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Стручни чланак

ЕНГЛЕСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК ЗА ГЛУВЕ  
И НАГЛУВЕ УЧЕНИКЕ

Ива Урдаревић

Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“, Београд

У све ту у ко ме жи ви мо, а ко ји се ка рак те ри ше ве ли ким на прет ком тех-
ни ке и тех но ло ги је, по ве ћа ном мо гућ но шћу за пу то ва ња и ко му ни ка ци ју са 
љу ди ма из дру гих зе ма ља, све је ви ше из ра же на по тре ба за по зна ва њем ма кар 
јед ног стра ног је зи ка. Ен гле ски је зик је да нас по стао са вре ме ни је зик ме ђу на-
род не ко му ни ка ци је, па се за то ен гле ски је зик нај че шће учи као стра ни је зик, 
у зе мља ма у ко ји ма то ни је слу жбе ни го вор ни је зик. 

Чак и ка да се на ста ва стра ног је зи ка са гле да ва као ва жан сег мент и оба-
ве зна ком по нен та обра зов ног про гра ма, уче ни ци оште ће ног слу ха не ма ју увек 
мо гућ ност да при су ству ју и уче ству ју у на ста ви стра ног је зи ка. До ско ра, слу-
шно оште ће ни уче ни ци су нај че шће сма тра ни не спо соб ним за уче ње стра ног 
је зи ка и сто га су углав ном би ли осло бо ђе ни оба ве зе по ха ђа ња на ста ве стра ног 
је зи ка, чак и у ре дов ном си сте му обра зо ва ња. По што глу ви и на глу ви уче ни ци, 
че сто, има ју по те шко ће и са уче њем го вор ног је зи ка зе мље у ко јој жи ве,  сма-
тра ло се да глу ви не мо гу да на у че и усво је си стем дру гог, тј. стра ног је зи ка

Да нас уче ње и пре да ва ње стра них је зи ка глу вим и на глу вим уче ни ци ма 
по ста је све че шћа прак са у Евро пи и све ту. Глу ви и на глу ви уче ни ци се че сто 
упи су ју у ре дов не шко ле, или на ста вља ју шко ло ва ње на ре дов ним ви шим шко-
ла ма и уни вер зи те ти ма, где је је дан од на став них пред ме та и стра ни је зик. 
Спе ци јал не шко ле за глу ву и на глу ву де цу, та ко ђе, уво де стра ни је зик у сво је 
на став не пла но ве и про гра ме, јер је пре по зна то да уче ње стра них је зи ка мо-
же да пру жи број не но ве мо гућ но сти глу вој и на глу вој по пу ла ци ји. У на ста ви 
ен гле ског као стра ног је зи ка за глу ве и на глу ве уче ни ке про блем пред ста вља ла 
чи ње ни ца да се ме то де ко је се ко ри сте у на ста ви стра них је зи ка нај че шће 
по ти пу ауди тор но/орал не, што пред ста вља до дат ну по те шко ћу за глу ве и 
на глу ве уче ни ке. На ста ва стра ног је зи ка за глу ве и на глу ве уче ни ке по кре ће 



Ива Урдаревић270

број на пи та ња, по пут обу ке на став ни ка ко ји пре да ју стра ни је зик уче ни ци-
ма оште ће ног слу ха, мо гућ но сти да се пред ви де ис хо ди на ста ве и по ста ве од-
го ва ра ју ћи обра зов ни стан дар ди, као и пи та ње из бо ра ад ке ват ног уџ бе ни ка 
и про прат не ли те ра ту ре. 

Овај рад је на стао пре гле дом ре ле вант не ли те ра ту ре и на осно ву лич ног 
про фе си о нал ног ис ку ства у на ста ви ен гле ског је зи ка у Шко ли за оште ће не слу-
хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“ у Бе о гра ду, ко ја је пр ва спе ци јал на шко ла за 
уче ни ке оште ће ног слу ха у Ср би ји ко ја је уве ла ен гле ски је зик као на став ни 
пред мет у обра зо ва ње за глу ве и на глу ве уче ни ке, пр во на од ре ђе ним обра зов ним 
про фи ли ма у сред њој шко ли, а по том и у на ста ву у основ ној шко ли.

KљУЧНЕ РЕ ЧИ: ен гле ски је зик, стра ни је зик, глу ви и на глу ви уче ни ци, 
на став ни план и про грам, ре до вни си стем обра зо ва ња, спе ци јал но обра зо ва ње

ЗНАЧАЈ УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

По зна ва ње стра ног је зи ка пред ста вља ве ли ку пред ност осо бе при су о-
ча ва њу са број ним иза зо ви ма са вре ме ног гло ба ли зо ва ног дру штва. Не ки 
од свет ских је зи ка (на при мер: ен гле ски, не мач ки, фран цу ски, шпан ски, 
ита ли јан ски итд.), о ко ји ма ми го во ри мо као о дру гим или стра ним је зи-
ци ма, пред ста вља ју ма тер њи је зик ве ли ког бро ја љу ди у све ту и за јед нич-
ки су је зи ци ко ји ма се го во ри на те ри то ри ја ма ви ше зе ма ља све та. По зна-
ва ње јед ног или ви ше стра них је зи ка омо гу ћа ва нам да лак ше сту пи мо у 
ин тер ак ци ју и ко му ни ци ра мо са љу ди ма из дру гих зе ма ља и упо зна је мо 
дру ге кул ту ре и њи хо ве спе ци фич но сти. Осим то га, зна ње стра ног је зи ка 
по ве ћа ва мо гућ но сти у обра зо ва њу, по слу или за ба ви.

Уче ње стра ног је зи ка је ва жан сег мент оп штег обра зо ва ња. Је дан од 
ци ље ва уче ња стра ног је зи ка је да се, код уче ни ка, под стак не и по ве ћа 
ра до зна лост, ин те ре со ва ње и мо ти ва ци ја за лич но уса вр ша ва ње и пер-
ма нент но обра зо ва ње. Увид у кул ту ру и на чин жи во та у дру гим зе мља ма 
мо же до ве сти до ви шег ни воа  ме ђу на род ног раз у ме ва ња и то ле ран ци је, 
као и до по ве ћа ног ни воа све сно сти о вред но сти ма кул ту ре ко јој осо ба 
при па да.

Ен гле ски је зик се го во ри у 99 зе ма ља све та и има око 335 ми ли-
о на из вор них го вор ни ка, ко ји ма је ен гле ски ма тер њи је зик. Као дру ги 
или стра ни је зик, ен гле ски је зик го во ри око 1,5 ми ли о на љу ди у Ве ли кој 
Бри та ни ји, а око 505 ми ли о на љу ди у це лом све ту.1 Ен гле ски је зик је по-

1  Lewis,M. Paul, Gary F Simons and Charles D. Fennig (eds.), 2014. Ethnologue: 
Languages of the World, Seventeenth edition, Dallas, Texas: SIL International online 
version: http://www.ethnologue.com/language/eng , страни приступљено 10. априла 2014. 
године
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стао са вре ме ни „lin gua fran ca“, од но сно је зик ко ји се ко ри сти за ко му-
ни ка ци ју из ме ђу љу ди ко ји не го во ре истим ма тер њим је зи ком. Ен гле-
ски је, та ко ђе, ма тер њи је зик ве ли ког бро ја љу ди у све ту, иако су мно го 
број ни ји они го вор ни ци ен гле ског је зи ка ко ји га ко ри сте као свој дру ги 
или тре ћи је зик. Ен гле ски је зик се, осим у Ве ли кој Бри та ни ји, го во ри и 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, Ка на ди, Аустра ли ји, на Но вом Зе-
лан ду, али и у  ве ли ком бро ју африч ких зе ма ља (ко је су би ле ен гле ске 
ко ло ни је) и у Ин ди ји.

Са вре ме ни ме ди ји, а пре све га Ин тер нет, те ле ви зи ја и штам па ом-
гу ћа ва ју сва ко ме го то во нео гра ни чен при ступ зна њу и ин фор ма ци ја ма, 
би ло да је у пи та њу на у ка, спорт, ве сти или за ба ва, али је нај ве ћи број 
тих ин фор ма ци ја до сту пан на ен гле ском је зи ку. Ен гле ски је, нај че шће, 
зва ни чан је зик ра зних ме ђу на род них ску по ва, кон фе рен ци ја и так ми че-
ња. То је, та ко ђе, и је зик на у ке, на ком се об ја вљу је нај ве ћи број на уч них 
ра до ва. Љу ди ко ји го во ре ен гле ски мо гу лак ше да ко му ни ци ра ју са љу-
ди ма ко ји не го во ре њи хов ма тер њи је зик, би ло да су у пи та њу пу то ва ња 
или ди ску си ја и раз ме на иде ја и ми шље ња на ин тер не ту. Мно ге шко ле 
и уни вер зи те ти у све ту тра же од по ла зни ка да вла да ју ен гле ским је зи-
ком бар на по чет ном, а по не кад и на сред њем и ви шем ни воу, а по сто је 
и по себ ни про гра ми сту ди ја на ен гле ском је зи ку. Зна ње ен гле ског је зи ка 
по ве ћа ва шан се за за по сле ње или на пре до ва ње у по слу, по го то во у ве ли-
ким мул ти на ци о нал ним ком па ни ја ма.

НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ

У Ср би ји се, у скла ду са обра зов ном по ли ти ком тог вре ме на, стра ни 
је зик уво ди као на став ни пред мет по чет ком де вет на е стог ве ка. Иг ња че-
вић2 на во ди да  је, на са мом по чет ку ус по ста вља ња школ ског си сте ма у 
Ср би ји, 1808. го ди не, не мач ки, као стра ни је зик, уве ден на Ве ли ку шко-
лу (од но сно сред њу шко лу у тро го ди шњем тра ја њу,  на ко ју су се уче ни-
ци упи си ва ли  по за вр ше ној, та ко ђе тро го ди шњој, основ ној или „ма лој 
шко ли“). Не мач ки је зик је иза бран јер је Аустри ја (од но сно та да Аустро-
у гар ска мо нар хи ја) би ла раз ви је на зе мља у не по сред ном су сед ству, па су 
се и пр ви на став ни ци шко ло ва ли у срп ским кра је ви ма у Aустроугарској 
мо нар хи ји. Пр ви за кон о шко ла ма усво јен је 1833. го ди не, ка да је не-

2  Анђелка Игњачевић, Страни језици у  Србији – поглед у прошлост и перспективе, 
рад презентован на IV међународном интернационалном симпозијуму „Сусрет култура“, 
који је одржан на Филозофском факултету у Новом Саду од 2. до 4. децембра 2004. 
године. Рад је доступан на интернету, на адреси http://www.ff.uns.ac.rs/stara/elpub/
susretkultura/67.pdf .Страни приступљено 3. маја 2014. године
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мач ки, као стра ни је зик уве ден и у основ не шко ле у Бе о гра ду. Ка сни је 
се, у на ста ву уво де и дру ги стра ни је зи ци, мо дер ни и кла сич ни (фран цу-
ски, ру ски, ен гле ски, али и ла тин ски и ста ро грч ки). 

Је дин ствен школ ски си стем је ус по ста вљен до но ше њем пр вог За ко на 
о шко ла ма, 1844. го ди не, па се  дру га по ло ви на де вет на е стог ве ка, сма тра 
и за по че так ин сти ту циона ли зо ва не на ста ве стра них је зи ка у Ср би ји, јер 
се та да осни ва ју и пр ве јав не шко ле. У том пе ри о ду се и ен гле ски је зик, 
као стра ни је зик, пр ви пут по ја вљу је у пла но ви ма и про гра ми ма не ких 
при ват них шко ла, а у др жав ним шко ла ма ен гле ски је зик се, пр ви пут, по-
ја вљу је као на став ни пред мет, на Ве ли кој шко ли, 1884. го ди не.

Из бор стра них је зи ка, ко ји су се учи ли у срп ским шко ла ма, на че шће 
је за ви сио од по ли тич ких по тре ба, кул тур ног  ути ца ја зе мље у ко јој се 
тим је зи ком го во ри, као и по тре ба за са рад њом са од ре ђе ним зе мља-
ма. Та ко су не мач ки и фран цу ски је зик би ли нај за сту пље ни ји у на шим 
шко ла ма пре Пр вог свет ског ра та и у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. 
По сле Дру гог свет ског ра та, не мач ки је зик се пр во уки да, а по том, услед 
из ра же не по тре бе за уче њем овог је зи ка,  по но во уво ди у наш школ ски 
си стем. У то вре ме, про мо ви ше се уче ње ру ског је зи ка, а у по ну ди су још 
и ен гле ски и фран цу ски је зик. 

