са уста за глу ве и ка сни је оглу ве ле, кро јач ки кур се ви, у руч ном 
ра ду и сл.
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THE ROLE OF ASSOCIATION OF DEAF AND HARD 
 OF HEARING PERSONS AND LOCAL ORGANIZATIONS  

IN EDUCATING DEAF CHILDREN AND YOUTH

VASO OBRADOVIĆ

Association of Deaf and Hard of Hearing Persons, Serbia, Beograd

SUMMARY

The Association of Deaf and hard of hearing persons in Serbia has 
had a major role in training and education of deaf children and youth by 
establishing rehabilitation centers, schools for deaf and hearing impaired 
students, schools and classes for deaf and hearing impaired students in 
industry, classes for deaf and hearing impaired students in regular schools, 
but also in inclusion of deaf and hearing impaired children into regular 
schools, vocational trainings and employment (establishing sheltered 
workshops in the open industry), organization of sports competitions and 
cultural manifestations (festivals, art exhibitions etc.).

To limit the burden on children who were not able to attend schools 
regularly, or who outgrew regular education, literacy courses were 
organized, both being managed and taught by teachers – surdo-pedagogists. 
This form of literacy could not solve the problems of education of the deaf, 
but it has enabled acquiring basic literacy and providing a solid foundation 
for their professional qualification.
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ПОСТУПАКА-ИСКУСТВА ИЗ НАШЕ СРЕДИНЕ 1

Драгана Маћешић-Петровић, Јасмина Ковачевић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Увод ни ста во ви ауто ра ис тра жи ва ња ба зи ра ју се на те о риј ском раз ма-
тра њу зна ча ја ис пи та ног про бле ма за прак тич но де фи ни са ње пра ва ца бу ду-
ће ем пи риј ске кон цеп ци је спе ци јал не еду ка ци је и ре ха би ли та ци је као и ана-
ли зе трен да кре та ња ин те ре со ва ња раз ли чи тих ауто ра за ис пи ти ва ни про-
блем. Де скрип тив не сту ди је овог ти па при ка за не су у од но су на де фи ни са ни 
про блем, при ме ње ни ин стру мен та ри јум про це не ис тра жи вач ког про бле ма, 
узо рак на ко ме је ис тра жи ва ње из ве де но као и у од но су на кључ не ре зул та те 
и фи нал не прав це за кључ них раз ма тра ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ла ка ин те лек ту ал на оме те ност, ког ни ци ја, по на ша ње, 
трет ман

УВОД

Кон цеп ту ал ни окви ри

Рад пред ста вља сег мент ши рег ис тра жи вач ког про јек та чи ји је фо-
кус на ис тра жи ва њи ма ин те лек ту ал не оме те но сти у на шој сре ди ни у 
прет ход не три го ди не са ак цен том на ла ку ин те лек ту ал ну оме те ност 
и но ве стра те ги је у де фи ни са њу мо гу ћих об ли ка и мо де ла еду ка ци је и 
трет ма на са знај них смет њи ове по пу ла ци је де це. 

1 Рад је реализован у оквиру пројекта "Креирање протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма (број 179025) који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије.
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У од но су на по ста вље ну кон цеп ци ју ра да мо же се ука за ти на 
основ не ре зул та те по сма тра не кроз па ра ме тре де скрип тив не ана ли зе 
про бле ма ла ке ин те лек ту ал не оме те но сти, ка лен дар ског уз ра ста до 13 
го ди на стра ро сти, а школ ског уз ра ста до 6. раз ре да, основ них шко ла 
у Бе о гра ду то ком тро го ди шњег пе ри о да (2007. го ди на, 2008 го ди на и 
2010. го ди на). 

Циљ

Основ не де тер ми нан те ис тра жи ва ња об у хва та ју по сту пак ква ли та-
тив не и дек срип тив не ана ли зе сту ди ја зна чај них за де фи ни са ње про бле-
ма ла ке ин те лек ту ал не оме те но сти у све тлу но ви јих ис тра жи вач ких по-
сту па ка и про це ду ра на шег сре дин ског окру же ња. 

Ме тод

У де фи ни са њу ове пре глед не сту ди је при ме њен је ме тод ком па ра-
тив не ана ли зе и син те зе раз ли чи тих ис тра жи вач ких по сту па ка усме ре-
них ка де фи ни са њу основ них кон цеп ту ал них окви ра ла ке ин те лек ту ал-
не оме те но сти де скрип тив ног ти па. Ис тра жи вач ки про блем са гле дан је 
кроз ода бра на ис тра жи ва ња из ве де на то ком 2007., 2008. и 2010. го ди не 
у обла сти спе ци јал не еду ка ци је и ре ха би ли та ци је као и срод ним на уч-
ним обла сти ма и под руч ји ма. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ 

Те о риј ски ста во ви-де скрип тив на ана ли за и син те за

Ма ло број на ис тра жи ва ња но ви јег да ту ма у на шој сре ди ни на те-
му ин те лек ту ал не оме те но сти гру пи шу се око раз вој них ког ни тив них, 
мо тор них и би хеј ви о рал них смет њи и по ре ме ћа ја, уз ра ста од 8 до 13 
го ди на. Та ко се ука зу је на од нос при ме ње них об ли ка и мо де ла трет ма-
на и ква ли те та не у роп си хич ког раз во ја де це са ла ком ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу у на ве де ним до ме ни ма раз во ја. У ис тра жи вач ком мо де лу 
ди зај ни ра ном за де цу од ИИ до В раз ре да основ них шко ла у Бе о гра ду 
при ме ње на је стан дард на про це ду ра не у роп си хо ло шког и де фек то ло-
шко-ди јаг но стич ког спек тра ин стру ме на та ко ји ма је из вр ше на про це на 
па жње, мо тор них, ког ни тив них и би хеј ви о рал них спе ци фич но сти раз-
во ја код 124 ис пи та ни ка са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
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Ди јаг но стич ки ин стру мен та ри јум об у хва тио је кли нич ке раз вој-
не ска ле ба те ри је Лу ри ја-Не бра ска за де цу за про це ну ви зу ел но-про-
стор них, мо тор них и са знај них ком по нен ти ког ни тив ног по стиг ну ћа 
(LNNB-C, Gol den, 1983), за тим Trial-Ma king Test па жње (TMT test, Re i-
tan, 1971), тест про це не мо то ри ке шта пи ћи ма (Stick test, But ters & Bar-
ton, 1970) i Con ners ска ла про це не по на ша ња за на став ни ке (K.Con ners, 
1969). Про це ње ни аспек ти раз во ја ис пи та не де це до ве де ни су у ве зу и 
ис пи та ни у од но су на при ме ње ни мо дел трет ма на, уз кон тро лу од го ва-
ра ју ћих усло ва ис тра жи ва ња ко ји су мо гли ути ца ти на ис пи ти ва но по-
стиг ну ће де це у узор ку. 

Ука за но је на ста ти стич ки зна чај ну ко ре ла ци ју из ме ђу при ме ње них 
об ли ка ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке и по ди за ња ква ли те та раз ви је но сти 
ис пи та них не у роп си хич ких функ ци ја и спо соб но сти де це са ла ком ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу тре ти ра не овом ме то дом као и обр ну то (Ма-
ће шић-Пе тро вић, 2007).

Но ви ја ис тра жи ва ња у обла сти трет ма на де це са ла ком ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу ука зу ју на зна чај ну по ве за ност адап тив них ве шти на 
и на ста ве ма те ма ти ке. Адап тив но по на ша ње као је дан од де фи ни шу ћих 
па ра ме та ра ин те лек ту ал не оме те но сти та ко ђе је је дан од аспе ка та раз-
во ја у ко ме се пре пли ћу све спо соб но сти и ка рак те ри сти ке јед не лич-
но сти фор ми ра ју ћи сет ве шти на бит них за со ци о кул тур но и ака дем ско 
по стиг ну ће ин ди ви дуе (Гли го ро вић, Бу ха-Ђу ро вић, 2011). 

Овим ис тра жи ва њем об у хва ћен је узо рак од 90 ис пи та ни ка са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу, уз ра ста од 10 до 13,11 го ди на, оба по ла, 
основ них шко ла у Бе о гра ду. Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо-
ло шке слу жбе при ку пље ни су по да ци о уз ра сту, ин те лек ту ал ним спо соб-
но сти ма и успе ху у на ста ви ма те ма ти ке. По да ци о адап тив ним ве шти на-
ма до би је ни су при ме ном пр вог де ла ААМР ска ле адап тив ног функ ци о-
ни са ња - AAMR Adap ti ve Be ha vi o ur Sca le-School, Se cond Edi tion, 1993). 

Ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња утвр ђе но је да су до ме ни адап тив ног 
по на ша ња као што су го вор но-је зич ки раз вој, бро је ви и вре ме, пред про-
фе си о нал не и про фе си о нал не ак тив но сти, са мо у сме ра ва ње и од го вор-
ност код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу зна чај ни чи ни о ци 
по стиг ну ћа у на ста ви ма те ма ти ке. Адап тив не ве шти не се ни су по ка за ле 
као зна ча јан па ра ме тар успе шно сти у на ста ви ма те ма ти ке у до ме ни ма 
са мо стал ног функ ци о ни са ња, фи зич ког раз во ја, еко ном ске ак тив но сти 
и со ци ја ли за ци је (Гли го ро вић, Бу ха-Ђу ро вић, 2011). 

Дру ги ауто ри ис тра жи ва ња ин те лек ту ал не оме те но сти упу ћу ју на 
зна чај дру гих ре ле вант них раз вој них де тер ми нан ти ког ни тив ног и со-
ци јал ног функ ци о ни са ња ове де це. Ис тра жи ва ња на те му од но са ег зе ку-
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тив них функ ци ја и со ци јал ног функ ци о ни са ња де це са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу пред ста вља ју зна ча јан до при нос укуп ног ра све тља ва ња 
про бле ма раз во ја и ин те лек ту ал не оме те но сти. У овом ра ду при ка за ни 
су ре зул та ти ис пи ти ва ња раз ли чи тих аспе ка та ег зе ку тив них функ ци ја и 
по на ша ња де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Ис тра жи вач ким 
по ступ ком об у хва ћен је узо рак од 100 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста од 
10 до 13 го ди на ста ро сти,а при ме њен је ме тод стан дард не про це ду ре не-
у роп си хо ло шке и де фек то ло шке ди јаг но сти ке ових осо ба.

Ци ља но су про це њи ва ни аспек ти со ци јал них ве шти на, си ту а ци о-
но-спе ци фич них и кон тек сту ал но-за ви сних, као на у че них, со ци јал но 
при хва тљи вих обра за ца по на ша ња ко ји омо гу ћу ју са мо стал ност и со-
ци јал ну при хва ће ност. Упра во ови кључ ни пој мо ви у де фи ни са њу по-
на ша ња цен трал ни су ло кус око ко га се фо ку си ра ју стра те ги је про у ча-
ва ња осно ве фор ми ра ња осе ћа ња при ја тељ ства и успе шне ког ни тив не 
и со ци јал не ин тер ак ци је у ег зи стен ци јал ном функ ци о ни са њу и окру-
же њу ис пи та не де це.

Ка да су у пи та њу осо бе са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу, ло-
ши је со ци јал не ве шти не пра ће не су раз ли чи тим би хеј ви о рал ним те-
шко ћа ма, а осо бе ко је по се ду ју со ци јал не ве шти не око ли на до жи вља ва 
као со ци јал но ком пе тент ну. Ег зе ку тив не функ ци је, пре ма овом ауто ру 
пред ста вља ју сет ме ђу соб но по ве за них, ком плек сних спо соб но сти ко је 
су од го вор не за свр сис ход но, ци ља но усме ре но по на ша ње, а те шко ће у 
до ме ну ег зе ку тив них функ ци ја по ве ћа ва ју ри зик за ис по ља ва ње про бле-
ма со ци јал ног функ ци о ни са ња па аутор у то ме ви ди ве зу из ме ђу ег зе-
ку тив них функ ци ја и по на ша ња ин ди ви дуа са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (Бу ха-Ђу ро вић, 2010). 

Ме то до ло ги ја ис тра жи вач ког по ступ ка од но си ла се на ди јаг но стич-
ки ин стру мен та ри јум као и при ме ње ни ста ти стич ки по сту пак. Со ци јал-
но функ ци о ни са ње ис пи та но је де ло ви ма ААМР ска ле адап тив ног по на-
ша ња (AAMR Adap ti ve Be ha vi or Sca le-School, Se cond Edi tion, Lam bert et 
al., 1993). Ег зе ку тив не функ ци је ис пи та не су Ви скон син те стом сор ти ра-
ња ка ра та ( WCST, He a ton et. al, 1993), Те стом мар ки ра ња тра га, Б фор-
ма (TMT test, Re i tan, 1971), Strup те стом (Ger stadt, 1994), Aca dia те стом, 
те стом „два де сет пи та ња“ (Le vin et al., 1991) и те стом Лон дон ске ку ле 
(Cul bert son & Zil lmer, 2005). У об ра ди ре зул та та при ме њен је ко е фи ци-
јент ко ре ла ци је - Pir so nov „r“ ко е фи ци јент.

По ве за ност со ци јал них ве шти на са по је ди ним аспек ти ма ког ни тив-
ног функ ци о ни са ња (ког ни тив на флек си бил ност, спо соб ност пла ни ра-
ња, рад на ме мо ри ја и ин хи би тор на кон тро ла) ста ти стич ки је зна чај на 
(p=0.05). По ве за ност про бле ма у по на ша њу са по стиг ну ћем на те сто ви-
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ма ко ји про це њу ју на ве де не ког ни тив не аспек те та ко ђе је ста ти стич ки 
зна чај на (p=0.05). Овим ис тра жи ва њем утвр ђе но је да код де це са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу бо ље со ци јал но функ ци о ни са ње под ра-
зу ме ва раз ви је ни је со ци јал не ве шти не и од су ство из ра же них би хеј ви о-
рал них про бле ма као и раз ви је ни је стра те ги је и спо соб но сти ре ша ва ња 
про бле ма и ин хи би тор не кон тро ле. Ре зул та ти ма је та ко ђе ука за но на 
при ступ трет ма ну ба зи ра ног на:

•	 по ста вља њу ци ља,
•	 све сти о соп стве ним сла бо сти ма и сна га ма,
•	 ор га ни за ци ји пла ни ра ња,
•	 флек си бил но сти упо тре бе стра те ги ја,
•	 над гле да њу и об на вља њу (Бу ха-Ђу ро вић, 2010).
Ка да је у пи та њу ла ка ин те лек ту ал на оме те ност са аспек та ког ни тив-

не и би хеј ви о рал не спе ци фич но сти, дру гим слич ним ис тра жи ва њем ис-
пи та не су ове ка рак те ри сти ке у усло ви ма стан дард не си ту а ци је еду ка ци је 
ове де це. Сту ди ја је об у хва ти ла 124 ис пи та ни ка са ла ком ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу, оба по ла, уз ра ста од 8 до 13.5 го ди на, основ них шко ла у 
Бе о гра ду (од II до V раз ре да). За про це ну ре ле ват них аспе ка та сaзнајног 
функ ци о ни са ња де це у узор ку при ме ње на је Лу ри ја Не бра ска ба те ри ја за 
де цу (LNNB-C, Gol den,1987), а по на ша ње у усло ви ма еду ка ци је ис пи та но 
је Ко нерс ска лом про це не по на ша ња (K.Con ners, 1969). Про це ње не обла-
сти по на ша ња об у хва ти ле су по на ша ње у учи о ни ци, пар ти ци па ци ју са вр-
шња ци ма (вр шњач ке од но се) и од нос пре ма ауто ри те ту. 

У за ви сно сти од раз ли ка у ког ни тив ном и ин те лек ту ал ном функ ци о-
ни са њу ука за но је на при су ство ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у по гле-
ду ис пи та них не у роп си хич ких функ ци ја и спо соб но сти као и у по гле ду 
би хеј ви о рал них спе ци фич но сти ко је су ин тер пре ти ра не и ди ску то ва не у 
кон тек сту са врем них те о риј ских при сту па про бле ми ма двој не (ду ал не) 
ди јаг но зе и АДХД син дро ма. 

У фи нал ним раз ма тра њи ма ис ти че се зна чај при ме не мул ти мо дал-
но ори јен ти са ног при сту па ко ји укљу чу је:

•	 би хеј ви о рал не ин тер вен ци је,
•	 фар ма ко те ра пи ју,
•	 тим ски рад (про фе си о на ла ца и не про фе си о на ла ца),
•	 му тли мо дал ни трет ман (ком би на ци ја те ра пиј ских при сту па),
•	 ком пле мен тар ни трет ман (еду ка ци ја и пси хо со ци јал не ин тер-

вен ци је),
•	 ин ди ви ду ал ни трет ман ба зи ран на ИЕП и ИТП (ин ди ви ду ал ни 

еду ка тив ни и тре нинг пла но ви) (Ма ће шић-Пе тро вић, Ђу рић-
Здрав ко вић, 2010).
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Ком па ра тив ном син те зом по да та ка дру гих ауто ра у овој обла сти ука-
за но је на слич не сту ди је не ких би хеј ви о рал них про бле ма де це са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу (Ђу рић-Здрав ко вић, Ја пун џа-Ми ли са вље-
вић, 2009). Пре ма на во ди ма ауто ра ове сту ди је, би хеј ви о рал не про бле ме 
ка рак те ри ше по на вља но и трај но при су ство ан ти со ци јал ног, агре сив ног 
и иза зи вач ког по на ша ња. Као нај по зна ти је и нај че шће ко ри шће не ди јаг-
но стич ке кла си фи ка ци је ра зно род них ма ни фе ста ци ја би хеј ви о рал них 
смет њи код де це и адо ле сце на та са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, пре ма 
на во ди ма ових ауто ра ис ти чу се DSM-IV, UHO и Ac hen bach-ови ем пи риј-
ски из ве де ни би хеј ви о рал ни мо де ли про бле ма у по на ша њу. 

Ука за но је на те шко ће у кла си фи ко ва њу симп то ма јер су емо ци он-
ла не смет ње и би хеј ви о рал ни про бле ми че сто при кри ве ни раз вој ним 
про ме на ма и ин те лек ту ал ном дис тор зи јом ове по пу ла ци је де це. На и-
ме, успо ре ни и оте жа ни про це си са зре ва ња ути чу на фор ми ра ње спе-
ци фич не симп то ма то ло ги је што оте жа ва пре по зна ва ње и пра во вре ме ну 
ин тер вен ци ју, ис ти чу ауто ри, а ми ука зу је мо и на оте жа но укљу чи ва ње 
и ин те ре со ва ње про фе си о на ла ца за ову област, ка ко у на шем та ко и ино-
стра ном окру же њу (Ма ће шић-Пе тро вић, Жи гић, 2009).

Као узрок овим по ја ва ма у ис пи ти ва ној по пу ла ци ји у до ма ћим ис-
тра жи ва њи ма на во де се сни же не са знај не спо соб но сти и не а де кват но 
со ци јал но окру же ње де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. У ино стра-
ним ис тра жи ва њи ма ука зу је се на би хеј ви о рал не про бле ме као иза-
зва не не мо гућ но шћу да спо ља шње мо ти ви са на по на ша ња по ста ну 
са мо де тер ми ни са на, од но сно уну тра шње мо ти ви са на по на ша ња, што 
је по сле ди ца де ло ва ња сре дин ских чи ни ла ца ко ји оне мо гу ћа ва ју за до-
во ље ње основ них пси хо ло шких по тре ба (Ђу рић-Здрав ко вић, Ја пун џа-
Ми ли са вље вић, 2009).

У нај че шће узроч ни ке на ста лих про бле ма убра ја ју се би о ло шки и 
раз вој ни фак то ри ри зи ка као што су де фи цит па жње, те шко ће уче ња, 
раз вој не смет ње го во ра, за тим по ро дич ни чи ни о ци (брач ни про блем, 
де пре си ја исл.), не а де кват но ро ди тељ ство и школ ски ри зи ко фак то ри.

Као нај че шћи би хеј ви о рал ни про бле ми де це са ла ком ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу уз ра ста од 8 до 12 го ди на у овом ис тра жи ва њу на-
во де се бес, суб ми сив ност и по слу шност, скло ност ка ту ча ма, ла жи ма 
(у пре ко 50% ис пи та ног узор ка), а скло ност ка кра ђа ма уоче на је у 9% 
узор ка. 

При ме ње ни ин стру мен та ри јум у овом ис тра жи ва њу од но сио се на 
Упит ник сна га и те шко ћа (Goodman, 1998) ко ји је при ме њи вао де фек-
то лог и ко ји је ука зи вао на пре глед би хеј ви о рал них про бле ма де це на 
уз ра сту од 4 до 16 го ди на ста ро сти. Ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ука за но 
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је на зна ча јан пра вац кон ци пи ра ња пре вен ци је би хеј ви о рал них про-
бле ма:

•	 по сто је фак то ри ко ји мо гу да се пре по зна ју и уоче,
•	 по сто је фак то ри ри зи ка ко ји мо гу да се ума ње или ели ми ни шу,
•	 по сто је фак то ри на ко је се мо же де ло ва ти оја ча ва њем за штит-

них чи ни ла ца ко ји ути чу на раз ви ја ње от пор но сти лич но сти (Ђу-
рић-Здрав ко вић, Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2009). 

ЗА КЉУ ЧАК

О стра те ги ја ма еду ка ци је и ре ха би ли та ци је

Има ју ћи у ви ду све ана ли зи ра не ре ле вант не аспек те ода бра них ис-
тра жи ва ња из два ја мо за по тре бе за кључ них раз ма тра ња ис тра жи вач ки 
кор пус чи ји је фо кус на стра те ги ја ма трет ма на, спе ци фич но фо ку си ра-
ним на еду ка ци ју де це са смет ња ма раз во ја. У том кон тек сту са гле да на 
раз вој на оме те ност, ини ци јал но је ба зи ра на на ква ли те ту ра не ин тер вен-
ци је ко ји у са деј ству са ин ди ви ду ал ним осо бе но сти ма де те та олак ша ва 
из бор ме ди ју ма за уче ње, из ра ду ин ди ви ду ал ног обра зов ног и тре нинг 
пла на што је осно ва укљу чи ва ња де те та у си ту а ци ју еду ка ци је са де цом 
ти пич не по пу ла ци је и ин клу зи ју де те та у дру штво вр шња ка и ши ру со-
ци јал ну сре ди ну (Ву чи нић, Ешки ро вић, 2007).

У ра до ви ма на ших ауто ра о пе да го шком при сту пу ре ха би ли та ци ји у 
овој обла сти та ко ђе је ука за но на зна чај при ме не но вих мо де ла и стра-
те ги ја на ста ве ко ји се ба зи ра ју на ин ди ви ду ал ним осо бе но сти ма сва ког 
по је ди ног де те та у ин клу зив ним усло ви ма еду ка ци је (про јект на, ег зем-
плар на на ста ва и сл.). Та ко ђе је ука за но на зна чај пла си ра ња на став них 
са др жа ја ком пју тер ским тех но ло ги ја ма и ком пју тер ским софт вер ским 
ре ше њи ма ди зај ни ра ним мул ти ди сци пли нар ном са рад њом струч ња ка 
раз ли чи тих про фи ла ко ји ма се на ста ва у ин клу зив ним усло ви ма не сме-
та но при ла го ђа ва де ци са раз вој ним смет ња ма као и де ци ти пич не по-
пу ла ци је (Ко ва че вић, 2009). 

Ин ди ка то ри зна ча ја упо тре бе ком пју тер ске тех но ло ги је у еду ка тив-
не и ре ха би ли та ци о не свр хе де фи ни са ни су њи хо вим зна ча јем:

•	 омо гу ћа ва ње осо ба ма са раз вој ним смет ња ма по бољ ша ње функ-
ци ја ко је ни је мо гу ће увек по сти ћи дру гим на чи ни ма и/или тра-
ди ци о нал ним ме то да ма

•	 омо гу ћа ва ње при сту па пар ти ци па ци ји у про гра ми ма, са др жа ји-
ма или ак тив но сти ма ко ји дру га чи је не би би ли до ступ ни осо ба-
ма са раз вој ним смет ња ма
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•	 по ве ћа ње мо гућ но сти по на вља ња, утвр ђи ва ња, прак тич ног ве-
жба ња и ком пле ти ра ња за да та ка ко је ни је мо гу ће по ку ша ти оба-
ви ти ру тин ским пу тем и тех ни ка ма

•	 омо гу ћа ва ње овим осо ба ма да се кон цен три шу на уче ње раз-
ли чи тих са др жа ја или оба вља ње ис тра жи вач ких за да та ка, а не 
са мо раз ви је ње ме ха нич ких ве шти на ка ко се нај че шће ми сли у 
ве зи са упо тре бом ове тех но ло ги је

•	 омо гу ћа ва ње ве ћег при сту па раз ли чи тим ин фор ма ци ја ма
•	 по др жа ва ње ти пич них обра за ца ин тер ак ци је са вр шња ци ма и 

од ра сли ма из ши рег окру же ња
•	 по др жа ва ње уче шћа у ре стрик тив ном школ ском и си ту а ци о ном 

окру же њу као осно ве ин клу зи је (Kel ker, 1997 пре ма Ма ће шић-
Пе тро вић, Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2008). 
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INTELLECTUAL DISBILITIES: COMPARATIVE ANALISYSS AND 
SINTHESYS OF NEW RESEARCH PROCEDURES-EMPIRICAL 

EXPIRIENCES FROM OUR ENVIRONMENT 
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SUMMARY

The problem of this research project is based on the theorethical 
explanations of the significance of the problem of practical definitions future 
empirical strategies and conception of special education and rehabilitation. 
The paper also duscusse the trend of analises concepts of different authors 
for the research problem. This type of descriptive studies are ilustrated 
in comparation of the defined problem, implemented instruments, tested 
sample of the research project and in comparation of the key findings and 
final conclusion remarks.
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Циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње од но са ра спо на рад не ме мо ри је и успе-
ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Oб у хва ће но  je 
95-оро де це (43 де вој чи це и 52 де ча ка) са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (ЛИО), уз ра ста 10-14 го ди на. IQ ис пи та ни ка је у ра спо ну од 50 до 70 
(AS=60,43; SD=7,287).

Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо ло шке слу жбе шко ла при ку-
пље ни су по да ци о уз ра сту, ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма, со ци о е ко ном-
ском ста ту су и школ ском успе ху ис пи та ни ка. За про це ну вер бал не рад не 
ме мо ри је је ко ри шћен за да так Ма ни пу ла ци ја бро је ви ма у ни зу, а не вер бал не 
за да так „Из ба ци уље за“. Ана ли за зна чај но сти од но са по сма тра них не па ра-
ме триј ских ва ри ја бли из вр ше на је при ме ном χ2 те ста и Спир ма но вог  ко е фи-
ци јен та ко ре ла ци је.

Су ми ра ју ћи ре зул та те, мо же мо да за кљу чи мо да рад на ме мо ри ја, су де-
ћи пре ма ста ти стич ким по ка за те љи ма, ни је зна ча јан чи ни лац успе шно сти 
у шко ли код де це са ЛИО об у хва ће не узор ком, сва ка ко не у ме ри у ко јој би се 
то оче ки ва ло на осно ву на ла за ве ћи не дру гих сту ди ја. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ла ка ин те лек ту ал на оме те ност, вер бал на рад на ме мо-
ри ја, не вер бал на рад на ме мо ри ја

1  Рад је проистекао из пројекта “Креирање протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма”, број 179025 (2011-2014), чију реализацију финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије.

2  E-mail: gligorovic@fasper.bg.ac.rs
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УВОД

Рад на ме мо ри ја се мо же са гле да ти као си стем за при вре ме но за-
др жа ва ње и ма ни пу ла ци ју ин фор ма ци ја ма то ком из вр ша ва ња ког ни-
тив них за да та ка. Уз ин хи би тор ну кон тро лу и флек си бил ност мен тал ног 
се та,  рад на ме мо ри ја се сма тра јед ном од ба зич них ком по нен ти ег зе ку-
тив них функ ци ја (Miyake et al., 2000). 

Схва та ње да је ка па ци тет рад не ме мо ри је јед на од око сни ца ког ни-
тив ног раз во ја ем пи риј ски је по твр ђе но сту ди ја ма чи ји на ла зи ука зу ју 
на то да су ко ли чи на ин фор ма ци ја ко ји ма се мо же ак тив но ма ни пу ли са-
ти и бр зи на њи хо ве об ра де пред ста вља ју сна жан пре дик тор раз во ја спо-
соб но сти ра су ђи ва ња и ре ша ва ња про бле ма (Al lo way et al., 2004).

Пре ма на ла зи ма ни за сту ди ја, ко ли чи на ин фор ма ци ја ко ја мо же да 
се за др жи у рад ној ме мо ри ји се по ве ћа ва у де тињ ству и ра ном од ра слом 
до бу (Gat her co le & Al lo way, 2006; Sa eed, 2011). Ра спон рад не ме мо ри је 
де те та пред школ ског уз ра ста пред ста вља при бли жно тре ћи ну ра спо на 
ко ји се сре ће код мла де осо бе ти пич ног раз во ја. Ефи ка сност рад не ме-
мо ри је се до 15-те го ди не жи во та при бли жа ва свом мак си му му, ко ји до-
сти же то ком ра не адо ле сцен ци је (Al lo way et al., 2009).

Ин ди ви ду ал не раз ли ке у ка па ци те ту рад не ме мо ри је мо гу да се од-
ра зе на по тен ци јал за усва ја ње зна ња и ве шти на, или из во ђе ње сло же-
них ког ни тив них опе ра ци ја. Ка па ци тет рад не ме мо ри је је по ве зан са 
чи та њем и раз у ме ва њем про чи та ног, бо гат ством реч ни ка, уче њем не-
по зна тих ре чи, као и са ма те ма тич ким ве шти на ма. Де ца са ло ши јим 
по стиг ну ћем на за да ци ма рад не ме мо ри је че сто има ју ло ши је је зич ке 
спо соб но сти, а ис по ља ва ју и те шко ће у чи та њу, пи са њу и ма те ма ти ци 
(Al lo way & Pas so lung hi, 2011; Bull & Sce rif, 2001; Gat her co le et al., 2006; 
He nry & MаcLean, 2003; Hitch et al. 2001). 

Ре зул та ти не ких ком па ра тив них ис тра жи ва ња ука зу ју на мо гућ ност 
да де ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ко ри сте дру га чи је ме ха ни зме 
рад не ме мо ри је то ком ре ша ва ња ког ни тив них за да та ка од де це ти пич-
ног раз во ја истог ка лен дар ског уз ра ста (He nry & MаcLean, 2003). Пре ма 
на ла зи ма ско ра шњих сту ди ја, рад на ме мо ри ја је зна ча јан пре дик тор чи-
та ња, пра во пи са и бро ја ња код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (ЛИО) (He nry & Win fi eld, 2010). 

Ре зул та ти на шег прет ход ног ис тра жи ва ња су по ка за ли да је код де це 
са ЛИО, уз ра ста 10-14 го ди на, ка па ци тет рад не ме мо ри је знат но ни жи 
од оног ко ји се ви ђа код де це ти пич ног раз во ја слич ног ка лен дар ског 
уз ра ста. У обла сти вер бал не рад не ме мо ри је, по стиг ну ћа ис пи та ни ка са 
ЛИО од го ва ра ју про сеч ним ре зул та ти ма де це уз ра ста из ме ђу 5 и 7 го-
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ди на, док је у не вер бал ном до ме ну раз ли ка ма ња (Бу ха и Гли го ро вић, 
2012).

ЦИЉ РА ДА

Има ју ћи у ви ду ем пи риј ски по твр ђен зна чај рад не ме мо ри је за ака-
дем ска по стиг ну ћа, као циљ ис тра жи ва ња де фи ни са но је утвр ђи ва ње 
од но са ра спо на рад не ме мо ри је и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу. 

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 95-оро де це (43/45,3% де вој чи це и 52/54,7% 
де ча ка) са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО), уз ра ста 10-13.11 
го ди на. IQ ис пи та ни ка је у ра спо ну од 50 до 70 (AS=60,43; SD=7,287). 
Ис пи та ни ци су раз вр ста ни у гру пе са ви шим и ни жим IQ ско ром. Као 
гра нич на вред ност за по де лу узор ка узе та је вред ност од 60 IQ је ди ни-
ца. У гру пи ви шег ни воа ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња (IQ од 61 до 
70) на ла зи се 51 (53.7%) де це, док гру пу ко ја функ ци о ни ше на ни жем 
ин те лек ту ал ном ни воу (IQ од 50 до 60) чи ни 44 (46,3%) ис пи та ни ка. 
Струк ту ра узор ка пре ма уз ра сту и ка те го ри ја ма IQ ско ра је при ка за на у 
Та бе ли 1. 

Та бе ла 1  - Струк ту ра узор ка пре ма уз ра сту и IQ-у

IQ скор 
Уз раст 

Σ
10;0-10;11 11;0-11;11 12;0-12;11 13;0-13;11

Нижи IQ 
Број 11 9 12 12 44

% 11,6% 9,5% 12,6% 12,6% 46,3%

Виши IQ 
Број 14 12 11 14 51

% 14,7% 12,6% 11,6% 14,7% 53,7%
Σ Број 25 21 23 26 95

% 26,3% 22,1% 24,2% 27,4% 100,0%

Сви ис пи та ни ци при па да ју ка те го ри ји ни жег (67.5%) и сред њег 
(32.5%) со ци о е ко ном ског ста ту са.  

Ни су уста но вље не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у ни воу ин те лек-
ту ал ног функ ци о ни са ња код ис пи та ни ка раз ли чи тог уз ра ста (χ2 =0,473, 
df=3, p=0,925), по ла (χ2=0,143, df=1, p=0,705) и со ци о е ко ном ског ста ту-
са (χ2=1,441, df=1,  p=0,230). 
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Пре ма успе ху у шко ли ис пи та ни ци су гру пи са ни у три ка те го ри је. 
У узор ку је за сту пље но 20 (22,2%) ис пи та ни ка са до брим, 30 (33,3%) са 
вр ло до брим и 40 (44,4%) са од лич ним успе хом у шко ли. Утвр ђен је зна-
ча јан од нос из ме ђу ни воа ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња и успе ха у 
шко ли (χ2 =14,967; df=2; p=0,001). 

Ин стру мен ти и про це ду ра

Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо ло шке слу жбе шко ла 
при ку пље ни су по да ци о уз ра сту, ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма, со-
ци о е ко ном ском ста ту су и школ ском успе ху ис пи та ни ка. Ис пи ти ва ње је 
спро ве де но ин ди ви ду ал но, уз са гла сност ро ди те ља, у јед ној или ви ше 
се си ја, у за ви сно сти од мо гућ но сти ис пи та ни ка. 

Вер бал на рад на ме мо ри ја је про це ње на за дат ком Ма ни пу ла ци ја бро-
је ви ма у ни зу, ко ји зах те ва пам ће ње ауди тив но пре зен то ва ног ни за бро-
је ва рас ту ће сло же но сти, пре по зна ва ње бро ја и ње го вог ме ста у ни зу. Од 
ис пи та ни ка се оче ку је да од слу ша низ бро је ва, а за тим од ре ди ко ји број 
се на ла зи пре не ког бро ја (нпр. у ни зу бро је ва 2, 5, 3 ис пи та ник тре ба да 
од ре ди ко ји број је из го во рен пре бро ја 5). Ај те ми су по де ље ни у ни вое, а 
сва ки од њих чи не 3 се ри је бро је ва. Укуп но има 4 ни воа, од но сно ра спон 
се ри ја се кре ће од 3 до 6 бро је ва у ни зу. Бе ле жи се уку пан број тач них 
од го во ра од мо гу ћих 12 и до стиг ну ти ра спон вер бал не рад не ме мо ри је.

Не вер бал на рад на ме мо ри ја је про це ње на за дат ком „Из ба ци уље за“ 
(He nry, 2001). Те стов ни ма те ри јал се са сто ји од сти му лу сних ка ра та на 
ко ји ма су на цр та не 3 фи гу ре (2 иден тич не и јед на слич на) и хар ти је 
фор ма та А4 на ко јој су пра во у га о ни ци по де ље ни на три де ла, од ко јих 
сва ки део од го ва ра рас по ре ду фи гу ра на кар ти. Од ис пи та ни ка се зах те-
ва да од ре ди ко ја је фи гу ра раз ли чи та у ни зу од три фи гу ре, а за тим да 
на фор му ла ру за од го во ре обе ле жи ње ну по зи ци ју у ни зу. Ис пи ти ва ње 
за по чи ње ра спо ном од два ни за, док је мак си мал ни пред ви ђен ра спон 
од пет ни зо ва фи гу ра. За сва ки ра спон пред ви ђе на је пре зен та ци ја се ри-
је од три сти му лу сне кар те. Бе ле жи се уку пан број тач них од го во ра од 
мо гу ћих 12 и до стиг ну ти ра спон не вер бал не рад не ме мо ри је.  

Об ра да по да та ка

За утвр ђи ва ње зна чај но сти од но са по сма тра них не па ра ме триј ских 
ва ри ја бли ко ри шће ни су χ2 тест и Пир со нов ко е фи ци јент ко ре ла ци је.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Ана ли зом од но са рад не ме мо ри је и кон трол них ва ри ја бли (по ла, 
уз ра ста и IQ-a), утвр ђен је ста ти стич ки зна ча јан од нос вер бал не рад не 
ме мо ри је и уз ра ста (χ2 =26,192, df=12, p=0,010; ρ=0,363; p≤0,000), не-
вер бал не рад не ме мо ри је и узрастa (χ2=21,647, df=12, p=0,042; ρ=0,397, 
p≤0,000), као и не вер бал не рад не ме мо ри је и IQ-a (χ2=11,355, df=4, 
p=0,023; ρ=0,329, p=0,001). Ни су утвр ђе не зна чај не раз ли ке ра спо на рад-
не ме мо ри је за сно ва не на по лу и со ци о е ко ном ском ста ту су ис пи та ни ка.

Иако је из ме ђу ре зул та та про це не вер бал не и не вер бал не рад не ме-
мо ри је утвр ђе на ста ти стич ки зна чај на ко ре ла ци ја (ρ=0,265, p=0,011), 
ре зул та ти χ2 те ста су ис под ни воа ста ти стич ке зна чај но сти (χ2=20,434, 
df=16, p=0,201). 