Број стра них је зи ка у на ста ви, као и уз раст уче ни ка на ко ме они 
по чи њу да уче стра ни је зик, у оба ве зном об ра зо ва њу,  ва ри рао је, у за ви-
сно сти од дру штве но-по ли тич ких и кул тур них при ли ка у зе мљи. Фи ли-
по вић3 на во ди да се фран цу ски, као пр ви стра ни је зик, нај ви ше учио у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, у уз ра сту од 10 или 11, па све до 18 го-
ди на. Не мач ки  се учио, као дру ги стра ни је зик, у уз ра сту од 14 -18 го ди-
на. По сле Дру гог свет ског ра та, за ко ном је пред ви ђе но оба ве зно уче ње 
и на ста ва јед ног стра ног је зи ка од пе тог раз ре да основ не шко ле (уз раст 
од 11-12 го ди на). Ше зде се тих и се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка, у 
не ко ли ко шко ла у Бе о гра ду, се спро во де оглед ни про гра ми ра ног уче ња 
стра них је зи ка, ко ји по том пре ра ста ју у из бор ну на ста ву дру гог стра ног 
је зи ка, нај че шће од тре ћег раз ре да основ не шко ле (уз раст од 9-10 го ди-
на), а од пе тог раз ре да основ не шко ле по чи ње се са оба ве зном на ста вом 
стра них је зи ка. У то вре ме, у остат ку Ср би је, углав ном се оба ве зно учи 
је дан стра ни је зик, са по чет ком у пе том раз ре ду основ не шко ле. Дур ба-
ба4 на во ди да је пр ви стра ни је зик имао ста тус оба ве зног, а дру ги стра ни 
је зик је био, та ко зва ни оба ве зни из бор ни пред мет.

3  Јелена Филиповић, Моћ речи – огледи из критичке социолингвистике, Задужбина 
Андрејевић, Београд, 2009 (67-68)

4  Оливера Дурбаба, Теорија и пракса учења и наставе страних језика, Завод за 
уџбенике, Београд, 2011, стр. 57
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Ре фор ма на став них пла но ва и про гра ма, из 2000. го ди не, пред ви ђа 
уче ње два стра на је зи ка у основ ним и сред њим шко ла ма у Ср би ји, и то 
од пр вог (уз раст од 7-8 го ди на), од но сно че твр тог раз ре да основ не шко-
ле (од 10 или 11 го ди не). Услед про ме на на по ли тич кој сце ни у Ср би ји, 
као и про ме не ми ни ста ра про све те, ова ре фор ма ни је до кра ја спро ве-
де на. Ре фор ма школ ског си сте ма, из 2003. го ди не пред ви ђа уче ње пр вог 
стра ног је зи ка од пр вог раз ре да основ не шко ле, а уче ње дру гог стра ног 
је зи ка по чи ње у пе том раз ре ду основ не шко ле. Пра вил ни ке о на став-
ним про гра ми ма усва ја На ци о нал ни про свет ни са вет, а об ја вљу ју се у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је - Про свет ном гла сни ку“ и на 
ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во-
ја (h tt p://ww w.mpn.go v.r s).  Да нас су у по ну ди, по ред прет ход но на ве де-
них (ен гле ски, фран цу ски, не мач ки и ру ски је зик),  још и ита ли јан ски, 
шпан ски,  грч ки и дру ги с тра ни је зи ци.

ЕНГЛЕ СКИ К АО  СТ Р АНИ Ј ЕЗ ИК  У  ШКОЛ АМА 
З А  ГЛУВЕ  И НАГЛУ ВЕ  У ЧЕНИКЕ У  ЕВРОПИ

 
Пра во сва ког гра ђа ни на на уче ње стра них је зи ка и до ступ ност мо-

гућ но сти за уче ње стра ног је зи ка је да нас ус по ста вље но у мно гим де ло-
ви ма све та. Упр кос ово ме, чак и ка да се на ста ва стра ног је зи ка са гле да ва 
као ва жан  сег мент и оба ве зна ком по нен та обра зов ног про гра ма, уче ни-
ци оште ће ног слу ха не ма ју увек мо гућ ност да при су ству ју и уче ству ју у 
на ста ви стра ног је зи ка.

Иако се на ста ва стра них је зи ка сма тра в а жном ком по нен том са вре-
ме ног обра зо ва ња, на ста ва стра них је зи ка у шко ла ма за глу ве и на глу-
ве уче ни ке не ма ду гу тра ди ци ју. Слу шно оште ће ни уче ни ци су нај че-
шће сма тра ни не спо соб ним за уче ње стра ног је зи ка и сто га су углав ном 
осло бо ђе ни оба ве зе по ха ђа ња на ста ве стра ног је  зи ка, чак и у ре дов ном 
си сте му обра зо ва ња. Из у зи ма ње уче ни ка са оште ће њем слу ха из на ста-
ве и уче ња стра них је зи ка се оправ да ва ло ста вом да би уче ње стра ног 
је зи ка пред ста вља ло ве ли ку те шко ћу за глу ве и на глу ве уче ни ке. На и ме, 
по што глу ви и на глу ви уче ни ци, че сто, има ју по те шко ће и са уче њем го-
вор ног је зи ка зе мље у ко јој жи ве,  сма тра ло се да глу ви не мо гу да на у че 
и усво је си стем дру гог, тј. стра ног је зи ка. Про блем је та ко ђе пред ста вља-
ла и чи ње ни ца да се ме то де ко је се ко ри сте у на ста ви стра них је зи ка нај-
че шће по ти пу ауди тор но/орал не, што пред ста вља до дат ну по те шко ћу 
за глу ве и на глу ве уче ни ке. По ста вља се и пи та ње обу ке на став ни ка ко ји 
пре да ју стра ни је зик уче ни ци ма оште ће ног слу ха, као и не мо гућ но сти 
да се пред ви де ис хо ди на с та ве и по ста ве од го ва ра ју ћи обра зов ни стан-
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дар ди. Глу ви су че сто би ли не за до вољ ни, јер им је ус кра ће на мо гућ ност 
уче ња стра них је зи ка, ко ју има ју  њи хо ви чу ју ћи вр шња ци. Le e son5 сма-
тра да се оште ће ње слу ха, че сто по гре шно свр ста ва у гру пу „оште ће ња 
је зи ка“, па се сто га сма тра да глу ви ни су спо соб ни да уче стра не је зи ке.

Исто риј ски гле да но, још је Пе дро Понс де Ле о не, у ше сна е стом ве ку, 
у Шпа ни ји, учио глу ве из пле мић ких по ро ди ца ге сту, пи са њу и го во ру, 
али и стра ним је зи ци ма, од но сно ита ли јан ски, ла тин ски и грч ки је зик.6 
У д е вет на е стом ве ку, у скла ду са обра зов ним тен ден ци ја ма тог вре ме на,  
би ло је не ких по ку ша ја да се глу ви уче стра ном је зи ку, јер се то сма тра-
ло мо дер ним

Да нас уче ње и пре да ва ње стра них је зи ка глу вим и на глу вим уче ни-
ци ма по ста је све че шћа прак са у Евро пи и све ту. Глу ви и на глу ви уче-
ни ци се че сто упи су ју у ре дов не шко ле, или на ства ља ју шко ло ва ње на 
ре дов ним ви шим шко ла ма и уни вер зи те ти ма, где је је дан од на став них 
пред ме та и стра ни је зик. Спе ци јал не шко ле за глу ву и на глу ву де цу, та-
ко ђе, уво де стра ни је зик у сво је на став не пла но ве и про гра ме, јер је пре-
по зна то да уче ње стра них је зи ка мо же да пру жи број не но ве мо гућ но сти 
глу вој и на глу вој по пу ла ци ји.

У Пољ ској је уче ње стра них је зи ка оба ве зно од пр вог раз ре да основ-
не шко ле у ре дов ним шко ла ма, а од 2001. го ди не стра ни је зик је уве ден 
као оба ве зан на став ни пред мет и у спе ци јал не шко ле за глу ве. У ра ду 
са глу ви ма при ме њу је се пре те жно орал ни ме тод, па се овај при ступ, 
уз из ве сне адап та ци је, при ме њу је и у на ста ви стра них је зи ка за глу ве и 
на глу ве уче ни ке. Исто вре ме но са на став ном прак сом, за по че ло се и са 
те о риј ским раз ма тра њи ма и раз во јем ме то ди ке уче ња стра них је зи ка за 
глу ве уче ни ке.7

У Ма ђар ској, ни је раз ви је на по себ на ме то до ло ги ја за уче ње глу вих 
и на глу вих уче ни ка стра ном је зи ку. Про фе со ри стра них је зи ка се, то ком 

5  Le e son Lor ra i ne, Sign Lan gu a ges in Edu ca tion in Euro pe – a pre li mi nary ex plo ra ti on, 
Co un cil of Euro pe – Lan gu a ge Po licy Di vi sion, Stras bo urg, 2006, стр. 12, до ступ но на ин-
тер нет стра ни ци                                https://www.academia.edu/1059904/Signed_Languages_in_Education_
in_Europe-a_preliminary_exploration

Страни п рис тупљено 1.  ј уна  2014. године
6    извор: Susan  P lann, A  Silent Minority -  Dea f Educat ion  in Spai n, 1550–1835, UNIVERSITY 

OF CALIFORNIA PRESS, Berkeley · Los Angeles · Oxford, стр. 29. Доступно на интернет 
страни                               http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft338nb1x6&chunk.id=d0e 
291&toc. depth=1&toc.id=&brand=ucpress ,  с тран и прис тупљено 10. а пр и ла 2014. године 

7   Do ma g ała-zyś k  E ( 2011).Dea f  universi ty stud e nts as forei gn lang uage lear ner s in m ai-
nstream  settings. W: Proc eeding s of the  Int ernatio n al  C onferen ce on Co mputers Hel ping People 
wi th Spec ial Needs - Universa l  L earni ng  Design, Linz  2012.B rno: Masary k U ni ve r sity Te ires-
ia s, Suppo rt  Centr e for S tudents with Spe cial Nee ds , s . 48-53. 
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сту ди ја, рет ко су сре ћу са про бле мом на ста ве стра них је зи ка за глу ве и 
на глу ве осо бе. У на ста ви до ми н и ра орал на ме то да. У др жав ном обра зо-
ва њу се из ра жа ва сум ња да глу ве и на глу ве уче ни ке тре ба учи ти стра ни 
је зик, па су глу ви че сто осло бо ђе ни на ста ве стра них је зи ка. По сто је по ку-
ша ји ор га ни зо ва ња кур се ва стра них је зи ка, пре вас ход но ен гле ског је зи ка 
за глу ве и на глу ве уче ни ке, у не ким при ват ним шко ла ма стра них је зи ка.8

У Фран цу ској, уче ње стра ног је зи ка, нај че шће ен гле ског је зи ка, је 
оба ве зно за глу ве и на глу ве уче ни ке .9

 У Не мач кој, глу ви уче ни ци, у спе ци јал ним шко ла ма, уче ен гле ски 
као стра ни је зик, у основ ној шко ли, уз из ве сне адап та ци је, о че ми од лу-
чу ју над ле жне школ ске упра ве.10

Ис тра жи ва ње, ко је је, у Шкот ској, спро ве ла McColl са са рад ни ци ма, 
2002. го ди не, до шло је до за кључ ка да је при ступ на ста ви стра них  је зи ка 
уче ни ци ма са по себ ним обра зов ним по тре ба ма, у раз ли чи тој ме ри омо-
гу ћен уче ни ци ма у спе ци јал ним шко ла ма и спе ци јал ним оде ље њи ма 
при ре дов ним шко ла ма. 11

 У Че шкој и Сл о вач кој12, уче ни ци са по себ ним обра зов ним по тре-
ба ма, осим уче ни ка оме те них у мен тал ном раз во ју, пра те ре дов ни на-
став ни план и про грам, што укљу чу је и оба ве зну на ста ву стра ног је зи ка. 
Глу ви и на глу ви уче ни ци, у Че шкој, уче ен гле ски, као стра ни је зик од 
тре ћег раз ре да основ не шко ле.

8  Language Lear ner s with Sp ecial Nee ds  – an In te rnational Perspective, у редници: 
Judit Kormos,  Edit H. Kontra, Mul tilingual M atters,  20 08.  (погл авље 7: Deaf EFL  L earners 
 Outside the School S ystem,  Agnes Ba jk ó i Edit H.  Ko nt ra, стр.  160)

9   B edoin D.,  English  teache rs  of deaf and har dś ofśhearing students in Frenc h schools: 
nee ds, barriers and strategies, European Journal of Special Needs education, том 26, издање 
2, 2011, стр. 159-175, апстракт на страни  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0
8856257.2011.563605#.U4409xK1z60, приступљено 2. маја 2014

10  Anne Stoppok, The early learning of English as a foreign language by hearing impaired 
children in special needs schools, извор: http://www.languageswithoutlimits.co.uk/
resources/ASeng1.pdf, страни приступљено 15.5.2014.

11  Deaf and Multilingual – A practical guide for teaching and supporting deaf students 
in foreign language classes, Judith Mole, Hillary McColl, Mireille Vale, Direct Learn Service 
Ltd., 2005, стр.26

12 Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems 
Чешка:https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/CzechRepublic: 

Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education и https://webgate.ec.europa.eu/
fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Czech-Republic:Separate_Special_Education_Needs_
Provision_in_Early_Childhood_and_School_Education

Словачка:https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovakia:Separate_
Special_Education_Needs_Provision_in_Early_Childhood_and_School_Education. Интернет 
стра  ни цама приступљено 9. маја 2014. године
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У Нор ве шкој13, на ци о нал ни школ ски ку ри ку лум, из 1997. го ди не, 
пред ви ђа „ен гле ски је зик за глу ве“, као оба ве зан пред мет. У Нор ве шкој, 
оп шти не и окру жни ор га ни вла с ти има ју оба ве зу да при ла го де обра зо-
ва ње по тре ба ма свих уче ни ка, укљу чу ју ћи и оне са по себ ним по тре ба-
ма, од 1. а в гу ста 1999. го ди не. Оба ве зно обра зо ва ње тра је де сет го ди на. 
Уче ни ци ма у Нор ве шкој је омо гу ће но да на ста ву по ха ђа ју на зна ков-
ном је зи ку, од но сно Нор ве шки зна ков ни је зик је пре по знат као ма тер-
њи је зик глу вих. При ступ уче њу се за сни ва на со ци о ś ул ту рал ном мо де лу 
оме те но сти, па се на ста ва стра них је зи ка за сни ва на би лин гва ли зму у 
зна ков ном је зи ку. Та ко се Бри тан ски зна ков ни је зик (Bri tish Sign Lan-
gu a ge –BSL), уво ди у на ста ву од пр вог раз ре да, као при пре ма за уче ње 
го вор ног ен гле ског је зи ка, у сред њој шко ли. 14

У Хо лан ди ји уче ни ци у спе ци јал ним шко ла ма за глу ве уче ен гле-
ски као стра ни је зик, као оба ве зан пред мет, али је у окви ру ку ри ку лу-
ма шко ла ма оста вље на сло бо да да од лу че ко ли ко вре ме на ће по све ти ти 
сва ком од оба ве зних пред ме та.15 

На Ислан ду уче ни ци уче исланд ски или исланд ски зна ков ни је зик 
као ма тер њи је зик. Као пр ви стра ни је зик уче ни ци уче ен гле ски је зик, а 
као дру ги стра ни је зик уче дан ски, нор ве шки или швед ски је зик.16

У Швед ској, на ци о нал ни ку ри ку лум пред ви ђа уче ње два стра на 
је зи ка.Оба ве зно је уче ње ен гле ског је зи ка, као пр вог стра ног је зи ка. 
Оштин ске вла сти од лу чу ју ка да ће уве сти ен гле ски је зик у на ста ву, али 
је пре по ру че но да то бу де нај ка сни је у пе том раз ре ду, па мно ге оп-
шти не уво де ен гле ски је зик већ у пр вом раз ре ду. Дру ги стра ни је зик 
је нај че шће не мач ки, фран цу ски или шпан ски, а оп штин ске вла сти 
мо ра ју да по ну де мо гућ ност из бо ра из ме ђу нај ма ње два од прет ход но 

13 Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Norway:Educational_Support_
and_Guidance Страни приступљено 5. маја 2014. године

14  Pat Pritchard, Teaching Norwegian Deaf pupils English as a Foreign Language in 
bilingual schools: Can Deaf primary school pupils acqire and understand a foreign sign 
language as a first step in FLL? Рад представљен на Instructional Technology and Education 
of the Deaf Symposium , на National Technical Institute for the Deaf 

Rochester, у Њујорку, јуна 2005. године. Чланак доступан на интернет адреси  http://www.
rit.edu/~w-tecsym/papers/2005/T11D.pdf . Страни приступљено 5. маја 2014. године

15 Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Netherlands:Separate_Special_
Education_Needs_Provision_in_Early_Childhood_and_School_Education#Curriculum.2C_
Subjects Страни приступљено 10. маја 2014.

16 Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Iceland:Teaching_and_Learning_
in_Single_Structure_Education  Страни приступљено 10. маја 2014.
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на ве де них је зи ка. Као ал тер на ти ву уче њу стра ног је зи ка уче ни ци мо гу, 
из ме ђу оста лог,  да иза бе ру да уче зна ков  ни је зик.17 Ци ље ви спе ци-
јал ног обра зо ва ња за уче ни ке оште ће ног слу ха  су исти као и ци ље ви 
у ре дов ном обра зо ва њу, на од го ва ра ју ћем ни воу, а  по себ ни ци ље ви у 
спе ци јал ном обра зо ва њу се од но се на на ста ву швед ског  и ен гле ског 
је зи ка. Оба ве зно обра зо ва ње за уче ни ке са оште ће ним слу хом тре ба 
да ом о гу ћи уче ни ци ма би лин гвал но обра зо ва ње, на при мер да уче ни-
ци мо гу да раз у ме ју зна ков ни је зик и чи та ју на швед ском је зи ку, али 
и да бу ду у ста њу да из ра зе ми сли и иде је на зна ков ном је зи ку и да 
мо гу да ко му ни ци ра ју на  пи са ном ен гле ском је зи ку. За обра зо ва ње у 
спе ци јал ним шко ла ма, Шв ед ска на ци о нал на аген ци ја за обра зо ва ње, 
је на пра ви ла по се бан план и про грам, за пред ме те ко ји не ма ју ек ви-
ва лен те у ре дов ном си сте му обра зо ва ња, као што су дру ги или тре ћи 
стра ни је зик, ен гле ски, швед ски и зна ков ни је зик. План ра да у оба ве-
зном шко ло ва њу за уче ни ке оште ће ног слу ха је прак тич но иден ти чан 
 пла ну ра да у ре дов ном си сте му обра зо ва ња. Зна ков ни је зик је  основ ни 
пред мет у ви шем сред њем обра зо ва њу за уче ни ке оште ће ног слу ха,  у 
свим на ци о нал ним и по себ ним обра зов ним про гра ми ма,  ко ји мо же, 
уко ли ко то шко ла од лу чи, да за ме ни  је дан или ви ше дру гих пред ме та, 
осим швед ског је зи ка.18

У Сло ве ни ји, на став ни план и про грам за глу ве и на глу ве уче ни ке 
пред ви ђа уче ње  стра ног је зи ка, као оба ве зног пред ме та од дру гог раз-
ре да основ не шко ле, а уче ни ци има ју мо гућ ност уче ња дру гог стра ног 
је зи ка, као из бор ног пред ме та од сед мог раз ре да основ не шко ле.19 

17 Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Sweden:Teaching_and_Learning_
in_Single_Structure_Education Страни приступљено 10. маја 2014

18  Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Sweden:Separate_
Special_Education_Needs_Provision_in_Early_Childhood_and_School_Education Страни 
приступљено 10. маја 2014

19  Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovenia:Separate_

Special_Education_Needs_Provision_in_Early_Childhood_and_School_Education Страни 
приступљено 11. маја 2014

Национални план и програм за глуве и наглуве ученике: http://www.mizs.gov.
si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_
enakovredni_gluhi_4_12.pdf Страни приступљено 11. маја 2014



Ива Урдаревић278

ЕН ГЛЕ СКИ КАО СТРА НИ ЈЕ ЗИК У ШКО ЛА МА  
ЗА ГЛУ ВЕ И НА ГЛУ ВЕ УЧЕ НИ КЕ У СР БИ ЈИ

Шко ла за оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“ у Бе о гра-
ду, је пр ва шко ла овог ти па у Ср би ји, ко ја је уве ла ен гле ски као стра ни 
је зик у на ста ву за глу ве и на глу ве уче ни ке.

У Шко ли за оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“, у Бе о-
гра ду, уче ни ци сред ње шко ле на под руч ју ра да: хе ми  ја, не ме та ли и гра-
фи чар ство, обра зов ни про фил: тех ни  чар гра фич ке до ра де (IV сте пен 
обра зо ва ња) уче ен гле ски, као стра ни је зик, од школ ске 2002/2003. го-
ди не. На ста ва ен гле ског је зи ка се оства ри ва ла пре  ма за јед нич ким про-
гра ми ма за обра зов не про фи ле у тро  го ди шњем или че тво ро го ди шњем 
обра зо ва њу, ко ји су об ја вље ни у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би-
је – Про свет ном гла сни ку“ број 6/90 и 4/91, а по том у скла ду са упут-
стви ма, пре по ру ка ма и са др жа ји ма про гра ма об ја вље ним у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је - Про свет ном гла сни ку“ бр.21/2004. Фонд 
ча со ва је 2 ча са не дељ но, од но сно 74 ча са го ди шње у пр ва три раз ре да и 
68 ча со ва го ди шње уче твр том раз ре ду сред ње шко ле.

У школ ској 2007/2008. го ди ни, у скла ду са ре фор мом на став ног пла-
на и про гра ма, ен гле ски је зик је уве ден као на став ни пред мет и  на под-
руч ју ра да лич не услу ге (обра зов ни про фил: му  шки и жен ски фри зер, 
III сте пен обра зо ва ња), а у школ ској 2009/2010. го ди ни, у у под руч ју ра-
да по љо при вре да, про из вод ња и  пре ра да хра не, ка да је отво рен обра зов-
ни про фил – пе кар. У „Пра вил ни ку о из ме на на и до пу на ма пра вил ни ка 
о на ст ав ном пла ну и про гра му сред њег обра зо ва ња у тро го ди шњем и 
че тво ро го ди шњем тра ја њу за на глу ве и глу ве уче ни ке“, ко ји је об ја вљен 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Про свет ном гла сни ку“ број 
2/2009 од штам пан је план и про грам ен гле ског је зи ка за глу ве и на глу ве 
уче ни ке, као фа кул та тив ног пред ме та. Фонд ча со ва је 2 ча са не дељ но, 
од но сно 74 ча са го ди шње у пр вом и дру гом раз ре ду, а 68 ча со ва го ди-
шње у за вр шном, тре ћем раз ре ду сред ње шко ле.

Од школ ске 2013/2014. го ди не,  по ла зни ци спе ци ја ли стич ког обра-
зо в а ња у јед но го ди шњем трај њу за обра зов не про фи ле жен ски фри зер, 
му шки фри зер, ма ни кир и пе ди кир, у под руч ју ра да лич них услу га, та-
ко ђе уче ен гле ски је зик.