У до ме ну вер бал не рад не ме мо ри је, не што ви ше од по ло ви не ис пи-
та ни ка (54,3%) ис по ља ва из ра же не те шко ће ко је се огле да ју у не мо гућ-
но сти ма ни пу ли са ња ни зом од три ауди тив но пре зен то ва не ин фор ма-
ци је. Све га 3,3% ис пи та ни ка мо же да одр жи низ од пет и шест ин фор ма-
ци ја нео п ход них за успе шно се лек то ва ње циљ ног сти му лу са (де таљ ни је 
у Та бе ли 2). 

Та бе ла 2 – Ра спон рад не ме мо ри је код де це са ЛИО 

Ра спон рад не  
ме мо ри је

Ра спон ВРМ Ра спон НРМ
Број % Број %

0 51 54,3 7 7,4
1 23 23,9 29 30,5
2 17 17,4 46 48,3
3 1 1,1 10 10,5
4 3 3,3 3 3,3

ВРМ-вер бал на рад на ме мо ри ја; НРМ-Не вер бал на рад на ме мо ри ја

У обла сти не вер бал не рад не ме мо ри је је за сту пље ност из ра зи то не-
у спе шних ис пи та ни ка знат но ма ња (7,4%). Не што ма ње од по ло ви не ис-
пи та ни ка (48,3%) мо же да се лек ту је и за пам ти по зи ци ју фи гу ре у ра-
спо ну од три ни за фи гу ра, док 13,8% мо же да ма ни пу ли ше ра спо ном од 
че ти ри и пет ни зо ва фи гу ра. На ла зи дру гих сту ди ја ука зу ју на слич ну 
ди стри бу ци ју ре зул та та про це не вер бал не и не вер бал не рад не ме мо ри је 
код де це са ЛИО (He nry, 2001; Pic ke ring & Gat her co le, 2004; Van der Mo-
len et al., 2007). Ка па ци тет рад не ме мо ри је код де це са ЛИО нај че шће 
је ис под оче ки ва ног у од но су на ка лен дар ски уз раст, али по стиг ну ћа у 
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од но су на мен тал ни уз раст ва ри ра ју у за ви сно сти од ти па за дат ка, па се 
прет по ста вља да се код њих ја вља спе ци фи чан, мо за и чан обра зац рад не 
ме мо ри је (He nry & MаcLean, 2002). 

РАД НА МЕ МО РИ ЈА И УСПЕХ У ШКО ЛИ 

Ре зул та ти ана ли зе од но са из ме ђу вер бал не рад не ме мо ри је и успе ха 
у шко ли код де це са ЛИО су при ка за ни у Та бе ли 3. 

Та бе ла 3 – Од нос вер бал не рад не ме мо ри је  
и успе ха у шко ли код де це са ЛИО

ВРМ
χ2  тест

Спир ма нов ко е фи ци-
јент ко ре ла ци је

χ2 df p ρ p

Успех у шко ли 13,805 8 0,087 0,101 0,348

Успех/Ма те ма ти ка 19,647 12 0,074 0,221 0,038

Успех/Срп ски је зик 20.803 12 0,053 0,264 0,010

Ста ти стич ки зна чај не вред но сти су обе ле же не (болд)

Пре ма по да ци ма при ка за ним у Та бе ли 3, утвр ђе на је ста ти стич ки 
зна чај на ко ре ла ци ја вер бал не рад не ме мо ри је и успе ха у обла сти ма-
те ма ти ке и срп ског је зи ка. Ме ђу тим, ре зул та ти χ2 те ста су ис под ни воа 
ста ти стич ке зна чај но сти (кад је у пи та њу срп ски је зик на са мој гра ни-
ци), што ука зу је на то да вер бал на рад на ме мо ри ја ни је зна ча јан чи ни-
лац успе шно сти у шко ли код ис пи та ни ка на шег узор ка. 

Ре зул та ти ана ли зе од но са из ме ђу не вер бал не рад не ме мо ри је и 
успе ха у шко ли код де це са ЛИО су при ка за ни у Та бе ли 4. 

Та бе ла 4 – Од нос не вер бал не рад не ме мо ри је  
и успе ха у шко ли код де це са ЛИО

НРМ
χ2 тест

Спир ма нов ко е фи ци-
јент ко ре ла ци је

χ2 df p ρ p

Успех у шко ли 4,584 8 0,801 0,032 0,763

Успех/Ма те ма ти ка 19,436 12 0,079 0,288 0,025
Успех/Срп ски је зик 19,171 12 0,084 0,109 0,308

Ста ти стич ки зна чај не вред но сти су обе ле же не (болд)
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Пре ма по да ци ма при ка за ним у Та бе ли 4, утвр ђе на је ста ти стич ки 
зна чај на ко ре ла ци ја не вер бал не рад не ме мо ри је и успе ха у обла сти ма-
те ма ти ке. Ре зул та ти χ2 те ста су ис под ни воа ста ти стич ке зна чај но сти, 
што го во ри да не вер бал на рад на ме мо ри ја ни је зна ча јан чи ни лац по-
стиг ну ћа у обла сти ма те ма ти ке, а ни оп штег успе ха код ис пи та ни ка са 
ЛИО. 

До би је ни ре зул та ти ни су у скла ду са на ла зи ма број них сту ди ја, ко-
ји по твр ђу ју зна ча јан ути цај ка па ци те та рад не ме мо ри је на спо соб ност 
уче ња код де це са раз ли чи тим раз вој ним по ре ме ћа ји ма, као што су те-
шко ће у чи та њу (Gat her co le et al., 2006), је зич ки по ре ме ћа ји (Al lo way & 
Ar chi bald, 2008) и мо то рич ке те шко ће (Al lo way, 2007), као и код де це и 
од ра слих са ЛИО (He nry & Mac Lean, 2003; Num mi nen et al., 2000). 

Има ју ћи у ви ду да је утвр ђен зна ча јан од нос из ме ђу ни воа ин те лек-
ту ал ног функ ци о ни са ња и успе ха у шко ли (p=0,001), мо гло би се ре ћи 
да је оп шти ин те лек ту ал ни по тен ци јал зна чај ни ји чи ни лац ака дем ских 
по стиг ну ћа од про фи ла и ка па ци те та рад не ме мо ри је. То ука зу је на не-
до вољ но при ла го ђа ва ње ака дем ских зах те ва спо соб но сти ма и по тре ба-
ма де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. До би је ни ре зул та ти отва ра ју 
низ пи та ња ве за них за од нос из ме ђу ка па ци те та рад не ме мо ри је и на-
став них са др жа ја, ме то да и сред ста ва, као и кри те ри ју ма про ве ре и оце-
њи ва ња зна ња, на ко је на ше ис тра жи ва ње не мо же да од го во ри. 

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња утвр ђе но је да де ца са ЛИО из-
ме ђу 10 и 14 го ди на успе шно одр жа ва ју и об ра ђу ју са др жај ин струк ци-
ја ко је са др же до 2 вер бал не, од но сно 3 ви зу ел но пре зен то ва не ин фор-
ма ци је. Успе шност ис пи та ни ка са ЛИО на за да ци ма за про це ну рад не 
ме мо ри је опа да са сло же но шћу за дат ка, што ука зу је на мо гућ ност да 
те шко ће ин хи би ци је или кон тро ле па жње (Obe ra u er, 2005) до во де до гу-
бит ка ин фор ма ци ја и па да ефи ка сно сти.

Ана ли зом од но са из ме ђу ре зул та та про це не рад не ме мо ри је и ака-
дем ских по стиг ну ћа (оп штег школ ског успе ха, успе ха из обла сти ма те-
ма ти ке и срп ског је зи ка) утвр ђе но је по сто ја ње ста ти стич ки зна чај них 
ко ре ла ци ја ни ског сте пе на (ρ=0,221-0,288). При ме ном χ2 те ста ни су до-
би је ни ста ти стич ки зна чај не вред но сти. Су ми ра ју ћи ре зул та те, мо же мо 
да за кљу чи мо да рад на ме мо ри ја, су де ћи пре ма ста ти стич ким по ка за те-
љи ма, ни је зна ча јан чи ни лац успе шно сти у шко ли код де це са ЛИО об у-
хва ће не узор ком, сва ка ко не у ме ри у ко јој би се то оче ки ва ло на осно ву 
на ла за ве ћи не дру гих сту ди ја. 
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WORKING MEMORY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN 
CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

MILICA GLIGOROVIĆ, NATAŠA BUHA

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

The aim of this research is to determine the relation between working 
memory span and school achievement in children with mild intellectual 
disability. The sample consists of 95 children (43 girls and 52 boys) with mild 
intellectual disability (MID), aged between 10-14 years. The participant’s 
IQ is between 50 and 70 (M=60,43; SD=7,287).

The data on age, IQ, socio-economic status and school achievement 
were collected by analysing the official documentation of the paedagogical-
psychological services. The verbal working memory was assessed by 
Numbers Manipulation Task, while the nonverbal working memory was 
assessed by the Odd-One-Out Span. Analyses of relation significance 
between observed nonparametric variables were conducted by χ2 test and 
Spearman’s correlation coefficient. 

Summing the results we can conclude that, according to statistical 
indicators, working memory is not significant factor of academic success 
in children with MID in observed sample, certainly not to the extent that is 
expected based on findings of majority studies. 

KEY WORDS: mild intellectual disability, verbal working memory, 
nonverbal working memory
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У кон тек сту ин клу зи је и про мо ци је са мо за сту па ња осо ба са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу, циљ ра да је да утвр ди мо ка ко од ра сле осо бе са ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу про це њу ју сво ју рад ну спо соб ност. Узо рак об у-
хва та 28 осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, оба по ла, ста ро сне до би од 
37-45 го ди на ко ји су за по сле ни у Пред у зе ћи ма за про фе си о нал ну ре ха би ли-
та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, у Бе о гра ду. Са мо про це на 
рад них спо соб но сти из вр ше на је при ме ном Ин дек са рад не спо соб но сти (Work 
abi lity in dex, Tu o mi et al. Fin nish In sti tu te for Oc cu pa ti o nal He alth, 1998), док 
је у ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће на ме то да 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), 
не па ра ме триј ски ме тод (X2 тест) и ко е фи ци јент ко ре ла ци је. Уку пан број 
по е на пре ма до би је ним ре зул та ти ма је на до њој вред но сти вр ло до брог ско ра 
(ас=37.46). Дис па ри тет ме ђу по ло ви ма по сто ји у про це ни рад них спо соб но-
сти за пе ри од у на ред не две го ди не, при че му су осо бе жен ског по ла ма ње си-
гур не у сво је рад не спо соб но сти од осо ба му шког по ла (p=0.031). Утвр ђе на је 
ви со ка ста ти сти стич ка ко ре ла ци ја уну тар упит ни ка што мо же би ти од 
из у зет не ко ри сти при ши рој им пле мен та ци ји Ин дек са рад не спо соб но сти, 
бу ду ћи да је зна ча јан за оп шти про фил рад не ор га ни за ци је, као и у обла сти 
јав ног здра вља због сво је ин ди ви ду ал не, со ци јал не и еко ном ске имли ка ци је. 

 КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ин декс рад не спо соб но сти, са мо про це на, осо бе са ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу

УВОД

Цен трал на од ли ка мо дер ног дру штва је рад. Про сеч ни рад ни век 
тра је 30-35 го ди на и по сто ји тен ден ци ја ње го вог про ду жа ва ња. Због то га 
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су оба вље на мно га ем пи риј ска ис тра жи ва ња и сви ре зул та ти го во ре о 
зна ча ју ра да у жи во ту од ра сле осо бе, ка ко ти пич не та ко и осо бе са ин ва-
ли ди те том. Као уло ге ко је рад има на во де се: еко ном ска ко ја обез бе ђу-
је ег зи стен ци јал ну си гур ност, со ци јал на ко ја је зна чај на за ме ђу људ ске 
од но се, пси хо ло шка јер обез бе ђу је за до вољ ни ји и ква ли тет ни ји жи вот, 
за тим уло га ра да у из гра ђи ва њу лич ног иден ти те та, са мо по што ва ња, 
са мо а ку е ли за ци је, пре сти жа итд. Рад код осо ба са ин те ле ку ал ном оме-
те но шћу (Оли вер и сар, 1996, пре ма Ер го вић, 2007) де лу је на сле де ће 
на чи не: сма њу је по тре бу за ин сти ту ци о нал ном по др шком, раз ви ја рад-
не ве шти не, раз ви ја же љу за ра дом и со ци јал ним ин тер ак ци ја ма, ства ра 
ру ти ну ко ја по ма же струк ту и ра ном на чи ну жи во та.

Ства ра њем но вих тех но ло ги ја, убр за ним раз во јем дру штва и мо-
дер ном пер цеп ци јом ра да, по ста вља ју се све ве ћи пси хич ки и фи зич ки 
зах те ви од рад ни ка ко ји су че сто у не скла ду са њи хо вим спо соб но сти-
ма, мо гућ но сти ма, али и са мим по тре ба ма, што не ми нов но ути че на 
њи хо ву рад ну спо соб ност. Као сло жен по јам, рад на спо соб ност асо ци-
ра на ин ди ви ду ал ни рад ни од нос, пер со на ли за ци ју ра да, спе ци фич ни 
рад ни по ло жај по је ди на ца у сфе ри зах те ва ра да и на кон крет ни рад ни 
учи нак. То зна чи да по сто ји без број про фи ла рад не спо соб но сти и да су 
сви они од раз од но са чо ве ка на ра ду и са мог ра да. Ра зни ауто ри из но се 
сво је пер цеп ци је пој ма рад не спо соб но сти: Рад на спо соб ност (Ви да ко-
вић и сар. 2002) озна че на је као спо соб ност по је дин ца за оба вље ње ма 
ко је вр сте ра да. Аран ђе ло вић, Јо ва но вић (2009) де фи ни шу рад ну спо-
соб ност као спо соб ност чо ве ка да ко ри сте ћи сво је фи зич ке, пси хич ке и 
сен зор не по тен ци ја ле, оба вља по сао ко ји се мо же ва ло ри зо ва ти на тр-
жи шту ра да. Ска кић, Тра ја но вић (2011) рад но спо соб ном сма тра ју ону 
осо бу чи је фи зич ко или пси хич ко здрав стве но ста ње омо гу ћа ва рад, то 
јест при ла го ђа ва ње зах те ви ма и ути ца ји ма рад ног ме ста, али без ште-
те по здра вље. У на уч ним кру го ви ма нај ви ше се ци ти ра кон цепт рад не 
спо соб но сти ко ји је пред ста вио Ил ма ри нен (2004), а ко ји опи су је рад-
ну спо соб ност као ре зул тат ин тер ак ци је рад ни ка и ње го вог/ ње ног ра-
да. Исти аутор је кон цепт рад не спо соб но сти гра фич ки пред ста вио као 
ку ћу чи ји је те мељ здра вље, за тим струч ност (зна ње и ве шти не), по том 
вред но сти ко је ути чу на ста во ве и мо ти ва ци ју и као кров ку ће сам рад 
ко ји ре зи ми ра све аспек те ра да, рад ну сре ди ну, зах те ве рад ног ме ста и 
упра вља ње. Уко ли ко се на ру ши јед на ,,ета жа’’ до ла зи до не рав но те же те 
се у том кон тек сту рад на спо соб ност мо ра по сма тра ти хо ли стич ки и у 
скла ду с тим ин тер ве ни са ти. Wind (2007) у свом ра ду ин тер пре ти ра ову 
де фи ни ци ју као рав но те жу из ме ђу зах те ва ра да и фи зич ких и мен тал-
них ре сур са осо бе, апо стро фи ра ју ћи зна ча јан удео фи зич ке ак тив но сти 
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у про це су оба вља ња би ло ког ра да. Иако је ши ро ка ска ла ран ги ра ња рад-
не спо соб но сти, од по тен ци јал не до ак ту ел не, од ла тент не до ма ни фест-
не, од ин те грал не до про ме ње не, она за у зи ма по себ ну по зи ци ју у свим 
дру штве ним об ли ци ма за шти те и оси гу ра ња, те по след њих де це ни ја по-
ста је пред мет ин те ре со ва ња ка ко ис тра жи ва ча та ко и ши ре дру штве не 
јав но сти. 

Фин ски на уч ни ци су ’80-тих го ди на про шлог ве ка схва ти ли да је 
рад на спо соб ност од ве ли ког зна ча ја не са мо за рад ни ка већ и за ње-
го ву ор га ни за ци ју и на ци о нал ну еко но ми ју. Као део ис тра жи вач ког 
про јек та Фин ског ин сти ту та ме ди ци не ра да, Тuoji et al. (1995) су свој 
кон цепт рад не спо соб но сти за сно ва ли на уве ре њу да је ди но сам рад ник 
мо же су ми ра ти ви ше фак то ра ко ји до при но се ње го вој рад ној спо соб-
но сти. На осно ву ве ли ких кли нич ких про це на и ста ти стич ких ана ли за 
они су иден ти фи ко ва ли сет пи та ња ко ји по ка зу је рад ну спо соб ност рад-
ни ка и на зва ли га Ин декс рад не спо соб но сти (Work ability index). Да-
нас је овај упит ник по стао ме то до ло шки ре пер за све о бу хват ни при ступ 
рад ној спо соб но сти, од но сно прак тич ни ин стру мент за ме ре ње су бјек-
тив не спо соб но сти ра да. Пре ве ден је на пре ко 30 је зи ка и ко ри сти се 
у кли нич кој прак си и ши ром све та у ис тра жи вач ке свр хе. Njегов циљ 
је ра но от кри ва ње рад ни ка ко ји ма је по треб на по др шка и уна пре ђе ње 
рад них спо соб но сти, про мо ци ја здра вља на рад ном ме сту, спре ча ва ње 
пре вре ме ног од ла ска у пен зи ју и одр жа ва ње ква ли тет ног по сло ва ња ор-
га ни за ци је. Иако овај кон цепт про це не рад не спо соб но сти по ста је основ 
мно гих про ме на на рад ном ме сту, ме ђу на род них ком па ра ци ја и са-
рад ње у обла сти без бед но сти и здра вља по сто ји опа сност од по гре шног 
ин тер пре ти ра ња. На и ме, ре зул та ти ин дек са рад не спо соб но сти ни су 
по ка за тељ здра вља, функ ци о нал не спо соб но сти, мо гућ но сти за по шља-
ва ња, ни ти слу же за иден ти фи ка ци ју узро ка ни ске рад не спо соб но сти 
или кон крет не ме ре ко је тре ба пред у зе ти (Il ma ri nen & Тuomi, 2004). Као 
ви ше ди мен зи о ни кон структ, ре зул та ти Индеxа рад не спо соб но сти са мо 
ини ци ра ју пре вен тив не ме ре и ак тив но сти ко је тре ба пред у зе ти у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду.

Про це њи ва ње и прог но зи ра ње рад не спо соб но сти ви ше стру ко је 
зна чај но за све осо бе, а по себ но за осо бе са ин ва ли ди те том. Вр ши се при 
про фе си о нал ној ори јен та ци ји, при ли ком за сни ва ња рад ног од но са, при 
упу ћи ва њу на пре ква ли фи ка ци ју, ду жем бо ло ва њу, при трај ном гу бит-
ку рад не спо соб но сти услед хро нич ног обо ље ње или по сле ди ца по вре де 
итд. Ме ђу тим, тек ма ја 2010. год. у на шој зе мљи је сту пио на сна гу Пра-
вил ник о бли жем на чи ну, тро шко ви ма и кри те ри ју ми ма за про це ну рад-
не спо соб но сти и мо гућ но сти за по сле ња или одр жа ва ња за по сле ња осо-
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ба са ин ва ли ди те том у окви ру За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји 
и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том . За кључ но са 31.12.2010.го ди не 
ор га ни за ци је над ле жне за по сло ве за по шља ва ња (На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње) при ми ле су 5875 зах те ва за про це ну рад не спо соб но сти. 
Сма тра мо да би овај број био ма њи, а до бро бит за дру штве ну еко но ми ју 
ве ћи, уко ли ко би по сто ја ла ре дов на пе ри о дич на ева лу а ци ја рад них спо-
соб но сти од стра не са мих рад ни ка. У том кон тек сту, на по ми ње мо да се 
у скла ду са кон цеп том ин клу зи је по ве ћа ва ју и мо гућ но сти упит нич ке 
са мо про це не осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Као зна чај ну уло-
гу у бор би за оства ри ва ње сво јих пра ва пред ста вља дру штве ни по крет 
са мо за сту па ња. За осо бе са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма, са мо за сту па ње 
зна чи да мо гу го во ри ти за се бе и до но си ти од лу ке бит не за њи хов жи вот, 
би ло ди рект но или уз по др шку. Са мо за сту па ње осо ба са ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу об у хва та део лич ног иден ти те та. На ин ди ви ду ал ном 
пла ну, са мо за сту па ње укљу чу је на по ре по је ди на ца да го во ри и ра ди у 
сво је име, да до но си од лу ке и да ути че на си ту а ци је ко је се ти чу ње го вог 
жи во та, као и да по стиг не нај ве ћи мо гу ћи сте пен не за ви сно сти (Ат кин-
сон, 2002). 

Циљ ра да 

Ува жа ва ју ћи осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, пре све га, као 
осо бе ко је има ју ап со лут но сва пра ва да го во ре у сво је име и од лу чу ју о 
свим аспек ти ма свог жи во та, с по себ ним ак цен том на рад ни, циљ ис тра-
жи ва ња је да утвр ди мо ка ко од ра сле осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу про це њу ју сво ју рад ну спо соб ност. 

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Ис тра жи ва ње је обављено у пр вој по ло ви ни 2011. го ди не у Пред у зе-
ћи ма за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва-
ли ди те том (у да љем тек сту за штит не ра ди о ни це) у Бе о гра ду. Об у хва ће-
но је 28 осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, оба по ла (16 му шких или 
57,1% и 12 тј. 42,9% жен ских), ста ро сти из ме ђу 37-45 го ди на ста ро сти. 
Узо рак је се лек ци о ни сан пре ма брач ном ста ту су (сви ис пи та ни ци су у 
бра ку) и го ди на ма рад ног ста жа (15 до 20).
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Мер ни ин стру мент

Са мо про це на рад них спо соб но сти из вр ше на је при ме ном Ин дек са 
рад не спо соб но сти по ме то ди Фин ског ин сти ту та ме ди ци не ра да ( Work 
Аbility In dex, Тuomi et al. 1998, Fin nish In sti tu te for Oc cu pa ti o nal He-
alth.). Ин стру мент се са сто ји од се дам ди мен зи ја и про це њу је: 1. тре нут-
ну рад ну спо соб ност у по ре ђе њу с нај бо љом спо соб но шћу у жи во ту, 2. 
тре нут ну рад ну спо соб ност у од но су на пси хо фи зич ке зах те ве по сла, 3. 
број ди јаг но сти ко ва них бо ле сти, 4. ути цај бо ле сти на оба вља ње по сла, 5. 
од су ство с по сла у по след њих 12 ме се ци, 6. рад ну спо соб ност за 2 го ди-
не об зи ром на здрав стве но ста ње, 7. мен тал не ре сур се осо бе (ужи ва ње у 
днев ним ак тив но сти ма, фи зич ка ак тив ност, на да у бу дућ ност). 

Ове димензије су изведене као збир оцена и крећу се:

група Број бодова Радна способност (РС) Интервенција

1. 7-27 Лоша Поново успоставити РС

2. 28-35 Добра Побољшати РС
3. 36-43 Врло добра Подржати РС
4. 44-49 Изврсна Одржвати РС

*РС-радне способности

Статистичка обрада 

У ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће на је ме то да 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),χ2 тест и ко е фи ци јент ко ре ла ци је.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Циљ оце њи ва ња рад не спо соб но сти је да се сва ком рад ни ку омо гу ћи 
да се ње го ви по тен ци ја ли нај це лис ход ни је ис ко ри сте на на чин ко ји ће 
омо гу ћи ти ње го во лич но за до вољ ство и дру штве ну ко рист без не га тив-
них ути ца ја на здрав стве но ста ње (Јо ва но вић, 2000). 
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Табела 1- Резултати Индекса радних способности  
у односу на пол 

пол мин маx АС сд п

Субјективна 
процена РС

М
Ж
Σ

1 10
6.44
7.17
6.75

2.66
2.55
2.59

.781

Субјективна 
процена-захтеви 

посла

М
Ж
Σ

1 5
3.44
3.67
3.53

1.26
1.44
1.32

.519

Број дг болести
М
Ж
Σ

2 7
4.81
4.42
4.64

1.05
1.56
1.28

.097

Болест-ометање 
посла

М
Ж
Σ

1 6
4.56
3.83
4.25

1.41
1.75
1.58

.531

Одсутност у посл 
12 мес

М
Ж
Σ

1 5
3.63
3.08
3.39

1.26
1.00
1.17

.324

РС за 2 год-здрав 
стање

М
Ж
Σ

1 7
6.44
5.75
6.14

1.21
2.01
1.60

.031

Дневне активности
М
Ж
Σ

1 4
3.00
2.93
2.96

0.73
1.00
0.87

.192

Физичке активности
М
Ж
Σ

0 4
2.96
2.42
2.57

0.79
1.16
0.96

.196

Нада у будућност
М
Ж
Σ

1 4
2.94
3.42
3.14

0.93
0.79
0.89

.721

Скор РС
М
Ж
Σ

10 49
38.06
36.67
37.46

6.58
10.11
8.14

.676

На осно ву до би је них ре зул та та за кљу чу је мо да су ис пи та ни ци про-
це ни ли сво ју рад ну спо соб ност у по ре ђе њу са нај бо љом спо соб но шћу у 
жи во ту сред њом оце ном 6.75, с тим што се ра спон кре тао од 0 - ни сам 
спо со бан за по сао до 10 - ни ка да ни сам био спо соб ни ји. Вр ло до бром 
оце ном (ас=3,53) про це ни ли су сво је рад не спо соб но сти у од но су на фи-
зич ке и мен тал не зах те ве по сла. Ова ко ви со ке оце не об ја шња ва мо чи-
ње ни цом да су ис пи та ни ци за по сле ни у за штит ним ра ди о ни ца ма, под 
по себ ним усло ви ма ра да, са при ла го ђе ном тех нич ком и дру гом опре-
мом за рад но оспо со бља ва ње и рад осо ба са ин ва ли ди те том. Ме ђу тим, 
у ис тра жи ва њу Fer ra ri, No ta, So re si (2008) о кон цеп ту ра да код осо ба 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу ко ји ра де у за шти ти ним ра ди о ни ца ма и 
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отво ре ној при вре ди, на осно ву ква ли та тив не и кван ти та тив не ана ли-
зе, ни је про на ђе на раз ли ка. Осо бе жен ског по ла оце ни ле су сво ју рад ну 
спо соб ност ви шим оце на ма не го осо бе му шког, нај ве ро ват ни је, све сне 
чи ње ни це да при па да ју осе тљи ви јој гру пи на тр жи шту ра да, од но сно да 
пре до би ја ју от ка зе, а те жа на ла зе но во за по сле ње. Број ди јаг но сти ко ва-
них бо ле сти, ко ји се у про се ку кре ће од јед не до две (ас=4.64), зах те ва 
од њих да по не кад мо ра ју успо ри ти свој тем по ра да или га оба вља ти уз 
до дат не на по ре (ас=4.25). На и ме, нео п хо дан пред у слов за до бар рад и 
за до вољ ство у ра ду, осим ква ли фи ка ци ја и мо ти ва ци је је и здра вље за-
по сле них, што би ру ко во ди о ци тре ба ло има ти у ви ду при ли ком до де љи-
ва ња рад них за да та ка и пла ни ра ња ро ко ва ра до ва. Без об зи ра на здрав-
стве но ста ње, ис пи та ни ци сма тра ју да ће и за 2 го ди не њи хо ва рад на 
спо соб ност би ти у функ ци ји оба вља ња по сла (ас=6.14). У овој ди мен зи ји 
упит ни ка је ди но је про на ђе на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка пре ма по лу 
(п=0.031). Сред ња оце на рад них спо соб но сти свих ис пи та ни ка је вр ло 
до бра (ас=37,46) што зна чи да струч на ли ца и над ле жни у пред у зе ћу 
тре ба ју ин тер ве ни са ти при год ним ме ра ма (нпр. по бољ ша ње усло ва ра да 
и рад не сре ди не) у ци љу уна пре ђе ње њи хо вих рад них спо соб но сти. 

Гра фи кон 1 - Пол не раз ли ке у од но су на су бјек тив ну про це ну  
рад не спо соб но сти, од су ства с по сла и про це не рад не спо соб но сти 

 за две го ди не об зи ром на здрав стве но ста ње

Осо бе жен ског по ла су про це ни ле да су њи хо ве рад не спо соб но сти 
у од но су на фи зич ке и мен тал не зах те ве по сла ко ји оба вља ју бо ље не го 
код осо ба му шког по ла, док су у бу ду ћим оче ки ва њи ма из гле да рад них 
спо соб но сти му шкар ци оп ти ми стич ни ји. У по ре ђе њу са бро јем да на ка-
да су од су ство ва ле с по сла у по след њих 12 ме се ци, за кљу чу је мо да ви-
ше из о ста ју од му шка ра ца. Иако је ко ри шће ње бо ло ва ња у то ле рант ним 
окви ри ма (од 10 до 24 да на), за де таљ ни ју ана ли зу о узро ци ма нео п хо-
дан је увид у ме ди цин ску до ку мен та ци ју. Пре све га, у дру штве но-еко-
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ном ском је ин те ре су иден ти фи ко ва ти фак то ре ри зи ка на по слу ка ко би 
се сма њи ла при вре ме на спре че ност за рад узро ко ва на ди рект ним кон се-
квен ца ма ло ших усло ва ра да и рад не сре ди не. Та ко ђе, ре зул тат да же не 
че шће ко ри сте бо ло ва ње мо же мо са гле да ти и у кон тек сту до ми нант ног 
тра ди ци о нал ног схва та ња род них уло га. На и ме, со цио-кул тур ни при ти-
сак усло вља ва да же не од су ству ју с по сла и због бри ге о де ци и/или по-
ро ди ци. Пред по ста вља мо да је и то је дан од раз ло га њи хо вих сум њи у 
одр жи вост рад не спо соб ност за пе ри од од на ред не две го ди не.

Табела 2 - Корелација варијабли унутар  
Индекса радне способности

С
уб

је
кт

и
вн

а 
пр

оц
ен

а 
Р

С

С
уб

је
кт

и
вн

а 
пр

оц
ен

а-
за

хт
ев

и
 п

ос
ла

Б
ро

ј д
г 

 б
ол

ес
ти

Б
ол

ес
т 

- 
ом

е-
 

та
њ

е 
по

сл
а 

О
дс

ут
но

ст
 у

 
по

сл
 1

2 
м

ес

Р
С

 з
а 

2 
го

д-
зд

ра
в 

ст
ањ

е

Д
не

вн
е 

ак
ти

вн
ос

ти

Ф
и

зи
чк

е 
ак

ти
вн

ос
ти

Н
ад

а 
у 

бу
ду

ћ
но

ст

С
ко

р 
Р

С

Субјективна 
процена РС / / / / / / / / / /

Субјек 
процена-
захтеви п

.648**
.000 / / / / / / / / /

Број дг 
болести

.529**
.004

.577**
.001 / / / / / / / /

Болест-
ометање 

посла

.469*
.012

.360

.060
558**
.002 / / / / / / /

Одсутн у посл 
12 м

.524**
.004

.316

.102
.320
.097

.549**
.003 / / / / / /

РС за 2 
г-здрав стањ

455*
.015

.593**
.001

.548**
.003

.571**
.002

.365

.056 / / / / /

Дневне 
активности

.209

.287
.152
.440

.091

.645
.287
.139

-.061
.758

.307

.112 / / / /

Физичке 
активности

.303

.117
.071
.719

.142

.471
294
.130

.388**
.041

.258

.185
.597**
.001 / / /

Нада у 
будућност

.288

.137
.351
.067

-103
.604

.071

.719
-.034
.864

.033

.868
.448*
.017

.347

.070 / /

Скор РС .828**
.000

.739**
.000

.695**
.000

.746**
.000

.611**
.001

.736**
.000

.461*
.013

.481**
.010

.352

.066 /

** 0.01 *0.05
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До би је ни ре зул та ти у та бе ли 2 ука зу ју да не по сто ји ујед на че на ко-
ре ла ци ја уну тар Индеxа рад не спо соб но сти. Утвр ђе но је да су бјек тив на 
про це на рад не спо соб но сти у по ре ђе њу са нај бо љом спо соб но шћу у жи-
во ту ко ре ли ра са су бјек тив ном про це ном рад не спо соб но сти у од но су 
на фи зич ке и мен тал не зах те ве по сла (p=0.000), са бро јем ди јаг но сти-
ко ва них бо ле сти (p=0.004), са оме та њем по сла услед бо ле сти (p=0.012) 
и од су ством с по сла (p=0.004), као и са про це ном рад не спо соб но сти за 
две го ди не об зи ром на здрав стве но ста ње (p=0.015). Уку пан скор упит-
ни ка ко ре ли ра са ај те ми ма уну тар ска ле, на осно ву че га за кљу чу је мо да 
су ис пи та ни ци у ре ал ним окви ри ма са гле да ли сво је рад не спо соб но сти. 
Ово по др жа ва мо ис тра жи ва њем оба вље ним у истим пред у зе ће ма (Ра-
дић-Ше стић, Ми ла но вић-До бро та, 2011) о ева лу а ци ји рад не успе шно-
сти осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ко ја су по ка за ла ви со ке ско-
ро ве оце на и зна чај ну ста ти стич ку ко ре ла ци ју уну тар свих ај те ма ко ји 
про це њу ју рад ну успе шност ових осо ба. Пси хич ке спо соб но сти (ужи ва-
ње у днев ним ак тив но сти ма, фи зич ка и те ле сна ак тив ност, на да у бу-
дућ ност) ни су по ка за ле ста ти стич ку зна чај ност са оста лим ај те ми ма, 
што оправ да ва мо не мо гућ но шћу са гле да ва ња кон цеп та бу дућ но сти као 
и не ин фор ми са но шћу осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу о зна ча ју 
фи зич ке ак тив но сти за оп ште здра вље. 

Скор РС χ2= 8,857 df=3 p= 0.031

Гра фик 2 - Ди стри бу ци ја су ма ци о них ре зул та та  
Индекса рад не спо со бо но сти по гру па ма

Пре ма утвр ђе ним ско ро ви ма за ре зул та те Индеxа рад них спо соб-
но сти, ис пи та ни рад ни ци/е су сво ју рад ну спо соб ност у нај ве ћем бро-
ју (39%) про це ни ли као до бру и вр ло до бру (36%). Ис пи та ни ци ко ји 
сма тра ју да је њи хо ва рад на спо соб ност из вр сна је 21%, док је све га 
је дан ис пи та ник или 4% про це нио сво ју рад ну спо соб ност као ло шу. У 
скла ду са пре по ру ка ма Фин ског ин сту ту та ме ди ци не ра да, нео п ход но 
је ра ди ти на по бољ ша њу рад не спо соб но сти и ин тер ве ни са ти ка ко би 
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се одр жао ква ли тет по сло ва ња, спре чио пре вре ме ни од ла зак у пен зи-
ју и про ду жио рад ни век. У том сми слу, ак тив но сти би има ле ко ри сти 
не са мо за по је дин ца и ор га ни за ци ју у ко јој ра ди већ и за на ци о нал ну 
еко но ми ју. Ми шље ња смо да до би је ни по да ци о са мо про це ни рад них 
спо соб но сти је су ини ци јал ни ко рак све о бу хват ни јих ис тра жи ва ња, али 
да мо гу би ти и у функ ци ји про мо ци је са мо за сту па ња осо ба са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу.

ЗА КЉУ ЧАК

Рад на спо соб ност, као лич на спо соб ност осо бе са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу да се успе шно но си са про фе си о нал ним зах те ви ма, на 
осно ву до би је них ре зул та та про це ње на је вр ло до бром оце ном. Осо бе 
жен ског по ла про це ни ле су сво ју ак ту ел ну рад ну спо соб ност бо љом од 
са мо про це не му шких ис пи та ни ка, али сма тра ју и да ће у на ред не две 
го ди не она опа сти об зи ром на здрав стве но ста ње. Утвр ђе на је ста ти сти-
стич ка зна чај ност укуп них ре зул та та са ај те ми ма уну тар упит ни ка што 
мо же би ти од из у зет не ко ри сти при ши рој им пле мен та ци ји Ин дек са 
рад не спо соб но сти, бу ду ћи да је зна ча јан за оп шти про фил рад не ор га-
ни за ци је, као и у обла сти јав ног здра вља због сво је ин ди ви ду ал не, со ци-
јал не и еко ном ске им пли ка ци је.
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SELF-ASSESSMENT OF WORK ABILITIES OF PERSONS  
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

BILJANA MILANOVIĆ DOBROTA, MARINA RADIĆ ŠESTIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

In the context of inclusion and promoting self-advocacy of persons 
with intellectual disabilities (ID), the aim of this study is to determine 
how adults with ID evaluate their ability to work. The sample includes 28 
persons with ID, both gender, aged 37-45 years who are employed by The 
Company for professional rehabilitation and employment of persons with 
disabilities, in Belgrade. Self-assessment of work capacity was performed 
using the work ability index (Work ability index, Tuomi et al.,1998), while 
in the statistical analysis used methods of descriptive statistics(frequency, 
mean, standard deviation), X2 test and correlation coefficient. The total 
number of points according to the results at lower values   of high score 
(AS = 37.46). The disparity between the gender exists in assessing the job 
standing for the next two years, while females are less confident in their 
ability to work from male patients (p = 0.031). There was a statistically high 
correlations within the questionnaire which can be extremely useful in 
implementing the general Work ability index, since it is important for the 
general profile of labor organizations, as well as in public health because of 
their individual, social and economic implications.

KEY WORDS: Work ability index, self-assessmant, persons with 
intellectual disabilities
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Ис тра жи ва ње је спро ве де но са ци љем да се утвр ди ни во са мо по што ва ња 
уче ни ка са оме те но шћу (ла ка ин те лек ту ал на оме те ност и оште ће ње слу-
ха). Узор ком је об у хва ће но 77 ис пи та ни ка оба по ла, уз ра ста од 16 до 19 го ди-
на. За од ре ђи ва ње гло бал ног ни воа са мо по што ва ња ко ри шће на је при ла го ђе на 
Ро зен бер го ва ска ла са мо по што ва ња ко ја са др жи 10 крат ких и јед но став них 
тврд њи са ко ји ма ис пи та ник тре ба да ис ка же сте пен са гла сно сти (у пот-
пу но сти се сла жем до уоп ште се не сла жем). Уку пан скор се кре ће од 0-30, а 
ре зул та ти ска ле оп штег са мо по што ва ња су по де ље ни у три гру пе, ни ско, 
нор мал но (уме ре но) и ви со ко са мо по што ва ње.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да сред њо школ ци са ЛИО има ју ни жи 
ни во са мо по што ва ња у од но су на глу ве и на глу ве вр шња ке и вр шња ке ти пич-
не по пу ла ци је, што смо до не кле и оче ки ва ли. Ме ђу тим, из не на ђу ју ћи су ре-
зул та ти ко ји ка зу ју да глу ви и на глу ви сред њо школ ци има ју ви сок и уме рен 
ни во са мо по што ва ња као и вр шња ци ти пич не по пу ла ци је (р≤0.000).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: са мо по што ва ње, сред њо школ ци са оме те но шћу

1  Рад  је настао у оквиру  пројекта Креирање протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријуми за израду индивидуалних 
образовних програма, носилац пројекта Министарство за науку и технолошки развој, 
Београд, бр. одлуке 179025.

2  marina.r-s@hotmail.com
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УВОД

Пе ри од адо ле сцен ци је је при лич но кри тич но раз до бље у жи во ту, и 
ко ли ко је за при ла го ђа ва ње бит на со ци јал на по др шка (нај ви ше ро ди те-
ља) и ви со ка сто па пој ма о се би, то ли ко је по треб на и рав но те жа у ути-
ца ју од ра слих и вр шња ка. Ва жни жи вот ни до га ђа ји мо гу има ти ве ли ки 
ути цај на раз вој са мо по што ва ња. Али, ни је ну жно да ће по зи тив ни жи-
вот ни до га ђа ји увек ре зул ти ра ти по ра стом са мо по што ва ња, као ни што 
не га тив ни жи вот ни до га ђа ји не ће увек за ре зул тат има ти пад истог. На 
те ме љу ни за ис тра жи ва ња (Ro sen berg, 1965, Co o pers mith, 1967), утвр-
ђе но је да кључ ну уло гу у раз во ју са мо по што ва ња има ат мос фе ра у ро-
ди тељ ском до му, и не по сред на со ци јал на око ли на. Пре ма са вре ме ним 
схва та њи ма са мо по што ва ње се де фи ни ше као „по што ва ње соп стве не 
вред но сти и ва жно сти, као спрем ност да се бу де од го вор на лич ност и да 
се од го вор но по на ша пре ма дру ги ма“ (То до ро вић, 2005). Co o pers mith 
& Feld man (1974) у раз ма тра њу из во ра са мо по што ва ња, из два ја ју два 
аспек та: а) спо ља шњи или екс тер нал ни, ко ји укљу чу је ре флек си ју про-
це на ду гих осо ба и б) уну тра шњи или пер со нал ни, ко га чи не лич на ис ку-
ства, спо соб но сти и по стиг ну ћа (пре ма Ми ло ше вић, Шев ку шић, 2005). 
Екс тер нал но са мо по што ва ње се фор ми ра кроз ин тер ак ци је са дру гим 
љу ди ма, док пер со нал но са мо по што ва ње на ста је кроз ак тив ну ин тер ак-
ци ју са фи зич ким објек ти ма. Ове две ди мен зи је се мо гу пре пли та ти и 
би ти у ин тер ак ци ји.

То ком раз во ја де те та екс тер нал ни и пер со нал ни аспект са мо по што-
ва ња раз ви ја ју се из деч јих ин тер пре та ци ја по врат них ин фор ма ци ја ко је 
до би ја ју од од ра слих и вр шња ка,а из соп стве них ис ку ства, то ком уче ња 
(Ми ло ше вић, Шев ку шић, 2005).

Лон дон (1997) је уочио сле де ће еле мен те ко ји се на ла зе у ве ћи ни 
де фи ни ци ја са мо по што ва ња: 1) спо соб ност са гле да ва ња се бе, оце њи ва-
ње соп стве не вред но сти (до бра/ло ша осо ба) и 3) емо ци о нал ни од го вор 
на про це ну сво је уну тра шње вред но сти/без вред но сти (Кр не тић, 2006).

Не ки ауто ри (Mec ca, Smel ser & Vas con cel los 1989) су де фи ни са ли 
две ком по нен те са мо по што ва ња: 1) ког ни тив ну ком по нен ту ко ја пред-
ста вља од го вор на пи та ње „Ка ква сам ја осо ба?“ и опис не ких де ло ва 
се бе тер ми ни ма ко ји има ју зна че ње по у зда но сти и мо ћи, и 2) афек тив-
ну ком по нен ту, ко ја пред ста вља сте пен по зи тив но сти или не га тив но сти 
ко ји се ве зу је за де скрип тив не еле мен те. Ин тен зи тет ва лен це од ре ђу је 
да ли се ра ди о ви со ком, про сеч ном или ни ском са мо по што ва њу.

Са мо по што ва ње се из гра ђу је и упо зна ва њем се бе, а та по тра га је 
усло вље на са три мо ти ва. Пр ви мо тив је са зна ва ње но вих ин фор ма ци ја 
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о се би, дру ги по твр ђи ва њем оно га што већ зна и као тре ћи мо тив ја вља 
се же ља да чу је по зи тив не ко мен та ре о се би од дру гих. Нај бо љим се сма-
тра пр ви мо тив, јер осо ба та ко ску пи нај ви ше ин фор ма ци ја, али нај ја чи 
је тре ћи мо тив, же ља да бу де во ље на и при хва ће на (Ba u me i ster, 1999).

Ис пи ти ва ња по ка зу ју да осо бе са ви шим ни во ом са мо по што ва ња 
по ка зу ју ви ши ни во ком пе тен ци ја и бо ље раз ви је не спо соб но сти. Са мим 
тим ове осо бе по ка зу ју отво ре ност ка но вом ис ку ству, осе ћа ју се при-
хва ће ним и при хва тљи вим, сма тра се да има ју спо соб но сти да ус пе ју 
у жи во ту. Та ко ђе, при ме ће на је ве за из ме ђу са мо по што ва ња и сре ће, 
ини ци ја ти ве, отво ре но сти, спон та но сти, си гур но сти у соп стве ни иден-
ти тет. По ред свих ових по зи тив них аспе ка та по сто ји и тзв. дру га стра на 
ви со ког ни воа са мо по што ва ња, нар ци зам, его и зма, па чак и асо ци јал но 
по на ша ње. Осо бе ко ји ма ни во са мо по што ва ња за ви си од успе шно сти у 
жи во ту мо гу да услед не у спе ха до жи ве пад са мо по што ва ња и да то ви де 
као на за до ва ње и да се те шко од то га опо ра ве (Мурк, 2006).

Ово ства ра увид у ути цај са мо по што ва ња на сва ко днев ни жи вот и 
ко ли ки је зна чај фак то ра ко ји ути чу на ње гов раз вој. 

Мно ги на уч ни ци су се ба ви ли ис пи ти ва њем са мо по што ва ња осо ба 
са оме те но шћу. Но ви ја ис тра жи ва ња ука зу ју да раз ли ке у ни воу са мо-
по што ва ња адо ле сце на та са и без оме те но сти по сто је, од но сно, ре зул-
та ти су по ка за ли да је са мо по што ва ње знат но ни же код адо ле сце на та 
са оме те но шћу. Ауто ри су ове ре зул та те по ку ша ли да об ја сне ти ме да 
услед по ре ме ћа ја, не ке по те шко ће или фи зич ке ано ма ли је, до ла зи до 
на ру ша ва ња струк ту ре те ла, од сту па ња од ти пич ног из гле да и раз во ја 
што до во ди до ни ског са мо по што ва ња и ло ши је сли ке о се би (Na ri ma nia, 
Mo u sa za de ha, 2010).

Зна ју ћи да је са мо по што ва ње усло вље но мно гим фак то ри ма  и од-
но си ма ко је раз ви ја мо са дру ги ма и има ју ћи у ви ду да дру штво има 
не га ти ван, пот це њи вач ки став пре ма осо ба ма са оме те но шћу, мо же мо 
прет по ста ви ти да исти има ју ни ско са мо по што ва ње (Адам сон, 2003). 

Оп шти циљ ис тра жи ва ња је утвр ди ти ни во са мо по што ва ња сред њо-
шко ла ца са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) и са оште ће њем 
слу ха, у од но су на њи хо ве вр шња ке ти пич не по пу ла ци је.

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Узо рак чи ни 77 ис пи та ни ка, 45 или 58,4% му шког и 32 или 41,6% 
жен ског по ла, уз ра ста од 16 до 19 го ди на. Ис пи та ни ке са оме те но шћу 
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чи ни 27 или 35% сред њо шко ла ца са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (ЛИО) и 20 или 26% глу вих и на глу вих сред њо шко ла ца. Ис пи та ни-
ци оба ти па оме те но сти по ха ђа ју шко ле за осо бе са оме те но шћу. Узо рак 
је фор ми ран та ко да ис пи та ни ци са ЛИО чи не пр ву екс пе ри мен тал ну 
гру пу (ЕГ1), а глу ви и на глу ви ис пи та ни ци пред ста вља ју дру гу екс пе ри-
мен тал ну гру пу (ЕГ2). У кон трол ну гру пу (КГ) је укљу че но 30 или 39% 
сред њо шко ла ца ти пич не по пу ла ци је.

Мер ни ин стру мент

За од ре ђи ва ње ни воа са мо по што ва ња ко ри шће на је Ро зен бер го ва 
ска ла са мо по што ва ња (Ro sen berg, 1965). Ска ла је вр ло јед но став на, са-
др жи 10 тврд њи, 5 у по зи тив ном и   5 у не га тив ном сме ру (са обр ну тим 
бо до ва њем), са ко ји ма ис пи та ник тре ба да ис ка же сте пен са гла сно сти 
(3=у пот пу но сти се сла жем до 0=уоп ште се не сла жем). Уку пан скор се 
кре ће од 0-30, а ре зул та ти ука зу ју на ве ће са мо по што ва ње уко ли ко је 
до би је ни скор ве ћи. Пре ма ауто ру, ре зул та ти ска ле оп штег са мо по што-
ва ња су по де ље ни на три гру пе: ни ско, нор мал но (уме ре но) и ви со ко 
са мо по што ва ње. Крон ба хов ко е фи ци јент a уну тра шње кон зи стент но сти 
(Cron bach’s a) је по у здан и из но си 0,68.

То ком ис тра жи ва ња ис пи та ни ци ма са оме те но шћу је био до сту пан 
ис пи ти вач да по мог не (вер бал ним или ге стов ним об ја шње њем) уко ли ко 
се по ја ви про блем у раз у ме ва њу тврд ње. 

Об ра да по да та ка

У ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће на је ме то да де скрип тив не 
ста ти сти ке, не па ра ме триј ске ме то де (Kru skal-Wal lis тест) и ре ли ја бил на 
ана ли за.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ка рак те ри шу те шко ће у емо-
ци о нал ном са зре ва њу и раз во ју селф-кон цеп та, си ро ма штво со ци јал них 
кон та ка та, ни ско са мо по што ва ње, ис кри вље на сли ка о се би и не спо соб-
ност раз у ме ва ња и за до во ља ва ња зах те ва ре а ли те та (То мић, Ми хај ло-
вић, 2008).

Глу ви адо ле сцен ти има ју по себ не про бле ме у са мо по твр ђи ва њу, 
јер ра сту у дру штву осо ба уред ног слу ха ко ји иде а ли зу ју „нор мал ност“. 
Мно ги глу ви адо ле сцен ти раз ре ша ва ју сво ју кри зу иден ти те та ула зе ћи у 
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за јед ни цу глу вих, исто вре ме но ис кљу чу ју ћи свет „чу ју ћих“. Дру га, али 
ма ња гру па ра ди су прот но, иден ти фи ку је се са све том „чу ју ћих“ и од би-
ја ју ћи би ло ка кав кон такт са све том глу вих. Тре ћа мо гућ ност је кру же-
ње од све та глу вих до све та „чу ју ћих“ и обр ну то, ко ри сте ћи пред но сти 
сва ког од њих. По след ње ре ше ње обич но тра жи зре лост и под ра зу ме ва 
тач но по зна ва ње соп стве них мо гућ но сти и огра ни че ња, те чвр сто са мо-
по у зда ње.

Табела 1 - Ниво самопоштовања у односу на тип ометености

НИВО САМОПОШТОВАЊА

НИЗАК УМЕРЕН ВИСОК

Тип ометености Н % Н % Н %

Средњошколци са ЛИО 16 59,3 11 40,7 0 0

Глуви и наглуви редњошколци 0 0 6 30 14 70

Средњошколци типичне 
популације 0 0 11 36,7 19 63,3

Пре ма по да ци ма при ка за ним у та бе ли 1, ис пи та ни ци са ЛИО има ју 
ни зак (59,3%) и уме рен ни во (40,7%) са мо по што ва ња, док глу ви и на-
глу ви ис пи та ни ци има ју сли чан ни во са мо по што ва ња као  ис пи та ни ци 
ти пич не по пу ла ци је (ви сок и уме рен).  

Табела 2 - Однос типа ометености и нивоа самопоштовања

Тип ометености Н Меан Ранк Х дф п

ЛИО 27 17.46

44.696 2 0.000Оштећење слуха 20 51.85

Уредан слух 30 49.82

По мо ћу не па ра ме триј ског те ста по твр ђе но је да по сто ји ста ти стич-
ки зна чај на раз ли ка из ме ђу ис пи та ни ка са ЛИО с јед не стра не, и ис пи-
та ни ка оште ће ног слу ха и ти пич не по пу ла ци је с дру ге стра не (Х=44.696, 
р≤0,000).  

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња су у скла ду са ре зул та ти ма Ga ra i gor-
do bil и Pérez (2007), ко ји по ка зу ју да је ни во са мо по што ва ња осо ба са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу ни жа од ни воа са мо по што ва ња осо ба без 
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ин те лек ту ал не оме те но сти, тј. глу вих и на глу вих осо ба и осо ба ти пич не 
по пу ла ци је.

Пре ма ра ни јим те о ри ја ма са мо по што ва ња, глу ве осо бе би тре ба ло 
да има ју ни же са мо по што ва ње, јер при па да ју ма њин ској гру пи, и они 
ве ро ват но ин тер на ли зу ју не га тив не ста во ве о чуј но сти ве ћи не (La ne, 
1992). Ипак, не ко ли ко ем пи риј ских сту ди ја не по др жа ва ову те зу о са-
мо по што ва њу глу вих и на глу вих осо ба (Bat-Cha va, 1993, 1994). Ове сту-
ди је твр де да глу ве осо бе и не мо ра ју да има ју ни ско са мо по што ва ње, 
ауто ри по зи ва ју на да ља ис пи ти ва ња ка ко глу во ћа ути че на са мо по што-
ва ње (Emer ton, 1996; Mu noz-Ba ell & Ru iz, 2000). 

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ука зу ју да глу ви и на глу ви адо ле-
сцент има ју ви со ко или уме ре но по што ва ње као и вр шња ци ти пич не 
по пу ла ци је. Ис тра жи ва ња Co le man (1983) и Grol nick & Ryan (1990) су 
по ка за ла да уче ни ци са оме те но шћу  у “спе ци јал ним” шко ла ма има ју 
тен ден ци ју ка ве ћем са мо по што ва њу не го у ре дов ном обра зов ном си-
сте му. Bat-Cha va (1994) је утвр дио зна чај ну ве зу из ме ђу акул ту ра ци је и 
са мо по што ва ња глу вих и на глу вих осо ба, тј. глу ве и на глу ве осо бе ко је 
се сна жно иден ти фи ку ју са дру гим глу вим осо ба ма има ју ви ши ни во 
са мо по што ва ња од оних ко је по ку ша ва ју да се иден ти фи ку ју са осо ба ма 
уред ног слу ха. При то ме, со ци јал на и емо ци о нал на по др шка по зи тив но 
ути чу на са мо по што ва ње глу вих и на глу вих адо ле сце на та (Jam bor & El-
li ott, 2005).  

Табела 3 - Однос пола и нивоа самопоштовања

Пол Н Меан Ранк Х дф п

Мушки 25 38.00
0.250 2 0.617

Женски 32 40.41

Ис тра жи ва ње ни је утвр ди ло по сто ја ње раз ли ка у ни воу са мо по што-
ва ња из ме ђу адо ле сце на та и адо ле сцент ки ња са оме те но шћу. Та ко ђе, не 
по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у ни воу са мо по што ва ња из ме ђу 
ис пи та ни ка са оме те но шћу и оних без оме те но сти (Х=0.250, p=0.617). 
Низ но ви јих ис тра жи ва ња ни је про на шлао раз ли ке у са мо по што ва њу из-
ме ђу по ло ва у ове две гру пе (Omo layo, 2009; Ga ra i gor do bil, Pérez, 2007).
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ЗА КЉУ ЧАК

Ис пи ти ва њем са мо по што ва ња сред њо шко ла ца са оме те но шћу до-
шли смо до сле де ћих за кљу ча ка:

•	 Сред њо школ ци са ЛИО има ју ни зак или уме рен ни во са мо по-
што ва ња.

•	 Глу ви и на глу ви сред њо школ ци има ју ви сок или уме рен ни во са-
мо по што ва ња као и вр шња ци ти пич не по пу ла ци је.

Ме ђу тим, не до вољ но ве ли ки узорк не да је нам мо гућ ност да ге не-
ра ли зу је мо до би је не ре зул та те ис тра жи ва ња. По ред фор ми ра ња ве ћег 
узор ка, тре ба ло би ис пи та ти што ве ћи број фак то ра ко ји мо гу ути ца ти 
на про цес са мо вред но ва ња и раз во ја са мо по што ва ња (нпр. сте пен оме-
те но сти, пол, ре до след ро ђе ња, број бра ће и се ста ра, са зре ва ње, со цио-
еко ном ски ста тус, по ро дич ни од но си, пот пу ност по ро ди це, школ ска 
сре ди на) код осо ба са оме те но шћу, а по себ но глу вих и на глу вих сред-
њо шко ла ца.

ЛИТЕРАТУРА

1. Adamson, L. (2003): Brief report - Self-image, adolescence, and disability. 
American Journal of Occupational Therapy, 57, 578–581.

2. Bat-Chava, Y. (1993): Antecedennts of self-esteem in deaf people: A meta-ana-
lytic rewiew. Rehabilitation psychology, 38.

3. Bat-Chava, Y. (1994): Group indetification and self-esteem of deaf adults. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 20.

4. Baumeister, R. (1999): The Self in Social Psychology. Philadelphia: Psychology 
Press.

5. Coleman, M.J. (1983): Handicapped labels and instructional segregation: 
Influences on children’s self-concepts versus the perceptions of others. 
Learning Disability Quarterly, 6, 3-11.

6. Coopersmith, S. (1967): Parental characteristick related to self-esteem: the anteced-
ents of self-esteem. W. H. Freeman and Comp.

7. Coopersmith, S. & R. Feldman (1974): Fostering a positive self-concept and 
high self-esteem in the classroom; in R.H. Coop & K. White (eds.): Psychological 
concepts in the classroom. New York: Harper. 

8. Emerton, R. G. (1996): Marginality, biculturalism, and social indetity of deaf 
people. In I. Parasnis (Ed.), Cultural and language diversity and the deaf experi-
ence (pp. 136–145). Cambridge: Cambridge University Press.



Марина Радић Шестић и сар.294

9. Jambor, E., & Elliott M., (2005). Self-esteem and coping strategies among deaf 
students. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10, 63-81.

10. Omolayo B. 2009. Self-Esteem and Self-Motivational Needs of Disabled and 
Non-Disabled: A Comparative Analysis. Journal of Alternative Perspectives in the 
Social Sciences, 1, 2, 449-458.

11. Garaigordobil M., Pérez J. I., (2007): Self-Concept, Self-Esteem and 
Psychopathological Symptoms in Persons with Intellectual Disability, The 
Spanish Journal of Psychology, 10, 1, 141-150;

12. Grolnick, W.S., & Ryan, R.M. (1990): Self-perceptions, motivation and adjust-
ment in children with learning disabilities: A multiple group comparison study. 
Journal of learning Disabilities, 23 (3), 177-184.

13. Lane, H. (1992): The mask of benelovolence. New York: Vintage.

14. London, T. (1997): The case against self-esteem: Alternate philosophies to-
ward self that would raise the probability of pleasurable and productive living. 
Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 15, 19-29.  

15. Milošević, N., Ševkušić, S. (2005): Samopoštovanje i školsko postignuće 
učenika. Zbornik Institute za pedagoška istraživanja, 1, 70-87. 

16. Mecca, A.M., Smelser, N.J., & Vasconcellos, J. (1989): The social importance of 
self-esteem. Berkeley. University of California Press.

17. Munoz-Baell, I.M., & Ruiz, M.T. (2000): Empowering the deaf. Let the deaf be 
deaf. Journal of Epidemiology and Community Health, 54(1), 40-44.

18. Murk J. C. (2006): A Meaning-Based, Two-Factor Theory of Self-Esteem. S.W. 
Sussman (ed.) Self-Esteem Research, Theory, and Practice, Toward a Positive 
Psychology of Self-Esteem, 3rd Edition (153-154). New York: Springer Publishing 
Company, Inc.

19. Narimania М., Мousazadeha Т. (2010): Comparing self-esteem and self-
concept of handicapped and normal students. Procedia Social and Behavioral 
Sciences, 2, 1554–1557;

20. Rosenberg, M. (1965): Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: 
Princeton University Press.

21. Тodorović, Ј. (2004): Vaspitni stilovi u porodici i stabilnost samopoštovanja 
adolescenata. Psihologija, 37 (2), 183-193

22. Tomić, К., Mihajlović, G. (2008): Mentalna retardacija i depresija. Engrami, Vol. 
30, 1, 41-52.



САМОПОШТОВАЊЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА СА ОМЕТЕНОШЋУ 295

THE SELF-ESTEEM OF SECONDARY SCHOOL  
STUDENTS WITH DISABILITIES

MARINA RADIĆ ŠESTIĆ, BILJANA MILANOVIĆ DOBROTA,  
VESNA RADOVANOVIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

The study was aimed to determine the level of self-esteem of students 
with disabilities (mild intellectual disability and hearing impairment). 
The sample included 77 subjects of both gender, from 16 to 19 years of 
age. The Rosenberg self-esteem scale was used for determine the level of 
global self-esteem and it contains 10 short, simple statement with which 
examinee has to show level of compliance (strongly agree to strongly 
disagree). The total score ranges from 0-30, and the results of the general 
self-esteem scale were divided into three groups, low, normal (moderate) 
and high self-esteem. The results suggest that secondary school students 
with MID have lower self-esteem in relation to the deaf and hard of 
hearing peers and peers of typical population, which we somewhat 
expected. However, surprising results which show that deaf and hard of 
hearing secondary school students have moderate and high self-esteem 
like  peers of typical population (p ≤ 0.000).

KEY WORDS: self-esteem, secondary school students with disabilities
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ЛАГАЊЕ ДЕЦЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Марина Ковачевић-Лепојевић, Весна Жунић-Павловић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Ана ли зом ис тра жи ва ња и струч не прак се мо же се уочи ти да је про цес 
де тек ци је ла га ња код де це у кри ми нал ном кон тек сту вр ло сло жен. Де ца спа-
да ју у по себ но осе тљи ву ка те го ри ју жр та ва и све до ка у кри вич ном по ступ ку. 
Пре ма то ме, ин тер вју и са њу де це и про бле му утвр ђи ва ња ве ро до стој но сти 
ис ка за тре ба по све ти ти по себ ну на уч ну и струч ну па жњу. Про блем ла га ња 
код де це био је пред мет раз ли чи тих сту ди ја у ко ји ма су раз ма тра ни про-
бле ми уче ста ло сти, стра те ги ја и пре по зна ва ња ла га ња код де це у од но су на 
уз раст, пол, ка рак те ри сти ке ин тер вјуа и дру го. Циљ ра да пред ста вља са гле-
да ва ње спе ци фич но сти ин тер вју и са ња де це у кри вич ном по ступ ку, де тек ци-
је ла га ња од стра не струч ња ка и пре глед ак ту ел них ин стру ме на та за про-
це ну симп то ма ла га ња. Нај по пу лар ни ји ин стру мен ти за про це ну ла га ња код 
де це су: Упит ник за бр зу про це ну вер бал ног и не вер бал ног по на ша ња, Ана ли за 
са др жа ја за сно ва на на кри те ри ју ми ма и Тест ре ал но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де ца, де тек ци ја ла га ња, кри вич ни по сту пак, ана ли за 
са др жа ја

УВОД

У са вре ме ним усло ви ма, де ца се све че шће по ја вљу ју у уло зи жр-
тве, учи ни о ца или све до ка из вр ше ња кри вич ног де ла. Сва ка од ових си-
ту а ци ја је из у зет но де ли кат на и зах те ва па жљи во раз ма тра ње по тре бе 
узи ма ња ис ка за од де те та. Обич но се ис ка зи де це сма тра ју нео п ход ним 
до ка зним сред ством у кри вич ном по ступ ку, па је њи хо ва ве ро до стој-
ност пи та ње од нај ве ћег зна ча ја. Са дру ге стра не, кри вич но прав не слу-
жбе рас по ла жу ли ми ти ра ним ре сур си ма за рад са овом по пу ла ци јом, у 
сми слу об у че но сти осо бља и опре мље но сти од го ва ра ју ћим ин стру мен-
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ти ма за про це ну. То ком по след њих де це ни ја, у обла сти ма пси хи ја три је 
и кли нич ке пси хо ло ги је на пра вљен је ве ли ки по мак у уста но вља ва њу 
по у зда них про це ду ра и ин стру ме на та за де тек ци ју ла га ња. Ме ђу тим, ве-
ћи на ових ин стру ме на та при ла го ђе на је кли нич ком кон тек сту уста но ва 
за мен тал но здра вље и има ју огра ни че ну при ме ну у фо рен зич ком кон-
тек сту, ка ко због вр сте ин фор ма ци ја, та ко и због усло ва у ко ји ма се ра ди 
про це на.

Рад је по све ћен про бле му ла га ња де це у кри вич ном по ступ ку. У окви-
ру ова ко од ре ђе ног пред ме та ин те ре со ва ња, па жња ће би ти по све ће на 
основ ним ка рак те ри сти ка ма фо рен зич ког ин тер вјуа са де цом и при ка зу 
ин стру ме на та за  де тек ци ју ла га ња де це при ли ком да ва ња ис ка за.

СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ ФО РЕН ЗИЧ КОГ ИН ТЕР ВЈУА СА ДЕ ЦОМ

При ли ком во ђе ња фо рен зич ког ин тер вјуа са де цом у ци љу при ку-
пља ња по да та ка о из вр ше ном кри вич ном де лу тре ба има ти у ви ду не ке 
њи хо ве раз вој не спе ци фич но сти, као што су ме мо ри ја, под ло жност су-
ге сти ји, ла га ње и дру го (Da vi es, We stcott, 1999). Ис тра жи ва ња по ка зу ју 
да је де те спо соб но да се спон та но при се ти и ре кон стру и ше тра у ма тич-
ни до га ђај и да та спо соб ност ра сте са уз ра стом. Де ца на уз ра сту од три 
до шест го ди на бр же за бо ра вља ју у од но су на ста ри ју де цу и од ра сле и 
да ју ма ње кон зи стент не и тач не ин фор ма ци је (Pool, Whi te, 1993). Уко-
ли ко де те не мо же да се спон та но при се ти до га ђа ја ко ји је пред мет ин-
те ре со ва ња, до зво ље но је да се под стак не пи та њи ма, али се та да до би ја 
ве ћа ко ли чи на ма ње тач них ин фор ма ци ја.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да из ја ве де це жр та ва има ју ма њу 
тач ност и кон зи стент ност не го из ја ве де це ко ја су ин стру и ра на да ла жу 
за по тре бе ис тра жи ва ња или де це ко ја ни су жр тве, а го во ре исти ну (Qu-
as, Da vis, Go od man, Myers, 2007). Због то га се у овим слу ча је ви ма пре-
по ру чу је по ста вља ње отво ре них пи та ња. Мно ги ауто ри за па жа ју да су 
де ца уоп ште, а по себ но де ца мла ђа од шест го ди на под ло жна су ге сти ји. 
То по себ но ва жи за си ту а ци је ка да де те мо же би ти оп ту же но за не што, 
ка да ин тер вју ер на во ди де те у од ре ђе ном сме ру, ка да се де те ту су ге ри шу 
не по сто је ћи де та љи не по сред но по сле са мог до га ђа ја и дру го (McA u liff 
et al., 1998 пре ма Da vi es, We stcott 1999:10). Де ца, по себ но мла ђа, мо гу 
пре у зе ти не ке еле мен те до га ђа ја ко је су им ро ди те љи или дру ги од ра сли 
на кнад но ис при ча ли, ве ру ју ћи да су ста ри ји то бо ље за пам ти ли.

Ве ро до стој ност ис ка за ко ји се до би ја од де те та у ве ли кој ме ри за-
ви си од де те то вих спо соб но сти раз у ме ва ња го во ра, па пре ин тер вју и са-
ња тре ба про це ни ти ре цеп тив ни го вор, чак и ка да су у пи та њу ти неј џе-
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ри (Pool, Lumb, 1998). Оп шта пре по ру ка је да при ин тер вју и са њу де це 
тре ба из бе га ва ти сло же на гла гол ска вре ме на, па сив, сло же не и струч не 
из ра зе не га тив на пи та ња, пи та ња ко ја са др же ви ше од го во ра, да-не пи-
та ња и дру го (Saywitz, Cam pa ro, 1998). Ме ђу тим, ре зул та ти ис тра жи ва-
ња по ка зу ју да, без об зи ра на на чин по ста вља ња пи та ња (нпр. за тво ре на 
пи та ња, пи та ња ко ја на во де у од ре ђе ном сме ру), де те ко је ни ка да ни је 
ис ку си ло зло ста вља ња не ће ла жно из ве шта ва ти о то ме (Qu as et al, 2007).

Већ на уз ра сту од пет го ди на де ца уме ју да упо тре бе пред ло ге, ма да 
на чин на ко ји то ра де мо же да збу ни од ра сле. Сло же ни ји зах тев су тем-
по рал не од ред ни це, па тек са се дам го ди на де ца мо гу да од го во ре да ли 
се не што до го ди ло пре или по сле не ког дру гог до га ђа ја, а на уз ра сту од 
де сет го ди на мо же се оче ки ва ти тач но од ре ђе ње да на  у не де љи и са та 
у ко ме се не ки до га ђај од и грао (Pool, Lumb, 1998). Те шко ће ко је де ца 
има ју у пер ци пи ра њу ви си не, те жи не и дру гих мер них ка рак те ри сти ка 
мо гу се пре ва зи ћи по ре ђе њем (нпр. да ли је от ми чар ви ши од ин тер вју-
е ра) (Saywitz, Cam pa ro, 1998).

Де ца мо гу сма тра ти да им ни је до зво ље но да ка жу ка ко у не што ни су 
си гур на, да по сто је са мо та чан или по гре шан од го вор или да ин тер вју ер 
зна шта се до го ди ло и да ће би ти кри ва уко ли ко не што про пу сте да ка жу. 
За то је до бро да се пре за по чи ња ња ин тер вјуа пр во утвр ди да ли је де те 
у ста њу да на пра ви раз ли ку из ме ђу исти не и ла жи, а за тим да му се об-
ја сни да ће не ка пи та ња би ти те шка и не ра зу мљи ва, али да тре ба увек да 
ис при ча оно што се ствар но до го ди ло (Saywitz, Cam pa ro, 1998).

Де ца већ од 3 го ди не зна ју да ла жу, би ло то спон та но или ако је то 
тра же но од њих, ме ђу тим ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да де ца до 
осам го ди на ни су до вољ но раз вој но спо соб на да ус по ста ве кон тро лу 
над не вер бал ним, по себ но вер бал ним симп то ми ма ла га ња (Tal war, Lee, 
2002). Пре по зна ва ње ла га ња код де це се као и код од ра слих вр ши пу тем 
раз ли чи тих ин стру ме на та про це не, а на осно ву пре по зна ва ња раз ли чи-
тих вер бал них и не вер бал них симп то ма. Тре ба има ти у ви ду да ни је дан 
симп том изо ло ва но и ди рект но не ука зу је на ла га ње као што они ин ди-
ка тив ни за ла га ње мо гу би ти са мо из раз ре ак ци је на стрес или не ких 
дру гих ин ди ви дул них ка рак те ри сти ка.

Пре по ру чу је се упо тре ба бо ји ца, ко лаж-па пи ра, лу та ка и дру гих 
игра ча ка при ли ком ин тер вју и са ња де це, по себ но пред школ ског уз ра ста. 
Ови пред ме ти мо гу се ко ри сти ти у раз ли чи те свр хе, као на при мер за 
лак ше за по чи ња ње кон вер за ци је, као ана том ски мо дел, од но сно ди јаг-
но стич ко сред ство, за де мон стра ци ју и јед но став ни је об ја шње ње шта се 
тра жи од де те та и дру го. Тре ба на по ме ну ти да је у но ви је вре ме упо тре-
ба ана том ских лу та ка, ко је се обич но ко ри сте за от кри ва ње зло ста вља-
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ња, огра ни че на ис кљу чи во на рад са де цом школ ског уз ра ста (Cronch, 
Vi ljoen, Han sen, 2006). При су ство игра ча ка ко је ни су ре ле вант не за раз-
го вор са де те том не ума њу је тач ност ин фор ма ци ја ко је де те да је, а мо же 
по зи тив но ути ца ти на ат мос фе ру у ко јој се раз го вор од ви ја.

КА РАК ТЕ РИ СИ КЕ ЛА ГА ЊА ДЕ ЦЕ

Де ца при ме њу ју раз ли чи те вер бал не и не вер бал не стра те ги је при 
ла га њу. Од вер бал них стра те ги ја пре те жно ко ри сте не ко соп стве но или 
ту ђе ис ку ство, оби ље де та ља, по зи ва ју се на не до ста так се ћа ња или до-
след ност, док се на на вер бал ном ни воу тру де да из гле да ју сми ре но и 
опу ште но, да се не сме ју и слич но. До са да шња ис тра жи ва ња стра те ги ја 
ла га ња де це и мо гућ но сти де тек ци је ла га ња де те та од стра не од ра слих 
по ка зу ју да се де ца нај че шће осла ња ју на ко ри шће ње соп стве ног и ту-
ђег ис ку ства, на во ђе ње број них де та ља и за др жа ва ње сми ре ног из гле да 
(Strom wall, Gran hag, Land strom, 2007).

Са др жај и на чин да ва ња ис ка за раз ли ку ју се у за ви сно сти од то га 
да ли је де те уна пред при пре мље но да ла же. Де ца при пре мље на за ла-
га ње че шће де мон стри ра ју не вер бал не симп то ме, док не при пре мље на 
де ца че шће ис по ља ва ју вер бал не симп то ме ла га ња. Од ра сли ма је те же 
да пре по зна ју лаж не при пре мље не не го ла жне не при пре мље не из ја ве. 
Пре ма по да ци ма но ви јих сту ди ја, тач ност де тек ци је ла жних при пре-
мље них из но си 46,1%, а ла жних не при пре мље них из ја ва 56,5% (Strom-
wall, Gran hag, Land strom, 2007). По ред то га, по ка за ло се да су де ца ко ја 
го во ре исти ну о вик ти ми за ци ји ко ја је на ста ла из вр ше њем кри вич ног 
де ла ма ње кон зи стент на у из ве шта ва њу у од но су на де цу ко ја су ин стру-
и ра на да ла жу.

Де ца ко ја ла жу обич но до след но и де та љи ма бо га то од го ва ра ју на 
пи та ња у ве зи са кри вич ним де лом, али су кван ти тет и ква ли тет од го во-
ра на пи та ња ко ја ни су у ве зи са кри вич ним де лом крај ње си ро ма шни 
(Quаs еt аl., 2007). Ге не рал но, мла ђа де ца су ис кре ни ја од ста ри је де це. 
Као илу стра ци ју, на ве де ни ауто ри из но се по да так да је око 50% мла ђе 
де це ла га ло да је узи ма ло играч ку док ин тер вју ер ни је био у про сто ри ји 
и го то во сва ста ри ја де ца. Де ца успе ва ју да ма ни пу ли шу и не вер бал ним 
симп то ми ма за вре ме ла га ња. Ре зул та ти не ких ис пи ти ва ња от кри ва ју 
да ве ћи на де це ис по ља ва по зи тив не симп то ме, као на при мер кон такт 
очи ма и осмех, а да су не га тив ни симп то ми, по пут гле да ња у стра ну, за-
па же ни са мо код не ко ли ци не де це (Tal war, Lee, 2002).

У од го во ру на пи та ње у ко јој су ме ри струч ња ци спо соб ни да от кри-
ју ла га ње де це од ко ри сти мо гу би ти и сле де ћи ис тра жи вач ки на ла зи: 
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струч ња ци сла би је де тек ту ју ла га ње де це ко ја су сна жно мо ти ви са на да 
да ју не и сти нит ис каз; струч ња ци бо ље де тек ту ју ла га ње код ста ри је де-
це и код де це му шког по ла; струч ња ци бо ље де тек ту ју ла га ње код од ра-
слих не го код де це; струч ња ци бо ље не го ро ди те љи, сту ден ти и дру ги не-
про фе си о нал ци де тек ту ју ла га ње де це; струч ња ци са ду жим ис ку ством 
лак ше от кри ва ју ла га ње де це, с тим да ка рак те ри сти ке струч ња ка има ју 
сна жан ути цај (нпр. ни во са мо по у зда ња у вла сти те спо соб но сти де тек-
ци је ла га ња не га тив но ко ре ли ра са от кри ва њем ла жних ис ка за) (Tal war, 
Lee, 2002; Nysse-Car ris, Bot toms, Sa ler no, 2011; Edel stein, Lu ten, Ec kman, 
Go od man, 2006).

ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА ДЕ ТЕК ЦИ ЈУ ЛА ГА ЊА
 
При про це ни ла га ња де це у кри вич ном по ступ ку ко ри сте се раз-

ли чи ти ин стру мен ти ко ји ма се ме ре вер бал на и не вер бал на по на ша ња 
де це. Још увек не по сто ји уса гла ше на и стан дар ди зо ва на про це ду ра. 
Аутор ке из два ја ју три ин стру мен та ко ји мо гу по слу жи ти за де тек ци ју 
ла га ња и то су: Упит ник за бр зу про це ну вер бал ног и не вер бал ног по на-
ша ња, Ана ли за са др жа ја за снов на на кри те ри ју ми ма и Тест ре ал но сти.