У основ ној шко ли, у про ду же ном бо рав ку, је у до го во ру са упра вом 
шко ле и ро ди те љи ма, ор га ни зо ва на фа кул та тив на на ста ва ен гле ског је зи-
ка, за мла ђу уз ра сну гру пу уче ни ка (пр ва че ти ри раз ре да основ не шко ле),  
у школ ској 2003/2004, као и 2004/2005. го  ди ни. У скла ду са ин клу зив ном 
обра зов ном по ли ти ком у Ср би ји, ен гле ски је зик као стра ни је зик,  уве-
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ден је, као оба ве зни на став ни пред мет, у основ не шко ле за глу ве и на-
глу ве уче ни ке у Ср би ји, од школ ске 2012/2013 го ди не. На ста ва се од ви ја 
по ре дов ном на став ном пла ну и про гра му, об ја вље ном у „Пра вил ни ку о 
на став ном пла ну и про гра му  за пр ви и дру ги раз ред основ ног обра зо ва ња 
и вас пи та ња“ ( „Слу жбе ни гла сник РС –Про свет ни гла сник“ бр. 10/2004, 
20/2004,1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010,3/2011,  дру ги 
пра вил ник 7/2011, дру ги пра вил ни ци 1/2013, 4/2013, 14/2013). Фонд ча-
со ва је 2 ча са не дељ но, од но сно 72 ча са го ди шње.

По за вр ше ној основ ној шко ли за глу ве и на гл у ве, не ки уче ни ци на-
ста вља ју обра зо ва ње у ре дов ним сред њим шко ла ма, где се пр ви пут су-
сре ћу са на ста вом ен гле ског је зи ка, као стра ног је зи ка. Об зи ром на чи-
ње ни цу да на ста ва стра ног је зи ка за глу ве и на глу ве уче ни ке још увек 
ни је у пот пу но сти ре гу ли са на, уче ни ци су или из у зе ти из на ста ве стра-
ног је зи ка, или по ха ђа ју на ста ву ен гле ског је зи ка као стра ног је зи ка 
по при ла го ђе ном на став ном пла ну и про гра му. При мер за прет ход но 
на ве де но, је уче ни ца К.А., ко ја је за вр ши ла основ ну шко лу у Шко ли за 
оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“ у Бе о гра ду, у школ ској 
2012/2013 го ди ни. У школ ској 2013/2014. го ди ни уче ни ца је упи са ла 
„Сред њу шко лу за ди зајн“ у Бе о гра ду. У до го во ру ро ди те ља и упра ве 
шко ле уче ни ца је у по чет ку би ла осло бо ђе на на ста ве ен гле ског је зи ка, 
а ка сни је јој је, у скла ду са ње ном из ра же ном же љом да учи ен гле ски 
је зик, као и пре по ру ком За  во да за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и 
вас пи та ња омо гу ће но да учи ен гле ски је зик на по чет ном ни воу (ни во 
А1) у пр вом раз ре ду сред ње шко ле, док оста ли уче ни ци у раз ре ду уче  
ен гле ски по ре дов ном пла ну и про гра му за пр ви раз ред сред ње шко ле.

Та ко ђе, из ве стан број уче ни ка шко ле, по за вр ше ној сред њој шко ли 
за глу ве и на глу ве, упи су је ре дов не ви со ке шко ле и фа кул те те, па је од 
школ ске 2006/2007. го ди не до да нас, 22 уче ни ка на ше шко ле по ло жи-
ло ис пит из ен гле ског је зи ка на ви со ко школ ским ин сти ту ци ја ма (нај ве-
ћи број уче ни ка је сту ди рао на раз ли чи тим оде ље њи ма „Ви со ке шко ле 
стру ков них сту ди ја - Бе о град ска по ли тех ни ка“). Уче ни ци ма је, по по тре-
би, би ла  обез бе ђе на аде кват на до дат на обра зов на по др шка у са вла да ва-
њу про гра ма из ен гле ског је зи ка.

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ НА СТА ВЕ ЕН ГЛЕ СКОГ 
КАО СТРА НОГ ЈЕ ЗИ КА ЗА ГЛУ ВЕ

Глу ви и  на глу ви уче ни ци су у по себ ној обра зов ној си ту а ци ји у на-
ста ви стра них је зи ка.Чи ње ни ца је да је ве ћи ни глу вих и на глу вих осо ба 
зна ков ни је зик пр ви или ма тер њи је зик, док го вор ни је зик зе мље у ко јој 
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жи ве, ве ћи ни осо ба оште ће ног слу ха пред ста вља дру ги или стра ни је-
зик. Да кле, они уче два раз ли чи та је зи ка, са два ве о ма раз ли чи та на чи на 
је зич ке екс пре си је (ви зу ел но – спа ци јел ни зна ков ни је зик и ли не ар ни 
го вор/пи са ње на чин не ког свет ског је зи ка). Сто га, оно што ми под ра зу-
ме ва мо под пој мом на ста ве стра ног је зи ка, за глу ве нај че шће пре ста вља 
уче ње дру гог стра ног је зи ка. У на ста ви стра ног је зи ка за глу ве и на глу-
ве уче ни ке нео п ход но је во ди ти ра чу на о међусoбним ин тер ак ци ја ма 
ма тер њег (зна ков ног и/или го вор ног је зи ка) и стра ног је зи ка. Глу ви и 
на глу ви уче ни ци, баш као и њи хо ви чу ју ћи вр шња ци, у шко лу до ла зе са 
ши ро ким ра спо ном сла бо сти, спо соб но сти и сна га, ко је, сва ка ко, тре ба 
ис ко ри сти ти и у на ста ви стра ног је зи ка за глу ве и на глу ве уче ни ке. По-
треб но је да раз ви ја мо зна ња и ве шти не ко је ће омо гу ћи ти глу вим и на-
глу вим уче ни ци ма да бу ду успе шни у на ста ви и са вла да ва њу про гра ма 
стра ног је зи ка. 

Уче ње стра них је зи ка  за осо бе са на ру ше ним слу хом ка рак те ри-
ше ши рок спек тар до дат не при ла го ђе не по др шке и упо тре ба  ра зних 
тех нич ких по ма га ла (раз ли чи те вр сте слу шних апа ра та, ко хле ар ни 
им плант, ин дук тив на пе тља, као и ра зни ви до ви аси стив не тех но ло ги-
је – упо тре ба ра чу на ра и ин тер не та у на ста ви, мул ти ме ди јал не та бле и 
слич но). Ис ку ства из зе ма ља у ко ји ма глу ви уче стра ни је зик, по ка зу ју 
да глу ви мо гу да уче стра не је зи ке. У по след њих де сет го ди на, раз ви ја ју 
се број ни про гра ми за уче ње стра них је зи ка за глу ве и на глу ве. Глу ви и 
на глу ви  уче ни ци же ле да уче стра ни је зик, углав ном из истих раз ло га 
као у њи хо ви чу ју ћи вр шња ци. Нај че шћи раз ло  зи за уче ње стра ног је-
зи ка су:

 – жеља за олак ша ним при сту пом са вре ме ним ме ди ји ма и ин фор-
ма ци ја ма (Ин тер нет, штам па),

 – же ле да пу ту ју, као и да упо зна ју и ко му ни ци ра ју са љу ди ма из 
дру гих зе ма ља,

 – же ле да са зна ју ви ше о дру гим кул ту ра ма и упо зна ју њи хов на-
чин жи во та,

 – же ле да жи ве и ра де у ино стран ству или да по бољ ша ју сво је шан-
се за за по шља ва ње,

 – има ју ро ђа ке и/или при ја те ље у дру гим зе мља ма
 – же ле да са зна ју ви ше о дру гим је зи ци ма и је зич ким си сте ми ма, 

јер ми сле да та ко мо гу да на у че ви ше и о соп стве ном је зи ку и 
кул ту ри.

Ка да је у пи та њу ен гле ски као стра ни је зик, глу ви и на глу ви уче-
ни ци су све сни зна ча ја по зна ва ња ен гле ског је зи ка у са вре ме ном све ту, 
и из ра жа ва ју по тре бу и же љу да уче ен гле ски, или не ки дру ги свет ски 
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је зик, у школ ским усло ви ма. Ипак, на ста ва стра ног је зи ка за глу ве уче-
ни ке је ре ла тив но нов кон цепт, ко ји се , услед про мо ци је ин клу  зив ног 
обра зо ва ња и јед на ких обра зов них мо гућ но сти за све, по с те пе но ши ри 
у све ту. На и ме, у обра зо ва њу глу вих је пре по зна та ва жност по зна ва ња 
стра них је зи ка за жи вот у са вре ме ном све ту. Услед ве ли ког тех нич ког и 
тех но ло шког на прет ка, у мо дер ном дру штву, као и на прет ку у обла сти 
са о бра ћа ја и ко му ни ка ци ја, да нас има мо ви ше мо гућ но сти да пу ту је мо 
и упо зна је мо љу де из дру гих зе ма ља, као и да са њи ма ко му ни ци ра мо 
по сред ством број них сер ви са и дру штве них мре жа до ступ них на ин тер-
не ту (e-mail, Fa ce bo ok, Skype итд.). Та ко ђе, упо зна ва њем на чи на жи во та 
и оби ча ја у дру гим зе мља ма, кроз на ста ву стра них је зи ка, уче ни ци ма је 
омо гу ће но да са зна ју ви ше о све ту ко ји нас окру жу је, као и да раз ви ја ју 
по зи тив не ка рак те ри сти ке лич но сти, по пут то ле ран ци је на раз ли чи тост, 
ем па ти је... Уче ћи стра ни је зик, уче ни ци исто вре ме но про ши ру ју и утвр-
ђу ју зна ње го вор ног је зи ка зе мље у ко јој жи ве (на при мер: бо га те реч-
ник, а по ре де ћи гра ма ти ку срп ског је зи ка са гра ма тич ким струк ту ра ма 
ен гле ског је зи ка, исто вре ме но об на вља ју и учвр шћу ју зна ње из срп ског 
је зи ка). Уче ни ци ма у шко ла ма за глу ве и на глу ве тре ба да бу де омо гу ће-
но да уче стра ни је зик, као што је то омо гу ће но њи хо вим вр шња ци ма у 
ре дов ним шко ла ма.

На ста ва стра ног је зи ка за глу ве и на глу ве уче ни ке  по кре ће број на 
пи та ња, по пут  обра зо ва ња на став ни ка,  на став них пла но ва и про гра ма, 
струч них и ме тод ских по сту па ка у на ста ви, про ве ре и оце њи ва ња зна-
ња, раз во ја ве шти на и ком пе тен ци ја у стр а ном је зи ку, пру жа ња до дат не 
обра зов не по др шке и упо тре бе са вре ме них тех нич ких сред ста ва у на-
ста ви итд.

Уче ње стра ног је зи ка, мо же да пред ста вља иза зов глу ве и на глу ве 
уче ни ке. По себ на ме то до ло ги ја за уче ње глу вих стра ном је зи ку ни је раз-
ви је на. По што се на ста ва стра ног је зи ка, у ре дов ном си сте му, ве ли ким 
де лом ба зи ра на орал но/ аурал ном при сту пу (слу ша ње и го вор), сва ка ко 
је нео п ход но при ла го ђа ва ње на став не ме то до ло ги је мо гућ но сти ма осо-
ба са оште ће ним слу хом. Из бор уџ бе ни ка и ли те ра ту ре ко ја се ко ри сти 
у на ста ви ен гле ског је зи ка за глу ве та ко ђе пред ста вља про блем, јер не 
по сто ји при ла го ђен уџ бе ник за на ста ву стра ног је зи ка за ову по пу ла ци-
ју. Ако узме мо у об зир чи ње ни цу да, у на шој зе мљи,  уче ни ци у ре дов-
ним шко ла ма по чи њу да уче ен гле ски је зик у пр вом или пе том раз ре ду 
основ не шко ле, ја сно је да је те шко про на ћи аде ква тан уџ бе ник за на-
ста ву ен гле ског је зи ка на по чет ном ни воу (ни во А1 пре ма За јед нич ком 
европ ском окви ру за стра не је зи ке) за при ме ну у пр вом раз ре ду сред ње 
шко ле, ка да нај ве ћи број уче ни ка, у Шко ли за оште ће не слу хом-на глу ве 
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„Сте фан Де чан ски“, по чи ње да учи ен гле ски као стра ни је зик. За по-
тре бе на ста ве иза бра ли смо уџ бе ник ауто ра Је ле не Ко ва че вић, „Step by 
Step – ен гле ски је зик, по чет ни 1“, ко ји пра ти и од го ва ра ју ћа рад на све-
ска, а у из да њу Ин сти ту та за стра не је зи ке из Бе о гра да. Овај уџ бе ник је 
пред ви ђен за по чет ну на ста ву стра них је зи ка за чу ју ће од ра сле осо бе, 
а иза бран је за на ста ву у шко ли за глу ве због те ма ко је су ин те ре сант не 
глу вим уче ни ци ма сред ње шко ле,  ква ли те та из ра де и про прат них илу-
стра ци ја, упут ста ва за из ра ду пред ло же них ве жба ња на срп ском је зи ку, 
као и због чи ње ни це да сва ку на став ну те му, од но сно скуп од че ти ри 
лек ци је у уџ бе ни ку, пра ти од го ва ра ју ћи ен гле ско-срп ски реч ник, као и 
гра ма тич ка об ја шње ња на срп ском је зи ку. Осим уџ бе ни ка, у на ста ви се 
ко ри сте и ма те ри ја ли из дру гих из во ра (дру ги уџ бе ни ци и ре ле вант на 
ли те ра ту ра, но ви не, фил мо ви, ин тер нет и слич но).