Упит ник за бр зу про це ну вер бал ног и не вер бал ног по на ша ња

Упит ник за бр зу про це ну вер бал ног и не вер бал ног по на ша ња (Ra pid 
Jud ge ments in As ses sing Ver bal and Non ver bal Cu es) кон стру и сан је 2004. 
го ди не од стра не бри тан ског пси хо ло га Ал дер та Ви ри ја (Al dert Vi rij) и 
са др жи 12 кри те ри ју ма ко ји не ма ју исту те жи ну. Окле ва ње у го во ру и пе-
ри од ка шње ња су пре по зна ти као по себ но ин ди ка тив ни кри те ри ју ми за 
утвр ђи ва ње ла га ња. Кри те ри ју ми се ско ру ју од 1 (од су тан) до 5 (сна жно 
при су тан). Из ја ва са ско ро ви ма до 26 се сма тра ла жном из ја вом.

Кри те ри јум пе ри од ка шње ња под ра зу ме ва про це ну вре мен ског пе-
ри о да из ме ђу по ста вље ног пи та ња и да тог од го во ра; по кре ти ша ке и 
пр сти ју под ра зу ме ва ју уче ста лост по кре та ша ке и пр сти ју у то ку ин-
тер вјуа, ко ји не укљу чу ју по ме ра ње ру ку; окле ва ње у го во ру под ра зу ме ва 
уче ста лост ја вља ња уз ре чи ца као што су „овај“, „ух“, „јој“ и слич но у 
то ку ин тер вјуа; ко ли чи на, кван ти тет и оп шир ност де та ља се од но си на 
број де та ља у ис ка зу (де те нај че шће ни је у ста њу да из не се ве ли ки број 
де та ља кад се ра ди о ла жном ис ка зу); кон тек стал на укло пље ност ис ка за 
под ра зу ме ва опи се укло пље но сти вре ме на и ме ста; ре про дук ци ја раз го-
во ра од но си се на опис ди ја ло га нпр. из ме ђу жр тве и из вр ши о ца. По себ-
ну те жи ну овај кри те ри јум има уко ли ко де те на во ди ре чи и на чин го-



Марина Ковачевић-Лепојевић, Весна Жунић-Павловић302

во ра ко је су ти пич не за из вр ши о ца или ко је су ина че не у о би ча је не, али 
аутен тич не; опис мен тал ног ста ња дру гих об у хва та опи се осе ћа ња, ми-
сли или мо ти ва дру гих уче сни ка до га ђа ја; ви зу ел ни де та љи од но се се на 
опи се оно га што је де те ви де ло; ауди тив ни де та љи на опи се оно га што 
је де те чу ло; про стор не ин фор ма ци је пред ста вља ју по дат ке о ло ка ци ји и 
рас по ре ду (нпр. „пи штољ је ста јао на по ли ци иза вра та“); вре мен ски де-
та љи су по да ци о вре ме ну и тра ја њу до га ђа ја (нпр. „би ли смо у учи о ни-
ци 15 ми ну та на кон што су оста ли иза шли“); ког ни тив не опе ра ци је ти чу 
се на во ђе ња раз ло га и об ја шње ња за то што се до го ди ло.

Ка ко би се мо гућ ност гре шке све ла на ми ни мум, укљу че ни су до дат-
ни ин ди ка то ри за утвр ђи ва ње ла га ња и то су: осмех (уче ста лост осме ха и 
сме ја ња у то ку ин тер вјуа); илу стра ци је (уче ста лост по кре та ша ке и ру ке, 
ко ји за циљ има ју да по пра ве и/или до пу не оно што је ре че но); по кре ти 
но гу и сто па ла (уче ста лост по кре та но гу и сто па ла у то ку ин тер вјуа); гре-
шке у го во ру (не пот пу не ре че ни це и ома шке); адап то ри (уче ста лост по-
кре та ко ји ма де те до ди ру је те ло у то ком ин тер вјуа–че ша ње гла ве, згло-
бо ва и дру го); од вра ћа ње по гле да од ин тер вју е ра и спо ри ји тем по го во ра.

У ис тра жи ва њу у ко ме је пет осо ба ана ли зи ра ло 26 исти ни тих и 26 
ла жних ви део за пи са по мо ћу Упит ни ка за бр зу про це ну вер бал ног и не-
вер бал ног по на ша ња, из ме ре на тач ност де тек ци је ла жних ис ка за из но-
си ла је 74% (Vi rij еt аl, 2004). И по ред то га, сма тра се да је по треб но ра-
ди ти на да љој адап та ци ју да тих кри те ри ју ма у од но су на уз раст и дру ге 
ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке.

Ана ли за са др жа ја за сно ва на на кри те ри ју ми ма

За про це ну ла га ња код де це ауто ри пре по ру чу ју Ана ли зу са др жа ја 
за сно ва ну на кри те ри ју ми ма (Cri te ria Ba sed Con tent Analysis (CBCA)) као 
део Ска ле за про це ну ва лид но сти ис ка за (Sta te ment Va li dity As ses sment 
(SVA) (Коhnken, 2004). Реч је о пси хо-лин гви стич ком ин стру мен ту ко ји 
је по чео да се при ме њу је ше зде се тих го ди на за утвр ђи ва ње исти ни то сти 
ис ка за де це жр та ва сек су ал ног на си ља у Швед ској и Не мач кој. Да нас се 
успе шно ко ри сти у Швај цар ској, Аустри ји, Ве ли кој Бри та ни ји, Нор ве-
шкој и дру гим зе мља ма за де тек ци ју вер бал них симп то ма ла га ња код 
де це и од ра слих при ли ком из ве шта ва ња о раз ли чи тим кри ми нал ним 
си ту а ци ја ма. Пре при ме не ана ли зе са др жа ја, вр ши се ана ли за слу ча ја и 
во ди по лу струк ту ри ра ни ин тер вју, а на кра ју се ра ди ева лу а ци ја пре ма 
по себ но пред ви ђе ним кри те ри ју ми ма.

Ин стру мент са др жи укуп но 19 кри те ри ју ма раз ли чи те те жи не. Из-
дво је но је укуп но се дам кри те ри ју ма за ко је се сма тра да су пре ви ше те-
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шки за из ми шља ње. Кри те ри ју ми се ско ру ју од 0 (од су тан) до 2 (сна жно 
при су тан). Про се чан скор исти ни те из ја ве 24,8, а не и сти ни те 3,6. Из ја ва 
пре ко 11 по е на сма тра се исти ни том.

Кри те ри ју ми за про це ну исти ни то сти из ја ве су рас по ре ђе ни у че ти-
ри гру пе. Пр ву гру пу чи не Оп ште ка рак те ри сти ке и ту спа да ју: ло гич ка 
струк ту ра ко ја раз ма тра ко хе рент ност и ло гич ку кон зи стент ност из ја-
ве, као и по сто ја ње кон тра дик тор но сти; не струк ту ри ра на про дук ци ја, 
ко ја се од но си на до след ност, хро но ло шки след и фраг мен ти ра ност из-
ла га ња; ква ли тет де та ља се сма тра по себ но ин ди ка тив ним за про це-
ну исти ни то сти ис ка за де те та, јер су исти ни те из ја ве бо га те де та љи ма 
(нпр. опис ло ка ци је, ми ри са, зву ко ва, осе ћа ња). Ме ђу тим ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да овај кри те ри јум за пра во мо же би ти ин ди ка тив ни ји за ла га ње 
(Strom wall, Gran hag, Land strom, 2007). Дру гу гру пу чи не Кон тек сту ал-
не спе ци фич но сти ко је об у хва та ју: по ве за ност са кон тек стом што је уз 
ре про дук ци ју кон вер за ци је, нео бич не де та ље и из но ше ње по да та ка о осе-
ћа њи ма учи ни о ца по себ но ва жан кри те ри јум, а са сто ји се у за па жа њу 
еле ме на та из ја ве ко ји се од но се на сме шта ње до га ђа ја у од ре ђе но ме сто 
и вре ме; опис ин тер ак ци ја са учи ни о цем, од но сно ре ле вант них по сту-
па ка, ре ак ци ја, раз го во ра; ре про дук ци ја кон вер за ци је се сма тра по себ но 
зна чај ним кри те ри ју мом; из ве шта ва ње о нео че ки ва ним ком пли ка ци ја ма 
то ком де ла, као на при мер да ро ди те љи тог да на ни су до шли по де те из 
шко ле и слич но; нео бич ни де та љи под ра зу ме ва ју на при мер при су ство 
опи са те то ва же, ожи ља ка, го вор не ма не учи ни о ца и слич но; су ви шни де-
та љи су де та љи ко ји ни су од зна ча ја за де ло, ко је ни је би ло нео п ход но 
са оп шти ти при из ве шта ва њу; при клад ни по да ци су по да ци ко ји од го ва-
ра ју спо соб но сти ма осо бе ко ја из ве шта ва (уз раст, раз вој не спе ци фич-
но сти); спољ не асо ци ја ци је ни су ди рект но ве за не за кри вич но де ло ко је 
је пред мет из ве шта ва ња; из но ше ње су бјек тив них по да та ка о пси хич ком 
ста њу под ра зу ме ва при су ство опи са про ме не осе ћа ња то ком из вр ше ња 
де ла; из но ше ње по да та ка о осе ћа њи ма учи ни о ца. Тре ћу гру пу кри те ри-
ју ма пред ста вља ју Мо ти ва ци о не спе ци фи чо сти од ко јих су по себ но ин-
ди ка тив не спон та не ис прав ке и на ла же ње из го во ра за учи ни о ца. Оста ли 
кри те ри ју ми су: при зна ва ње не до стат ка се ћа ња или зна ња о не ком де лу 
до га ђа ја, сум ња у соп стве но се ћа ње, са мо о су ђи ва ње и на ла же ње из го во ра 
за учи ни о ца. Спе ци фич но сти кри вич ног де ла из дво је ни су као че твр та 
гру па кри те ри ју ма. По да ци спе ци фич ни за са мо де ло су по да ци ко ји су 
по зна ти са мо про фе си о нал ци ма, жр тва ма, све до ци ма или учи ни о ци ма, 
ти пич ни за од ре ђе но де ло, те шко их је из ми сли ти.

На кон из вр ше ног ско ро ва ња, вр ши се ева лу а ци ја пу тем ли сте Va li-
dity Check List пре ма кри те ри ју ми ма по де ље ним у че ти ри обла сти: пси хо-
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ло шке ка рак те ри ти ке, ка рак те ри сти ке ин тер вјуа, мо ти ва ци ја и пи та ња 
у ве зи са ис тра гом. У ци љу про це не аде кват но сти ис по ље них пси хо ло-
шких ка рак те ри сти ка де те та из два ја ју се: не при клад ност је зи ка и зна ња, 
при клад ност емо ци ја и под ло жност су ге сти ји. Уко ли ко је де те из ве шта-
ва ло у не скла ду са оче ки ва ним ни во ом зна ња и не при клад ним је зи ком 
оправ да но се мо же из ра зи ти сум ња да је би ло спољ них ути ца ја на де те 
да из ве шта ва на од ре ђе ни на чин. Тра у мат ско ис ку ство оста вља тра го ве 
ко ји се ма ни фе сту ју вер бал ним и не вер бал ним симп то ми ма код де це, 
па је вр ло ва жно да ли су емо ци је ко је де те ис по ља ва у да том тре нут ку 
при клад не. На кра ју, тре ба раз мо три ти ко ли ко је де те под ло жно су ге-
сти ји пре ма уз ра сту и дру гим ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма. При 
про це ни ка рак те ри сти ка ин тер вјуа по себ но ин ди ка тив ни су по ста вља ње 
су ге стив них пи та ња (на во ђе ње у прав цу же ље них од го во ра) и оп шта не-
а де кват ност ин тер вјуа (на при мер не по што ва ње оп штег про то ко ла при 
ин тер вју и са њу). У кон тек сту мо ти ва ци о них фак то ра ко ји мо гу ути ца ти 
на ла жно из ве шта ва ње раз ма тра ју се: сум њи ви мо ти ви за све до че ње, сум-
њи ве окол но сти от кри ва ња де ла и при ти сци да се ла жно све до чи. Сма тра 
се да по сто је сум њи ви мо ти ви за све до че ње у слу ча ју да је де те у род-
бин ској или при ја тељ ској ве зи са осу мљи че ним. По себ но се раз ма тра ју 
окол но сти от кри ва ња и при ја вљи ва ња де ла, ко су би ли све до ци, као и 
да ли је би ло ин те ре са не ких су бје ка та да де те ла жно из ве шта ва или 
пре у ве ли ча ва не ке де та ље де ла. Пи та ња у ве зи са ис тра гом су: не кон зи-
стент ност са за ко ни ма при ро де, не кон зи стент ност са дру гим из ја ва ма 
и не кон зи стент ност са дру гим до ка зи ма.  Иако је ана ли за са др жа ја 
за сно ва на на кри те ри ју ми ма нај за сту пље ни ји ин стру мент за про це ну 
ла га ња код де це, пре по зна та су из ве сна огра ни че ња. На и ме, ка ко ће де-
те из ве шта ва ти о јед ном до га ђа ју у мно го ме је обе ле же но ње го вим прет-
ход ним ис ку ством и ак ту ел ним зна њем. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да 
се са знат но ви шим ско ро ви ма пре по зна ју ла жне из ја ве де це о не ким 
по зна тим до га ђа ји ма, не го о из ми шље ним, што на ви сок скор ви ше ути-
че и од са ме исти ни то сти ис ка за (Blan don-Gi tlin et al, 2005, Pe zdek et al, 
2004). Та ко ђе, утвр ђе но је да су из ја ве нај мла ђе де це од ра жа ва ле нај ма-
њи скор, а ста ри је де це нај ви ши скор, што ни је нео бич но с об зи ром да 
са уз ра стом ра сте спо соб ност де це за опис ин тер ак ци ја, ре про дук ци ју 
кон вер за ци је, опис осе ћа ња то ком до га ђа ја, спон та не ис прав ке и сум њу 
у соп стве но се ћа ње (Vi rij et al, 2004a). 
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Тест ре ал но сти

Тест ре ал но сти (Re a lity mo ni to ring) је ин стру мент ко ји је та ко ђе за-
сно ван на утвр ђи ва њу вер бал них симп то ма ла га ња, а ко ји се пре те жно 
ко ри сти у ис тра жи вач ке свр хе. Ба зи ран је на прет по став ци да се ква ли-
тет ме мо ри је до жи вље них и из ми шље них са др жа ја раз ли ку је (Johnson, 
Raye, 1981). Ме мо ри ја ин тер но ге не ри са них до га ђа ја не по сред но не са-
др жи пер цеп тив не, кон тек сту ал не и тем по рал не ин фор ма ци је, за раз-
ли ку од ствар но до жи вље них са др жа ја ко ји се ауто мат ски усва ја ју уз ми-
ни мум ког ни тив них про це са. При ин тер пре та ци ји до жи вље них са др жа-
ја тре ба ло би да се на ђу и пер цеп тив не ин фор ма ци је (ми рис, до дир, укус, 
звук, ви зу ел не ин фор ма ци је), кон тек сту ал не ин фор ма ци је (на при мер 
где се до га ђај од и грао и ка ко су осо бе би ле по ста вље не) и тем по рал не 
ин фор ма ци је (вре мен ски след до га ђа ја). И фа бри ко ва не из ја ве мо гу са-
др жа ти не ке од ових ин фор ма ци ја, али оста вља ју плит ке тра го ве у ме-
мо ри ји, нео д ре ђе не и ап стракт не. 

При ме на те ста ре ал но сти при про це ни ла га ња код де це по себ но 
пред школ ског уз ра ста је пред мет на уч них и струч них раз ми ри ца с об-
зи ром да де ца те шко раз два ја ју ре ал не од има ги нар них си ту а ци ја. Ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да де ца ста ри ја од 6 го ди на под јед на ко до бро као и 
од ра сли мо гу са оп шта ва ти о пер цеп тив ним, кон тек сту ал ним и тем по-
рал ним ин фор ма ци ја ма, с тим да је знат но ма ња тач ност у де тек ци ји 
ла га ња код мла ђе де це по себ но у си ту а ци ја ма ка да су пред мет до жи-
вље них и има ги нар них са др жа ја исти су бјек ти. Као по себ но оте жа ва ју ће 
за де тек ци ју пре по зна те су спон та но ге не ри са не фан та зи је ко је су емо-
тив но обо је не. Си ту а ци ја са де тек ци јом ла га ња овим пу тем се усло жња-
ва уко ли ко су де ца би ла жр тве фи зич ког и пси хич ког на си ља (Lind say, 
Johnson, 1987).  

Као што је слу чај и са прет ход но опи са ном ана ли зом са др жа ја за-
сно ва ном на кри те ри ју ми ма ни ов де све ин фор ма ци је не ма ју под јед на-
ку те жи ну. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да су по себ но зна чај не кон тек сту-
ал не и тем по рал не ин фор ма ци је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да је 
ни во тач но сти у про це ни ла га ња пу тем те ста ре ал но сти ве ћи од ни воа 
слу ча ја и из но си 68,80%, за де тек ци ју исти ни тих из ја ва 71,70%, а ла-
жних 66,10%) (Vi rij, 2008 pre ma Vi rij 2008).  

Тест ре ал но сти има сво је не до стат ке као на при мер кри те ри јум ког-
ни тив них опе ра ци ја ко ји је за сно ван на прет по став ци да ла жно из ве шта-
ва ње са др жи ви ше ког ни тив них ин фор ма ци ја, а пре по знат је као про-
бле ма ти чан и про мен љив у за ви сно сти од при ро де до га ђа ја. Пре по ру ка 
за уна пре ђи ва ње те ста ре ал но сти под ра зу ме ва укљу чи ва ње опи са до га-
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ђа ја из сва ко днев ног жи во та ко ји не укљу чу ју ла га ње, јер је до ка за но да 
ла жне из ја ве са др же ви ше ког ни тив них ин фор ма ци ја од опи са до га ђа ја 
из ре ал ног жи во та. Бо љи ре зул та ти у де тек ци ји ла га ња по сти жу се ако се 
кри те ри јум ког ни тив них опе ра ци ја раз ма тра одво је но у од но су на дру ге 
кри те ри ју ме (Vi rij et al, 2004a).

ЗА КЉУ ЧАК 

Пре по зна ва ње ла га ња код де це у кри вич ном по ступ ку је мо жда и те-
жи за да так за струч ња ке не го што је пре по зна ва ње ла га ња код од ра слих. 
По сто је вид на огра ни че ња у ту ма че њу вер бал них и не вер бал них симп то-
ма у од но су на уз раст, ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке, мо ти ва ци ју за ла-
га ње и дру го. Иако је у ла ич кој јав но сти увре же но ми шље ње да не вер бал-
ни симп то ми има ју пре ва гу у пре по зна ва њу ла га ња и код де це као и код 
од ра слих, ис тра жи вач ки на ла зи го во ре су прот но. Ин стру мен ти ко ји су 
би ли пред мет ана ли зе у ра ду за сно ва ни су на ин тер пре та ци ји вер бал них 
симп то ма ла га ња, осим Упит ни ка за бр зу про це ну вер бал ног и не вер бал-
ног по на ша ња ко ји укљу чу је раз ма тра ње и не ких не вер бал них симп то-
ма. Ме ђу тим, ис тра жи ва ња по ка зу ју да се нај бо љи ре зул та ти у де тек ци ји 
ла га ња по сти жу ком би но ва ном при ме ном ин стру ме на та за сно ва них на 
пре по зна ва њу вер бал них и не вер бал них симп то ма (Vi rij, 2008). Аутор ке 
за кљу чу ју: да је по треб но да ље ра ди ти на стан дар ди за ци ји ин стру ме на та 
за про це ну ла га ња код де це уче сни ка у кри вич ном по ступ ку, мно ги од 
раз ма тра них кри те ри ју ма још увек су при лич но не кон зи стент ни, та ко да 
у си ту а ци ји ла га ња мо гу да ти по зи тив не ско ро ве и обр ну то; мо гућ ност 
гре шке ко ја се кре ће од 20-45% је при лич но ве ли ка и тре ба ићи у су срет 
ње ној ре дук ци ји; не до ста ју ис тра жи ва ња и ева лу а ци о не сту ди је из обла-
сти де тек ци је ла га ња код де це, а по себ но у до ма ћем кон тек сту.
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LIE DETECTION IN CHILDREN IN CRIMINAL PROCEEDINGS
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ABSTRACT

The analysis of research and professional practice show that the 
process of detection of lying in children in the criminal context is very 
complex. Children are especially sensitive category of victims and 
witnesses in criminal proceedings. Therefore, interviewing children and 
the problem of determining the credibility of the testimony should be 
given special attention to scientific attention. The problem of lying in 
children has been the subject of various studies that have examined the 
frequency of problems, strategies and lye detection of children in relation 
to age, gender, interviews and other features. The aim of this paper is to 
consider interviewing of children in criminal proceedings, lie detection 
by experts and review of current instruments for assessing symptoms of 
lying. The most popular instruments for the lye detection in children are: 
Rapid Judgements in Assessing Verbal and Nonverbal Cues, Criteria Based 
Content Analysis (CBCA) and Reality Monitoring (RM). 

KEYWORDS: children, lye detection, criminal procedure, content 
analysis
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Ово ис тра жи ва ње је део ши рег про јек та чи ји је циљ ис пи ти ва ње ути ца-
ја фо нет ске по зи ци је на аку стич ки ква ли тет го вор них сег ме на та у ар ти ку-
ла ци о ној ба зи срп ског је зи ка. У ра ду се из ла жу ре зул та ти екс пе ри мен тал ног  
ис пи ти ва ње аку стич ког ква ли те та, од но сно аку стич ке струк ту ре гла со ва 
на ап со лут ном кра ју ис ка за.

Ана ли за  је  из вр ше на на огра ни че ном го вор ном кор пу су ко ји се са сто-
јао од крат ких ис ка за, а чи ни ле су их син таг ме (фра зе) од две ак цен то ва не 
пу но знач не ре чи у уоби ча је ној се ман тич кој ве зи. Дру га реч у син таг ми за вр-
ша ва ла се јед ним од гла со ва из ре ле вант них кла си фи ка ци о них гру па пре ма 
кри те ри ју му на чи на ар ти ку ла ци је. Ана ли зи ран је из го вор од ра слих из вор-
них го вор ни ка срп ског је зи ка са ко рект ном чвр стом ар ти ку ла ци јом у чи-
јем го во ру не ма ни ка квих па то ло шких ни ти до ми нант них ре ги о нал них ка-
рак те ри сти ка. Сег мен та ци ја гла со ва и аку стич ка ана ли за ре а ли зо ва не су 
софт вер ским па ке том PRA AT. 

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да је фо нет ска по зи ци ја на ап со лут ном кра-
ју ис ка за ви ше стру ко сла ба и да је у њој угро жен аку стич ки ква ли тет сег-
ме на та до из об ли че ња. Из об ли ча ва ње се ма ни фе сту је код свих аку стич ких 
па ра ме та ра. Звуч ност се гу би код звуч них кон со на на та, али и код во ка ла и 
со на на та. Ин тен зи тет се сни жа ва, тра ја ње се нај че шће знат но про ду жа ва, 
по ја вљу је се „па ра зит ски“ обе зву че ни не у трал ни во кал /ə/. И фре квен циј ске 
ка рак те ри сти ке се ме ња ју, али су аку стич ки на пу ти ти па од но са из ме ђу 
пр вог и дру гог фор ман та код во ка ла ре ла тив но ста бил ни.

1  Рад је реализован у оквиру пројекта Језици и културе у времену и простору ОИ 
178002, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије, циклус 
научних пројеката 2011-2014.

2  E-mail: zor.ka@sezampro.rs 
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КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фо нет ска по зи ци ја, ап со лут ни крај ис ка за, аку стич ка 
струк ту ра, из об ли че ње аку стич ког ква ли те та гла со ва

УВОД

При ли ком ана ли зе сег ме на та у го вор ном из ра зу са би ло ког од фо-
нет ских аспе ка та - ар ти ку ла ци о ног, аку стич ког или ауди тив ног, ну жно 
је ува жа ва ти фо нет ску по зи ци ју у ко јој је сег мент про ду ко ван. Фо нет-
ске по зи ци је, од но сно фо нет ски кон тек сти у ко ји ма се ја вља ју го вор-
ни сег мен ти, на ро чи то у ди ја хро ној фо не ти ци, де ле се на ја ке, од но сно 
по зи ци је мак си мал не ди фе рен ци ја ци је и сла бе, од но сно по зи ци је ми-
ни мал не ди фе рен ци ја ци је (Си ме он, 1969 I: 358). Ова по де ла је про ис-
те кла из уоча ва ња по ја ва ве за них за про ме не у ар ти ку ла ци о ним ба за ма 
по је ди нач них је зи ка, ко је су се нај че шће де ша ва ле у сла бим фо нет ским 
по зи ци ја ма. 

Оп шта по де ла на ти пич не фо нет ске по зи ци је (фо нет ске кон тек сте), 
ко је бит но ути чу на аку стич ки ква ли тет сег ме на та и на пер цеп ци ју то га 
ква ли те та, je сле де ћа: ини ци јал на, ме ди јал на, по зи ци ја у ак цен то ва ном 
сло гу и фи нал на. 

Ини ци јал на (по чет на) по зи ци ја је су пер и ор на јер се, због пре ци-
зне ар ти ку ла ци је и ар ти ку ла ци о ног на сту па у по чет ку про дук ци је, у њој 
ре а ли зу ју аутен тич не ка рак те ри сти ке гла са; ову по зи ци ју чи ни ја ком и 
чи ње ни ца да у њој не по сто је по чет не не го са мо за вр шне тран зи ци је, од-
но сно глас у овој по зи ци ји тр пи са мо ко ар ти ку ла ци о ни ути цај на ред ног 
гла са (Jo vi čić et al, 2010). По ред ини ци јал не, и за ме ди јал ну се по зи ци ју 
мо же услов но ре ћи да је фо нет ски ја ка (и фо нет ски сла ба у од но су на 
ини ци јал ну), јер, и по ред то га што глас у овој по зи ци ји има и по чет не и 
за вр шне тран зи ци је, од но сно тр пи ко ар ти ку ла ци о ни ути цај и прет ход-
ног и на ред ног гла са, у ње го вом ин хе рент ном (су штин ском) де лу нај че-
шће се чу ва ју ти пич не осо би не аку стич ких па ра ме та ра ка рак те ри стич-
них за од ре ђе ни глас. 

Фо нет ски нај ја ча по зи ци ја је у сло гу у ко ме се ре а ли зу је сло гов ни 
ак це нат јер се сло гов ни ак це нат и ре а ли зу је по себ ним ис ти ца њем аку-
стич ких па ра ме та ра. У ак цен то ва ном сло гу је ње го во нај со нор ни је је-
згро (нај че шће во кал) у из ра зи то ја кој по зи ци ји, али у ја кој по зи ци ји су 
и кон со нан ти из пе ри фер них де ло ва (мар ги на) ак цен то ва ног сло га. 

Фо нет ски сла ба по зи ци ја је фи нал на по зи ци ја и по зи ци ја гла са у не-
ак цен то ва ном сло гу (на ро чи то у ар ти ку ла ци о ним ба за ма са ди на мич-
ким сло гов ним ак цен том). 
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Кон ти ну и ра ни го вор и фи нал на по зи ци ја

Ка да се у кла сич ној фо нет ској ли те ра ту ри по ми ње по зи ци ја гла-
са, по пра ви лу се го во ри о по зи ци ји гла са у окви ру по је ди нач не ре чи. 
Ме ђу тим, го вор ни про цес не под ра зу ме ва (сем у ре ђим слу ча је ви ма) 
про дук ци ју по је ди нач них ре чи, не го се он од ви ја кон ти ну и ра но у ве-
ћим го вор ним це ли на ма из ме ђу ди сај них па у за. То до во ди до то га да 
се гла со ви с по чет ка и кра ја ре чи не на ла зе ну жно у ини ци јал ној или 
фи нал ној по зи ци ји (и јед ни и дру ги че сто се на ла зе у ме ди јал ној по зи-
ци ји). До ду ше, све ре чи сем ен кли ти ка (са из у зет ком ен кли ти ке је) мо гу 
се и у кон ти ну и ра ном го во ру на ћи у ини ци јал ној по зи ци ји, а та ко ђе се 
сва ком реч ју (из у зи ма ју ћи про кли ти ке, сем у из у зет ним слу ча је ви ма) 
мо же за вр ша ва ти и фо нет ска фра за (део го во ра из ме ђу ди сај них па у за), 
па по сма тра ње по зи ци је у окви ру ре чи не мо ра би ти ме то до ло шки нео-
прав да но. Ипак, по треб но је на по ме ну ти да се фо нет ска по зи ци ја мо ра 
по сма тра ти у кон крет ним го вор ним про дук ци ја ма у ко ји ма се реч (од-
но сно по сма тра ни го вор ни сег мент) ре а ли зу је.

Прет ход но ис тра жи ва ње ка рак те ри сти ка кра ја из го во ре не ре чи по-
све ће но пи та њи ма сег мен та ци је кра ја ре чи у об ра ди го вор ног сиг на ла 
за по тре бе го вор них тех но ло ги ја (Ка шић и са рад ни ци, 2006) отво ри ло 
је низ пи та ња о кра ју из го во ре не ре чи. Прин ци пи јел но се по ка за ло да 
се ар ти ку ла ци о но и аку стич ки раз ли ку ју три ти пич на кра ја из го во ре не 
ре чи, и то: крај ре чи у окви ру фо нет ске фра зе по сле ко га не ма ди сај не 
па у зе не го се на тај крај на ста вља по че так на ред не ре чи, за вр ше так ре чи 
на кра ју фо нет ске фра зе ис пред ди сај не па у зе по сле ко је сле ди го вор на 
про дук ци ја и за вр ше так ре чи на кра ју ис ка за по сле ко га се не на ста вља 
го вор на про дук ци ја.

Крај ре чи у окви ру фо нет ске фра зе на сла ња ју ћи се на по че так на-
ред не ре чи, би ло да је реч о ком би на ци ји кли ти ка и ак цен то ва них ре чи, 
би ло да је реч о до ди ру ак цен то ва них ре чи, ре а ли зу је се без па у зе, па се 
сег мен ти на ла зе у ме ди јал ној по зи ци ји чу ва ју ћи сво је ин хе рент не де ло ве 
(ја ка по зи ци ја) или тр пе ћи ко ар ти ку ла ци о не ефек те прет ход них и на ред-
них сег ме на та (сла ба по зи ци ја). Зна чи да је ме ди јал на по зи ци ја на од ре-
ђен на чин и фо нет ски ја ка и фо нет ски сла ба. У ар ти ку ла ци о ној ба зи из-
вор них го вор ни ка срп ског је зи ка на кра ју ре чи у окви ру фо нет ске фра зе 
ко ар ти ку ла ци о ни ефек ти су на ро чи то из ра же ни у до ме ну аси ми ла ци је по 
звуч но сти пра вих кон со на на та, от кла ња њу ге ми на ци је и ар ти ку ла ци о ном 
при ла го ђа ва њу ден тал них и па ла тал них кон со на на та (Ка шић, 1997).

На кра ју фо нет ске фра зе ис пред ди сај не па у зе по сле ко је сле ди го вор-
на про дук ци ја, сег мен ти се на ла зе у сла бој фо нет ској по зи ци ји у ко јој су 
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под ло жни ве ћим или ма њим про ме на ма, што за ви си од до бре (или ма ње 
до бре) флу ент но сти у ор га ни зо ва њу го вор не про дук ци је (Ка шић, 2000).

За вр ше так ре чи на кра ју ис ка за по сле ко га се не на ста вља го вор на 
про дук ци ја, од но сно за вр ше так ре чи на ап со лут ном кра ју ис ка за пред-
ста вља из ра зи то сла бу фо нет ску по зи ци ју у ко јој до ла зи до ар ти ку ла ци-
о них, а са мим тим и до аку стич ких из ме на го вор них сег ме на та ко ји се 
на ла зе у овој по зи ци ји. По зи ци ју на ап со лут ном кра ју ис ка за у при род-
ном (и спон та ном и чи та ном го во ру) ка рак те ри ше про ме на аку стич ког 
ква ли те та гла со ва, од но сно про ме на свих аку стич ких па ра ме та ра у од-
но су на иден тич не гла со ве у фо нет ски ја ким по зи ци ја ма. 

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ

Циљ ис тра жи ва ња је би ла ини ци јал на ана ли за ка рак те ри сти ка аку-
стич ког ква ли те та гла со ва у спе ци фич ној по зи ци ји на ап со лут ном кра ју 
ис ка за. Је дан од ци ље ва је био и уоча ва ње по ја ва ве за них за аку стич ке 
на пу те, од но сно за ка рак те ри сти ке аку стич ког ква ли те та ко ји су бит ни 
за пер цеп ци ју раз ли ков них ка рак те ри сти ка гла со ва.

Да би се пре ли ми нар но ис тра жи ле про ме не аку стич ке струк ту ре на 
ап со лут ном кра ју ис ка за код из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка и да би 
се на чел но илу стро ва ли раз ли чи ти ти по ви кра ја из го во ре не ре чи, ор га-
ни зо ван је екс пе ри мент ко ји је омо гу ћио спек тро граф ски при каз аку-
стич ке струк ту ре ана ли зи ра них сег ме на та.

Го вор ни кор пус

За екс пе ри мент је фор ми ран огра ни че ни го вор ни кор пус од је да-
на ест крат ких ис ка за. Ода бра ни су крат ки ис ка зи да би се обез бе ди ла 
ве ро ват но ћа да ће би ти из го во ре ни у кон ти ну и те ту до ап со лут ног кра ја 
и да ће би ти из го во ре ни на на чин бли зак спон та ном го во ру. Кор пус је 
чи ни ло је да на ест син таг ми (фра за) ко је су се са сто ја ле од две ак цен-
то ва не пу но знач не ре чи у уоби ча је ној се ман тич кој ве зи. Ода бра не су 
ак цен то ва не пу но знач не ре чи због илу стро ва ња ме ди јал не по зи ци је гла-
со ва на кра ју пр ве ре чи и фи нал не по зи ци је гла со ва на кра ју дру ге ре чи, 
од но сно илу стро ва ња ап со лут ног кра ја ис ка за на кра ју дру ге ре чи.

Кор пус су чи ни ле сле де ће син таг ме: ле по вре ме, ви со ка ка ма та, бе ли 
те ле фон, ста ри бо кал, до бар мо тор, наш Бе о град, ве ли ки облак, пла ви ла-
до леж, из гу бље ни ком пас, до бар имиџ, по зна ти тру бач.

При ли ком фор ми ра ња кор пу са, из бор дру ге ре чи је био од ре ђен по-
тре бом да се оне за вр ша ва ју раз ли чи тим гла со ви ма из ре ле вант них кла-
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си фи ка ци о них гру па пре ма кри те ри ју му на чи на ар ти ку ла ци је; обез бе-
ђе но је по ја вљи ва ње фи нал них гла со ва из свих гру па пре ма на ве де ном 
кри те ри ју му (во ка ли: /е/, /а/; со нан ти: /н/, /л/, /р/; пло зи ви - звуч ни: /д/ 
и бе звуч ни: /к/; фри ка ти ви-звуч ни: /ж/ и бе звуч ни: /с/; афри ка ти – звуч-
ни: /џ/ и бе звуч ни: /ч/).

Го вор ни ци

Да би се на чел но уочи ла ти пич ност аку стич ке струк ту ре сег ме на-
та на кра ју из го во ре не ре чи, а на ро чи то на ап со лут ном кра ју ис ка за, 
ана ли зи ран је из го вор од ра слих из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка бли-
ских стан дар ду са ко рект ном чвр стом ар ти ку ла ци јом у чи јем го во ру не-
ма па то ло шких ни ти ве ћих ре ги о нал них од сту па ња. 

Ме тод ана ли зе

Аку стич ка ана ли за из вр ше на је тех ни ком спек тро гра фи је, а за ту 
свр ху ко ри шћен је софт вер ски па кет PRA AT. 

Ана ли зи ра но је тра ја ње гла со ва у од но су на тра ја ње у дру гим фо-
нет ским по зи ци ја ма код истог го вор ни ка; на исти на чин је ана ли зи ран 
и ин тен зи тет. Оста ли па ра ме три, као: звуч ност, фор ма фор ма на та или 
кон цен тра та шу ма, по сто ја ње па ра зит ског во ка ла и слич но, ана ли зи ра-
ни су пре ма по ја ва ма у раз ло же ном спек тру гла со ва.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ДИ СКУ СИ ЈА

Во ка ли на ап со лут ном кра ју ис ка за

Пре ма ди стри бу ци ји во ка ла у ар ти ку ла ци о ној ба зи срп ског је зи ка 
на кра ју ре чи, а са мим тим и на ап со лут ном кра ју ис ка за, ја вља ју се са-
мо не ак цен то ва ни во ка ли (из у зе так су јед но сло жне ак цен то ва не ре чи), 
а та ко ђе пре ма ди стри бу ци ји ти па сло го ва отво ре ни сло го ви (сло го ви 
без за вр шне мар ги не) су нај број ни ји. На ве де не ди стри бу ци о не ка рак те-
ри сти ке ука зу је на то да су по ја ве ве за не за во ка ле на ап со лут ном кра ју 
ис ка за че ста по ја ва.

При ли ком ана ли зе спек тро гра ма, у ана ли зи ра ном го вор ном кор пу-
су уоче но је не ко ли ко бит них по ја ва ко је се од но се на звуч ност, тра ја ње, 
ин тен зи тет, фре квен циј ски рас пред и ква ли тет фор ма на та.

Уоче на је по ја ва пот пу ног обе зву ча ва ња во ка ла на ап со лут ном кра-
ју ис ка за, од но сно по ја ва ар ти ку ла ци је во ка ла без ви бра ци је гла сни ца, 
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као у ша па ту (Спек тро грам 1). На спек тро гра му је ви дљи во да не ма ра-
да гла сни ца при ло ком ар ти ку ла ци је фи нал ног во ка ла /а/. У до њем де-
лу спек тра не по сто је па ра лел не вер ти кал не осци ла ци је ко је по сто је у 
спек тру оста лих во ка ла на спек тро гра му, од но сно не по сто ји „звуч на 
гре да“ (Пе тро вић, Гу ду рић, 2010: 244). Код оста лих во ка ла у ис ка зу /
ви со ка ка ма та/  (јед но ак цен то ва но /а/ и два не ак цен то ва на во ка ла /а/, 
као и во кал /и/ и во кал /о/) у до њем де лу спек тра ја сно су из ра же не па-
ра лел не вер ти кал не осци ла ци је гла сни ца. 

Спектрограм 1 - Исказ /висока камата/ 
са вокалом /а/ у финалној позицији

Нај ве ће из об ли ча ва ње ја вља се у до ме ну тра ја ња фи нал ног во ка ла. 
На спек тро гра му је уоч љи во да не ак цен то ва ни во кал на кра ју ис ка за у 
ре чи ка ма та тра је тро стру ко ду же не го не ак цен то ва ни во кал на кра ју 
ре чи ви со ка (крај на ве де не ре чи про ду ко ван је у ме ди јал ној по зи ци ји 
кон ти ну и ра ног го во ра). Та ко ђе је ви дљи во да фи нал ни не ак цен то ва ни 
во кал /а/ тра је ду же од ак цен то ва ног во ка ла у ис тој ре чи. Про ду жа ва ње 
тра ја ња гла со ва на ап со лут ном кра ју ис ка за по чи ње од не ак цен то ва ног  
во ка ла у прет по след њем сло гу. 

Да је тра ја ње под ло жно ва ри ра њу у за ви сно сти од ин ди ви ду ал них 
ка рак те ри сти ка го вор ни ка, од ко му ни ка тив не си ту а ци је и од фо нет ске 
по зи ци је по ка зу ју и прет ход на ис тра жи ва ња овог па ра ме тра код из вор-
них го вор ни ка срп ског је зи ка (Ка шић и са рад ни ци, 1987; Ка шић, 1997; 
Ка шић и са рад ни ци, 2006; Jo vi čić et al, 2010; Ка шић, Ива но вић, 2011).
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Ин тен зи тет ске ка рак те ри сти ке во ка ла у овој по зи ци ји су сни же не у 
од но су на во ка ле у фо нет ски ја ким по зи ци ја ма. Сни жа ва ње ин тен зи те-
та ис по ље но је на спек тро гра му сма ње ним ни во ом за цр ње ња во кал ских 
фор ма на та фи нал ног во ка ла /а/ у од но су на ни во за цр ње ња и код ак цен-
то ва них и код не ак цен то ва них во ка ла у оста лим по зи ци ја ма. 

У то ку спек трал но раз ло же не про дук ци је фи нал ног во ка ла ви дљи ва 
су два де ла, пр ви ја сно уоч љив део  „је згра во ка ла“ и дру ги део у ко ме 
се по сте пе но гу бе фор мант не ка рак те ри сти ке пре ла зе ћи у кон цен тра-
те шу ма. Од су ство основ ног то на усло вља ва ком би но ва ње шум них кон-
цен тра та и фор мант не струк ту ре у про дук ци ји фи нал ног во ка ла (као у 
ша па ту). Ипак се због об ли ка и оби ма ре зо на то ра ови аку стич ки кон цен-
тра ти енер ги је ре а ли зу ју у слич ном фре квен циј ском оп се гу у ко ме се 
на ла зе и фор ман ти во ка ла /а/ у дру гим по зи ци ја ма.

Да кле, нај бит ни је про ме не (из об ли че ња) у аку стич кој струк ту ри во-
ка ла су: обе зву ча ва ње до ша па та, сма њен ин тен зи тет и про ду же но тра-
ја ње.

Чак и ова нај сла би ја фо нет ска по зи ци ја по твр ђу је основ ну ка рак те-
ри сти ку ар ти ку ла ци о не ба зе срп ског је зи ка, а то је сна жна ар ти ку ла ци ја 
ко ја усло вља ва ја сну и од ре ђе ну ар ти ку ла ци ју свих гла со ва, ка ко у ак-
цен то ва ном, та ко и у не ак цен то ва ном по ло жа ју (Ми ле тић, 1952). 

На ве де на ја сност ар ти ку ла ци је, у ства ри, озна ча ва фе но мен пре по-
зна тљи во сти гла со ва у свим по зи ци ја ма у ар ти ку ла ци о ној ба зи срп ског 
је зи ка. Та ко, и по ред на ве де них из об ли ча ва ња у аку стич кој струк ту ри 
во ка ла на ап со лут ном кра ју ис ка за, ко ји су ви дљи ви на Спек тро гра му 1, 
очу ван је глав ни аку стич ки на пут за во ка ле, а то је фре квен циј ски од нос 
из ме ђу пр вог и дру гог фор ман та во ка ла (Кри стал, 1996). По ре ђе њем за-
вр шних тран зи ци ја во ка ла /а/ у прет по след њем сло гу ис пред пло зи ва /т/ 
ви дљи во је да су оне на истом фре квен циј ском ни воу на ко ме су и по чет-
не тран зи ци је пр вог и дру гог фор ман та во кал /а/ у фи нал ној по зи ци ји, 
ко ји сле ди по сле пло зи ва /т/.

 
Со нан ти на ап со лут ном кра ју ис ка за 

У слу ча је ви ма у ко ји ма се у за вр шној мар ги ни сло га на ап со лут ном 
кра ју ис ка за на ла зи со нант (ла те рал, на зал или ви брант), уоч љи во је не-
ко ли ко по ја ва из об ли ча ва ња аку стич ке струк ту ре ових гла со ва. 
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   а)            б)    в)

Спек тро грам 2 - а) Ла те рал /л/ на кра ју ис ка за /ста ри бо кал/, 
б) На зал /н/ на кра ју ис ка за /бе ли те ле фон/, 

в) Ви брант /р/ на кра ју ис ка за /до бар мо тор/

На Спек тро гра му 2 су да ти за вр шни сло го ви ис ка за ко ји се за вр ша-
ва ју со нан ти ма. Код ла те ра ла и на за ла (Спек тро грам 2а и Спек тро грам 
2б) ви дљи во је де ли мич но обе зву ча ва ње, од но сно не по сто ја ње звуч них 
ви бра ци ја од сре ди не тра ја ња гла са /л/ и гла са /н/, од но сно ви дљив је 
пре ста нак ра да гла сни ца од сре ди не тра ја ња гла са. По сле пре стан ка ра-
да гла сни ца по ја вљу је се им пулс ко ји озна ча ва от кла ња ње пре гра де у 
орал ном про сто ру, али сег мент се и да ље про ду ку је. Ова бе звуч на про-
дук ци ја на кра ју  ис ка за, иако крат ка, озна ча ва еле мен те „па ра зит ске“ 
струк ту ре не у трал ног во ка ла /ə/. 

Во кал ска при ро да не у трал ног во ка ла /ə/, ко ји чи ни са став ни део ви-
бран та /р/ (Ка шић, 1998), усло ви ла је слич но из об ли че ње ње го ве звуч-
но сти као код во ка ла (Спек тро грам 2в). Глас /р/ у фи нал ној по зи ци ји 
пот пу но је обе зву чен (за раз ли ку од оста лих со на на та ко ји су де ли мич-
но обе зву че ни) јер у до њем де лу спек тра не по сто је па ра лел не вер ти-
кал не осци ла ци је ко је по сто је у спек тру оста лих звуч них гла со ва, као 
код прет ход ног во ка ла /о/, на при мер. Код ви бран та за др жа ни су шум-
ни кон цен тра ти на ме сту фор ма на та ко ји се у за вр шној фа зи из ра зи то 
про ду жа ва ју у не у трал ни во кал (по ста вље на гра ни ца на спек тро гра му 
озна ча ва ла би гра ни цу оче ки ва ног тра ја ња еле ме на та не у трал ног во ка-
ла гла са /р/  у мар ги ни сло га у дру гим по зи ци ја ма).
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Као и код фи нал них во ка ла и код фи нал них ла те ра ла, на за ла и ви-
бран та је уоч љив не зна тан пад оп штег ин тен зи те та и из ра зи то про ду же-
но тра ја ње. По ред то га што су ови гла со ви у по рет ку ре ла тив ног тра ја ња 
гла со ва „нај кра ћи“ (Ка шић, Ива но вић, 2011), они на при ка за ним спек-
тро гра ми ма тра ју ду же од ду гих не ак цен то ва них во ка ла у је згру сло га. 
То оп ште уч љи во про ду жа ва ње гла са на ап со лут ном кра ју ис ка за ма ни-
фе сту је се код из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка по ја вом про дук ци је 
не у трал ног во ка ла /ə/ у овој по зи ци ји.

Мо же се ре ћи да су нај бит ни је про ме не (из об ли че ња) у аку стич кој 
струк ту ри ла те ра ла и на за ла на ап со лут ном кра ју ис ка за сле де ће: де ли-
мич но обе зву ча ва ње, сма њен ин тен зи тет, уоч љив пре ста нак ра да гла-
сни ца у сре ди ни тра ја ња гла са, про ду жа ва ње, по ја ва па ра зит ске струк-
ту ре не у трал ног во ка ла /ə/  по сле от кла ња ња де ли мич не пре пре ке; а код 
ви бран та /р/ про ме не су: пот пу но обе зву ча ва ње, про ду жа ва ње, из ра зи то 
про ду же ни еле мен ти обе зву че ног не у трал ног во ка ла /ə/. 

Код со на на та на ап со лут ном кра ју ис ка за, и по ред на зна че них из-
об ли че ња аку стич ке струк ту ре, са чу ва на је пре по зна тљи ва фор мант на 
струк ту ра по ти пу со нант ских фор ма на та за ла те ра ле, на за ле и ви брант 
са са чу ва ним фре квен циј ским оп се гом и од но сом из ме ђу кон цен тра та 
енер ги је (Кра ји шник, 1994). Ова очу ва ност упу ћу је на то да су на ве де ни 
еле мен ти бит ни аку стич ки на пу ти за раз ли ков ну функ ци ју и пер цеп ци ју 
ових сег ме на та (Ка шић, 2003). 

Кон со нан ти на ап со лут ном кра ју ис ка за

Звуч ни кон со нан ти

Код звуч них кон со на на та (пло зив, фри ка тив, афри кат) ка да се про-
ду ку ју у за вр шној мар ги ни сло га на ап со лут ном кра ју ис ка за уоча ва се 
та ко ђе не ко ли ко по ја ва про ме не аку стич ке струк ту ре. 

На Спек тро гра му 3 ви дљи во је да је фи нал ни пло зив /д/ пот пу но 
обе зву чен јер у до њем де лу спек тра не по сто је па ра лел не вер ти кал не 
осци ла ци је ко је по сто је у спек тру оста лих пло зи ва у ис ка зу (ини ци јал но 
/б/, а на ро чи то су уоч љи ве код пло зи ва /г/ или код прет ход ног во ка ла 
/а/). Ви дљи ва је и из ра зи то про ду же на оклу зи ја фи нал ног пло зи ва у од-
но су на оклу зи ју дру га два пло зи ва на спек тро гра му. У кон ти ну и ра ном 
про ду жет ку ти пич ног екс пло зив ног шу ма на кра ју оклу зи је по ја вљу ју се 
и обе зву че ни кон цен тра ти шу ма у фре квен циј ском оп се гу фор ма на та 
не у трал ног во ка ла /ə/ (на спек тро гра му је вер ти кал ном гра ни цом обе ле-
жен ин хе рент ни део обе зву че них фор мант них кон цен тра та не у трал ног 
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во ка ла сред њег ре да). Ка да се упо ре ди ни во за цр ње ња екс пло зив ног шу-
ма фи нал ног пло зи ва са ни во ом за цр ње ња екс пло зив ног шу ма оста ла 
два пло зи ва на спек тро гра му, уоч љи во је сни жа ва ње ин тен зи те та.

Спек тро грам 3 - Обе зву чен  пло зив /д/ на кра ју ис ка за /наш Бе о град/

  а)   б)

Спек тро грам 4 -  а) Обе зву чен фри ка тив /ж/ 
на кра ју ис ка за /пла ви ла до леж/, 

б) Обе зву чен афри кат /џ/ на кра ју ис ка за /до бар имиџ/
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На Спек тро гра му 4а на ла зи се спек трал но раз ло жен по след њи слог 
ре чи /ла до леж/. Ви дљи во је да код фри ка ти ва /ж/ у до њем де лу спек тра 
не по сто је вер ти кал не осци ла ци је, што зна чи да је глас из го во рен без ан-
га жо ва ња гла сни ца, од но сно као бе зву чан. Та ко ђе је уоч љи во да је тра-
ја ње про ду же но, на и ме тра ја ње овог гла са (хо ри зон тал на оса) је знат но 
ду же од прет ход ног ду гог не ак цен то ва ног во ка ла /е/. У на став ку спе-
ци фич них фри ка тив них кон цен тра та енер ги је по ја вљу ју се обе зву че ни 
еле мен ти фор мант ских кон цен тра та у фре квен циј ској зо ни не у трал ног 
во ка ла /ə/ (вер ти кал ном цр том су обе ле же ни ин хе рент ни де ло ви фор-
ма на та не у трал ног во ка ла). Пре ма ни воу за цр ње ња кон цен тра та шу ма, 
из гле да да код фри ка ти ва не мо же да се го во ри о сни же ном ин тен зи те ту.

На Спек тро гра му 4б спек трал но је раз ло жен по след њи слог ре чи /
имиџ/ из ис ка за /до бар имиџ/. Са мо на по чет ку оклу зив ног де ла афри-
ка та /џ/ по сто је им пул си ко ји ука зу ју на рад гла сни ца, а нај ве ћи део 
оклу зи је и ком плет на фрик ци ја овог гла са су обе зву че ни. Тра ја ње је из-
ра зи то про ду же но (афри кат тра је тро стру ко ду же не го цео прет ход ни 
део сло га ко ји се са сто ји од гла са /м/ у по чет ној мар ги ни  и гла са /и/ у 
је згру сло га), од но сно про ду жен је и оклу зив ни и фри ка тив ни део афри-
ка та. И код ово га гла са у на став ку спе ци фич них фри ка тив них кон цен-
тра та енер ги је по ја вљу ју се еле мен ти обе зву че них фор мант ских кон-
цен тра та у фре квен циј ској зо ни не у трал ног во ка ла /ə/. Ни код звуч ног 
афри ка та на ап со лут ном кра ју ис ка за не мо же да се го во ри о сни же ном 
ин тен зи те ту.

Нај бит ни је про ме не (из об ли че ња) у аку стич кој струк ту ри на ап со-
лут ном кра ју ис ка за код звуч них кон со на на та су: пот пу но обе зву ча ва ње,  
про ду же на оклу зи ја, по сле екс пло зив ног шу ма ја сно уоч љи ви фор ман ти 
обе зву че ног не у трал ног во ка ла /ə/ и сни жен ин тен зи тет код пло зи ва, као 
и: обе зву ча ва ње, из ра зи то про ду же но тра ја ње и еле мен ти обе зву че ног 
не у трал ног во ка ла /ə/ код фри ка ти ва и афри ка та. 

Бе звуч ни кон со нан ти

У при ме ри ма у ко ји ма се реч на ап со лут ном кра ју ис ка за за вр ша-
ва ла бе звуч ним кон со нан том (пло зив, фри ка тив, афри кат), та ко ђе се 
уоча ва спе ци фич но из об ли ча ва ње аку стич ке струк ту ре. 
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Спек тро грам 5 - Бе звуч ни пло зив /к/ на кра ју ис ка за /ве ли ки облак/

Зад њо неп ча ни бе звуч ни пло зив /к/ је из ра зи то про ду жен (на Спек-
тро гра му 5 при ка зан је ве ћи део син таг ме /ве ли ки облак/, где се мо гу 
упо ре ди ти  по ја ве екс пло зив ног де ла ово га гла са у ме ди јал ној и фи нал-
ној по зи ци ји). Про ду же на је и оклу зи ја (што се ви ди по ре ђе њем са оклу-
зи јом прет ход ног пло зи ва /б/), а на ро чи то су про ду же ни шум ни кон цен-
тра ти екс пло зив ног де ла. Екс пло зив ни кон цен тра ти енер ги је код пло зи-
ва /к/ у свим по зи ци ја ма има ју, по ред ти пич них кон цен тра та пло зи ва, и 
до дат ни аспи ро ва ни део, ко ји не ма ни је дан дру ги пло зив у гла сов ном 
си сте му срп ског је зи ка. Ка да се овај глас на шао на ап со лут ном кра ју ис-
ка за, ти аспи ро ва ни кон цен тра ти енер ги је про ду же ни су у фре квен циј-
ском оп се гу и рас по ре ду фор ма на та обе зву че ног не у трал ног во ка ла /ə/. 
Ви дљи во је на спек тро гра му да глас /к/ у фи нал ној по зи ци ји тра је ско ро 
дво стру ко ду же од дво гла са у пр вом де лу сло га, ко ји се са сто ји од ла те-
ра ла у по чет ној мар ги ни и ду гог не ак цен то ва ног во ка ла у је згру сло га. 
Код пло зи ва је очи глед но и сни жа ва ње ин тен зи тет ских ка рак те ри сти ка.

На Спек тро гра му 6а, на ко ме се ви ди по след њи слог ре чи /ком пас/, 
уоч љи во је да је про ду же но тра ја ње фри ка ти ва /с/. Тра ја ње овог гла-
са (хо ри зон тал на оса) је тро стру ко ду же од прет ход ног не ак цен то ва ног 
во ка ла /а/. У на став ку спе ци фич них фри ка тив них кон цен тра та енер ги-
је по ја вљу ју се обе зву че ни еле мен ти фор мант ских кон цен тра та у фре-
квен циј ској зо ни не у трал ног во ка ла /ə/. Пре ма ни воу за цр ње ња кон цен-
тра та шу ма, из гле да да код бе звуч них фри ка ти ва не мо же да се го во ри 
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о сни же ном ин тен зи те ту у од но су на гла со ве из исте кла си фи ка ци о не 
гру пе у фо нет ски ја ким по зи ци ја ма.

На Спек тро гра му 6б спек трал но је раз ло жен по след њи слог ре чи /
тру бач/ из ис ка за /до бар тру бач/. Тра ја ње је из ра зи то про ду же но (афри-
кат тра је знат но ду же не го цео прет ход ни део сло га ко ји се са сто ји од 
гла са /б/ у по чет ној мар ги ни и ду гог не ак цен то ва ног во ка ла /а/ у је-
згру сло га), од но сно из ра зи то је про ду жен и оклу зив ни и фри ка тив ни 
део афри ка та. И код ово га гла са у на став ку спе ци фич них фри ка тив них 
кон цен тра та енер ги је по ја вљу ју се еле мен ти обе зву че них фор мант ских 
кон цен тра та у фре квен циј ској зо ни не у трал ног во ка ла /ə/ (вер ти кал ном 
цр том обе ле жен је ин хе рент ни део обе зву че них фор ма на та не у трал ног 
во ка ла). Ни код бе звуч ног афри ка та на ап со лут ном кра ју ис ка за ни је 
сни жен ин тен зи тет у од но су на гла со ве из исте кла си фи ка ци о не гру пе у 
фо нет ски ја ким по зи ци ја ма.

а)                                                                 б)
Спек тро грам 6 - а) Бе звуч ни фри ка тив /с/ 

на кра ју ис ка за / из гу бље ни ком пас/, 
б) Бе звуч ни афри кат /ч/ на кра ју ис ка за /по зна ти тру бач/

Нај бит ни је про ме не (из об ли че ња) у аку стич кој струк ту ри бе звуч-
них кон со на на та су: сни жен ин тен зи тет екс пло зив ног шу ма, из ра зи то 
про ду же но тра ја ње, про ду же на аспи ра ци ја пло зи ва /к/ ко ја пре ла зи у 
обе зву че не фор ман те не у трал ног во ка ла /ə/, код зад њо неп ча ног пло зи-
ва, а из ра зи то про ду же но тра ја ње и еле мен ти обе зву че ног не у трал ног 
во ка ла /ə/ код фри ка ти ва и афри ка та.
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ЗА КЉУ ЧАК

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да за вр ше так ре чи на кра ју ис ка за по сле 
ко га се не на ста вља го вор на про дук ци ја, од но сно за вр ше так ре чи на ап-
со лут ном кра ју ис ка за, пред ста вља спе ци фич ну, ви ше стру ко сла бу фо-
нет ску по зи ци ју у ко јој до ла зи до про ме не ква ли те та ар ти ку ла ци је, а 
са мим тим и до аку стич ких из ме на го вор них сег ме на та чи јом се ар ти-
ку ла ци јом за вр ша ва ис каз. По зи ци ју на ап со лут ном кра ју ис ка за у при-
род ном (и спон та ном и чи та ном го во ру) ка рак те ри ше про ме на аку стич-
ког ква ли те та гла со ва, од но сно про ме на свих аку стич ких па ра ме та ра у 
од но су на иден тич не гла со ве у оста лим фо нет ским по зи ци ја ма (и ја ким 
и сла бим). 

У овој по зи ци ји ми ни мал не ди фе рен ци ја ци је угро жен је аку стич ки 
ква ли тет сег ме на та до из об ли че ња. Из об ли ча ва ње се ма ни фе сту је код 
свих аку стич ких па ра ме та ра.

 Основ ни тон (звуч ност) гу би се код звуч них пло зи ва, фри ка ти ва и 
афри ка та, али и код во ка ла и де ли мич но код со на на та (да кле и код стал-
но звуч них гла со ва, ка кви су во ка ли и со нан ти).

 Ин тен зи тет се сни жа ва код свих ти по ва гла со ва, сем фри ка ти ва и 
афри ка та.

Тра ја ње свих ти по ва гла со ва се про ду жа ва до из об ли че ња. 
У овој по зи ци ји по ја вљу је се по сле про дук ци је со на на та и кон со на-

на та  обе зву че ни не у трал ни во кал /ə/. Про ду бље ни ја ис тра жи ва ња тре-
ба ло би да по ка жу да ли је ово но ва за ко ни тост у си сте му ауто ма ти зо ва-
них ар ти ку ла ци о них на ви ка из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка или је 
по ја ва фи зи о ло шке при ро де на за ви сна од ар ти ку ла ци о не ба зе.

Ис тра жи ва ње је још јед ном по твр ди ло да је у је зи ку нај ва жни је зна-
че ње, јер су на ап со лут ном кра ју ис ка за, као у ви ше стру ко сла бој фо нет-
ској по зи ци ји, нај ма ње из об ли че ни аку стич ки на пу ти, од но сно рас по-
ред и ме ђу од нос тон ских и шум них кон цен тра та енер ги је код свих ана-
ли зи ра них гла со ва, што обез бе ђу је њи хо ву пре по зна тљи вост ко ја чу ва 
раз ли ков не функ ци је.

Ис тра жи ва ње је та ко ђе по твр ди ло основ ну ка рак те ри сти ку ар ти ку-
ла ци о не ба зе  из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка, а то је сна жна ар ти-
ку ла ци ја ко ја усло вља ва ја сну и од ре ђе ну ар ти ку ла ци ју свих гла со ва у 
свим по зи ци ја ма, од но сно пре по зна тљи вост гла со ва у свим по зи ци ја ма.
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ABSOLUTE END OF AN EXPRESSION  
AS THE PHONETIC POSITION

ZORKA KAŠIĆ 

Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY 

This research is a part of a wider project whose aim is to examine 
influence of phonetic position and acoustic quality of speech segments 
in articulation base of the Serbian language. This work presents results 
of experimental research of acoustic quality, that is acoustic structure of 
sounds at the absolute end of an utterance.

The analysis was done in the limited speech corpus that consisted of 
short expressions and it was composed of syntagms (phrases) two stressed 
lexical words in the usual semantic connection. The second word in the 
syntagm ended with one of the voices from relevant classification groups 
according to the criteria of the articulation manner. The pronunciation of 
adults was analysed and they were the native speakers with correct strong 
articulation, in whose speech there were no pathological or dominant 
regional characteristics. The sound segmentation and acoustic analysis 
were realized by the software package PRAAT.

The research has shown that phonetic position in the absolute end 
of an utterance is multiply weak and that acoustic quality of segments is 
jeopardized to the level of form changing. The change of form is manifested 
at all the acoustic parameters. Voiceness is lost with voiced consonants, but 
also with vocals and sonants. The intensity is lowered, duration most often 
becomes much longer, and there exists “parasite” voiceless neutral vocal /ə/.  
And frequency characteristics are changed, but the acoustic instructions 
for example the type of relation between the first and the second formant 
with vocals are relatively stable.  

KEY WORDS: phonetic position, absolute end of an utterance, acoustic 
structure, change of form of acoustic quality of sounds
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Овај рад да је при каз нај ча шће ко ри шће них пси хо а на ли тич ких тех ни ка 
дечје пси хо тер пи је. Циљ је ди ску си ја мо гућ но сти њи хо ве при ме не код де це 
са раз ли чи тим ви до ви ма оме те но сти. Дат је исто риј ски при ступ раз во-
ја дечје пси хо те ра пи је ко ји пред ста вља увод и об ја шње ње раз во ја са вре ме-
них трен до ва у овој обла сти. Пси хо а на ли тич ки рад са де цом са оме те но шћу 
под ра зу ме ва низ спе ци фич но сти ко је су ве за не за вр сту оме те но сти. Мо гу ће 
је мо ди фи ко ва ти тех ни ке пси хо а на ли тич ког ра да ка ко би се при ла го ди ле де-
ци са од ре ђе ним ви до ви ма оме те но сти (мо ди фи ка ци ја про це ду ре, ма те ри ја-
ла, се тин га). У ра ду са де цом са не ким вр ста ма оме те но сти ни је мо гу ће при-
ме ни ти основ на на че ла пси хо а на ли тич ког ра да (тран сфер, ин тер пре та ци је 
и тд.).Та да ни је ин ди ко ва но при ме њи ва ти ове тех ни ке.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пси хо а на ли тич ке тех ни ке, де ца са оме те но шћу, мо ди-
фи ка ци ја тех ни ке

Исто риј ски по че ци раз во ја пси хо а на ли тич ких тех ни ка  
дечје пси хо те ра пи је

Исто риј ски раз вој дечје пси хо те ра пи је ве же се за пси хо а на ли зу и 
пси хо а на ли тич ко ту ма че ње пси хич ких те го ба . По зна та фло ску ла да је 
„де те отац чо ве ка“ по сле ди ца је пси хо а на ли тич ког те о риј ског об ја шње-
на наст на ка мен тал них бо ле сти, од но сно но вог уви да у емо ци о нал ни 
раз вој и ис ку ства де тињ ства. Раз вој мен тал них бо ле сти од ра слих, као је 
Фројд от кри вао ра де ћи ана ли зе са од ра слим па ци је на ти ма, де тер ми ни-
сан је ра ним од но си ма са пр вим зна чај ним фи гу ра ма у жи во ту.
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Те о ри ја тех ни ке пси хо а на ли тич ког трет ма на ко ја се уте ме љи ва ла 
на Фрој до вим кон цеп ти ма, али и зна чај но ме ња ла то ком вре ме на, да нас 
пред ста вља мо за ик раз ли чи тих при сту па ана ли тич ком ра ду за сно ван 
на те о риј ским мо да ли те ти ма или ино ва ци ја ма кла сич не пси хо а на ли зе. 
Ипак, основ на на че ла, као што су рад у тран сфе ру и кон тра тран сфе ру, 
ана ли за от по ра, зна чај и зна че ње ста бил ног се тин га, ин тер пре ти ра ње 
и мно ге дру ге, игра ју фун да мен тал ну уло гу и у да на шњој пси хо а на ли-
зи. Ова на че ла, ко ја су dif fe ren tia spe ci fi ca пси хо а на ли тич ког те пра иј ског 
при сту па, у од ре ђе ном, уз ра стом и кон тек стом де тер ми ни са ном об ли ку 
ја вља ју се и дечјој пси хо а на ли зи. Она су у из ве сној ме ри при сут на и у 
оста лим пси хо а на ли тич ким тех ни ка ма дечје пси хо те ра пи је, за раз ли ку 
од мно гих дру гих пси хо те ра пиј ских тех ни ка ко је се осла ња ју на дру га-
чи је те о риј ске осно ве (нпр. де те ту усме ре на тра пи ја игром). 

Сам Фројд ни је ра дио са де цом, осим не фор мал них ана ли за сво је 
соп стве не де це, али је ње гов рад дао те о риј ски кон текст у ко јем се раз-
ви ја ла дечја пси хо а на ли за. Об ја вио је „Слу чај ана ли зе пе то го ди шњег де-
ча ка“ ко ји је про и за шао из ње го вих кон сул та ци ја са оцем ма лог Хан са, 
пе то го ди шњег де ча ка ко ји је па тио од фо би је од ко ња. Ова сту ди ја ба-
ви ла се ра ном ин фан тил ном сек су ал но шћу, ка стра ци о ним ком плек сом, 
као и фор му ла ци јом Еди по вог ком плек са. 

Хер ми на вон Хуг-Хел мут (Her mi ne von Hug-Hel lmuth), на став ни ца 
и пси хо а на ли ти чар ка из Бе ча, пр ва је ра ди ла са де цом уз по моћ ре чи и 
игре, об ја вљи ва ла тек сто ве о ана ли тич ком ра ду са де цом и не рет ко се 
сма тра пр вим дечјим пси хо а на ли ти ча рем.

Ипак, пра ве те о риј ске и прак тич не те ме ље дечје пси хо те ра пи је по-
ста ви ле су пси хо а на ли зи чар ке Ана Фројд (An na Freud) и Ме ла ни Клајн 
(Me la nie Klein). Упр кос мно гим раз ли чи то сти ма у те о риј ском и прак-
тич ном при сту пу дечјој те ра пи ји од стра не ове две аутор ке, обе су сма-
тра ле да по ре кло дечјих пси хич ких по ре ме ћа ја ле жи у не све сном кон-
флик ту и да би уз по моћ ин тер пре та ци је дечје игре и сно ва кон фликт 
мо бао би ти раз ре шен и пре ве ден у све сно. Ове две ана ли ти чар ке се ни су 
сла га ле у са гле да ва њу од но са из ме ђу те ра пе у та и ана ли зи ра ног де те та, 
као ни око ин тер пре ти ра ња де те то ве вер бал не и не вер бал не ко му ни ка-
ци је у се ан си и раз ви ле су при лич но раз ли чи те при сту пе ле че њу пси-
хич ких те го ба де це. 

Ра де ћи са де цом ко ја из ра жа ва ју пси хич ке по ре ме ћа је Клај но ва је 
от кри ла да је дечја игра у пси хо те ра пи ји екви ва лент сло бод ним асо ци-
ја ци ја ма у ана ли зи од ра слих. Сма тра ла је да ди рект не ин тер пре та ци је 
ана ли ти ча ра мо гу до пи ра ти до не све сног код де те та на ве о ма ни ском 
уз ра сту, што је гра ди ло је дан спе ци фи чан при ступ ле че њу дечјих псхич-
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ких по ре ме ћа ја тре ти ран као те ра пи ја игром. Njен пр ви па ци јент, био 
је пе то го ди шњи де чак, у ли те ра ту ри на зван Фриц (Klein, 1923), али је 
не дво сми слен ко рак у раз во ју те ра пи је игром био трет ман де вој чи це 
ста ре две го ди не и де вет ме се ци, ко ју је при ка зи ва ла под име ном Ри та 
(Клајн, 1945). Сма тра ла је да те ра пе ут тре ба да охра бру је раз вој тран-
сфер ног од но са ка ко би де те про јек то ва ло ра на ис ку у ства, осе ћа ња и 
ми сли на ана ли ти ча ра. Пр ва је ин спи ри са ла, ген ра ци је дечјих те ра пе-
у та ко ји спро во де те ра пи ју игром нај ра зли чи ти јих те о риј ских окви ра, 
кре и ра ње про сто ра за те ра пи ју – со бе опре мље не раз ли чи тим ма те ри-
ја ли ма за игру. У про сто ри ји за спо ро во ђе ње те ра пи је игром на ла зе се 
играч ке ко је ла ко ре пре зен ту ју ва жне фи гу ре из жи во та де те та, оста ле 
јед но став не, ма ле и не ме ха нич ке играч ке, до ступ ни су во да, лон чи ћи, 
пе сак, при бор за цр та ње...а де те мо же да ко ри сти и соп стве не играч ке 
ко је до не се на се ан су. Све ово сти му ли ше де те то ву спон та ну игру кроз 
ко ју се про јек ту ју уну тра шњи са др жа ји ње го ве пси хе ко је ана ли ти чар 
мо же да ин тер пре ти ра.

Brom fi eld (1955) сма тра да, ако је Фројд био отац пси хо а на ли зе, Ана 
Фројд је за си гур но мај ка дечје пси хо те ра пи је. По че ла је са дечјом пси-
хо а на ли зом још 1923. го ди не у Бе чу. Njени ме то ди ра да са де цом би ли 
су мно го од ме ре ни ји, усме ре ни пру жа њу по мо ћи у све сном раз у ме ва њу 
њи хо вих соп стве них осе ћа ња, ми сли и по на ша ња. Де те то во по на ша ње и 
ње го ве од бра не по сма тра ла је као ње гов нај бо љи по ку шај да се из бо ри 
са анк си о зно шћу, тра у мом, оме та ју ћим жи вот ним ис ку ством или са мим 
од ра ста њем. На кон пре бе га ва ња у Лон дон, пред II свет ски рат, по све ћу је 
се прак тич ном ра ду са де цом без ро ди тељ ског ста ра ња, као и по сма тра њу 
бе ба и ма ле де це. Про мо ви са ла је по тре бу за ра дом са ро ди те љи ма де це 
ко ја су на те ра пи ји, као о ва жност кон сул та ци ја са на став ни ци ма. Ана 
Фројд је кон сти ту и са ла је по зна ту уста но ву “Hampstead Nur sery” ко је је 
ра ди ла оса ња ју ћи се на пси хо а на ли тич ка схва та ња дечјег раз во ја, а на кон 
ра та је уста но ви ла Хампсте ад кли ни ку и дечју те ра пи ју за ко ју се и да нас 
спро во ди обу ка у ис тој уста но ви, по зна тој као Ана Фројд цен тар.

Пси хо а на ли тич ка те ра пи ја игром 

Ци ље ви пси хо а на ли тич ке те ра пи је игром су мно го број ни, нај јед но-
став ни је ре че но, под ра зу ме ва ју на по ре да де те ма ње па ти и да се ње гов 
раз вој кре ће у аде кват ном сме ру. Пат ња под ра зу ме ва ши ро ки спек тар 
симп то ма и ста ња у ко јем се де те на ла зи - од анк си о зно сти, пре ко из-
ло жен но сти тра у ма ма, со ма ти за ци ји, зло ста вља њу...па све до на по ра да 
се раз вој од и гра ва у же ље ном сме ру, да де те мо же да се осе ћа без бед но 
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и срећ но, да мо же да учи, да се дру жи и сл. Пси хо а на ли тич ка те ра пи ја 
игром под ра зу ме ва да је, већ обез бе ђи ва ње про сто ра у ко јем де те мо же 
спо нат но да се игра и да кроз игру из ра жа ва сво је не све сне, уну тра шње 
кон флик те, пат ње, иде је, ми сли, ле ко ви та. Јер, игра до зо во ља ва да се 
соп стве ни кон флик ти сме сте у сим бо лич ку све ру (Ir win, 1983). Ипак, по 
пси хо а на ли тич ком кон цеп ту, ово ни је до вољ но. Ре чи Клај но ве (1949) да 
игра ни је циљ пси хо а на ли тич ке те ра пи је, већ да је игра ко му ни ка ци ја 
дечјим је зи ком ду бо ко су утка не у са вре ме ну пси хо а на ли тич ку те ра пи ју 
игром. Осим игра ња де те мо ра осе ћа ти и да је пси хо ло шки бр збед но, да 
га ана ли ти чар ема тиј ски слу ша, пра ти и од го ва ра на ње га. Од го во ри на 
де те мо гу под ра зу ме ва ти ин тер пре та ци је, али и стр пљи во и не на ме тљи-
во при су ство ко је омо гу ћа ва без бед но из ра жа ва ње соп стве них не све-
сних са др жа ја у при су ству дру гог. Че сто је и са мо по сто ја ње те ра пе у та у 
сан си те ра пиј ска ин тер вен ци ја ко ју те ра пе ут би ра на осно ву уви да да је 
то оно што је по треб но де те ту у од ре ђе ној фа зи ана литчког ра да. Од нос 
са дру гим, тран сфер и кон те ра тран сфер, као што се ви ди, но се ћи су по-
кре та чи те ра пиј ске про ме не.

Сма тра се да је пси хо а на ли тич ка тер пи ја игром у нај ве ћој ме ри ин-
ди ко ва на он да ка да су пси хо ло шки про бле ми де те та при мар но ре зул тат 
не све сних кон фли ка та. Ак це нат се ста вља на ин ди ви ду ал ном при сту пу 
ко ји под ра зу ме ва да је сва ка ана ли за, од но сно те ра пи ја игром не по но-
вљи ва јер, и ако де ца мо гу има ти исте или слич не симп то ме, уну тра-
шња де тет ми ни са ност њи хо вог на стан ка мо же би ти раз ли чи та. Де чи ји 
те ра пе у ти че сто спро во де се ри је ин тер вјуа са ро ди те љи ма са ци љом 
пре ци зне ева лу а ци је симп то ма. Оно што овај при ступ раз ли ку је од дру-
гих пси хо те ра пиј ских тех ни ка ра да са де цом, је то да пси хо а на ли тич ка 
те ра пи ја игром пре тен ду је да до во ди до ду бо ких и ду го трај них про ме на 
у струк ту ри лич но сти де те та, а не са мо до не стан ка од ре ђе ног симп то ма 
или од ре ђе не фор ме не при ла го ђе ног по на ша ња, што је циљ и ана ли тич-
ког тре та ма на од ра слих.