За глу ве, сва ки школ ски час и на ста ва би ло ког школ ског пред ме та, 
исто вре ме но пред ста вља и на ста ву је зи ка. У ра ду са глу вом и на глу вом 
де цом, је дан од ци ље ва (ре)ха би ли та ци је је аде ква тан слу шни и го вор-
ни тре нинг и аде кват но ко ри шће ње оста та ка слу ха. На ста ва стра ног је-
зи ка пру жа мо гућ ност овим уче ни ци ма да чу ју гла со ве стра ног је зи ка, 
што по ве ћа ва њи хо во ин те ре со ва ње и исто вре ме но ути че на по бољ ша ње 
слу шне па жње и ре ха би ли та ци је, јер је оно што чу ју на ча су стра ног је-
зи ка дру га чи је од гла со ва и зву ко ва ко је сва ко днев но слу ша ју. Чи та ње 
и уче ње ре чи и из ра за стра ног је зи ка, ути че на по бољ ша ње лек сич ких 
спо соб но сти де це у  ма тер њем је зи ку, од но сно го вор ном је зи ку зе мље у 
ко јој жи ве. Уче ње гра ма ти ке, струк ту ра и си сте ма стра ног је зи ка, глу ви-
ма пру жа мо гућ ност да га упо ре де са гра ма тич ким си сте мом ма тер њег 
го вор ног је зи ка зе мље у ко јој жи ве, а исто вре ме но уоча ва ју ћи слич но-
сти и раз ли ке из ме ђу два је зич ка си сте ма, глу ви об на вља ју и учвр шћу ју 
и гра ма тич ке струк ту ре у ма тер њем је зи ку.

Зна мо да је из ла га ње стра ном је зи ку од бит ног зна ча ја за ње го во 
успе шно усва ја ње и уче ње. Уче ни ку је по треб но ис ку ство у је зи ку, ко ји 
по ку ша ва да на у чи, као ком плет ном си сте му ко ји се ко ри сти у ре ал ним 
си ту а ци ја ма и у сми сле ном кон тек сту. Чу ју ћа де ца, ко ја уче ен гле ски 
као стра ни је зик, из ло же на су му кроз ис ку ства слу ша ња и го во ра, што 
се ка сни је учвр шћу је  и у пи са ној фор ми. У кон тек сту обра зо ва ња глу вих 
и на глу вих из ла га ње уче ни ка са др жа ју стра ног је зи ка је про бле ма тич-
но услед ба ри је ра ко је уче ни ци до жи вља ва ју у при сту пу је зи ку у пу ној 
го вор ној фор ми. У по ку ша ју уче ња глу ве де це стра ном је зи ку нај ве ћи 
иза зов пред ста вља раз вој стра те ги је и ме то да на ста ве стра ног је зи ка ко-
ји од го ва ра ју по тре би за сми сле ним и до ступ ним из ла га њем ен гле ском 
је зи ку.
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Чи ње ни ца је да са мо из ла га ње уче ни ка ен гле ском је зи ку ни је до-
вољ но да се по стиг не ви сок ни во ком пе тен ци је у усва ја њу стра ног је зи ка 
– нео п ход но је и фор мал но уче ње о то ме ка ко је зик функ ци о ни ше и ка-
ко раз ли чи те је зич ке струк ту ре но се раз л и чи та зна че ња и ме ђу соб но се 
ускла ђу ју у је зич ком из ра жа ва њу. Глу ва де ца ко ја уче ен гле ски је зик  као 
стра ни ће се, сва ка ко, ви ше осла ња ти на ова струк ту ри ра на об ја шње ња, 
па тре ба па жљи во раз мо три ти ко ли ко је фор мал ног уче ња по треб но и 
ко ји при ступ ће мо ко ри сти ти у на ста ви.

За сва ко де те са оште ће ним слу хом, при род но усва ја ње го вор ног је зи-
ка зе мље у ко јој жи ви, пу тем чу ла слу ха, пред ста вља про блем. Де ца усва-
ја ју ма тер њи је зик то ком пр вих не ко ли ко го ди на жи во та. За мно ге осо бе 
са оште ће ним слу хом ма тер њи је зик је зна ков ни је зик за јед ни це у ко јој 
жи ве. Зна ков ни је зи ци се раз ли ку ју од го вор них је зи ка, јер се не про из-
во де и не до жи вља ва ју на исти на чин. Пер цеп ци ја зна ков них је зи ка се 
за сни ва на ви зу ел ној пер цеп ци ји, а раз у ме ва ње го вор них је зи ка за ви си од 
ауди тив не пер цеп ци је. Уче ње дру гог или стра ног је зи ка се углав ном за-
сни ва на усво је ним струк ту ра ма у пр вом, од но сно ма тер њем је зи ку.

Европ ска  а ген ци ја за раз вој спе ци јал ног обра зо ва ња, у до ку мен ту о 
на ста ви стра них  је зи ка за уче ни ке са по себ ним обра зов ним по тре ба ма20, 
да је сле де ће смер ни це за рад са уче ни  ци ма са свим вр ста ма по себ них 
обра зов них по тре ба у на ста ви стра них је зи ка:

•	 Ко о пе ра тив на на ста ва – на став ни ци ра де за јед но са дру гим на-
став ни ци ма (спе ци ја ли ста или ко ле га); глав ни на став ник и дру-
ги струч ња ци

•	 Ко о пе ра тив но уче ње – уче ни ци по ма жу јед ни дру ги ма, по себ но 
у си ту а ци ја ма ка да ни вои спо соб но сти ни су јед на ки, до бро бит 
од за јед нич ког уче ња

•	 Са рад ња у ре ша ва њу про бле ма – за све на став ни ке, по ста вља-
ње ја сних пра ви ла у раз ре ду и  гра ни ца, при хва ће них од стра не 
свих уче ни ка, уз од го ва ра ју ће под сти ца је су се по ка за ли по себ-
но ефи ка сним у сма ње њу ко ли чи не и ин тен зи те та уз не ми ра ва-
ња (пре ки да ња) то ком ча са

•	 Хе те ро ге не гру пе  -  гру пе ме шо ви тих ни воа спо соб но сти и ди-
фе рен ци ран при ступ  на ста ви су нео п ход ни у ра ду са раз ли чи-
тим уче ни ци ма у учи о ни ци

20  Special Educational Needs in Europe: the Teaching and Learning of languages - 
Insights and Innovations – Teaching Languages to Learners with Special Needs, European 
Commision, January 2005, strana 23 

Доступно на интернет адреси http://tictc.cti.gr/documents/doc647_en.pdf. Страни 
приступљено 20. маја 2014. године
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•	 Ефек тив на на ста ва и ин ди ви ду ал но пла ни ра ње – сви уче ни  ци, 
укљу чу ју ћи оне са по себ ним обра зов ним по тре ба ма, по сти жу 
ви ше ка да се си сте мат ско пра ће ње, про це на, пла ни ра ње и ева-
лу а ци ја при ме њу је на њи хов рад. На  став ни план и про грам мо-
же би ти ускла ђен са  њи хо вим по тре ба ма и до дат на обра зив на 
по др шка ефи ка с но уве де на кроз Ин ди ви ду ал ни обра зов ни про-
грам ( ИОП).

Ен гле ски је зик је на став ни пред мет, ко ји глу вим и на глу вим уче ни-
ци ма, обез бе ђу је упо зна ва ње са но вим је зич ким си сте мом. Пре ма на-
став ном про гра му за пред мет ен гле ски је зик21 ци ље ви и за да ци на ста ве 
ен гле ског, као стра ног је зи ка, у шко ла ма за глу ве и на глу ве уче ни ке је су 
упо зна ва ње уче ни ка са го во ром и је зи ком дру гих на ро да, као и са еле-
мен ти ма кул ту ре и ци ви ли за ци је ен гле ског го вор ног под руч ја. Уче њем 
стра ног је зи ка, уче ни ци,  у скла ду са сво јим пси хо фи зич ким мо гућ но-
сти ма, сти чу но ва зна ња и ве шти не и овла да ва ју но вим је зич ким си-
сте мом, што до при но си про ши ри ва њу и бо га ће њу оп штих из ра жај них 
и ин те лек ту ал них мо гућ но  сти уче ни ка, по ди за њу оп штег обра зов ног и 
кул тур ног ни воа, сти ца њу све сти о функ ци о ни са њу стра ног и ма тер њег 
је зи ка, као и упо зна ва њу кул ту ре, оби ча ја и на чи на жи во та на ро да чи-
ји се је зик учи. Уче њем ен гле ског је зи ка уче ни ци про ши ру ју ис ку ства 
о све ту ко ји нас окру жу је, раз ви ја ју естет ске и мо рал не вред но сти и 
из гра ђу ју свест о по тре би са рад ње и то ле ран ци је ме ђу на ро ди ма. Код 
уче ни ка се раз ви ја по зи ти ван од нос пре ма дру гим је зи ци ма и кул ту ра-
ма, као и пре ма соп стве ном је зи ку и кул тур ном на сле ђу, уз ува жа ва ње 
раз ли чи то сти и на ви ка ва ње на отво ре ност у ко му ни ка ци ји. Уче ник тре-
ба да усво ји основ на зна ња из стра ног је зи ка  ко ја ће му омо гу ћи ти да 
се, у јед но став ној усме ној и пи сме ној ко му ни ка ци ји, спо ра зу ме ва са 
љу ди ма из дру гих зе ма ља, усво ји нор ме вер бал не и не вер бал не ко му-
ни ка ци је, а у скла ду са спе ци фич но сти ма је зи ка ко ји учи и соп стве ним 
пси хо фи зич ким мо гућ но сти ма. Зна чај но је да уче ни ци схва те да сте че-
на зна ња ни су ко нач на, од но сно да је је зик си стем ко ји се не пре кид но 
раз ви ја, те тре ба код њих раз ви ја ти по тре бу за сти ца њем но вих зна ња и 
са мо о бра зо ва њем. 

У ра ду са глу вим и на глу вим уче ни ци ма  при ме њу ју се прин ци пи 
ме то ди ке на ста ве срп ског је зи ка за глу ве и ме то ди ке на ста ве ен гле-

21  у  „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“, број 2/2009 објављен је  
„Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму средњег 
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за наглуве и глуве ученике“. На 
странама 80 – 87 налази се план и програм за енглески језик, као факултативни предмет, 
аутора Иве Урдаревић
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ског је зи ка, при че му тре ба има ти на уму не ке спе ци фич но сти уче ни ка 
оште ће ног слу ха

 – У  на ста ви стра ног је зи ка тре ба при ме њи ва ти све рас по ло жи ве 
ме то де ко му ни ка ци је (то тал на ко му ни ка ци ја).

 – Услед при ро де слу шног оште ће ња слу ша ње и го вор мо гу пред-
ста вља ти про блем за глу ве и на глу ве уче ни  ке. У ра ду са уче ни-
ци ма тре ба обра ти ти по себ ну па жњу на спо соб ност чи та ња и 
раз у ме ва ња про чи та ног и пи са но из ра жа ва ње. Чак и ка да је је-
зик ин струк ци ја ма тер њи је зик уче ни ка оште ће ног слу ха он мо-
же пред ста вља ти сла бу осно ву за уче ње стра ног је зи ка. Уче ње 
струк ту ра и реч ни ка но вог је зи ка мо же до при не ти исто вре ме-
ном уче њу и ма тер њег је зи ка (бо га ће ње реч ни ка, бо ље раз у ме ва-
ње гра ма тич ких струк ту ра и функ ци ја ма тер њег је зи ка и њи хо ва 
при ме на).