 Пси хо а на ли тич ка те ра пи ја игром је по год на у ле че њу анк си о зно-
сти, дечјих стра хо ва, не са ни це, ноћ них стра хо ва, ме се ча ре ња, де пре-
си је, фи зич ких те го ба без фи зич ких осно ва, агре сив но сти, окрут но сти 
пре ма жи во ти ња ма или љу ди ма, бу лин га или из ло же но сти мал тер ти ра-
њу, ком пул зи ја и ри ту а ла, про бел ма у уче њу, екс трем не сти дљи во сти, 
про бле ма одва ја ња… 

 Кри ти ка пси хо а на ли тич ке те ра пи је игром нај че шће је иста она ко ја 
се упу ћу је те ра пи ји игром уоп ште (без об зи ра на те о риј ску осно ву), а то 
је не до ста так аде кват не ис тра жи вач ке ба зе – еми риј ских ис тра жи ва ња 
ко ја би по др жа ла раз вој ове тех ни ке (Bratton et al. 2005).
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До при нос До нал да Ви ни ко та

Још је дан ве ли кан пси хо а на ли зе, пе ди ја тар До налд Ви ни кот (Do nald 
Win ni cott), оства рио је зна ча јан те о риј ски и прак тич ни до при нос уте ме-
љи ва њу пси хо а на ли тич ког ра да са де цом. Сма тра се да ње го во ис ку ство 
у ра ду са де цом под ра зу ме ва око 60.000 кон сул та ци ја (Ka hr, 1996) за 
вре ме 40-ого ди шњег ра да у кли ни ци Па динг тон Грин.

Је дан од цен трал них кон це па та Ви ни ко то вог те о риј ског и прак тич-
ног опу са је игра. У по за ди ни ка па ци те та за игру и кра тив ни рад ка ко 
код де це, та ко и у од ра слом до бу сто ји од нос са „до вољ но до бром мај-
ком“ ко ја је до пу шта ла спо нат но ис по ља ва ње сво је бе бе, ње ну кре а тив ну 
ом ни по тен ци ју, па та ко и раз вој Пра вог Сел фа. 

Ду го го ди шње ис ку ство по ка за ло је да, упр кос мно го број ним фи зич-
ким или пси хич ким те го ба ма де те та, ве ћи на по ро ди ца има ка па ци тет да 
по мог не и да је у тим си ту а ци ја ма ко ри сно и ин ди ко ва но ко ри сти ти и 
крат ко трај не фор ме ра да, без ну жног за по чи ња ња са пси хо те ра пи јом. На 
тај на чин, до шло је до раз во ја фор ме крат ке тер пиј ске кон сул та ци је на зва-
ном ме тод „шкра ба ли це“ ко ја тра је са мо пар су сре та. То ком ових су сре та 
те ра пе ут и де те за јед нич ки цр та ју, лист па пи ра кру жи из ме ђу те ра пе у та 
и де те та, сва ко у ње му уцр та ва но ве еле мен те, те та ко, не струк ту и са не 
ли ни је, по сте пе но до би ја ју сво је зна че ње. Не све сно де те та, ње го ва не пре-
по зна та осе ћа ња, ста ња или тра у ме ис по ља ва ју се на пра зном па пи ру, али 
овај пут оно ни је уса мље но у том про це су. Овај пут у при су тву те ра пу та, 
уз по моћ од но са са њим де те пре вла да ва до жи вље но. Njихова ин тер ак-
ци ја – за јед нич ко цр та ње и да ва ње сми сла на цр та ном кре и ра јед но но во 
ко рек тив но ин тер ак тив но ис ку ство за де те. Те ра пе ут ак тив но асо ци ра на 
де те то ва из ра жа ва ња на цр те жу, а успе шне су са мо оне те ра пу те ве ин-
тер вен ци је ко је до во де до но вог ма те ри ја ла и на став ка са про јек то ва њем 
не све сног са др жа ја. Де те ак тив но при хва та или од би ја те ра пе у те ве асо-
ци ја ци је. Не по сто је ни ка ква од ре ђе на пра ви ла, већ за јед нич ка ак тив ност 
под се ћа на спон та ну за јед нич ку игру. На кра ју про це са цр та ња те ра пе ут 
мо же ини ци ра ти ви зу а ли за ци ју и екс пло ра ци ју јед ног де те то вог сна што 
да је мо гућ но сти но вих зна чај них уви да. Ви ни ко то ва прак са у ко ри шће њу 
овог ме то да по ка за ла је да она има из у зе тан и ди јаг но стич ки и те ра пиј ски 
по тен ци јал. За раз ли ку од ди јаг но стич ких по сту па ка цр та ња људ ске фи-
гу ре, ку ће или са мог се бе, ова ме то да под ра зу ме ва ин тер ак ци ју те ра пу та 
и де те та ко ји за јед нич ки ства ра ју кре а тив но де ло што се по ка за ло да има 
тра пиј ски зна чај. Ова тех ни ка из во ди се у не ко ли ци ни су сре та, јер про ве-
ћа ње бро ја сеснси по го ду је ја ваљ ну тран сфе ра, от по ра и оста лих фе но ме-
на ко ји се оче ку ју у ана ли тич ком ра ду.
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Ова тех ни ка ко ри сти се већ на ве о ма ра ном уз ра сту и по ка за ла се 
ко ри сном у си ту а ци ја ма ка да ни је мо гу ће или ни је ин ди ко ва но при ме-
њи ва ње ду го трај не пси хо те ра пи је. Про цес је не за ви стан од ин те лек ту-
ал них спо соб но сти де те та, што га чи ни по год ним за при ме ну код де це 
са раз ли чи тим вр ста ма оме те но сти. С дру ге стра не, уте ме ље ност ове 
тех ни ке у Ви ни ко то ва те о риј ска ста но ви ша под ра зу ме ва раз у ме ва ње и 
осла ња ње на ње го во ви ђе ње дечјег раз во ја и ва жно сти од но са са дру гим, 
што је у осно ви ње го вог те о риј ског и прак тич ног ра да.

Ви ни ко то ва тех ни ка „шкра ба ли це“ из вр ши ла је сна жан ути цај на 
екс пре сив не, арт тех ни ке дечје пси о те ра пи је ко је се осла ња ју на пси хо а-
на ли тич ку пре спек ти ву, али и оне ко је ни су за сно ва не на екс пли цит ним 
те о риј ским осно ва ма.

Оста ле фор ме пси хо а на ли тич ког ра да са де цом

Раз вој пси хо а на ли зе до при нео је кра тив ном раз во ју раз ли чи тих 
тех ни ка ко је се при ме њу ју у ра ду са де цом. По тре бе овог ра да под ра-
зу ме ва ју са мо крат ко на во ђе ње не ких пси хо тер пиј ских тех ни ка ко је су 
осло ње не на пси хо а на ли тич ку те о риј ску пер спек ти ву. Ра зно ли кост пси-
хо те ра пиј ских тех ни ка у ра ду са де цом под ра зу ме ва, у све ве ћој ме ри, 
еклек ти ци зам или не до вољ ну осло ње ност на те о риј ске осно ве, та ко да 
ни је мо гу ће увек пра ви ти ја сна раз гра ни че ња из ме ђу оних тех ни ка ко је 
се осла ња ју или не осла ња ју на ре ле вант не пси хо а на ли тич ке кон цеп те.

Груп на ана ли тич ка те ра пи ја од ра слих, би ла је осно ва за при ме ну 
код де це, а на ро чи то код адо ле сце на та. Ова вр ста тех ни ке при ме њи ва 
је у нај е ћој ме ри код емо тив них про бле ма адо ле сцен та та, као и про бле-
ма у по на ша њу, ац тинг оут-у, злу по тре бе дро га, тра у ма и тд. Вре ме ном, 
груп на те ра пи ја је пру зи ма ла ути ца је те ра пи је игром, та ко да се да нас 
при ме њу ју мно ге фор ме дечје груп не те ра пи је игром ко је не ма ју мно го 
ве зе са пси хо а на ли тич ким те о риј ским и тех нич ким кон цеп ти ма. У овој 
ша ре но ли кој по ну ди, на ро чи то на ан гло сак сон ском под руч ју, че сто је 
те шко из дво ји ти оне тех ни ке груп не те ра пи је ко је са мо гу на зва ти ана-
ли тич ке. У том сми слу, осла ња ње на пси хо а на ли тич ка уче ња о груп ној 
ди на ми ци, као и тре ти ра ње основ них кон це па та те о ри је тех ни ке (тран-
сфер, кон тра тран фер, от по ри...) зна чај ни су у раз гра ни че њу.

Све фор ме ек пре сив не, арт те ра пи је мо гу ће је при ме њу ју у ра ду са 
де цом. Сма тра се да је њи хов по тен ци јал из у зе тан с об зи ром на, че сто 
ми ни мал ну уло гу вер бал ног фак то ра, а ве о ма че сто и фак то ра уз ра ста 
и ин те лек ту ал ног ста ту са. Ипак, кри ти ка ових тех ни ке ба зи ра се на ма-
њу ку екс пли цит них на пра ви ла за њи хо во из во ђе ње, што да је мо гућ ност 
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ло ше или не а де кват не при ме не. Ово се на ро чи то од но си на те ра пе у те 
ко ји ни су ве за ни за пси хо а на ли тич ки те ра пиј ски дис курс.

Пси хо а на ли тич ка дечја пси хо те ра пи ја  
у ра ду са де цом са оме те но шћу

С об зи ром на, с јед не стра не, ве ли ки ва ри је тет вр ста и ти по ва оме-
те но сти, њи хо ву раз ли чи ту ети о ло ги ју и раз ли чи те по сле ди це ко је оме-
те ност оста вља на пси хо ло шко функ ци о ни са ње де те та, а с дру ге, ве ли ки 
ва ри је тет пси хо те ре пиј ских ана ли тич ких и не а на ли тич ких тех ни ка пси-
хо те ра пиј ског ра да са де цом, ни је мо гу ће да ти јед но ста ван од го вор о 
при ме њи во сти пси хо а на ли тич ке дечје пси хо те ра пи је у ра ду са де цом са 
оме те но шћу. Ра ди пре ци зне про це не ин ди ка ци ја нео п ход но је спро ве-
сти си сте мат ску ди јаг но сти ку оме те но сти (раз во ја мо то ри ке, сен зор ног 
раз во ја, ин те лек ту ал ног раз во ја, раз во ја је зи ка и го во ра, раз во ја ка па-
ци те та за мен та ли за ци ју, про це ну ка па ци те та за ве зи ва ње и још мно гих 
дру гих ин ди ка то ра) с јед не стра не, као и про це ну по сле ди ца ко је оме-
те но сти, или не ке дру ге окол но сти раз во ја оста вља ју на функ ци ни са ње 
де те та (се па ра ци о на ис ку ства, ни во анк си о зно сти, тра у ма ти зу ју ћа ис-
ку ства, не а де ква тан селф кон цепт, осе ћа ње не а де кват но сти, со ци јал не 
ин хи би ци је и сл.). Ова про це на ну жно мо ра во ди ти ра чу на о не све сним 
кон флик ти ма де те та и ути ца ју ко ји они оста вља ју на оп ште пси хо ло шко 
функ ци о ни са ње де те та.

Уопштено говорећи, психоаналитичке психотерапијске технике 
могуће је спроводити код деце са многим врстама ометености, уз 
одређене модификације. Многи аутори наводе капацитете ове врсте 
терапије у раду са децом са ометеношћу. Bromfield (1955) наводи да су 
индикације за примену ове врсте дечје психотерапије постојање тешкоћа 
у учењу, као и потреба за прихватањем и превладавање последица 
физичке ометености. У литератури се њихова примена најчешће 
спомиње код поремећаја читања, учења, селактивног мутизмом, 
acting out-а, аутизма (Fisher 1953, Landreth at al. 1991, Brandell 2002, 
Sinason 2002, Palombo 2001, 2006, Hollins & Sinason 2000, Landreth at 
al 1991). Неки аутори смматрају да психоаналитички третман смањује 
емоционналне проблеме и симптоме код деце са пробелмима у учењу 
(Sigman, 1985; Frankish, 1989; Beail, 1995; Bichard et al, 1996). Известан 
број аутора наводи позитивне ефекте ове врсте терапије на децу са 
ометеношћу (Lee, 2009), док неки сматрају да су бенефити од ове врсте 
терапије код неких врста ометености, нпр. аутизма или поремећаја 
понашања маргинални (Fonagy, 2003). Психотерапијске технике 
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генерално, мало се користе код одређених врста ометености, мада неки 
аутори наводе случајеве индивидуалног аналитичког третмана особе 
са интелектуалном ометеношћу (Beail, 1998) као и случајеве рада са 
слепом децом (Omwake & Solnit, 1961). Неколико аутора (Fitzgerald 
& Bellgrove, 2006; Ghaziuddin, 2005; Ruderman, 2002; наведено према 
Левy, 2011) сматра да је психоаналитичка терапија неефикасна за децу 
са Аспергеровим синдромом.

Неслагање аутора око могућности примене психоаналитичких 
техника дечје психотерапије компликује и чињеница да нису довољно 
јасно прецизирани критеријуми помоћу којих би се одређени терапијски 
приступ дефинисао.

Углавном се сматра да је ове врсте терапије могуће користити уз 
одређене, веће или мање модификације које не смеју да подразумевају 
одустајање од основних начела психоаналитичког терапијског рада. 
Под модификацијом процедуре обично се сматра промењена или 
продужена улога родитеља (Carmichael, 1993, 1994; Cogher, 1999; 
Guerney, 1991; navedeno prema Lorenz, 2010) или стручног тима који 
већ ради са дететом. Родитељи се чешће укључују у рад са терапеутом 
или директно учествују у сеанси или неком њеном делу. Такође, за 
децу са одређеном врстом ометености (нпр. слепа деца ) процедура 
би морала бити адаптирана. Модификација која се тиче материјала 
за психоаналитичку терапију игром углавном се избегава са идејом 
да играчке, као неструктуирани материјал дете треба да користи на 
спонтан начин, у складу са могућностима које има, а с обзиром на врсту 
ометености. Ипак, одређена модификација је неопходна - нпр. деци са 
поремећајима фине моторике потребно је понудити веће играчке и сл. 
Неки аутори наглашавају да материјал треба да буде конструисан тако 
да не може да повреди дете, ако се користи са децом код које постоји 
ризик од губитка контроле агресивних импулса.

Психоаналитичке технике подразумевају изузетан значај стабилног 
сетинга. Учесталост и редовност сеанси подразумева се и у раду са 
децом са ометеношћу, с обзиром на значај тренсферних искустава 
као покретача терапијске промене.Ипак, деца са одређеним врстама 
ометености, због смањеног капацитета за емпатију, ментализацију, па и 
интроспекцију, са више тешкоћа учествују у оваквим врстама терапије. 
Дужина трајања сеансе такође може бити прилагођена или променљива 
(нпр. за децу са АДХД). Проблем у комуникацији између детета и 
терапута изражен је код деце са оштећењем слуха и неким видовима 
говорно-језичке патологије. Укључење преводиоца гестовног језика 
није препоручљиво због ремећања односа дете-терапут, па би најбоља 
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ситација подразумевала да терапут уме да користи гестовни језик што 
је у пракси веома ретко. Могућност кретања у простору, која је од 
великог значаја за многе врсте пасихоаналитичких техника, може бити 
проблем за децу са телесном инвалидношћу, а капацитет за стицање 
увида за децу са израженим заостајањем у интелектуалном развоју. У 
раду са децом чија ометеност онемогућава спровођење основних начела 
психоаналитичког приступа, није индиковано спровођење ових врста 
терапије.

Психоаналитичке техника рада са децом подразумевају интерпре-
та цију трансферно-контратрансферних одигравања у терпијском 
одно су. Рад са децом са ометеношћу може провоцирати специфична 
контратрансферна одигравања (нпр. фантазије везане за бепомоћност, 
кастрациону анксиозност и сл.) што захтева додатну осетљивост 
и спремност терапута да препозна и адекватно реагује на оваква 
дешавања у процесу. Због могућих тешкоћа на овом плану, свсисходно 
је организовати додатни супервизијски рад.

 

З АК ЉУ ЧАК

Преглед најзначајнијих психоаналитичких техника дечје пси хо-
терапије указује на њихове значајне могућности у раду са децом са 
ометеношћу. Могућност примене зависи од врсте и тежине ометености. 
Одређене модификације психотерпијске технике су углавном неопходне. 
У ситуацијама када је, због врсте ометености неопходно одустајање од 
примене основних психоаналитичких концепата (тансфер, отпори, 
увид, интерпретирање…) сврсисходно је применити неку други пси хо-
те рапијски приступ.
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PSYCHOANALYTIC TECHNIQUES OF CHILD PSYCHOTHERAPY 
IN WORKING WITH CHILDREN WITH DISABILITIES

SANJA DIMOSKI

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Beograd

SUMMARY

This paper outlines the most used psychoanalytic techniques of children 
psychotherapy. The aim of the paper is discussion about their applicability 
in working with children with various forms of disability. As an introduction 
and explanation of the development of modern trends in this field, the 
historical development of child psychotherapy is given. Psychoanalytic work 
with children with disabilities includes a number of characteristics that are 
related to the type of disability. It is possible to modify the techniques of 
psychoanalytic work, in order of accommodation to children with certain 
forms of disability (modified procedures, materials, settings). In working 
with children with some type of disability, is not possible to apply the basic 
principles of psychoanalytic work (transfer, interpretation, etc.). In this 
case, is not recommended to apply these techniques.

KEY WORDS: psychoanalytic techniques, children with disabilities, 
modification techniques;
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Број не сту ди је ука зу ју на по ве за ност обра зов ног ни воа мај ке са раз во јем 
деч јег го во ра. Циљ овог екс пло ра тив ног ис тра жи ва ња био је усме рен ка утвр-
ђи ва њу при ро де по ве за но сти обра зов ног ни воа мај ке са раз ли чи тим аспек-
ти ма струк ту рал но-је зич ких и праг мат ских фун цки ја  њи хо ве де це. 

Узо рак чи ни 97 (46,2%) де ча ка и 113 (53,8%) де вој чи ца, уз ра ста из ме ђу 
4 и 7 го ди на (АС=5,75; СД=0,97). Ко му ни ка ци о не спо соб но сти ис пи ти ва не 
де це утвр ђе не су при ме ном срп ске вер зи је Ко му ни ка ци о не че кли сте за де цу. 
Сви ис пи та ни ци су по де ље ни у три гру пе, у за ви сно сти од обра зов ног ни воа 
њи хо вих мај ки. Пр вој гру пи при па да 19 ис пи та ни ка чи је мај ке ни су за вр ши-
ле сред њу шко лу; дру гу гру пу чи не 104 ис пи та ни ка чи је мај ке има ју сред њу 
струч ну спре му, док је по след њим под у зор ком об у хва ће но 87 ис пи та ни ка чи-
је мај ке има ју ви со ко обра зо ва ње. 

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да де ца обра зо ва ни јих мај ки до сти жу зна-
чај но ви ши ни во син так сич ког (p=0,013) и се ман тич ког (p=0,001) раз во ја 
у од но су на де цу чи је мај ке има ју ни жи сте пен обра зо ва ња. Ни је утвр ђе на 
зна чај на по ве за ност из ме ђу праг мат ске ком пе тен ци је ис пи та ни ка и обра-
зов ног ни воа њи хо вих мај ки. Де ца обра зо ва ни јих мај ки има ју, у про се ку, ви ше 
вред но сти ком по зит ног ско ра со ци јал них де ви ја ци ја у од но су на по ред бе не 
гру пе ис пи та ни ка. 

До би је ни по да ци ука зу ју на по тре бу да се у прак тич ном ра ду не до вољ на 
еду ка ци ја мај ке сма тра фак то ром ри зи ка за по то њи го вор но-је зич ки раз вој 
њи хо ве де це.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: је зик, праг ма ти ка, со цио-еко ном ски ста тус

1  Чланак представља резултат рада на пројекту “Социјална партиципација особа са 
интелектуалном ометеношћу”, број 179017 (2011-2014), чију реализацију финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије.
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УВОД

Осим не сум њи вог зна ча ја на след них фак то ра, со цио-кул тур ни чи-
ни о ци мо гу има ти пре су дан ути цај на ток го вор но-је зич ког раз во ја де це 
пред школ ског уз ра ста. По зна то је да де ца, ко ја по ти чу из по ро ди ца са 
ни ским со цио-еко ном ским ста ту сом, са из ве сним за ка шње њем про ла зе 
кроз уоби ча је не фа зе го вор но-је зич ког раз во ја. Успо рен ри там го вор ног 
раз во ја код ове де це мо же се опа зи ти већ у дру гој го ди ни жи во та, а по 
пра ви лу се на ста вља и то ком шко ло ва ња (Re scor la & Al ley, 2001). Оту да 
и не чу ди на лаз да у под у зор ку де це са не до вољ но раз ви је ним ко му ни-
ка ци о ним спо соб но сти ма има дис про пор ци о нал но ви ше ис пи та ни ка са 
ни ским со цио-еко ном ским ста ту сом (Tom blin, Hardy, & Hein, 1991).

Со цио-еко ном ски ста тус пред ста вља крај ње сло же ну ва ри ја блу. 
Осим то га, мно ги фак то ри ко ји ути чу на раз вој го во ра ко ва ри ра ју са со-
цио-еко ном ским ста ту сом, та ко да је по тра га за ди рект ним, ка у за лим ве-
за ма из ме ђу по сма тра них ва ри ја бли уна пред осу ђе на на не у спех. Мно га 
ис тра жи ва ња, ме ђу тим, по ка зу ју да је обра зов ни ни во мај ке нај зна чај-
ни ја ва ри ја бла со цио-еко ном ског ста ту са ко ја се мо же до ве сти у ве зу са 
број ним по ка за те љи ма оства ри ва ња ро ди тељ ске уло ге (Born stein, Hahn, 
Su walsky, & Haynes, 2003). У не ким ис тра жи ва њи ма обра зов ни ни во мај-
ке се ко ри сти као ин декс со цио-еко ном ског ста ту са, с об зи ром на то да 
ова ва ри ја бла ко ре ли ра са оста лим ин ди ка то ри ма со цио-еко ном ског 
ста ту са, као што су: ме сеч ни при хо ди, брач ни ста тус, број чла но ва до-
ма ћин ства, за ни ма ње и за по сле ност ро ди те ља, оства ри ва ње пра ва на со-
ци јал не пре ста ци је и сл. (Chri stian, Mor ri son, & Bryant, 1998). Ако би се 
ре гре си о ном ана ли зом од стра нио ути цај обра зов ног ни воа мај ке, он да 
со цио-еко ном ски ста тус не би имао би ло ка кав зна чај за раз вој ко му ни-
ка ци о них спо соб но сти ис пи ти ва не де це (Hoff, 2003). 

Циљ овог екс пло ра тив ног ис тра жи ва ња је да утвр ди при ро ду по ве за-
но сти обра зов ног ни воа мај ки са ко му ни ка ци о ним спо соб но сти ма њи-
хо ве де це. 

МЕ ТОД

Узо рак

Узор ак је чинило 97 (46,2%) де ча ка и 113 (53,8%) де вој чи ца, уз ра-
ста од че ти ри до се дам го ди на (АС=5,75; СД=0,97). Ни је утвр ђе на ста ти-
стич ки зна чај на раз ли ка у хро но ло шкој ста ро сти ис пи та ни ка раз ли чи-
тог по ла (F(1,208)=1,142; p=0,707). Ис пи ти ва на де ца по ха ђа ју ре дов не 
вас пит не гру пе у пред школ ским уста но ва ма. Сва де ца жи ве у сво јим 
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при мар ним по ро ди ца ма, где их од га ја ју би о ло шке мај ке. Пре ма на во-
ди ма ро ди те ља и вас пи та ча, ни је дан ис пи та ник не ма би ло ка кав об лик 
го вор но-је зич ког по ре ме ћа ја, осим раз вој но при хва тљи вих по ре ме ћа ја 
ар ти ку ла ци је. Из узор ка су од стра ње ни ис пи та ни ци за ко је по сто ји сум-
ња да има ју не ки об лик ин те лек ту ал не оме те но сти или оште ће ња слу ха. 
Сви ис пи та ни ци су мо но лин гва ли, а ма тер њи је зик им је срп ски.

Ин стру мент и про це ду ра ис пи ти ва ња

На кон до би ја ња ин фор ми са не са гла сно сти јед ног од ро ди те ља ко-
му ни ка ци о не спо соб но сти ис пи та ни ка про це ње не су та ко што је вас пи-
тач, ко ји по зна је ис пи ти ва но де те нај ма ње шест ме се ци, по пу нио дру гу 
вер зи ју Ко му ни ка ци о не че кли сте за де цу (Chil dren’s Com mu ni ca tion Chec-
klist – Se cond Edi tion – CCC-2; Bis hop, 2003). У ис тра жи ва њу је ко ри шћен 
адап ти ра ни срп ски пре вод на ве де не че кли сте (Glum bić & Broj čin, 2012). 
Овим ин стру мен том се про це њу ју струк ту рал ни аспек ти је зи ка (под-
ска ле Го вор, Син так са, Се ман ти ка и Ко хе рен ци ја), праг мат ски аспек ти 
ко му ни ка ци је (под ска ле Не а де кват на ини ци ја ци ја, Сте ре о ти пан го вор, 
Ко ри шће ње кон тек ста и Не вер бал на ко му ни ка ци ја), као и об ли ци ко му-
ни ка ци о ног по на ша ња ка рак те ри стич ни за де цу са по ре ме ћа ји ма аути-
стич ког спек тра (под ска ле Со ци јал ни од но си и Ин те ре со ва ња). 

За сва ку од на ве де них под ска ла из ра чу на ти су ска ли ра ни ско ро ви са 
арит ме тич ком сре ди ном 10 и стан дард ном де ви ја ци јом три. Са би ра њем 
вред но сти ска ли ра них ско ро ва пр вих осам ска ла до би јен је оп шти скор 
ко му ни ка ци о них спо соб но сти (GCC), док је ком по зит ни скор де ви ја ци ја 
у со ци јал ним ин тер ак ци ја ма (SIDC), до би јен та ко што је од зби ра ска-
ли ра них ско ро ва на под ска ла ма Не а де кват на ини ци ја ци ја, Не вер бал на 
ко му ни ка ци ја, Со ци јал ни од но си и Ин те ре со ва ња од у зет збир ска ли ра-
них ско ро ва на пр ве че ти ри под ска ле. Овај ком по зит ни скор ука зу је на 
ати пич не об ли ке по на ша ња, ка рак те ри стич не за де цу с по ре ме ћа ји ма 
аути стич ког спек тра. 

За сва ко де те смо при ку пи ли по дат ке о обра зов ном ни воу њи хо-
вих мај ки. У ли те ра ту ри се ова ва ри ја бла обич но из ра жа ва бро јем го-
ди на про ве де них у шко ли у тре нут ку ис пи ти ва ња (Chri stian, Mor ri son, 
& Bryant, 1998), с тим што се ни ским обра зов ним ни во ом сма тра шко-
ло ва ње ко је је тра ја ло кра ће од 12 го ди на (Re illy et al., 2007). У на шим 
усло ви ма тра ја ње шко ло ва ња не ко ре спон ди ра увек са сте пе ном струч-
не спре ме та ко да су, при ли ком фор ми ра ња под у зо ра ка, оба кри те ри ју-
ма узе та у об зир. Пр ви под у зо рак чи не мај ке чи је је укуп но шко ло ва ње 
тра ја ло ма ње од 12 го ди на, тј. мај ке са не за вр ше ном сред њом шко лом у 
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че тво ро го ди шњем тра ја њу. Овај под у зо рак чи ни све га 19 (9,05%) мај ки, 
од ко јих је ве ћи на (16 мај ки) за вр ши ла са мо основ ну шко лу, док су пре-
о ста ле три за вр ши ле тро го ди шњу сред њу струч ну шко лу. Нај број ни ји 
под у зо рак чи не 104 (49,52%) мај ке ис пи ти ва не де це са за вр ше ном сред-
њом шко лом, док је тре ћим под у зор ком об у хва ће но 87 (41,43%) мај ки 
са за вр ше ним фа кул те том. 

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

По ве за ност обра зов ног ни воа мај ке са ко му ни ка ци о ним спо соб но-
сти ма де те та утвр ђе на је за сва ку под ска лу и за сва ки ком по зит ни скор 
при ме ном јед но фак тор ске ана ли зе ва ри јан се (АNOVA). У овом по гла-
вљу би ће при ка за ни са мо они ре зул та ти ко ји ука зу ју на по сто ја ње раз-
ли ке у ко му ни ка ци о ним спо соб но сти ма де це пред школ ског уз ра ста у 
за ви сно сти од обра зов ног ни воа њи хо вих мај ки. 

Гра фи кон 1 – По стиг ну ћа ис пи ти ва не де це са под ска ли Син так са у 
од но су на обра зов ни ни во њи хо вих мај ки

На осно ву вред но сти ска ли ра них ско ро ва на под ска ли Син так са ис-
пи ти ва на де ца су по де ље на у три гру пе: пр вој гру пи при па да ју ис пи та-
ни ци ко ји на овој под ска ли има ју из ме ђу 0 и 7 по е на, што од го ва ра вред-
но сти ма ма њим од 25. пер цен ти ла це ло куп ног узор ка; сред њу гру пу чи-
не ис пи та ни ци, ко ји на под ска ли Син так са има ју из ме ђу 8 и 11 по е на, 
што од го ва ра вред но сти ма ве ћим од 25. и ма њим од 75. пер цен ти ла, док 
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по след њу гру пу чи не ис пи та ни ци са нај ви шим ско ро ви ма (12 и 13), ко ји 
од го ва ра ју вред но сти ма ве ћим од 75. пер цен ти ла.

Ре зул та ти при ка за ни на Гра фи ко ну 1 по ка зу ју да нај ве ћи број мај ки 
де це из пр ве и дру ге гру пе има не за вр ше ну сред њу шко лу, за тим сле-
де це ис пи та ни ци чи је мај ке има ју за вр ше ну сред њу шко лу у че тво ро-
го ди шњем тра ја њу, док је нај ма ње оних ис пи та ни ка чи је су мај ке ви со-
ко о бра зо ва не. Са свим су прот но, ви ше од по ло ви не де це (58,62%) мај ки 
са за вр ше ним ви со ким обра зо ва њем на под ска ли Син так са оства ру је 
12 или 13 по е на; го то во сва ко тре ће де те (29,88%) ви со ко о бра зо ва них 
мај ки има про сеч на по стиг ну ћа на овој под ска ли, док са мо де се то ро 
(11,49%) ис пи та ни ка чи је мај ке има ју ви со ко обра зо ва ње на под ска ли 
Син так са остварујe ма ње од осам по е на. 

Јед но фак тор ска ана ли за ва ри јан се по ка зу је да су раз ли ке у про сеч-
ним вред но сти ма ска ли ра них скор ва на под ска ли Син так са из ме ђу ис-
пи ти ва них под у зо ра ка ста ти стич ки зна чај не (F(2,207)=4,419; p=0,013). 
При ме ном Schef fe-oвог post hoc те ста утвр ђе но је да се уоче не раз ли ке 
мо гу за пра во при пи са ти зна чај но ве ћим по стиг ну ћи ма де це ви со ко о-
бра зо ва них мај ки на под ска ли Син так са у од но су на ис пи та ни ке чи је 
мај ке има ју за вр ше ну сред њу шко лу (p=0,046). 

Гра фи кон 2 – По стиг ну ћа ис пи ти ва не де це са под ска ли 
Се ман ти ка у од но су на обра зов ни ни во њи хо вих мај ки

Ис пи ти ва на де ца су, на осно ву вред но сти ска ли ра них ско ро ва на 
под ска ли Се ман ти ка, по де ље на у три гру пе, на исти на чин ка ко је то 
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учи ње но и за под ска лу Син так са. Је ди на раз ли ка је што ис пи та ни ци ко-
ји при па да ју нај ви шем пер цен тил ном ран гу има ју из ме ђу 12 и 16 по е на.

Сра змер но сво ме уче шћу у ис пи ти ва ном узор ку, про цен ту ал но је 
нај ве ћи број ис пи та ни ка (47,37%) са ско ро ви ма ни жим од 25. пер цен ти-
ла, чи је мај ке има ју за вр ше ну основ ну шко лу или за нат. Не што ви ше од 
тре ћи не (36,84%) де це мај ки ко је не ма ју сред ње обра зо ва ње оства ру је 
из ме ђу 8 и 11 бо до ва, док нај ви ше ско ро ве има са мо 15,79% ис пи та ни ка 
из ове гру пе. На су прот то ме, нај ви шем пер цен тил ном ран гу при па да го-
то во тре ћи на (32,69%) ис пи та ни ка чи је су мај ке за вр ши ле сред њу шко-
лу и 41,38% ис пи та ни ка чи је су мај ке за вр ши ле фа кул тет. 

По да ци при ка за ни на Гра фи ко ну 2 не дво сми сле но по ка зу ју да де ца 
обра зо ва ни јих мај ки оства ру ју, у про се ку, ве ћи број ска ли ра них ско ро-
ва на под ска ли Се ман ти ка у од но су на де цу ма ње обра зо ва них мај ки. 
Јед но фак тор ска ана ли за ва ри јан се по ка зу је да су уоче не раз ли ке ви со-
ко ста ти стич ки сиг ни фи кант не (F(2,207)=7,011; p=0,001). На кнад ним 
Schef fe-oвим те сто ви ма је утвр ђе но да ста ти стич ки зна чај не раз ли ке 
по сто је из ме ђу ис пи та ни ка чи је мај ке има ју нај ни жи сте пен обра зо ва ња 
и оста ле две гру пе ис пи та ни ка – оних чи је мај ке има ју сред њу шко лу 
(p=0,045), као и оних чи је су мај ке за вр ши ле фа кул тет (p=0,002).

До би је ни ре зул та ти су у скла ду са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња дру гих 
ауто ра. У на шем ис тра жи ва њу ни је утвр ђе на ве за из ме ђу ква ли те та ар-
ти ку ла ци је, ис пи та ног ај те ми ма под ска ле Го вор, и обра зов ног ни воа мај-
ке. До истих ре зул та та до ла зе и дру ги ауто ри (Dol lag han et al., 1999), ко-
ји на ла зе ве зу из ме ђу обра зов ног ни воа мај ки и сред ње ду жи не го во ра, 
бро ја раз ли чи тих ре чи и укуп ног бро ја ре чи, за бе ле же них у спон та ном 
го во ру њи хо ве тро го ди шње де це. Очи глед но се ра ди о по ка за те љи ма 
мор фо-син так сич ког и се ман тич ког раз во ја. На ве де не обла сти ко му ни-
ка ци о ног по на ша ња зна чај но су по ве за не са обра зов ним ни во ом мај ке и 
у на шем ис тра жи ва њу.

По зна то је да мај ке из по ро ди ца са ни ским со цио-еко ном ским ста-
ту сом при ча ју ма ње, ко ри сте огра ни че ни во ка бу лар, ре ђе по ста вља ју 
пи та ња и че шће има ју ко ер зи ван при ступ вас пи та ва њу де це (Hoff, La ur-
sen, & Tar dif, 2002). Пра ће њем ра ног го вор но-је зич ког раз во ја 1720-оро 
де це у Аустра ли ји утвр ђе но је да, осим би лин гви зма и го вор них по ре-
ме ћа ја у по ро ди ци, ни зак обра зов ни ста тус мај ке пред ста вља зна ча јан 
фак тор ри зи ка за ка сно про го ва ра ње. Ви ши обра зов ни ни во на ро чи то 
је по ве зан са сим бо лич ким аспек ти ма ко му ни ка ци је (Re illy et al., 2007). 

Већ је у дру гој го ди ни жи во та мо гу ће за бе ле жи ти ве ћи на пре дак у 
раз во ју про дук тив ног реч ни ка код де це обра зо ва них мај ки (Hoff, 2003). 
Лон ги ту ди нал ном сту ди јом на узор ку од 1909 ис пи та ни ка утвр ђе но је 
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ка ко обра зов ни ни во ро ди те ља мо ду ли ше на след не и сре дин ске ути ца-
је на по то њи раз вој вер бал ног ко е фи ци јен та ин те ли ген ци је. По ка за ло 
се да, упо ре до са ра стом обра зов ног ни воа ро ди те ља, ути цај на след них 
фак то ра по ста је све зна чај ни ји, што нас упу ћу је на за кљу чак да обра-
зо ва ни ро ди те љи омо гу ћа ва ју да се ге нет ски по тен ци ја ли њи хо ве де це 
ак ту е ли зу ју (Ro we, Ja cob son, & Van den Oord, 1999).

Ути цај обра зов ног ни воа мај ки на реч ник ис пи ти ва не де це утвр ђен 
је и у спе ци фич ној кул ту ри као што је ки не ска. За раз ли ку од ро ди те ља 
из Аме ри ке и за пад но е вроп ских зе ма ља, ки не ски ро ди те љи че сто го во ре 
та ко што ни зом по ста вље них пи та ња на во де де те на од го вор. Осим ове 
го вор не си ту а ци је, слич не кви зу, ро ди те љи у Ки ни охра бру ју сво ју де-
цу да ими ти ра ју го вор од ра слих и да пам те оп се жне на ра тив не це ли не. 
Иако се мо де ли ко му ни ка ци је са де цом из ме ђу на ше и ки не ске кул ту ре 
зна чај но раз ли ку ју, ис тра жи ва ња по ка зу ју да обра зо ва не мај ке у Ки ни 
че шће ини ци ра ју ко му ни ка ци ју са сво јом де цом и че шће при ча ју при че, 
што ди рект но ути че на бо га ће ње реч ни ка њи хо ве де це (Jin, 2002). 

Обра зов ни ни во мај ке пред ста вља, по све му су де ћи, дис тал ну ва-
ри ја блу, ко јом со цио-еко ном ски ста тус по ро ди це оства ру је ути цај на 
го вор но-је зич ки раз вој де те та, пре све га у до ме ну се ман ти ке и мор фо-
син так се. На ше ис тра жи ва ње не по ка зу је би тан ути цај обра зов ног ни воа 
мај ке на спо соб ност ар ти ку ла ци је, ни ти на раз вој праг мат ске ком пе тен-
ци је њи хо ве де це. 

Гра фи кон 3 – Вред но сти SIDC ско ра у од но су  
на обра зов ни ни во мај ке
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С об зи ром на то да су за кли нич ку про це ну ре ле вант не са мо не га-
тив не вред но сти SIDC ско ра це ло ку пан узо рак смо по де ли ли на три гру-
пе. Пр ву гру пу чи не ис пи та ни ци са ни ским вред но сти ма SIDC ско ра (од 
-26 до -7), ко је при па да ју вред но сти ма ма њим од 25. пер цен ти ла це ло-
ку пог узор ка. Дру гу гру пу чи ни ис пи та ни ци са не га тив ним вред но сти ма 
SIDC ско ра, ве ћим од 25. пер цен ти ла (од -7 до -1). По след њу, кли нич ки 
ире ле вант ну гру пу ис пи та ни ка, чи не де ца са по зи тив ним вред но сти ма 
овог ком по зит ног ско ра. 

Ана ли зом по да та ка при ка за них на Гра фи ко ну 3 ла ко се мо же уочи-
ти да су вред но сти SIDC ско ра уто ли ко ни же уко ли ко је обра зов ни ни во 
мај ке ве ћи. Раз ли ке у вред но сти ма SIDC ско ра у од но су на обра зов ни 
ни во мај ке ста ти стич ки су зна чај не (F(2,207)=4,846; p=0,009). На кнад-
ним Schef fe-oвим те сто ви ма утвр ђе на је ста ти стич ки сиг ни фи кант на 
раз ли ка у про сеч ним вред но сти ма SIDC ско ра из ме ђу де це чи је мај ке 
има ју сред њу шко лу и де це ви со ко о бра зо ва них мај ки (p=0,035), док је 
раз ли ка у вред но сти ма SIDC ско ра из ме ђу де це чи је мај ке при па да ју 
нај ни жој и нај ви шој обра зов ној гру пи на са мој гра ни ци ста ти стич ке зна-
чај но сти (p=0,055). 

Екс трем но ни ске вред но сти SIDC ско ра мо гле би да ука жу на по-
ја ву суп тил них, суп кли нич ких ма ни фе ста ци ја аути стич ког по ре ме ћа ја, 
тј. ши рег аути стич ког фе но ти па. По ја ва ши рег аути стич ког фе но ти па 
упра во је ка рак те ри стич на за ро ди те ље ин те ли гент не де це (Szat ma ri et 
al., 2000), ко ја мо гу ис по љи ти дис хар мо ни чан про фил ко му ни ка ци о ног 
по на ша ња, са ре ла тив но очу ва ним струк ту рал ним аспек ти ма је зи ка и 
из ра же ним про бле ми ма у до ме ну не вер бал не ко му ни ка ци је, со ци јал-
них ин тер ак ци ја и ис по ље них ин те ре со ва ња. Ова кав на лаз тре ба ту ма-
чи ти са мо као мо гу ћу тен ден ци ју ко ја се мо же про ве ри ти на ве ћем узор-
ку ис пи та ни ка. 

ЗА КЉУ ЧАК

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да обра зов ни ни во мај ке по зи тив но 
ути че на не ке еле мен те је зич ке струк ту ре њи хо ве де це, као што су се-
ман ти ка и мор фо син так са. За де цу ко ја по ти чу из сре ди на са ни ским 
со цио-еко ном ским ста ту сом по треб но је обез бе ди ти аде кват ну сти му-
ла ци ју, ка ко би се ком пен зо ва ли не га тив ни ефек ти ко ер зив ног ро ди тељ-
ства и не до вољ не је зич ке сти му ла ци је.

Бу ду ће ис тра жи вач ке про јек те овог ти па тре ба ло би осми сли ти та-
ко да се пре ва зи ђу огра ни че ња ак ту ел ног ис тра жи ва ња: не до вољ на ре-
пре зен та тив ност у од но су на оп шту по пу ла ци ју, ма ли број ис пи та ни ка 
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у од ре ђе ним под гру па ма и нео п ход ност при ме не ве ћег бро ја ин стру-
ме на та про це не. 
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MATERNAL EDUCATION AS DETERMINANT OF PRESCHOOL 
CHILDREN’S COMMUNICATION ABILITIES

NENAD GLUMBIĆ, BRANISLAV BROJČIN, MIRJANA ĐORĐEVIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

Numerous studies provided evidence that maternal education was 
related to child language development. The objective of this, explorative 
research, was to determine the nature of relationship between maternal 
education and various aspects of the child structural and pragmatic 
language functioning. 

The sample consisted of 97 (46.2%) boys and 113 (53.8%) girls, aged 
from 4 to 7 (M=5.75; SD=0.97). Their communication abilities were assessed 
by the Serbian version of the Children’s Communication Checklist. Participants 
were divided into three groups based on maternal education: those with 
unfinished high school (n=19), those with high-school education (n=104) 
as well as those, graduate from university (n=87). 

The obtained results showed that children of more educated mothers 
achieved significantly higher level of syntactic (p=0.013) and semantic 
(p=0.001) development than children of less educated mothers. There 
were no significant differences in pragmatics associated with maternal 
education. Children of more educated mothers also had higher scores of 
social deviance composite than comparable group. 

The obtained results indicate that insufficient maternal education 
should be considered as a risk factor for subsequent speech and language 
development of their children.  

KEY WORDS: language, pragmatics, socio-economic status
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Ба зич ни циљ ис тра жи ва ња се од но си на утвр ђи ва ње ути ца ја при ме ње-
ног трет ма на на ква ли тет и сте пен раз ви је но сти не у роп си хо ло шких функ-
ци ја раз ли чи тог сте пе на сло же но сти, као осно ве уче ња и школ ског по стиг-
ну ћа де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Као осно ва за про це ну ефе ка та 
при ме ње ног трет ма на по ста вље не су кон цеп ту ал не и пер цеп тив но-мо тор не 
спо соб но сти, вер бал не функ ци је и функ ци је па жње као и спо соб но сти уче ња 
и адап тив ног по на ша ња де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу у усло-
ви ма њи хо ве еду ка ци је стан дард не за на ше сре дин ско окру же ње. Прак тич-
ни циљ ис тра жи ва ња огле да се у мо гућ но сти ма про це не ефе ка та при ме ње ног 
трет ма на на оп шти раз вој ни по тен ци јал и спо соб но сти уче ња, од но сно са-
знај не ефи ка сно сти ис пи та не де це. Прак тич ни циљ та ко ђе је ре а ли зо ван 
кроз ком па ра тив ну ана ли зу о вих ре зул та та са по стиг ну ћем де це са оште ће-
њем слу ха у по је ди ним раз вој ним до ме ни ма.  

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на ста ти стич ки ви со ко сиг ни фи-
кант ну по ве за ност при ме ње ног трет ма на ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке и ис-
пи та них спо соб но сти и функ ци ја, на ро чи то у до ме ну чи та ња, мо тор них 
функ ци ја, по на ша ња и школ ског успе ха. За кљу чак је ба зи ран на ста ву да је 
при ме ном раз ли чи тих ме то да и ин ди ви ду ал но фор му ли са ним про гра ми ма 
ре ха бил та ци је, у ко ји ма кључ но ме сто за у зи ма де фек то лог,   мо гу ће  по бољ-
ша ти ефек те при ме ње ног трет ма на, ка ко у ин клу зив ним та ко и у екс клу-
зив ним усло ви ма еду ка ци је де це са раз ли чи тим вр ста ма раз вој них смет њи.

1 Рад је реализован у оквиру пројекта "Креирање протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма" (број 179025), који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије.
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Кључ не ре чи: еду ка ци ја, ре ха би ли та ци о ни трет ман, ин те лек ту ал на 
оме те ност.

УВОД

Ба зич ни циљ овог ис тра жи вач ког про јек та фо ку си ран је на по ку-
шај утвр ђи ва ња ути ца ја при ме ње ног де фек то ло шког ре ха би ли та ци о-
ног трет ма на на раз ви је ност не у роп си хо ло шких функ ци ја раз ли чи тог 
сте пе на сло же но сти, као осно ве уче ња и ког ни тив не ефи ка сно сти де це 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Као осно ва за про це ну ефе ка та при ме-
ње ног трет ма на по ста вље не су пер цеп тив но-мо тор не спо соб но сти, пој-
мов но-вер бал не функ ци је и вољ на па жња у од но су на спо соб но сти уче-
ња и адап тив ног по на ша ња де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
у усло ви ма њи хо ве еду ка ци је стан дард не за на ше сре дин ско окру же ње  
(Бо ја нин, 1985; Brac ken, 2000).

Oвaj  те о риј ски кон цепт од ре дио је ем пи риј ски оквир ис тра жи ва-
ња пре ма ко ме се функ ци је кон цеп ту а ли за ци је ана ли зи ра ју у од но су на 
пој мов но-вер бал не и пер цеп тив но-мо тор не спо соб но сти као и ме ха ни-
зме вољ не па жње чи јом раз вој ном ме ђу по ве за но шћу је бит но од ре ђен 
ква ли тет кон цеп ту ал не ис ку стве не осно ве. Ква ли тет њи хо ве ин тер ак ци-
је ре флек ту је се на спо соб но сти адап тив ног по на ша ња и уче ња у овој 
по пу ла ци ји де це. Ме ђу соб ном ин тер ак ци јом ових не у роп си хо ло шких 
функ ци ја раз ли чи тог сте пе на сло же но сти мо гу ће је де тер ми ни са ти ког-
ни тив ну ефи ка сност ис пи ти ва не по пу ла ци је де це (Dur ston, et al, 2006; 
По в ше-Ив кић и сар., 2000). 

У ра ду је при ме њен ре ха би ли та ци о ни трет ман ба зи ран на ме то ду 
ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке, ба зич но кон ци пи ран у зе мља ма фран цу-
ског го вор но-је зич ког под руч ја, а адап ти ран у на шој сре ди ни пре ма по-
тре ба ма де це са смет ња ма раз во ја и уче ња пре ма не у роп си хо ло шком 
ме то до ло шком кон цеп ту Ин сти ту та за мен тал но здра вље у Бе о гра ду ( 
Бо ја нин, 1985, Lo vet at al., 2003). Ра ди ши рег об ја шње ња кон цеп та ре е-
ду ка ци је пси хо мо три ке на гла си ће мо да се ра ди о ме то ду ко ји у осно ви 
пред ста вља пре ве жба ва ње или ре струк ту ра ци ју ис ку стве не кон цеп ту ал-
не осно ве са знај ног и оп штег раз вој ног по тен ци ја ла ба зи ра них на не у-
роп си хо ло шким струк ту ра ма и функ ци ја ма ко је чи не осно ву пси хо мо-
тор ног и сен зо мо тор ног функ ци о ни са ња у ра ним пе ри о ди ма раз во ја де-
те та, а ка сни је су осно ва са знај ном, мо тор ном и емо ци о нал ном функ ци-
о ни са њу де це ти пич не по пу ла ци је , као и де це са смет ња ма раз во ја (де ца 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу раз ли чи тог ка лен дар ског и школ ског 
уз ра ста, де ца са оште ће њем слу ха у пре лин гвал ном и/или лин гвал ном 
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пе ри о ду раз во ја го во ра и сл.) (Ко ва че вић, 2007). Ре е ду ка ци ја пси хо мо-
то ри ке ко ри сти по крет као осно ву ре ка пи ту ла ци је чи та вог раз вој ног то-
ка и од но са пре ма се би и дру ги ма у окви ру ег зи стен ци јал ног окру же ња 
у ко ме се од ви ја раз вој, вас пи та ње, обра зо ва ње и со ци јал но-емо ци о нал-
но функ ци о ни са ње у окви ру де чи је ег зи стен ци је  (Бо ја нин, 1986; Ма ће-
шић-Пе тро вић, 2007).

Сто га се прак тич ни циљ ис тра жи ва ња огле да у мо гућ но сти ма про це-
не ефе ка та при ме ње ног трет ма на на оп шти раз вој ни по тен ци јал и спе-
ци фич не спо соб но сти уче ња, од но сно ког ни тив не ефи ка сно сти де це са 
ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Као кри те ри јум ког ни тив не ефи-
ка сно сти де це у узор ку, у овом ра ду, пре ма кон цеп ту Gi bell-a, иза бра-
но је њи хо во по стиг ну ће у обла сти ма те ма тич ког ми шље ња и ма тер њег 
је зи ка јер се про блем дис ког ни ци је, без об зи ра на ни во ин те лек ту ал ног 
функ ци о ни са ња, нај че шће ма ни фе сту је кроз оте жан раз вој и фор ми-
ра ње пој мо ва и спо соб но сти у обла сти пи са ња, чи та ња и ма те ма тич ког 
ми шље ња (Brac ken, 2000; Lo vett, 2003; Ма ће шић-Пе тро вић, 2007).   

Циљ 

Као спе ци фи чан ис тра жи вач ки про блем у овом ра ду по сма тран је 
про блем са гле дан кроз пи та ње ка ко се ме ђу соб ни од но си на ве де них не-
у роп си хо ло шких функ ци ја раз ли чи тог сте пе на сло же но сти од ра жа ва ју 
на уче ње и по на ша ње де це са ла ком мен тал ном ре тар да ци јом у усло-
ви ма из ве де ног ре ха би ли та ци ног трет ма на. Циљ ис тра жи ва ња од но сио 
се на ис пи ти ва ње по ве за но сти не у роп си хич ких ви зу ел них и мо тор них 
функ ци ја као и па жње, уче ња и по на ша ња са из ве де ним трет ма ном ре е-
ду ка ци је пси хо мо то ри ке код де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
Прак тич не им пли ка ци је из ве де ног ис тра жи ва ња ба зи ра не су на мо гућ-
но сти ма де фи ни са ња но вих стра те ги ја и ме то да ра да са де цом са раз вој-
ним смет ња ма (де ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу и де ца са оште ће-
њем слу ха).

Узо рак

Узо рак ис тра жи ва ња је фор ми ран од 124 ис пи та ни ка са ла ком ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу основ но школ ског уз ра ста (од II до V раз ре да). 
IQ ис пи ти ва не де це кре ће су ра спо ну од 51 до 70, про це њен WISC ска-
лом ин те лек ту ал них спсоб но сти. Об у хва ће ни су ис пи та ни ци оба по ла, 
ка лен дар ског уз ра ста од 8 го ди на до 13 го ди на и 5 ме се ци. Ис пи та ни ци 
су тре ти ра ни ме то дом ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке у 33% слу ча је ва, док 
је њих 67% тре ти ра но дру гим ре ха би ли та ци о ним ме то да ма.
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Ме тод 

Ме тод де фек то ло шке ди јаг но сти ке об у хва тио је сле де ће мер не ин-
стру мен те, ска ле и ба те ри је те сто ва:

o ба те ри ја Лу ри ја-Не бра ска за де цу (LNNB-C) у про це ни пер цеп-
тив но-мо тор них, ма те ма тич ких спо соб но сти, чи та ња и пи са ња – 
кли нич ке раз вој не ска ле (Gol den, 1987) 

o тест упо тре бе пој мо ва (Test of Con cept Uti li za tion) за про це ну 
кон цеп ту ал них функ ци ја и спо соб но сти (Cra ger & La ne, 1981);

o Trail Ma king Test за про це ну вољ не па жње (Re i tan, 1971);
o Con ners ска ла про це не по на ша ња (Ke ith Con ners, 1969) за про-

це ну по на ша ња де це у школ ској си ту а ци ји,  и 
o To ken тест за про це ну го вор но-је зич ког раз во ја, пој мов но-вер-

бал них спо соб но сти, као и спо соб но сти сим бо лич ке об ра де и 
вер бал не фор му ла ци је про бле ма (Bol ler & Vig no lo, 1989).

Ис тра жи ва ње је спро ве де но то ком јед не школ ске го ди не у спе ци-
јал ним основ ним шко ла ма на ужој те ри то ри ји Бе о гра да и пре ма са др-
жа ји ма на став ног пла на и про гра ма ме тод ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке 
при ме њи ван је то ком стан дард ног школ ског трет ма на у тра ја њу ко је је 
тер ми ни са но ин дви ду ал ним по тре ба ма сва ког ис пи та ни ка по је ди нач но, 
а пре ма ин ди ка ци ја ма пред ви ђе ним од стра не мул ти ди сци пли нар ног 
школ ског ти ма у са рад њи са де фек то ло зи ма. 

У пе ри о ду из ве де ног ис тра жи ва ња при ме њи ва ни су и дру ги мо гу-
ћи ре ха би ли та ци о ни по ступ ци и про це ду ре ко ји ни су кон тро ли са ни као 
ис тра жи вач ке ва ри ја бле јер о њи ма ни смо по се до ва ли по дат ке, а ис пи-
та ни ци ни су би ли об у хва ће ни трет ма ном ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке у 
пред школ скол ском пе ри о ду. Сто га ће у за кључ ним раз ма тра њи ма би-
ти пред ло же ни дру ги ви до ви и мо гућ но сти при ме не са вре ме них ме то да 
ре ха би ли та ци је ко ји се по сво јој кон цеп ту ал ној за сно ва но сти раз ли ку ју 
од ис пи ти ва ног ре ха би ли та ци о ног трет ма на. Од ста ти стич ких ме то да 
при ме ње не су ме то де χ2 те ста и f ко е фи ци јент ко ре ла ци је. 
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Гра фи кон број 1- При ме ње не ме то де ре ха би ли та ци је  
и трет ма на 

Ис пи та ни ци тре ти ра ни ме то дом ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке при-
сут ни су у узор ку у 33% слу ча је ва, док је 67% ис пи та ног узор ка тре ти ра-
но дру гим ре ха би ли та ци о ним ме то да ма.

Табела бр. 1 -  Однос примењеног третмана  
и испитаних способности

метод
реедукац. 
психомо- 

торике

испитане способности

виз.-
прост. 

способн.

моторне 
функције

пажња писање читање
школски 

успех
пона- 
шање

Присуство 
третмана 

реедукације 

χ2=7,83
f=0,25
p=0,01

χ2=12,08
f=0,31
p<0,01

χ2=6,53
f=0,22
p=0,01

χ2=6,77
f=0,22
p=0,01

χ2=13,24
f=0,326
p<0,01

χ2=7,99
f=0,25
p<0,01

χ2=9,62
f=0,27
p<0,01

Одсуство 
третмана 

реедукације 
p > 0.05 p > 0.05 p> 0.05 p>0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Ре зул та ти при ка за ни у та бе ли ука зу ју на ста ти стич ки ви со ко сиг-
ни фи кант ну по ве за ност при ме ње ног трет ма на ре е ду ка ци је пси хо мо то-
ри ке и ис пи та них спо соб но сти и функ ци ја, на ро чи то у до ме ну чи та ња, 
мо тор них функ ци ја, по на ша ња и школ ског успе ха. 
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ДИ СКУ СИ ЈА

Ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ука за но је на не ко ли ко зна чај них обла-
сти за кљу чи ва ња о ефек ти ма при ме ње ног трет ма на ре е ду ка ци је пси хо-
мо то ри ке на раз вој и ког ни тив ну ефи ка сност де це са ла ком мен тал ном 
ре тар да ци јом. Основ ни за кљу чак од но си се на за па жа ње да је слу чај ним 
узор ком об у хва ће но ви ше од две тре ћи не ис пи ти ва не де це (67%) ко ја су 
тре ти ра на дру гим ре ха би ли та ци о ним ме то да ма или у њи ма ни су би ла 
об у хва ће на пре ма школ ским кри те ри ју ми ма по ста вље ним као осно ва за 
ин ди ка ци ју при ме не не ких ви до ва трет ма на. 

Ма њи део узор ка (33%) об у хва ћен је раз вој но-не у роп си хо ло шким 
кри те ри ју ми ма за при ме ну трет ма на ба зи ра ном на ме то ду ре е ду ка ци-
је пси хо мо то ри ке. Ин ди ка ци је за при ме ну овог ме то да од но си ле су се 
на при су ство ин ди ви ду ал них смет њи, ис по ље них у по је ди ним раз вој-
ним до ме ни ма. Сто га је у ра ду тре ти ран узо рак ко ји ни је био об у хва ћен 
груп ним трет ма ном ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке, што је бит но де тер ми-
ни са ло при ро ду до би је них ре зул та та ис тра жи ва ња. 

Ре зул та ти ма је та ко ђе ука за но да је при ме ње ни трет ман ста ти стич-
ки ви со ко сиг ни фи кант но по ве зан са ве ћи ном ис пи та них не у роп си хич-
ких обла сти раз во ја, из у зев у до ме ну ма те ма тич ког ми шље ња. Ти ме је 
по твр ђе на по ла зна те за о ме ђу по ве за но сти раз вој но раз ли чи тих спо соб-
но сти пре ма сте пе ну сло же но сти и њи хо вом ути ца ју на ква ли тет фор-
ми ра ног кон цеп ту ал ног ис ку ства, ко ји је у осно ви уче ња и по на ша ња 
де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, али и де це са оште ће њем слу ха 
(Пов ше-Ив кић, 2000; Lo vett, 2003; Dur ston, 2006, Ковачевић, 2007).

Из не те тврд ње су у скла ду са по да ци ма до са да шњих ис тра жи ва ња у 
овој обла сти у ко ји ма се ис ти че да ин тен зи ван тре нинг усме рен ка под-
сти ца њу кор ти кал них и суб кор ти кал них струк ту ра и функ ци ја, у емо-
ци о нал но при хва тљи вом окру же њу, зна чај но ути че на по ди за ње ни воа 
и ква ли те та функ ци о нал не ин те гра ци је сен зор них и мо тор них про це са 
ко ји су осно ва раз во ја пој мов но-вер бал них и дру гих сло же ни јих и ви-
ших мен тал них функ ци ја и спо соб но сти. Ја ча њем спо соб но сти не у рал-
не ин те гра ци је по бољ ша ва ју се спо соб но сти уче ња, по на ша ња и оп штег 
раз вој ног по тен ци ја ла де те та до ни воа ко ји му омо гу ћа ва мак си мал но 
ко ри шће ње раз вој них по тен ци ја ла и успе шни је функ ци о ни са ње уну тар 
ег зи стен ци јал ног окру же ња  (Бо ја нин, 1985; Brac ken, 2000; Ма ће шић-
Пе тро вић, 2007).  

У ра ду ни су ис пи ти ва ни ути ца ји при ме не дру гих ме то да ре ха би ли-
та ци је па их у овом сег мен ту ис тра жи ва ња ни је би ло мо гу ће по ре ди-
ти са ефек ти ма при ме не ме то да ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке што мо же 



ДЕФЕКТОЛОШКИ РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ТРЕТМАН РАЗВОЈНЕ ОМЕТЕНОСТИ ... 355

пред ста вља ти пред мет на ших бу ду ћих ис тра жи ва ња. Та ко ђе је зна чај но 
ис та ћи да су трет ма ни из во ђе ни то ком чи та ве школ ске го ди не два пу та 
не дељ но у тра ја њу од два ча са ка ко је пред ви ђе но школ ским кри те ри ју-
ми ма за из во ђе ње трет ма на, од но сно на став ним пла ном и про гра мом 
за ову по пу ла ци ју де це. У ра ду ни је тре ти ра на ком па ра тив на ана ли за са 
дру гим ме то да ма ре ха би ли та ци је јер они ни су ис пи ти ва ни  у овом ис-
тра жи ва њу већ је рад ди зај ни ран као сту ди ја де скрип тив ног ти па у ко јој 
је дат при каз при ме ње не ме то де ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке као јед ног 
од ме то да ко ји се у ре ха би ли та ци ји де це са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу при ме њу је у си ту а ци ји њи хо ве стан дард не еду ка ци је.

По сто је ће сла бо сти у ре ха би ли та ци ји и трет ма ну ове де це мо гу ће је 
пре ва зи ћи на два на чи на:

o ин ди ви ду ал но фор му ли са ним про гра ми ма ре ха би ли та ци о ног 
трет ма на пре ма спе ци фич но сти ма и по тре ба ма сва ког де те та 
по је ди нач но 

o при ме ном раз ли чи тих ме то да еду ка ци је и ре ха би ли та ци је ко ји-
ма би се пре ва зи ла зи ле сла бо сти тра ди ци о нал не ре ха би ли та ци је 
ове по пу ла ци је де це у на шој сре ди ни (Мон те со ри ме тод, ме тод 
драм ских ра ди о ни ца, мул ти мо дал но ори јен ти сан ме тод усме-
рен на по на ша ње и хи пер ки нет ско функ ци о ни са ње ин ди ви дуе, 
ме тод драм ских ра ди о ни ца као еду ка тив ни и ре ха би ли та ци о ни 
по сту пак као и ме тод ком пју тер ске еду ка ци је и ре ха би ли та ци је).

ЗА КЉУ ЧАК

o Ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ука за но је на по сто ја ње ста ти стич ки 
ви со ко си ги ни фи кат ног од но са из ме ђу ис пи та них не у роп си хо-
ло шких функ ци ја раз ли чи тог сте пе на сло же но сти чи јом ин тер-
ак ци јом је де тер ми ни сан ква ли тет кон цеп ту ал ног ис ку ства као 
осно ве са знај ног функ ци о ни са ња у ис пи та ним до ме ни ма ви зуо-
пер цеп тив ног и мо тор ног финк ци о ни са ња, па жње, по на ша ња и 
школ ског по стиг ну ћа, а у од но су на при ме ње ни ме тод трет ма на 
ис пи та не по пу ла ци је де це. 

o Ука за но је на зна чај уво ђе ња ино ва ци ја у ре ха би ли та ци о ном 
трет ма ну де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, ко је би об у хва ти-
ле ка ко ин ди ви ду а лан при ступ пла ни ра њу и про гра ми ра њу у ре-
ха би ли та ци ји и трет ма ну (ин ди ви ду ал ни еду ка тив ни и тре нинг 
пла но ви)  та ко и уво ђе ње но вих ме то да де фек то ло шке ре ха би ли-
та ци је као што су Мон те со ри ме тод, ме тод драм ских ра ди о ни ца 
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као и аси стив не тех но ло ги је уз ком пју тер ску ди јаг но сти ку и ре-
ха би ли та ци ју раз вој них по тен ци ја ла ове де це. 

o Та ко ђе ис ти че мо као успе шне ме то де ре ха би ли та ци је и трет ма-
на сен зо мо тор ни ме тод Џин Ај рис (Jean Ayres), за тим те ра пи ју 
по кре том и пле сом Хе лен Пејн (He len Payne) ко ја се у ино стра-
ном окру же њу већ ду жи низ го ди на успе шно при ме њу је у ра ду са 
де цом и од ра слим ли ци ма са смет ња ма раз во ја, ка ко са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу та ко и са оште ће њем слу ха што је ис так ну-
то у на шим ра ни јим ис тра жи ва њи ма на ову те му (Ма ће шић-Пе-
тро вић, Ко ва че вић, Ђу рић-Здрав ко вић, 2012). 
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SPECIAL EDUCATIONAL AND REHABILTATIONAL TREATMENT  
OF THE DEVELOPMENTAL DISABILITIES-IMPLICATIONS 

IN OUR ENVIRONMENT

DRAGANA MAĆEŠIĆ-PETROVIĆ, JASMINA KOVAČEVIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

The paper treats the possibility of implementation the new methods of 
treatment in population of children with intellectual disability and hearing 
impairments. In this study we try to find out what are the relationships 
between implemented method of reeducation of psychomotor ability and 
cognitive functions with school achievement in sample treated with this 
method of treatment. We try to find out what are the possible methods which 
can be implemented in rehabilitation and education of tested children. 
The sample was formed of 124 school aged children with mild intellectual 
disabilities, both gender distribution, chronologically  distributed from 8 to 
13.5 years. Special educational diagnostic procedures were implemented in 
testing abilities such as attention, visuo-spatial abilities, motor functions, 
behavior  and school achievement of children with intellectual disabilities. 
Results point out the high statistically relationship between the tested 
variables and implemented treatment. We conclude about the necessity of 
implementation the new method of treatment such as computer treatment, 
educational workshops, sensory motor method, dance and movement 
therapy, etc. in children njith intellectual disabilities same as in the children 
with  hearing impairments.

KEY WORDS: education, rehabilitational treatment, intellectual 
disability.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТРЕБА ВАСПИТАЧА ЗА 
ПОДРШКОМ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНКЛУЗИВНОГ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА1
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Пред школ ско ин клу зив но вас пи та ње и обра зо ва ње се су о ча ва са те шко-
ћа ма у при ме ни и ре а ли за ци ји ин ди ви ду ал них обра зов них пла но ва у пред-
школ ским уста но ва ма. Је дан од раз ло га је и не до вољ на струч на оспо со бље-
ност вас пи та ча.

Ово ис тра жи ва ње има ло је за циљ да иден ти фи ку је по тре бе вас пи та-
ча за по др шком у ре а ли за ци ји ин клу зив ног обра зо ва ња и утвр ди те шко ће у 
при ме ни и ре а ли за ци ји ин ди ви ду ал них обра зов них пла но ва у пред школ ским 
уста но ва ма. 

Иден ти фи ка ци ја по тре ба вас пи та ча за по др шком у ре а ли за ци ји ин клу-
зив ног вас пи та ња и обра зо ва ња, ука зу је на до ми ни ра ју ће те шко ће са ко ји ма 
се вас пи та чи сре ћу у ра ду са де цом са по себ ним по тре ба ма, по пут уоча ва ња 
обла сти нео п ход не по др шке де те ту са по себ ним по тре ба ма, ода би ра ак тив-
но сти и при ла го ђа ва ња ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма, из ра де 
и ре а ли за ци је ин ди ви ду ал них обра зов них про гра ма, итд., чи ме се на гла ша ва 
ва жност де фек то ло шког ра да у пред школ ским уста но ва ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де ца са по себ ним по тре ба ма, ин клу зи ја,  пред школ ско 
вас пи та ње и обра зо ва ње
 

1  Рад је реализован у оквиру пројекта “Креирање протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма” (број 179025), подржан од  Министарства просвете и науке 
Републике Србије.
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УВОД

Обра зов ни си стем ши ром све та у раз ви је ним зе мља ма про ла зи кроз 
ре фор му. Јед на од тих ре фор ма се од но си на укљу чи ва ње де це са те шко-
ћа ма у раз во ју у ре дов не шко ле и вр ти ће (Ain scow, Mi les, 2008; Mit tler, 
2002; Smith-Da vis, 2002). 

Ин клу зи ја је тер мин ко јим се из ра жа ва спрем ност да се сва ко де те 
обра зу је што је мо гу ће оп ти мал ни је у вр ти ћу или шко ли ко ју би ина че 
по ха ђа ло. Де те са оме те но шћу има пу на пра ва на сво је ме сто у њој по-
пут сва ког дру гог де те та (Tho ma zet, 2009). Ин клу зи ја под ра зу ме ва ува-
жа ва ње де чи јих, ин ди ви ду ал них по тре ба, мо гућ но сти, ин те ре со ва ња и 
об ли ко ва ње вас пит но-обра зов ног про це са у скла ду са тим по тре ба ма, 
мо гућ но сти ма и ин те ре со ва њи ма. Је дан од основ них ци ље ва ин клу зив-
не на ста ве је сте ства ра ње усло ва за за до во ља ва ње ин ди ви ду ал них по-
тре ба сва ког де те та. Упра во свест о раз ли ка ма ме ђу де цом је сте по чет ни 
ко рак за раз ми шља ње о то ме ка ко да се на ста ва при ла го ди њи хо вим ин-
ди ви ду ал ним осо бе но сти ма (Ву ја чић, 2009). 

Стан ко вић-Ђор ђе вић (2006), на во ди да си стем обра зо ва ња и вас-
пи та ња де це са раз вој ним смет ња ма у на шој зе мљи про мо ви ше јед на ка 
пра ва на шко ло ва ње све, па и де це са смет ња ма у раз во ју. То је хо ри зон-
та лан мо дел са три основ на па ра лел на си сте ма, а то су:

 – Ин клу зив ни мо дел, укљу чи ва ње де це у вр шњач ке гру пе, где се ра ди 
по ре дов ним про гра ми ма уз до дат ну по др шку и по моћ овој де ци;

 – Ин те гра тив ни си стем са по себ ним вас пит но-обра зов ним гру па-
ма у си сте му ре дов них гру па, где са де цом ра де де фек то ло зи по 
по себ ним про гра ми ма и сред стви ма при ла го ђе ним де ци, а ин те-
гра ци ја се оства ру је кроз не ке за јед нич ке ак тив но сти;

 – Си стем спе ци јал ног вас пи та ња и обра зо ва ња у спе ци јал ним 
шко ла ма, на ме ње но де ци са те жим оште ће њи ма. 

Чла ном 34., За ко на о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу (2010), 
ре гу ли сан је пред школ ски вас пит но-обра зов ни рад са де цом са смет ња-
ма у раз во ју.

„Де ца са смет ња ма у раз во ју оства ру ју пра во на пред школ ско вас пи-
та ње и обра зо ва ње у вас пит ној гру пи, у вас пит ној гру пи уз до дат ну по-
др шку и ин ди ви ду ал ни вас пит но-обра зов ни план и у раз вој ној гру пи, на 
осно ву ин ди ви ду ал ног вас пит но-обра зов ног пла на, у скла ду са За ко ном.“

„Пред школ ска уста но ва ко ја је упи са ла де те са смет ња ма у раз во ју 
мо же да утвр ди по тре бу за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не 
или со ци јал не по др шке и у том слу ча ју упу ћу је зах тев иза бра ном ле ка ру 
над ле жног до ма здра вља, од но сно ин тер ре сор ној ко ми си ји за про це ну 



361ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТРЕБА ВАСПИТАЧА ЗА ПОДРШКОМ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ...

тих по тре ба и за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не или со ци јал-
не по др шке, ко ју утвр ђу је ин тер ре сор на ко ми си ја.“

Вас пит но-обра зов ни рад у пред школ ској уста но ви оства ру је се на 
осно ву пред школ ског про гра ма. Пред школ ским про гра мом раз ра ђу-
ју се и на чи ни раз ви ја ња ин ди ви ду а ли зо ва ног при сту па у оства ри ва њу 
вас пит но-обра зов ног ра да, ра ди пру жа ња до дат не по др шке де ци, по себ-
но де ци са смет ња ма у раз во ју, де ци на бол нич ком ле че њу, де ци из со-
цио-еко ном ских или из дру гих раз ло га угро же них сре ди на у вас пит ној 
гру пи, уз ува жа ва ње раз вој них, обра зов них, здрав стве них и со цио-кул-
тур них по тре ба де це (Члан 16, 2010).

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да де ца  ти пич не по пу ла ци је,  а ко ја  су обра-
зо ва на у ин клу зив ним вр ти ћи ма, има ју по зи тив ни ји став пре ма љу ди ма 
ко ји се раз ли ку ју од њих. Ве ћа  је ве ро ват но ћа да ће де ца пре у зе ти ве ћу 
дру штве ну од го вор ност и по ка за ти ви ше со ци јал ног са мо по у зда ња уко-
ли ко су обра зо ва на у ин клу зив ним вр ти ћи ма (Sta ub, Peck, 1995). Де ца са 
по себ ним по тре ба ма и вр шња ци из оп ште по пу ла ци је у ин клу зив ним  вр-
ти ћи ма,  уз  по ја ча ну  со ци јал ну  ин тер ак ци ју,  раз ви ја ју  при ја тељ ство и 
по зи тив не со ци јал не од но се. Ин клу зив на обра зов на прак са об у хва та низ 
пред но сти ко је се од но се на по ви ше ну мо ти ва ци ју и на пре до ва ња у уче њу 
(Snell, Vog tle, 1996).

Као основ не пре пре ке оства ри ва ња иклу зи је на во ди се не до вољ на 
струч на оспо со бље ност за ову вр сту ра да, не по сто ја ње ком плет них стуч-
них ти мо ва у ве ћи ни уста но ва, не рас по ла га ње до вољ ном ко ли чи ном 
по треб ног ди дак тич ког ма те ри ја ла, као и не по сто ја ње ин ди ви ду ал них 
вас пит но-обра зов них пла но ва за рад са де цом са по себ ним по тре ба ма 
(Ста ни са вље вић-Пе тр о вић, 2010). Та ко ђе, при сут на је и не га тив на ко-
но та ци ја ста во ва вас пи та ча. Пре ма ис тра жи ва њу Стан ко вић-Ђор ђе вић 
(2006), вас пи та чи у нај ве ћем бро ју (50,25%), сма тра ју да де ца са раз вој-
ним смет ња ма тре ба ју да бу ду сме ште на у раз вој не гру пе при ре дов ним 
вр ти ћи ма, док са мо 8,46% сма тра да ова де ца тре ба да по ха ђа ју ре дов не 
вр ти ће. Пре о ста ли број сма тра да де ца са раз вој ним смет ња ма тре ба се 
вас пи та ва ју и обра зу ју у спе ци јал ним вр ти ћи ма.

Be geny и Mar tens (2007) спро ве ли су ме та-ана ли зу це ло куп не, до 
та да до ступ не,  ли те ра ту ре на те му ин клу зи је са под руч ја Ита ли је (зе-
мља са нај ду жом тра ди ци јом у при ме ни ин клу зи је на све ту) и про на ла зе 
да нај ве ћи про це нат ис тра жи ва ња об у хва та ис пи ти ва ње ста во ва (сур веј 
ме тод), те да је све га не ко ли ко сту ди ја под ра зу ме ва ло екс пе ри мен тал ни 
при ступ. Та ко ђе, на во де да сур веј ис тра жи ва ња углав ном да ју ре зул та те 
ко ји иду у при лог ин клу зи ји, док ре зул та ти екс пе ри мен тал них ис тра-
жи ва ња до во де бе не фи ци је ин клу зи је у пи та ње. При то ме, под вла че да 
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ве ћи на сур веј ис тра жи ва ња, у Ита ли ји и из ван ње, за пра во не тре ти ра 
су штин ска пи та ња ин клу зи је, по што (стр. 90) „...ви ше ис тра жи ва ња из-
у ча ва ста во ве ин ди ви дуа пре ма ин клу зи ји и уче ни ци ма са оме те но шћу, 
не го што ис пи ту је ди рект ни је ака дем ске и со ци јал не ис хо де ко ји про-
из и ла зе из ин клу зи је“. „Сто га, иако је ита ли јан ски мо дел ин клу зи је на 
гла су као гло бал на де мон стра ци ја да је ин клу зи ја го то во свих уче ни ка 
са оме те но шћу мо гу ћа, чи ни се да за пра во по сто ји вр ло ма ло до ка за у 
по гле ду ди рект них ис хо да и ко ри сти од та квих на по ра“ (стр. 89). Ауто ри 
за кљу чу ју да је им пе ра тив спро во ђе ње ви ше екс пе ри мен тал них (и ди-
рект ни јих не ек спе ри мен тал них) ис тра жи ва ња, ко ја би об у хва ти ла ка ко 
пи та ња ши рих ис хо да и им пли ка ци ја ин клу зи је, та ко и да ла од го во ре на 
ра фи ни ра ни ја пи та ња, по пут утвр ђи ва ња кон крет них фак то ра под ко ји-
ма је ин клу зи ја нај оп ти мал ни ја. 