 – Да би раз у ме ли го вор чу ју ћег са го вор ни ка, глу ви и на глу ви уче-
ни ци се осла ња ју на остат ке слу ха, чи та ње го во ра са уса на и ли-
ца са го вор ни ка и не вер бал ну екс пре си ју. Пре по чет ка усме ног 
из ла га ња нео п ход но је при до би ти па жњу глу вих и на глу вих уче-
ник (да гле да ју у го вор ни ка). 

 – На став ник мо ра да во ди ра чу на да бу де увек ли цем окре нут пре-
ма уче ни ци ма ка да го во ри, као и да је ње го во ли це аде кват но 
осве тље но. Фа ци јал на екс пре си ја, ми ми ка и ге сти ку ла ци ја тре ба 
да пра те са др жај по ру ке ко ју ис ка зу је. Тре ба го во ри ти при род-
но, нор мал ном бр зи ном, не пре на гла ша ва ти по кре те уса на, ни-
ти го во ри ти пре спо ро или бр зо. 

 – По што се не ки слич ни гла со ви те шко чи та ју са уса на, уче ник 
мо же да има по те шко ћа са раз у ме ва њем го во ра, ма да у не ким 
слу ча је ви ма мо же да прет по ста ви зна че ње ре чи из кон тек ста. 
Уко ли ко уче ник не раз у ме са др жај из го во ре не по ру ке, исту тре-
ба по но ви ти или ис ка за ти на дру ги на чин. Кључ не ре чи и из ра зе 
из усме ног из ла га ња тре ба про пра ти ти „пре во ђе њем“ на зна ков-
ни је зик или аде кват ном при род ном ге сти ку ла ци јом (нпр. си-
му ли ра њем рад ње или аде кват ном фа ци јал ном екс пре си јом за 
ис ка зи ва ње осе ћа ња).

 –  Сва ва жна оба ве ште ња и ин фор ма ци је тре ба про пра ти ти пи са-
њем на та бли (на при мер број стра не и ве жба ња ко је се ра ди). 

 – Има ју ћи на уму чи ње ни цу да уче ни ци оште ће ног слу ха те же са-
вла да ва ју гра ма тич ка пра ви ла ма тер њег (срп ског) је зи ка, гра-
ма тич ки са др жа ји ен гле ског је зи ка, у шко ли за де цу оште ће ног 
слу ха, су ре ду ко ва  ни у од но су на ре до ван си стем обра зо ва ња. 
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Сви гра ма тич ки са др жа ји уво де се  са што ма ње гра ма тич ких 
об ја шње ња, а њи хо во по зна ва ње се ева лу и ра и оце њу је на осно-
ву упо тре бе у од го ва ра ју ћем ко му ни ка тив ном кон тек сту, без ин-
си сти ра ња на екс пли цит ном по зна ва њу гра ма тич ких пра ви ла. 
Исто вре ме но, упо зна ва ње гра ма тич ких струк ту ра и функ ци ја 
стра ног је зи ка ути че на бо ље раз у ме ва ње струк ту ра, функ ци ја и 
на чи на на ко ји функ ци о ни ше и ма тер њи је зик.

 – И фор ма и зна че ње во ка бу ла ра и струк ту ра стра ног је зи ка мо гу 
пред ста вља ти по те шко ће за глу ве и на глу ве уче ни ке. Да би се 
сма њи ле те шко ће и пре пре ке са ко ји ма се глу ви и на глу ви уче-
ни ци су о ча ва ју у на ста ви стра ног је зи ка нео п ход но је учи ни ти 
је зик ви дљи вим: 

а) но ву реч или из раз тре ба на пи са ти на та бли, по мо гућ но сти на оба 
је зи ка, кре да ма или фло ма сте ри ма у бо ји ( на при мер: пла вом но ву реч 
или из раз, цр ве ном из го вор, а зе ле ном зна че ње);

б) уко ли ко је мо гу ће, при об ја шња ва њу но вих ре чи и из ра за, тре ба 
по ка за ти на пред мет или ње го ву сли ку, из ве сти рад њу или је си му ли ра ти;

в) по што је ма ло ве ро ват но да ће глу ви и на глу ви уче ни ци са ми 
уочи ти гра ма тич ка струк ту ре и пра ви ла нео п ход но им их је об ја сни ти, 
при че му тре ба уче ни ци ма по себ но скре ну ти па жњу на слич но сти и раз-
ли ке у од но су на ма тер њи је зик

г) гра ма тич ка об ја шње ња тре ба да бу ду јед но став на, при ме ре на уз-
ра сту и пред зна њу глу вих и на глу вих уче ни ка.

д) да би се ис та кла од ре ђе на гра ма тич ка пра ви ла ко ри сти ти кре де у 
бо ји, на пи са ти при ме ре на та бли, или на цр та ти гра фи кон или ди ја грам 
ка ко би се илу стро вао од ре ђе ни гра ма тич ки са др жај

ђ) у на ста ви ко ри сти ти што је мо гу ће ви ше ви зу ел не ма те ри ја ле 
(илу стра ци је, пред ме те, сли ке и дру го).

Ко му ни ка тив на на ста ва је зик сма тра сред ством ко му ни ка ци је. При-
ме на овог при сту па у на ста ви стра них је зи ка за сни ва се на на сто ја њи ма 
да се до след но спро во де и при ме њу ју сле де ћи ста во ви:

•	 циљ ни је зик упо тре бља ва се у учи о ни ци у до бро осми шље ним 
кон тек сти ма од ин те ре са за уче ни ке, у при јат ној и опу ште ној 
ат мос фе ри;

•	 го вор на став ни ка при ла го ђен је уз ра сту и зна њи ма уче ни ка; 
•	 на став ник мо ра би ти си гу ран да је схва ће но зна че ње по ру ке 

укљу чу ју ћи ње не кул ту ро ло шке, вас пит не и со ци ја ли зи ра ју ће 
еле мен те;

•	 зна ња уче ни ка ме ре се ја сно од ре ђе ним ре ла тив ним кри те ри ју-
ми ма тач но сти и за то узор ни је из вор ни го вор ник;
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•	 са ци љем да уна пре ди ква ли тет и обим је зич ког ма те ри ја ла, на-
ста ва се за сни ва и на со ци јал ној ин тер ак ци ји; рад у учи о ни ци и 
ван ње спро во ди се пу тем груп ног или ин ди ви ду ал ног ре ша ва-
ња про бле ма, по тра гом за ин фор ма ци ја ма из раз ли чи тих из во ра 
(ин тер нет, де чи ји ча со пи си, про спек ти) као и ре ша ва њем ма ње 
или ви ше сло же них за да та ка у ре ал ним и вир ту ел ним усло ви ма 
са ја сно од ре ђе ним кон тек стом, по ступ ком и ци љем.

Ко му ни ка тив но-ин тер ак тив ни при ступ у на ста ви стра них је зи ка 
укљу чу је и сле де ће :

•	 усва ја ње је зич ког са др жа ја кроз ци ља но и осми шље но уче ство-
ва ње у дру штве ном чи ну;

•	 по и ма ње на став ног про гра ма као ди на мич не, за јед нич ки при-
пре мље не и при ла го ђе не ли сте за да та ка и ак тив но сти;

•	 на став ник је ту да омо гу ћи при ступ и при хва та ње но вих иде ја;
•	 уче ни ци се тре ти ра ју као од го вор ни, кре а тив ни, ак тив ни уче-

сни ци у дру штве ном чи ну;
•	 уџ бе ни ци по ста ју из во ри ак тив но сти и по жељ но је да бу ду пра-

ће ни упо тре бом аутен тич них ма те ри ја ла;
•	 учи о ни ца по ста је про стор ко ји је мо гу ће при ла го ђа ва ти по тре-

ба ма на ста ве из да на у дан.

ПРИ МЕ НА ЗНА ЊА ИЗ ЕН ГЛЕ СКОГ ЈЕ ЗИ КА:  
ПРО ЈЕКТ НА НА СТА ВА

У ци љу до дат ног мо ти ви са ња уче ни ка за на ста ву и уче ње ен гле ског 
је зи ка, као и пру жа ња мо гућ но сти уче ни ци ма да зна ња из пред ме та ен-
гле ски је зик, сте че на у ре дов ној на ста ви, при ме не у аде кват ној и ре ла-
ној ко му ни ка тив ној си ту а ци ји, уче ни ци Шко ле за оште ће не слу хом-на-
глу ве „Сте фан Де чан ски“ су укљу че ни у ре а ли за ци ју ви ше ме ђу на род-
них про је ка та.

У школ ској 2012/2013 го ди ни шко ла је по ста ла члан ме ђу на род не 
школ ске мре же, Ака де ми је сред ње е вроп ских шко ла (aces), ко ја оку пља 
шко ле из пет нест европ ских зе ма ља. Та да смо успе шно ре а ли зо ва ли про-
је кат на те му ме диј ске пи сме но сти – „Ме диј ски гла со ви за ти неј џе ре са 
по еб ним по тре ба ма“, у са рад њи са Спе ци јал ном шко лом „Кон стан тин 
Па у не ску“, из ру мун ског гра да Ја ши. Циљ про јек та био је  да се по ве ћа 
ви дљи вост уче ни ка са по себ ним по тре ба ма у ме ди ји ма и по диг не ни во 
ин фор ми са но сти и све сно сти јав ног мње ња о осо ба ма са по себ ним по-
тре ба ма. Уче сни ци про јек та би ли су уче ни ци из обе парт нер ске шко ле, 
као и ло кал них парт нер ских шко ла, уз ра ста од 12 -17 го ди на. То ком ра-
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да на про јек ту, уче ни ци су ко му ни ци ра ли са уче ни ци ма из парт нер ских 
шко ла пу тем ин тер не та (елек трон ска по шта, дру штве не мре же – нај-
че шће Fa ce bo ok), уз по др шку на став ни ка, и до го ва ра ли се о на ред ним 
ак тив но сти ма на про јек ту. Ме ђу соб не по се те про јект них парт не ра би ле 
су до дат на при ли ка за ус по ста вља ње ко му ни ка ци је на ен гле ском је зи-
ку. Ка ко ни је би ло мно го ме диј ских из ве шта ја о ти неј џе ри ма са по себ-
ним по тре ба ма на пра ви ли смо тро је зич ни блог про јек та на ин тер не ту, 
на ен гле ском, срп ском и ру мун ском је зи ку, ко ји је до сту пан на ин тер нет 
адре  си      w ww.aces128.b lo gspot.co m   , који  је би о изузет н о  пос еће н (д а н ас 
и ма   пр еко 16  500 п ос ет а).  У че ни ци  средњ е  ш  коле  су  а ктивно уч ествов-
ал  и у из  ради блога,  из  бору  матер иј ал а  и креи ра њу садрж  ај  а, а д воје 
у че  ника школ е с у  и  зва  ни чн о  били „бло гер и“ .  У че  ници  су т акође  имали 
 пр и ли ку да   припрем а ју  мат ер  и ја ле  за д ва м еђ ународ на са ст ан ка  мреже, 
 а у ченица  ко ја  је пр ису  ст вовала о вим  састан цима, и д а к ом уницира на 
е  нгл еском ј ези  ку  са вр ш њ ац им а из ред овн их  школ а   у  Европи , а ли  и да  
пре дс та ви наш  п рој екат,  ак тивно ст  и   и резулт а те , заједно  са  уч ен  иком 
из  Ру му ни је,  та  кође на е нгл еском је зи ку. На  за  вршној аc es  Акад емији , у  
Сен е цу ( Сл овачка),  ап рила  20  13.  године  , пројек ат   је нагр ађен за пос  еб  на 
постигн  у ћа  у  обл асти и но в ативно г  у че ња. У Ср б ији, у    ју на 201 3. годи не , 
 де о ак ти  в нос  т и на  пр оје кт у,  ре  а лизова н у  нашо ј  школи, у шао  ј е у Ба зу  
знања Креативне школе, под називом „Заједно можемо да направимо 
разлику“ (www.kr ea tivnaskola .rs ). У Евро пи, про је кат је об ја вљен у при-
руч ни ку “Ме диј ска пи сме ност у Евро пи: 12 до брих п рак си ко је ће вас 
ин спи ри са ти“, ко ји је, у но вем бру 2013. го ди не, из да ла бел гиј ска Евенс 
фон да ци ја, у са рад њи са Ин сти ту том за ме диј ска ис тра жи ва ња и ме диј-
ско обра зо ва ње из Не мач ке. 

У школ ској 2013/2014. го ди ни, у шко ли је ре а ли зо ван aces про је кат 
на те му раз ли чи то сти, под на зи вом „Раз ли чи ти, али исти“, у парт нер-
ству са две ре дов не шко ле из Бу гар ске и Ру му ни је. У ра ду на про јек ту, на 
дру штве ној мре жи Fa ce bo ok, на пра ви ли смо стра ни цу на шег про јек та 
( www.facebo ok.com/ di fferen tsame), a де сет са да шњих и бив ших уче ни ка 
шко ле су би ли и ад ми ни стра то ри стра не. Они су, нај че шће у до го во ру са 
оста лим уче ни ци ма и на став ни ци ма, об ја вљи ва ли са др жа је на стра ни ци 
(на при мер ста ту се на стра ни ци, фо то гра фи је са про јект них и дру гих 
ре ле вант них ак тив но сти, али и са др жа је од зна ча ја за глу ве и на глу ве 
– на при мер пе сме ра зних из во ђа ча са пре во дом на зна ков ни је зик). По-
се те про јект них парт не ра пред ста вља ле су до дат ну при ли ку за упо тре бу 
ен гле ског је зи ка у ци љу ус по ста вља ња и одр жа ва ња ко му ни ка ци је. По-
што су се уче ни ци спри ја те љи ли са вр шња ци ма из Ру му ни је и Бу гар-
ске, ко му ни ка ци ја ме ђу љи ма је на ста вље на пу тем дру штве них мре жа, 
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а глу ви и на глу ви су об у че ни да ко ри сте услу ге про гра ма за пре во ђе ње 
на ра чу на ру и ин тер не ту (на при мер „DI reč nik“ „Go o gle пре во ди лац”). 
За по тре бе пре зен та ци је, при ли ком по се те де ле га ци је из на ше шко ле, 
парт нер ској шко ли из Бу гар ске, гру па уче ни ка сред ње шко ле је на пра-
ви ла пре зен та ци ју о Бе о гра ду, у про гра му Mic ro soft Of fi ce Po wer Po int, 
на срп ском и ен гле ском је зи ку. Уче ни це ко је су уче ство ва ле на два ме ђу-
на род на са стан ка мре же су има ле при ли ку да зна ње ен гле ског сте че но у 
школ ским усло ви ма при ме не у ко му ни ка ци ји са вр шња ци ма из дру гих 
европ ских зе ма ља. Ове школ ске го ди не, је по ред на ше шко ле, у aces про-
јект ном ци клу су уче ство ва ла и спе ци јал на шко ла за глу ве из Бу ку ре шта 
(Ру му ни ја), па је на ини ци ја ти ву ко ор ди на то ра про јек та из две шко ле 
за уче ни ке оште ће ног слу ха, а ка ко би се уче ни ци ма олак ша ла ко му ни-
ка ци ја, за за вр шни са ста нак мре же на шим уче ни ци ма обез бе ђен ту мач 
за зна ков ни је зик. Ин те ре сант но је да је уче ни ца Шко ле за оште ће не 
слу хом-на глу ве „Сте фан Де чан ски“ из Бе о гра да, иако осо ба са те шким 
оште ће њем слу ха, од лу чи ла да на за вр шној пре зен та ци ји про јек та, на 
aces Ака де ми ји 2014, у Се не цу (Сло вач ка), не ко ри сти услу ге ту ма ча за 
зна ков ни је зик, већ да за јед но са уче ни ци ма из ре дов них шко ла из Ру-
му ни је и Бу гар ске, про је кат пред ста ви на го вор ном ен гле ском је зи ку, у 
че му је би ла ве о ма успе шна. 

У школ ској 2013/2014. го ди ни, по зва ни смо да уче ству је мо у ме ђу-
на род ном про јек ту „Де ба ту ју ћи Евро пу: Шко ле“22, ини ци ја ти ви ко ја је 
на ста ла у окви ру плат фор ме „Де ба ту ју ћи Евро пу“.  Ини ци ја ти ва „Де-
ба ту ју ћи Евро пу: Шко ле“ је по себ но ди зај ни ра на да пру жи уче ни ци ма 
при ли ку да по ста ве пи та ња европ ским по ли ти ча ри ма, на у че ка ко да 
фор му ли шу „те шка“ пи та ња и ин тер пре ти ра ју од го во ре, као и да ди ску-
ту ју са уче ни ци ма из дру гих зе ма ља Евро пе и на у че ви ше о ра ду Европ-
ске Уни је. Гру па уче ни ка сред ње шко ле по ста ви ла је пи та ња ве за на за 
шко ло ва ње глу вих у Евро пи, пра ва на упо тре бу зна ков ног је зи ка, оства-
ри ва ње пра ва на здрав стве ну за шти ту и за по шља ва ње глу вих и на глу-
вих осо ба у Евро пи. Пи та ња смо сни ми ли, као крат ке ви део за пи се, на 
ен гле ском је зи ку, а да б и  на  ша пи та  ња учи ни ли до ступ ни јим гл у  ви ма, 
омо гу ћи ли смо пре вод на срп с ки зна ков ни је зик, као и ти тл о ве на ен -
гле ском је зи ку.  Оче ку ј е мо да се  де ба та,  у ко јо ј ми уче ству је мо, уско ро  
п о кре не на сај ту про јек та „ De  b a ting Euro pe  Scho ols ”. 

22  http://www.debatingeurope.eu/focus/schools/
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ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE  
FOR DEAF AND HEARING IMPAIRED PUPILS

IVA URDAREVIC

School for Hearing Impaired Pupils “Stefan Decanski”, Belgrade

SUMMARY

We live in a world which is characterized by great advances of tech-
nology and an increased ability to travel and communicate with people 
from other countries, thus knowing and using of at least one foreign lan-
guage becomes a necessity. The English language has become a modern 
language of international communication, which is why it is the most of-
ten taught as a foreign language in countries where it is not the official 
spoken language.

Even when we recognise that teaching a foreign language is as an im-
portant segment and a mandatory component of the curriculum, students 
with hearing impairment do not always have the opportunity to attend 
and participate in the foreign languages classes. Until recently, hearing 
impaired pupils were considered to be incapable of learning a foreign 
language and, therefore, in many cases they were exempted from school 
attendance of  foreign language clases, even in the mainstream educa-
tion system. Since deaf and hearing impaired pupils often have difficul-
ties with learning and speaking of the language of the country they live 
in, it was thought that the deaf cannot learn and adopt another language 
system, ie. foreign language

Today, learning and teaching of foreign languages   to deaf and hearing 
impaired pupils is becoming increasingly common practice in Europe and 
the world in general. Deaf and hearing impaired pupils are often enrolled 
in regular schools, or they continue their education in mainstream colleges 
and universities, where one of the subjects taught is a a foreign language. 
Special schools for deaf and hearing impaired pupils also introduce a for-
eign language in their curricula, as it is recognized that learning of another 
language can provide significant opportunities for deaf and hearing im-
paired population. In teaching English as a foreign language for the deaf 
and hearing impaired pupils one of the problems  was the fact that the 
methods used in teaching foreign languages   are usually  of auditory/oral 
type, which represents an additional difficulty for deaf and hearing im-
paired pupils. Teaching a foreign language for  deaf and hearing imapired 
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pupils raises a number of issues, such as training for teachers of foreign 
language , posibillity to predict the outcomes of teaching and to set ap-
propriate educational standards, as well as a matter of choosing adequate 
textbooks and accompanying literature.

This paper present a combination of  a review of the relevant litera-
ture and personal professional experience in teaching English language in 
School for hearing impaired  pupils „Stefan Decanski“ in Belgrade, the first 
special school for hearing impaired pupils in Serbia that has introduced  
English as a subject in the education of deaf and hearing impaired pupils, 
first at high school, and after in primary school.

КЕY WORDS: English language, foreign language, deaf and hearing im-
paired pupils, curricula, mainstream education system, special education
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Це ре брал ну па ра ли зу ско ро увек пра те по ре ме ћа ји го во ра, ко ји се на 
ра ном уз ра сту ма ни фе сту ју за ка сне лим го во ром, док се код де фи ни тив них 
кли нич ких фор ми ис по ља ва ју раз ли чи ти ти по ви го вор них по ре ме ћа ја. По ре-
ме ћа ји го во ра су по ве за ни са не у ро му ску лар ном де фи ци јент но шћу, сен зор ним 
оште ће њи ма, ин те лек ту ал ном оме те но шћу, од су ством вер бал не сти му ла-
ци је или пак огра ни че ном вер бал ном сти му ла ци јом у ра ном деч јем уз ра сту. 
У овом ра ду су при ка за не ка рак те ри сти ке по ре ме ћа ја го во ра код мла дих са 
це ре брал ном па ра ли зом. Ана ли зи ра ни су ква ли тет ар ти ку ал ци је, ква ли-
тет гла са и ра зу мљи вост го во ра. Ре зул таи су по ка за ли да оште ће ње го во ра 
ко ре ли ше са об ли ком це ре брал не па ра ли зе.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: мла ди са це ре брал ном па ра ли зом, ква ли тет гла са, ар-
ти ку ла ци ја гла со ва, ра зу љи вост го во ра

УВОД

Це ре брал на па ра ли за (ЦП) је не про гре сив ни син дром оште ће ња 
мо то ри ке и по сту ре, ко ји на ста је као по сле ди ца де ло ва ња раз ли чи тих 

1 Рад је део истраживања које се изводи у оквиру пројекта који се реализује под 
покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије под називом “Евалуација третмана стечених поремећаја говора и језика”, број 
179068.
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фак то ра на раз ли чи те обла сти нер вног си сте ма у то ку раз во ја. Цер брал-
на па ра ли за се не огра ни ча ва са мо на обо ле ња нер вних пу те ва, ми шић-
не инер ва ци је и ко ор да ни ци је, већ че сто за хва та и го вор не цен тре. Иако 
це ре брал на па ра ли за ни је увек пра ће на по ре ме ћа ји ма го во ра, тре ба 
има ти у ви ду да по рем ћа ји го во ра че сто ко ре ли ра ју са овим не у ро ло-
шким ста њем. 

Ле зи је цен трал ног нер вног си сте ма, ко је про у зру ку ју це ре брал ну 
па ра ли зу по га ђа ју цео си стем нер вних структу ра, укљу чу ју ћи це ре бе-
лум, ба зал не ган гли је, та ла мус и го вор не обла сти у кор тек су ко ји ре гу-
ли шу ди са ње, фо на ци ју, ар ти ку ла ци ју или раз у ме ва ње го во ра. Као ре-
зул тат, мо же да се ис по љи чи та ва ле пе за раз ли чи тих ком би на ци ја оште-
ће ња го вор не функ ци је. 

Де ца са це ре брал ном па ра ли зом, код ко је је до шло до пер цеп тив них 
смет њи услед оште ће ња или дис функ ци је цен трал ног нер вног си сте ма 
(ЦНС) на ни воу ауди тив них обла сти, го вор пер ци пи ра ју као шум, та-
ко да она ни су у ста њу да ди фе рен ци ра ју по је ди не гла со ве или ре чи, 
ни ти да схва те сми сао вер бал не по ру ке. Исто вре ме но, та ква де ца, иако 
не ма ју не у ро ло шке, ни ти ана том ске смет ње на пе ри фер ним го вор ним 
ор га ни ма, оте жа но раз ви ја ју го вор. Она по не кад раз ви ја ју спе ци фи чан 
на чин во ка ли за ци је та ко зва ни иде о гло сни го вор ко ји је ра зу мљив са мо 
за нај бли жу око ли ну (углав ном за мај ку). 

По ред смет њи у раз во ју го во ра, од 40-80% де це са це ре брал ном па-
ра ли зом ис по ља ва по ре ме ћај ди са ња, ко ји се ка рак те ри ше убр за ним и 
плит ким ти пом ди са ња. Удах и из дах че сто ни су из ди фе рен ци ра ни. Па-
ра ли тич ко ди са ње мо же би ти по сле ди ца дис прак си је ди сај них ор га на, 
ми шић не па сив но сти или не ре дов ног усме ра ва ња ва зду шне стру је. Због 
то га, при про це ни го во ра, ва жан аспект пред ста вља про це на функ ци је 
ди са ња. 