Scruggs и Ma stro pi e ri (1996) у свом пре гле ду ука зу ју да на став ни-
ци мо гу да до жи вља ва ју ин клу зи ју као из вор по те шко ћа и фру стра ци ја. 
На став ни ци углав ном ис по ља ва ју не га тив не ста во ве пре ма укљу чи ва њу 
уче ни ка са сен зор ним по ре ме ћа ји ма,  де це са ла ком ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу, а от пор је на ро чи то из ра жен пре ма уче ни ци ма са зна ци ма 
агре сив ног и хи пе рак тив ног по на ша ња (Avra mi dis et al., 2000; Хр њи ца, 
Сре те нов, 2003;  Ga maz, 2004; Lifshitz, 2004;  Ćuk, 2006). Спрем ни ји су 
да при хва те уче ни ке са те ле сним ин ва ли ди те том и хро нич ним обо ље-
њи ма ( So o dak et al., 1998; Ga maz, 2004; Alg ha zo, Gaad, 2004).  

Са свим је ја сно да ефек ти ин клу зи је пре вас ход но за ви се од то га у 
ко ли кој ме ри су сви уче сни ци вас пит но-обра зов ног про це са аде кват но 
и сход но њи хо вој уло зи у том про це су, при пре мље ни за ње ну ре а ли за-
ци ју. У том сми слу, ово ис тра жи ва ње пред ста вља по ку шај да се, ис пи-
ту ју ћи те шко ће на ко је вас пи та чи на и ла зе то ком из ра де и ре а ли за ци је 
ин ди ви ду ал них обра зов них пла но ва, као и иден ти фи ко ва њем обла сти 
нео п ход не по др шке вас пи та чи ма, још јед ном ука же на зна чај обез бе ђи-
ва ња аде кват не по др шке вас пи та чи ма у про це су ре ла и за ци је ин клу зив-
ног вас пи та ња и обра зо ва ња.

  

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По ла зе ћи са хи по те тич ког ста но ви шта да вас пи та чи из пред школ-
ских уста но ва ни су до вољ но еду ко ва ни за при ме ну и ре а ли за ци ју ин ди-
ви ду ал них обра зов них пла но ва, те да им је нео п ход на по моћ де фек то-
ло га, циљ ис тра жи ва ња је иден ти фи ка ци ја по тре бе вас пи та ча за по др-
шком у ре а ли за ци ји ин клу зив ног вас пи та ња и обра зо ва ња и утвр ђи ва ње 
те шко ћа у при ме ни и ре а ли за ци ји ин ди ви ду ал них обра зов них пла но ва 
у пред школ ским уста но ва ма. 
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МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА У ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ

Ис тра жи ва ње је оба вље но у Ужи цу, у пред школ ској уста но ви „Ужи-
це“, и у Бе о гра ду, у пред школ ској уста но ви „Све ти Са ва“, у пе ри о ду од 
де цем бра 2011. до фе бру а ра 2012. го ди не.

Узо рак је фор ми ран од 32 вас пи та ча, за по сле на у овим пред школ-
ским уста но ва ма, рав но мер но ди стри бу и ран. Нај ве ћи број ис пи та ни ка 
(22 или 68,75 %) по се ду је VI сте пен струч не спре ме (Пе да го шка ака де-
ми ја за вас пи та че), а оста ли ви со ку школ ску спре му. Нај ве ћи број ис пи-
та ни ка (15 или 46,87 %) има из ме ђу 21 и 30 го ди на рад ног ста жа, оста ли 
део узо р ка ис под 20 го ди на.

За при ку пља ње по треб них по да та ка ко ри шћен је Упит ник ко ји је по-
де љен у две це ли не. Пр ву це ли ну чи ни пет пи та ња, ко ја се од но се на 
оп ште по дат ке о вас пи та чу (пол; на зив уста но ве у ко јој ра де; обра зо ва-
ње; сте пен струч не спре ме; го ди не рад ног ста жа). Дру гу це ли ну чи ни 8 
пи та ња – тврд њи Ли кер то вог ти па, ко ји ма се ис пи ту је сте пен сла га ња 
вас пи та ча са тврд њом у по гле ду основ них чи ни о ца ко ји мо гу ути ца ти на 
по сти за ње успе ха у ре а ли за ци ји ин клу зив ног пред школ ског вас пи та ња 
и обра зо ва ња, по пут:

 – уоча ва ње обла сти нео п ход не по др шке де те ту са по себ ним по-
тре ба ма,

 – ода бир ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма,
 – при ла го ђа ва ње ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма,
 – ре а ли за ци ја ак тив но сти у гру пи у ко јој се на ла зи и де те са по себ-

ним по тре ба ма,
 – из ра да и ре а ли за ци ја ин ди ви ду ал них обра зов них про гра ма, итд.

Ан ке ти ра ње вас пи та ча је би ло ано ним но.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ РА ДА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Нај ве ћи број ис пи та ни ка, 17 или 53,12%, углав ном ни је са гла сан 
са тврд њом „ла ко уоча вам обла сти нео п ход не по др шке де те ту са по себ-
ним по тре ба ма“, као јед ног од чи ни о ца ко ји мо же ути ца ти на по сти за-
ње успе ха у ре а ли за ци ји ин клу зив ног обра зо ва ња. Исти број ис пи та ни ка 
ни је са гла сан и углав ном ни је са гла сан са тврд њом „не мам про бле ма 
у ода би ру ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма“. Сте пен сла га ња 
вас пи та ча са оста лим на ве де ним тврд ња ма углав ном је не га ти ван, из у-
зев код тврд ње  „мно ге ак тив но сти у гру пи би се лак ше спро во ди ле да 
имам по моћ де фек то ло га“, где се чак 59.37% ис пи та ни ка из ја сни ло да 
су у пот пу но сти са гла сни, а 21.87% као углав ном са гла сни. 
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Та бе ла 1. Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма сте пе ну сла га ња  
са тврд ња ма у по гле ду чи ни ла ца зна чај них за ре а ли за ци ју  

ин клу зив ног пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња
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N % N % N % N % N % N % N %

Лако уочавам 
области неопходне 
подршке детету са 

пос.потребама

3 9,37 1 3,12 17 53,12 9 28,12 2 6,25 0 0 32 100

Немам проблема у 
одабиру активности 
за дете са посебним 

потребама

4 12,5 6 18,75 11 34,37 7 21,87 3 9,37 1 3,12 32 100

Немам проблема 
у прилагођавању 

активности за 
дете са посебним 

потребама

3 9,37 8 25 13 40,62 5 15,62 3 9,37 0 0 32 100

Немам проблема 
у реализацији 

активности у групи 
у којој се налази и 
дете са посебним 

потребама

2 6,25 8 25 12 37,5 8 25 1 3,12 1 3,12 32 100

ИОП значајно 
помаже васпитач. у 
дефин. активности 
за дете са посебним 

потребама

3 9,37 2 6,25 3 9,37 10 31,25 10 31,25 4 12,5 32 100

У потпуности сам 
обучен/а за израду 

ИОП-а
5 15,62 10 31,25 5 15,62 7 21,87 2 6,25 3 9,37 32 100

У потпуности 
сам обучен/а за 

реализацију ИОП-а
4 12,5 11 34,37 5 15,62 7 21,87 2 6,25 3 9,37 32 100

Многе активности 
у групи би се 

лакше спроводиле 
да имам помоћ 

дефектолога

1 3,12  0 0 5 15,62 7 21,87 19 59,37 0 0 32 100
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ЗА КЉУ ЧАК

   До ми ни ра ју ће те шко ће са ко ји ма се вас пи та чи сре ћу у ра ду са де-
цом са по себ ним по тре ба ма су: 

 – уоча ва ње обла сти нео п ход не по др шке де те та са по себ ним по-
тре ба ма (са мо 6,25% ис пи та ни ка сма тра да ла ко уоча ва обла сти 
нео п ход не по др шке де те ту са по себ ним по тре ба ма),

 – ода бир ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма (са мо 9,37% 
ис пи та ни ка сма тра да не ма про бле ма у ода би ру ак тив но сти за 
де те са по себ ним по тре ба ма),

 – при ла го ђа ва ње ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма ( 
9,37% ис пи та ни ка сма тра да не ма про бле ма у при ла го ђа ва њу 
ак тив но сти за де те са по себ ним по тре ба ма), 

 – ре а ли за ци ја ак тив но сти у гру пи у ко јој се на ла зи де те са по себ-
ним по тре ба ма (са мо 1 од 32 ис пи та ни ка, од но сно  3,12% ис-
пи та ни ка сма тра да не ма про бле ма у ре а ли за ци ји ак тив но сти у 
гру пи у ко јој се на ла зи и де те са по себ ним по тре ба ма),

 – ИОП зна чај но по ма же вас пи та чи ма у де фи ни са њу ак тив но сти 
за де те са по себ ним по тре ба ма (31,25% ис пи та ни ка у пот пу но-
сти се сла же са овом тврд њом),

 – вас пи тач је об у чен за из ра ду ИОП-а ( са мо 6,25% ис пи та ни ка 
сма тра да је об у чен за из ра ду ИОП-а),

 – вас пи тач је об у чен за ре а ли за ци ју ИОП-а (од укуп ног бро ја ис пи-
та ни ка, са мо 6,25% сма тра да је об у чен за ре а ли за ци ју ИОП-а),

 – мно ге ак тив но сти у гру пи би се лак ше спро во ди ле да вас пи та чи 
има ју по моћ де фек то ло га (59,37%  ис пи та ни ка  у пот пу но сти се 
сла же са овом тврд њом).

  До са да шња ис ку ства у ре а ли за ци ји ин клу зив ног пред школ ског вас-
пи та ња и обра зо ва ња ипак оба ве зу ју на на уч но уте ме љен, пот по мог нут 
ем пи риј ским са зна њи ма, при ступ у на ред ном пе ри о ду, за рад те жње за 
бо љим учин ци ма. Пре све га:  

 –  Де фи ни са ње кри те ри ју ма из бо ра де це са смет ња ма у раз во ју, 
ко ју ће об у хва та ти ре дов не пред школ ске уста но ве и  про гра ма 
ко је ће ре а ли зо ва ти, не из у зи ма ју ћи из ви да да овај ни во под ра-
зу ме ва еду ка ци ју, ре ха би ли та ци ју и за шти ту,;

 – Де фи ни са ње пред у сло ва ко је мо ра ју ис пу ња ва ти ре дов не пред-
школ ске ин сту ту ци је, ка ко би иза шле у су срет ди фе рен ци ра ним 
по тре ба ма де це са смет ња ма у раз во ју, по пи та њу ка дров ске, 
про стор не и  ма те ри јал не обез бе ђе но сти, те све у куп не ор га ни-
за ци је;



366 Данијела Илић-Стошовић и сар.

 –  Из ра да и им пле мен та ци ја ин ди ви ду ал них раз вој но еду ка тив них 
про гра ма  (Ни ко лић, Илић, 2007).

Ин ди ви ду ал ни еду ка тив ни про гра ми омо гу ћа ва ју по др шку де ци са 
смет ња ма у раз во ју укљу че ним у ре дов не пред школ ске уста но ве. Са-
др жа ји и ме то де ових про гра ма од ре дју ју се де таљ ним ди јаг но стич ким 
по ступ ци ма. Про гра ми су ди зај ни ра ни на осно ву утвр дје них ди фе рен-
ци јал но-ди јаг но стич ких спе ци фич но сти. Си сте мат ски ор га ни зо ва но и 
бри жљи во спро ве де но објек тив но про це њи ва ње мо ра да ти од го во ре на 
пи та ња из сле де ћих под руч ја: мо гућ ност сен зор них при је ма и пер цеп-
тив них ин тер пре та ци ја, про стор на и вре мен ска ор јен та ци ја, па жња и 
пам ће ње (да кле, оних функ ци ја по ве за них са при је мом, раз у ме ва њем 
и пам ће њем по да та ка), али и њи хо ву екс пре си ју кроз кроз два или ви ше 
мо да ли те та: гру би мо тор ни аут пут, фи ну мо то ри ку и го вор. Са укљу чи-
ва њем у основ ну шко лу, ин те вен ци је за по др шку овим ма ње раз ви је ним 
под руч ји ма усту па ју ме сто ве ћем на гла ску на спе ци фич ној по др шци 
ака дем ским пред ме ти ма (Ни ко лић, Илић-Сто шо вић, Илан ко вић, 2003).

      На ве де ни за кључ ци не дво сми сле но ука зу ју на нео п ход ност пру-
жа ња по др шке вас пи та чи ма у ре а ли за ци ји ин клу зив ног обра зо ва ња. 
Обла сти ко је су у овом ра ду иден ти фи ко ва не као оне ко је зах те ва ју од-
ре ђе ни вид по др шке су: ана ли за си ту а ци је и при ку пља ње по да та ка о де-
те ту, из ра да пе да го шког про фи ла де те та, од ре ђи ва ње при о ри те та у пру-
жа њу по др шке, раз ви ја ње стра те ги је по др шке, крај њих ци ље ва пру жа ња 
по др шке и де таљ ног пла на ак тив но сти. У свим на ве де ним обла сти ма де-
фек то лог се ја вља као струч њак ко ји би сво јим ком пе тен ци ја ма мо гао 
да од го во ри на све про бле ме и по те шко ће на ко је се на и ла зи при ли ком 
из ра де и ре а ли за ци је ИОП-а. Та ко ђе, овај ка дар би да вао струч ну по др-
шку оним струч ња ци ма ко ји се ба ве вас пи та њем и обра зо ва њем пред-
школ ске де це, а ко ји то ком свог про фе си о нал ног уса вр ша ва ња ни су сте-
кли од го ва ра ју ће ком пе тен ци је за рад са де цом са смет ња ма у раз во ју. 
Овај рад је по твр дио ап со лут ну нео п ход ност укљу чи ва ња де фек то ло га у 
струч ни тим пред школ ских уста но ва, ко је вас пит но-обра зов ни про це-
сом об у хва та ју и де цу са раз вој ним смет ња ма.
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DO KINDERGARTEN TEACHER NEED SUPPORT  
IN REALIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION?

DANIJELA ILIĆ-STOŠOVIĆ, SNEŽANA NIKOLIĆ,  
SNEŽANA ILIĆ, MARICA DRČELIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Beograd

SUMMARY

The preschool education is coping with many difficulties  during the 
process of implementation and realization of  Individual Education Plans. 
One of the many reasons for such situation may be low professional training 
of teacher for creating and implementing Individual Education Plans.

The aim of this research was to establish do kindergarten teachers need 
support in realization of inclusive education. Also, the aim was to establish 
kind of difficulties during the implementation and realization of Individual 
Education Plans in preschool institution. 

The results show that teacher in kindergarten have many problems 
in identification of child`s need, selection and adaptation of activities for 
children with special need, creating and implementing Individual Education 
Plans for such a children etc.  The results strongly implies the importance 
of support that special education teacher can give to kindergarten teachers.

KEY WORDS: children with special needs, inclusion, preschool 
education.
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Циљ овог ра да је да се ис пи та ју раз ли ке у ста во ви ма, ин тер ак ци ји, за-
бри ну то сти и  са мо е фи ка сно сти на став ни ка у по гле ду ин клу зив ног обра зо-
ва ња у од но су на кон такт с осо ба ма с оме те но шћу, об у че ност на став ни ка и 
ис ку ство у по сло ви ма пру жа ња по др шке осо ба ма с оме те но шћу. 

Узо рак је чи ни ло 420 на став ни ка,  уз ра ста од 20 го ди на ста ро сти рас-
по ре ђе них у пет уз ра сних ка те го ри ја,  из пет гра до ва у Ср би ји. У ис тра жи-
ва њу смо ко ри сти ли Упит ник о де мо граф ским по да ци ма, Ска лу о ста во ви ма 
пре ма ин клу зи ји, Ска лу за бри ну то сти за спро во ђе ње ин клу зив не прак се и 
Ска лу са мо е фи ка сно сти у спро во ђе њу ин клу зив не прак се. 

Ре зул та ти по ка зу ју да кон такт са осо ба ма са по себ ним обра зов ним 
по тре ба ма (ПОП) има по зи ти ван ути цај на ста во ве пре ма ин клу зи ји. На-
став ни ци ко ји ни су има ли кон такт по ка зу ју ви ши сте пен уз не ми ре но сти у 
ин тер ак ци ји са ПОП, од на став ни ка ко ји су има ли то ис ку ство. На став ни-
ци ко ји ма је пру же на до дат на еду ка ци ја има ју ма њи сте пен не при јат но сти 
при ли ком ин тер ак ци је са осо ба ма са ПОП, од на став ни ка ко ји ни су има ли 
еду ка ци ју у овој обла сти. На став ни ци ко ји ни су ра ди ли на по сло ви ма пру жа-
ња по др шке ис ка зу ју ви ши сте пен не при јат но сти у ин тер ак ци ји са осо ба ма 
с ПОП у од но су на на став ни ке ко ји су ра ди ли на по сло ви ма пру жа ња по др-
шке. На став ни ци ко ји су ра ди ли на по сло ви ма пру жа ња по др шке про це њу ју 
ве ћи сте пен са мо е фи ка сно сти у при ме ни ин клу зив не прак се у од но су на оне 
на став ни ке ко ји не ма ју ово ис ку ство. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ста во ви,ин клу зи ја, хи по те за кон так та, об у че ност на-
став ни ка, ис ку ство пру жа ња по др шке у ра ду с осо ба ма с ПОП
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УВОД

Ва жност по зи тив ног ста ва пре ма ин клу зив ном обра зо ва њу је одав но 
при знат. Уко ли ко на став ни ци има ју по зи ти ван став пре ма ин клу зив ном 
обра зо ва њу он ће по др жа ти ин клу зив ну прак су и ус пе шко укљу че ње 
свих сту де на та у си стем обра зо ва ња. По зи ти ван став се мо же под ста ћи 
еду ка ци јом и ис ку ством кон так та са уче ни ци ма са по себ ним обра зов-
ним по тре ба ма (ПОП). Пре ма хи по те зи кон так та, кроз уче шће у ин клу-
зив ним про гра ми ма и при бли жа ва ју ћи се уче ни ци ма са ПОП на став ни-
ци ће сте ћи по зи тив ни је ста во ве пре ма ин клу зи ји. Кон такт ути че на ни-
во при јат но сти ко ји на став ни ци има ју у ин тер ак ци ји с осо ба ма с ПОП. 
Ме ђу тим, до ка зи у овом по гле ду ни су кон зи стент ни. Не ке сту ди је ука-
зу ју да ис ку ство под у ча ва ња ове де це има за ре зул тат по зи тив не ста во ве 
пре ма ин клу зи ји (Co ok et al., 2000; Le Roy  Simp son, 1996; Vil la et al., 
1996), dok dru gi na vo de su prot ne re zul ta te (Ro mi, Leyser, 2006; So o dak, 
Po dell,  Leh man, 1998). Ипак, у сту ди ја ма ко је су об у хва та ле на став ни ке 
ко ји су има ли ак тив на ис ку ства с ин клу зи јом че шће се са оп шта ва ју по-
зи тив ни ре зул та ти.

Раз ма тра но је и да ли об у че ност на став ни ка, а не ис ку ство по се би, 
има по зи ти ван ути цај на ста во ве на став ни ка пре ма ин клу зи ји (Ben der, 
Vail, Scott, 1995). Обу ке на став ни ка зна чај но ути чу на по раст зна ња о 
осо ба ма са те шко ћа ма у раз во ју, по зи тив ност ста во ва и спрем ност да 
се у раз ред укљу че уче ни ци са ПОП (Walsh et al., 2008). Су ге ри ше се да 
ове обу ке, по ред усва ја ња од ре ђе них зна ња, мо ра ју омо гу ћи ти и сти ца-
ње ди рект них струк ту ри са них ис ку ста ва са де цом са ПОП у школ ском 
окру же њу, ка ко би до шло до раз во ја по зи тив них ста во ва и спрем но сти 
да се ове осо бе под у ча ва ју (Camp bell, Gil mo re, Cu skelly, 2003; Spra gue, 
Pen nell, 2000).

Пру жа ње по др шке у ра ду с осо ба ма с ПОП је бли ско ве за но са иде-
јом кон так та са осо ба ма с оме те но шћу, али до дат на уло га под у ча ва ња 
у овој ва ри ја бли на су прот кон так та са  нпр. чла ном по ро ди це или при-
ја те љем има зна ча јан ути цај на ста во ве. По зи ти ван ути цај под у ча ва ња 
уче ни ка с ПОП ко ји има на ста во ве је до ку мен то ван у ли те ра ту ри (Avra-
mi dis et al., 2000; Brow nlee&Car ring ton,2000).

Као јед на од ва жних ва ри ја бли ко је ути чу на ста во ве на став ни ка 
пре ма ин клу зи ји на во ди се вр ста те шко ћа у раз во ју ко ју има ју уче ни ци. 
Ис тра жи ва ње у Ср би ји (Mi la čić-Vi do je vić, I., i sar. 2010) ука зу је да на-
став ни ци има ју по зи тив не ста во ве пре ма ин клу зив ном обра зо ва њу пр-
вен стве но оних уче ни ка ко ји има ју бла ге со ци јал не смет ње, ко ји ма је 
по треб на не знат на адап та ци ја ку ри ку лу ма, ко ји има ју бла же смет ње у 
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вер бал ном из ра жа ва њу, ко ји има ју те шко ће са кре та њем или те шко ће у 
са вла да ва њу ма те ма ти ке и чи та ња, што је у скла ду са ис тра жи ва њи ма у 
све ту (Avra mi dis & Nor wich, 2002).

Као зна чај на на во ди се и ва ри ја бла са мо е фи ка сност на став ни ка. Са-
мо е фи ка сност упу ћу је на ве ро ва ња осо бе у по гле ду соп стве них ка па-
ци те та.Ви сок ни во са мо е фи ка сно сти по ве зан са по зи тив ним ис хо ди ма 
на ста ве и уче ња, а са дру ге стра не, сум ње у соп стве не спо соб но сти мо гу 
во ди ти из бе га ва њу (Bar ker, 2009).

На став ни ци има ју не ко ли ко вр ста за бри ну то сти у по гле ду спро во-
ђе ња ин клу зив ног обра зо ва ња. Јед на је да не ма ју до вољ но зна ња и ве-
шти на да би мо гли да под у ча ва ју уче ни ке са ПОП, да ин клу зив но обра-
зо ва ње до при но си рад ном оп те ре ће њу на став ни ка, ве ли ки број уче ни ка 
у раз ре ду, ме ди цин ске и би хеј ви о рал не по тре бе уче ни ка са ПОП,  не-
до ста так сред ста ва за ма те ри ја ле и опре му ко ја је нео п ход на за спро-
во ђе ње ин клу зив не прак се у раз ре ду, не до вољ но вре ме на од ре ђе ног за 
пла ни ра ње, не до ста так спе ци ја ли стич ке по др шке, стрес на став ни ка итд.
(Shar ma, U., et al, 2006). 

МЕ ТОД

Циљ овог ра да је да ис пи та да ли по сто је раз ли ке у пер цеп ци ји ста-
во ва, за бри ну то сти и са мо е фи ка сно сти на став ни ка у од но су на кон так с 
осо ба ма с ПОП, об у че ност на став ни ка и ис ку ство у пру жа њу по др шке у 
ра ду с осо ба ма с ПОП.

Узо рак

Узо рак је чи ни ло 420 на став ни ка, 345  же на и 75 му шка ра ца, уз ра ста 
од 20 го ди на ста ро сти рас по ре ђе них у пет уз ра сних ка те го ри ја,  из пет 
гра до ва у Ср би ји (Ниш, Кра гу је вац, Ужи це, Вра ње, Но ви Бе о град) ко ји 
су би ли укљу че ни у про је кат „Укљу чи ва ње у обра зо ва ње де це са те шко-
ћа ма у раз во ју - Mid way ”.

Ин стру мен ти

У ис тра жи ва њу смо ко ри сти ли сле де ће ин стру мен те:
У упит ни ку о де мо граф ским по да ци ма од ис пи та ни ка смо тра жи ли 

да на ве ду уз раст, пол, нај ви шу шко лу ко ју су за вр ши ли, кон такт са осо-
ба ма са оме те но шћу, да ли су има ли еду ка ци ју у обла сти пру жа ња по др-
шке осо ба ма са оме те но шћу и да ли има ју ис ку ства у ра ду са по сло ви ма 
пру жа ња по др шке осо ба ма са оме те но шћу.
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1. Ска ла ста во ва пре ма ин клу зи ји (At ti tu des To wards In clu si ve Edu-
ca tion Sca le, ATI ES, Wil czen ski, 1992). 

2. Ска ла ин тер ак ци је са осо ба ма са оме те но шћу (In ter ac tion with Pe-
o ple with Di sa bi lity Sca le, IPD, For lin, Job bling, Car roll, 2001). 

3. Ска ла за бри ну то сти у по гле ду мо гућ но сти спро во ђе ња ин клу зив-
ног обра зо ва ња (Con cerns abo ut In clu si ve Edu ca tion Sca le, CI ES, Shar-
man, De sai, 2002

4. Ска ла са мо е фи ка сно сти у при ме ни ин клу зив не прак се (Self-ef fi cacy 
in Im ple me ting In clu si ve Prac ti ces Sca le). 

Про це ду ра

Ис пи ти ва ње је би ло ано ним но. При ли ком сва ке по се те гра ду и ода-
бра ним шко ла ма упит ник су по пу ња ва ли на став ни ци ко ји су из ра зи ли 
же љу да уче ству ју у ис тра жи ва њу. Шко ле у на ве де ним гра до ви ма су иза-
бра не јер су уче ство ва ле у про јек ту Mid way “Укљу чи ва ње у обра зо ва ње 
де це са те шко ћа ма у раз во ју”.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Кон такт са осо ба ма са оме те но шћу има ло је 299 (71,2%) ис пи та ни-
ка, док 113 (26,9%) ис пи та ни ка ни је има ло би ло ка кав кон такт. Осмо ро 
ис пи та ни ка (1,9%) ни је од го во ри ло на ово пи та ње. Од укуп ног бро ја ис-
пи та ни ка њих 157 (37,4%) из ја ви ло је да не ки об лик оме те но сти има де-
те, од но сно осо ба са ко јом ра ди. Ше сто ро (1,4%) ис пи та ни ка на во ди да 
члан њи хо ве уже по ро ди це има не ки об лик оме те но сти, док је у ши рој 
по ро ди ци два де сет јед ног (5%) ис пи та ни ка при су тан не ки об лик оме-
те но сти. Де вет на ест (4,5%) ис пи та ни ка има бли ског при ја те ља ко ји је 
осо ба са оме те но шћу, док 116 (27,6%) има са мо по зна ни ка. Го то во сва ки 
че твр ти ис пи та ник (101 тј. 24%) ни је од го во рио на ово пи та ње. 

У обла сти пру жа ња по др шке осо ба ма са оме те но шћу у еду ко ва ло се, 
до са да, 103 (24,5%) ис пи та ни ка, док се 281 (66,9%) ни је еду ко ва ло. На 
осно ву до би је них од го во ра не мо же се тач но са гле да ти вр ста и број до-
би је них еду ка ци ја. На пи та ње ко ли ко је еду ка ци ја је тра ја ла од го во ри ло 
је са мо 87 ис пи та ни ка што чи ни не што ви ше од јед не пе ти не узор ка. Је-
дан ис пи та ник је из ја вио да се шко ло вао шест го ди на, је дан ис пи та ник је 
имао дво го ди шњу, а че ти ри ис пи та ни ка јед но го ди шњу еду ка ци ју. Шест 
ис пи та ни ка је про шло кроз не ки об лик еду ка ци је ко ји је тра јао не ко ли-
ко ме се ци, али не ви ше од јед ног се ме стра, док су сви оста ли ис пи та ни-
ци би ли на еду ка ци ја ма ко је су тра ја ле не ко ли ко са ти или да на.
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На по сло ви ма пру жа ња по др шке осо ба ма са оме те но шћу до са да 
је ра ди ло 98 (23,3%) ис пи та ни ка; 274 (65,2%) ис пи та ни ка ни је ра ди ло 
на та квим по сло ви ма док на ово пи та ње ни је да ло од го вор 48 (11,4%) 
ис пи та ни ка. На по сло ви ма пру жа ња по др шке осо ба ма са оме те но шћу 
до са да је ра ди ло 98 (23,3%) ис пи та ни ка; 274 (65,2%) ис пи та ни ка ни је 
ра ди ло на та квим по сло ви ма док на ово пи та ње ни је да ло од го вор 48 
(11,4%) ис пи та ни ка. На пи та ње ко ли ко је тај по сао тра јао (или тра је) 
од го во ри ло је 78 ис пи та ни ка. Јед но го ди шње рад но ис ку ство има 25 ис-
пи та ни ка, дво го ди шње 11, тро го ди шње 8, док че тво ро го ди шње ис ку ство 
у ра ду са осо ба ма са оме те но шћу има 16 ис пи та ни ка. Ви ше од 4 го ди не 
рад ног ис ку ства овог ти па има 18 ис пи та ни ка.

При ме ном т-те ста уоче на је ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у од но-
су на кон такт са осо ба ма са оме те но шћу на ска ли 1 (т=2.118, дф=410, 
п=0.035) и ска ли 2 (т=-2.321, дф= 410, п=0.021). На осно ву сред њих 
вред но сти од го во ра ис пи та ни ка ко ји су има ли (М=26.54, СД=3.78), од-
но сно ни су има ли (М=25.66, СД=3.57)  кон такт са осо ба ма са оме те но-
шћу, уоча ва се, што се и прет по ста вља ло, да ће кон такт има ти по зи тив-
ни ји ути цај на ста во ве пре ма ин клу зи ји. Што се ти че ути ца ја кон так та 
на ре зул та те са ска ле 2, сред ње вред но сти по ка зу ју да осо бе ко је ни су 
има ле кон такт (М=31.51, СД=3.17)  по ка зу ју ви ши сте пен уз не ми ре но-
сти у ин тер ак ци ји са осо ба ма с оме те но шћу, од осо ба ко је су има ле то 
у ис ку ству (М=30.62, СД=3.60). По сто ја ње кон так та ни је ути ца ло на ре-
зул та те на оста ле две ска ле.

Раз ли ка из ме ђу од го во ра ис пи та ни ка ко ји су про шли кроз еду ка ци ју 
у обла сти пру жа ња по др шке осо ба са оме те но шћу, и оних ко ји ни су је 
би ла ста ти стич ки зна чај на са мо на ска ли 2 (т=-2.460, дф=382, п=0.014). 
Та ко, ис пи та ни ци ко ји ма је пру же на до дат на еду ка ци ја (М=30.17, 
СД=3.58) има ју ма њи сте пен не при јат но сти при ли ком ин тер ак ци је са 
осо ба ма са оме те но шћу, од ис пи та ни ка ко ји ни су има ли еду ка ци ју у 
овој обла сти (М=31.16, СД=3.47). На оста лим ска ла ма ни је уоче на раз-
ли ка у за ви сно сти од пру жа ња до дат не еду ка ци је.

Раз ли ка је уоче на из ме ђу од го во ра ис пи та ни ка на Ска ли 2 (т=-
4.564, п=0.000) и Ска ли 4 (т=1.996, п=0.047) у од но су на то да ли су 
ра ди ли на по сло ви ма пру жа ња по др шке осо ба ма са оме те но шћу (еду-
ка ци ја, ре ха би ли та ци ја итд.). Сред ње вред но сти од го во ра ука зу ју да ис-
пи та ни ци ко ји ни су ра ди ли на овим по сло ви ма ис ка зу ју ви ши сте пен 
не при јат но сти у ин тер ак ци ји осо ба са оме те но шћу (М=31.24, СД=3.39), 
у од но су на оне ис пи та ни ке ко ји су ра ди ли на по сло ви ма пру жа ња по др-
шке (М=29.43, СД=3.35). Ис пи та ни ци ко ји су има ли ово рад но ис ку ство 
про це њу ју ве ћи сте пен са мо е фи ка сно сти у при ме ни ин клу зив не прак се 
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(М=37.70, СД=2.97) у од но су на оне ис пи та ни ке ко ји не ма ју ово ис ку-
ство (М=36.93, СД=4.01).

Табела 1 - Разлика на скали 2 у односу на спровођење послова 
пружања подршке особама са ометеношћу

Ајтем т п Мд Мн
Фрустриран(а) сам зато што не знам како да им 
помогнем. -2.835 0.005 1.68 1.83

Мислим да не знам скоро ништа о особама са 
ометеношћу. -4.473 0.000 1.36 1.61

Захвалан сам што на својим плећима немам толики 
терет. -2.704 0.008 1.65 1.80

Покушавам да се понашам нормално и да 
игноришем ометеност. -3.054 0.003 1.52 1.70

Непријатно ми је и тешко ми је да се опустим. -2.556 0.011 1.44 1.59
Нисам свестан са којим се проблемима суочавају 
особе са ометеношћу. -2.962 0.004 1.47 1.64

Несигуран(на) сам зато што не знам како да се 
понашам. -3.716 0.000 1.28 1.48

Чак и после честих контаката још увек више 
примећујем хендикеп, а не саму особу. -2.194 0.029 1.21 1.32

Трудим се да моји контакти са тим особама буду што 
краћи и да се што пре заврше. -3.051 0.003 1.12 1.25

Из од го во ра се уоча ва тен ден ци ја ис пи та ни ка ко ји ни су ра ди ли на 
по сло ви ма пру жа ња по др шке да су не си гур ни, да им је не при јат но у 
дру штву осо ба са оме те но шћу, да се тру де да се по на ша ју нор мал но и да 
им је те шко да не при ме ћу ју хен ди кеп, чак и по сле ви ше су сре та. 

Табела 2 - Разлика у одговорима на скали 4 у односу на спровођење 
послова пружања подршке особама са ометеношћу

Ајтем т п Мд Мн
Могу тачно да проценим колико су ученици разумели 
моја предавања. 2.108 0.036 1.93 1.86

Имам поверења у своју способност спречавања 
ометајућег понашање у учионици пре него што се оно 
испољи.

2.703 0.007 1.97 1.90

Могу да контролишем ометајуће понашање у разреду. 2.703 0.007 1.97 1.90
У стању сам да смирим ученика који је бучан или 
омета друге ученике. 3.264 0.001 1.98 1.91

У стању сам да учиним да деца следе правила у 
разреду. 2.069 0.039 1.97 1.92
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Ис пи та ни ци ко ји су ра ди ли на по сло ви ма спро во ђе ња пру жа ња 
по др шке осо ба ма са оме те но шћу про це њу ју да су са мо е фи ка сни ји 
при ли ком спро во ђе ња ин клу зив не прак се, мо гу да кон тро ли шу оме
та ју ће по на ша ње у раз ре ду, да учи не да их уче ни ци слу ша ју, да уви де 
ко ли ко су уче ни ци раз у ме ли пре да ва ња, у од но су на ис пи та ни ке ко ји 
ни су има ли  ис ку ство у спро во ђе њу по сло ва пру жа ња по др шке осо
ба ма са оме те но шћу.

ЗА КЉУ ЧАК

Ре зул та ти по ка зу ју да кон такт са осо ба ма са по себ ним обра зов ним 
по тре ба ма (ПОП) има по зи ти ван ути цај на ста во ве пре ма ин клу зи ји, 
иако у овом ис тра жи ва њу ни је пра вље на раз ли ка у вр сти кон так та ко ју 
на став ни ци има ју с осо ба ма с ПОП, одн. ни је пра вље на раз ли ка из ме ђу 
кон так та ко ји има ју на став ни ци са уче ни ци ма и кон так та ко ји има ју на-
став ни ци у бли ским, по ро дич ним или при ја тељ ским од но си ма с уче ни-
ци ма с ПОП.  На став ни ци ко ји ни су има ли кон такт по ка зу ју ви ши сте-
пен уз не ми ре но сти у ин тер ак ци ји са ПОП, од на став ни ка ко ји су има ли 
то ис ку ство. На став ни ци ко ји ма је пру же на до дат на еду ка ци ја има ју ма-
њи сте пен не при јат но сти при ли ком ин тер ак ци је са осо ба ма са ПОП, од 
на став ни ка ко ји ни су има ли еду ка ци ју у овој обла сти. Из гле да да зна ња 
ко ја су на став ни ци сте кли еду ка ци јом ути чу на ква ли тет ин тер ак ци је с 
осо ба ма с ПОП. С об зи ром на на ве де ни ре зул тат, фа кул те ти би мо гли да 
раз мо тре ути цај еду ка ци је на ста во ве бу ду ћих на став ни ка. Си ту а ци ја је 
оте жа на фа кул те ти ма ко ји не при пре ма ју, или не при пре ма ју у до вољ ној 
ме ри бу ду ће на став ни ке за рад у ин клу зив ним оде ље њи ма. На став ни ци 
ко ји ни су ра ди ли на по сло ви ма пру жа ња по др шке ис ка зу ју ви ши сте пен 
не при јат но сти у ин тер ак ци ји са осо ба ма с ПОП у од но су на на став ни-
ке ко ји су има ли то ис ку ство. На став ни ци ко ји су ра ди ли на по сло ви ма 
пру жа ња по др шке про це њу ју се бе са мо е фи ка сни јим у при ме ни ин клу-
зив не прак се у од но су на оне на став ни ке ко ји не ма ју ово ис ку ство.
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SUMMARY

Тhe aim of the study was to explore the differences among teachers 
in their attitudes toward inclusion, in quality of their interaction with 
people with disability, in their concerns about inclusive education and in 
self-perception of their efficacy in inclusive education due to prior contact 
with persons with disability, their education and experience in supplying 
support to persons with disability.

The sample included 420 teachers (F=345, M=75), from five Serbian 
towns. All participants were above 20 years old and were divided in five age 
groups. Instrument applied were: ATIES – Attitudes toward Inclusive Education 
Scale (Willzenski, 1952), IPD – Interaction with People with Disability Scale 
( Forlin, Jobbling, Carroll,2001), CIES – Concerns about Inclusive Education 
Scale (Sharman, Desai, 2002), Self-efficacy in Implementing Inclusive Practices 
Scale (Gibson, Dembo, 1984) and Questionnaire about demographic data.

The results point to conclusion that contact with persons with special 
educational needs is related to more positive attitudes toward inclusion. 
Teachers who had no these contacts showed greater degree of uneasiness 
in interaction, in comparison to teachers who had experience in supplying 
support to these persons. Teachers who had additional education showed 
lesser degree of uneasiness than teachers without the education. Teachers 
who had experience in supplying support to persons with disability showed 
lesser degree of embarrassment in interaction and higher evaluation of 
self-efficacy in comparison to teachers without this experience.   

KEYWORDS: attitudes, inclusion, contact hypothesis, teachers’ 
education, experience in supplying support to persons with special 
educational needs



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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