Ка рак тер си ти ке по ре ме ћа ја го во ра

Це ре брал на па ра ли за че сто по га ђа, фа ци јал ну екс пре си ју, ге сто ве, 
ар ти ку ла ци ју и го вор уоп ште. Бе ба са це ре брал ном па ра ли зом од ро-
ђе ња па на да ље не ма исте мо гућ но сти за сти ца ње ис ку ства као здра ва 
бе ба. Ис ку ство је за њу ли ми ти ра но чул ним и мо тор ним огра ни че њи-
ма. Це ре брал ну па ра ли зу че сто пра те смет ње на ни воу го вор них ор га на 
у ви ду аб нор мал них ре флек си уста (ре флекс си са ња, гу та ња, жва ка ња, 
отва ра ња и за тва ра ња уста). Већ на де це ка сни у про го во ра њу, а код не ке 
де це раз вој функ ци је го во ра из о ста је, због те шке мо тор не дис функ ци-
је ор га на ар ти ку ла ци је. Кад се го вор раз ви је ја вља ју се смет ње са ди-
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са њем, по ре ме ћај ар ти ку ла ци је гла со ва, хи пе на зал ност и не ра зу мљив 
го вор. Крак те ри стич но је да се код де це са це ре брал ном па ра ли зом ови 
по ре ме ћа ји нај че шће удру же но ис по ља ва ју; рет ко се ја вља ју изо ло ва ни 
го вор ни де фи ци ти (Са вић, 2000). 

По да ци о уче ста ло сти по ре ме ћа ја го во ра код де це са це ре брал ном 
па ра ли зом ва ри рар ју. У на шој сре ди ни је из вр ше но ис пи ти ва ње го во ра 
у Спе ци јал ној бол ни ци за це ре брал ну па ра ли зу и раз вој ну не у ро ло ги ју 
у Бе о гра ду 1998. го ди не, ко јим је утвр ђе но да 53,39% ис пи та ни ка има 
раз ви јен го вор, 37,65% ис пи та ни ка го во ри оте жа но, а 8,95% њих ни је 
раз ви ло го вор (Са вић, 2000). 

 

Об ли ци по ре ме ћа ја го во ра

По ре ме ћа ји го во ра код де це са це ре брал ном па ра ли зом мо гу се по-
де ли ти у две ка те го ри је: 1. апрак си ју го во ра и 2. ди зар три ју.

Ефек ти по гре шног пла ни ра ња го вор не ак тивн но сти су нај е ви дент-
ни ји на пла ну ар ти ку ла ци о них и про зо диј ских ком по нен ти апрак сич ког 
го во ра. Де ци са апрак си јом го во ра ве ћи про блем пред ста вља ју ини ци-
јал ни кон со нан ти, од кон со на та по зи цо ни ра них на дру гим лек сич ким 
по ло жа ји ма, а кон со нант ске гру пе се мно го те же из го ва ра ју до по је ди-
нач них кон со на на та. Ве ћи на гре ша ка у ни зу је ан ти ци па тор ног ти па, ко-
је се на слу ћу је ка да се гла со ви и сло го ви сри чу су ви ше ра но или ре и та-
ра тив ног ти па, где аб нор мал на ре пе ти ци ја прет ход но из го во ре ног гла са 
или гру у пе гла со ва ре ме ти ток го во ра. 

Ди зар три ја је мо то рич ки по ре ме ћај го во ра ко ји пред ста вља ре зул-
тат сла бо сти, па ра ли зе, дис ко ор ди на ци је и ал те ра ци је то ну са го вор не 
му ску ла ту ре. Ја вља се услед оште ће ња цен трал ног нер вног си сте ма, пе-
ри фер ног нер вног си сте ма или пак оште ће њем и јед ног и дру гог де ла 
нер вног си сте ма (Ву ко вић, М. 2010).

По ред по ре ме ћа ја мо то ри ке го во ра, код це ре брал не па ра ли зе се јав-
љају и по ре ме ћа ји у је зич ком раз во ју, у ви ду де фи ци та у усва ја њу је зич ке 
сти ук ту ре или не мо гућ но сти раз во ја је зи ка усле дор ган ског оште ћен ња. 
Дру гим ре чи ма ја вља ју се афа зи је. Кли нич ка сли ка афа зи је/дис фа зи је 
ка рак те ри шу арт ку ла ци о но-фо но ло шки по ре ме ћа ји, ле скич ко-се ман-
тич ки де фи ци ти и мор фо ло шко-син так сич ки по ре ме ћа ји

ЦИљ РА ДА

Циљ овог ра да је да се утвр де ка рак те ри сти ке по ре ме ћа ја го во ра код 
мла дих са це ре брал ном па ра ли зом.



Милена Милић и сар.298

У скла ду са по ста вље ним ци љем фор му ли са ни су сле де ћи за да ци:
1. Да се ис пи та сте пен ра зу мљи во сти го во ра код мла дих са це ре-

брал ном па ра ли зом;
2. Да се ис пи та ста ње гла са код мла дих са це ре брал ном па ра ли зом;
3. Да се ис пи та ста ње ар ти ку ла ци је гла со ва код мла дих са це ре-

брал ном па ра ли зом.

ХИ ПО ТЕ ЗЕ

У скла ду са ци љем и за да ци ма ис тра жи ва ња по сат вље не су сле де ће 
хи по те зе:

H1- Ра зу мљи вост го во ра за ви си од вр сте це ре брал не па ра ли зе;
H2- Мла ди са це ре брал ном па ра ли зом има ју из ме њен ква ли тет гла-

са; 
H3- Ар ти ку ла ци ја гла со ва је оште ће на код ве ћи не мла дих са це ре-

брал ном па ра ли зом.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

За по тре бе ис тра жи ва ња фор ми ран је узо рак од је да на ест ис пи та ни-
ка ко ји су се на ла зи ли у Спе ци јал ној бол ни ци за це ре брал ну па ра ли зу и 
раз вој ну не у ро ло ги ју у Бе о гра ду. У узо рак је укљу че но шест ис пи та ни ка 
са спа стич ном па ра пле ги јом, три ис пи та ни ка са спа стич ном ква дри пле-
ги јом и два ис пи та ни ка са дис ки не тич ким (екс тра пи ра мид ним) обил-
ком це ре брал не па ра ли зе. Сви ис пи та ни ци су уз ра ста од 11-19 го ди на. 
За фор ми ра ње екс пе ри мен тал не гру пе по ста вље ни су сле де ћи кри те ри-
ју ми: 

1. да ис пи та ник има не ки од на ве де них об ли ка це ре брал не па ра-
ли зе;

2. да ис пи та ник има IQ из над 85.

Ин стру мен ти и про це ду ра

За по тре бе ис тра жи ва ња ко ри шће на је адап ти ра на вер зи ја фо не то-
гра ма. Фон те то грам пред ста вља су бјек тив ну ме то ду ис пи ти ва ња, ко ја 
има за циљ да обез бе ди ин фор ма ци је о ква ли те ту гла са осо ба са це ре-
брал ном па ра ли зом. 

Про це на ква ли те та основ ног ла рин ге ал ног гла са (Фо) оба вље на је 
на осно ву раз го во ра са ис пи та ни ци ма, њи хо вог спон та ног го во ра, као и 
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гла сног чи та ња. Те стом се про це њу је се да ли основ ни глас по сто ји, да 
ли је пра ви лан, да ли има зна че ње, ка ква му је ви си на, гла сно ћа, на пе-
тост, да ли глас по дрх та ва, да ли је шу ман или прот кан па ра зи тар ним 
шу мо ви ма и да ли се Фо чу је са мо у спон та ном ре а го ва њу. Од ре ђе у је се 
сте пен тен зи је при ко јој се глас ства ра. Исто вре ме но се бе ле жи ша пат, 
по лу ша пат, да ли је глас ни зак, по ви шен, нор ма лан или пи скав.

Ис пи ти вач па жљи во слу ша ис пи та ни ка док чи та тескт и го во ри то-
ком кон вер за ци је, бе ле же ћи сво је за па жа ње у од но су на на ве де не па ра-
ме тре гла са. На објек тив ност оце њи ва ња не тре ба да ути че по зна ва ње 
па ци јен то ве исто ри је бо ле сти и ди јаг но за.

Ра зу мљи вост го во ра - ве о ма је зна чај на у про це њи ва њу те жи не по-
ре ме ћа ја го во ра. Про це њив ње ин те ли ги бил но сти (ра зу мљи во сти) омо-
гу ћа ва ју ин ди рект ну про це ну не у ро фи зи о ло шких де фи ци та и аб нор-
мал но сти суб си сте ма го вор не про дук ци је. 

За ис пи ти ва ње ра зу мљи во сти, ко ри шћен је тест за про це ну ра зу-
мљи во сти го во ра (Ко стић, Вла ди са вље вић, По по вић, 1983). 

Те сти ра ње се из во ди та ко што ис пи ти вач тра жи од ис пи та ни ка да 
по на вља или да про чи та за да те ре че ни це. Ра зу мљи вост се оце њу је на 
осно ву укуп ног аку стич ког ути ска из го во ре не ре че ни це. Пот пу но ра зу-
мљив го вор се оце њу је оце ном 1 (је дан), а то тал но не ра зу мљив го вор 
оце ном 7 (се дам). Оце не из ме ђу 1 и 7 ис пи ти вач да је на осно ву ути ска о 
сте пе ну ра зу мљи во сти го во ра ис пи та ни ка. Нај бо ље је да про це ну ра зу-
мљи во сти го во ра вр ше два ло го пе да, не за ви сно је дан од дру гог. Укуп на 
ра зу мљи вост го во ра се из ра чу на ва на осно ву про се ка свих де сет ре че-
ни ца те ста. 

Гло бал ни ар ти ку ла ци о ни тест - ко ри сти се за про це ну ква ли те-
та из го во ра гла со ва срп ског је зи ка. Њи ме се мо же утвр ди ти број и тип 
оште ће ња гла со ва. Тест се са сто ји од три де сет ре чи, ко је се за да ју ис пи-
та ни ку да их по но ви. Реч се мо же по но ви ти, два до три пу та, при че му 
се бе ле жи нај а де кват ни ји од го вор. Ско ру је се број до брих и број оште-
ће них или не до ста ју ћих гла со ва.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Табела 1 - Резултати испитивања артикулације гласова
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В.А спастична 
параплегија 13 ж Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ,С,З

Ш,Ж Ф

Р.Д спастична
праплегија 14 ж Ћ,Ђ

И.Д спастична
параплегија 11 м Ћ,Ђ,Ч,Џ,Ш,Ж

К.П спастична 
квадриплегија 15 м Ћ,Ђ,Ч,Џ,Ш,Ж

С.М. спастична 
параплегија 15 м Ћ,Ђ,Ч,Џ,С,З,Ш,Ж Љ

С.Н. спастична 
параплегија 19 м /

С.Е. спастична 
квадриплегија 13 ж Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ,Ш,Ж Ф,Њ Л,Љ,Р

Р.М. спастична 
параплегија 13 ж Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ,С,З,Ш,Ж Р,Љ

М.П. спастична 
квадриплегија 17 ж Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ,С,З,Ш,Ж Љ

С.Д.
дискинетичка  
екстрапира- 

мидална) 
11 м И,Е,О,У.

Б,Д,Г,С,З,Р,М,Н

Д.М.
Дискинетичка  
екстрапира- 

мидална 
11 ж П,Б,Т,Д,К,Г.

Ћ,Ђ,Ч,Џ,Ш,Ж И,Е,О,У Љ

До би је ни по да ци по ка зу ју да мла ди са це ре брал ном па ра ли зом ис по-
ља ва ју зна чај на оште ће ња на пла ну ар ти ку ла ци је гла со ва. По ре ме ћа ји ар-
ти ку ла и цје ни су еви ден ти ра ни са мо код јед ног ис пи та ни ка са спа стич ном 
па ра пле ги јом. По ре ме ћа ји ар ти ку ла ци је се нај че шће ис по ља ва ју по ти пу 
дис тор зи је, за тим сле ди суп сти ту ци ја, док је оми си ја иден ти фи о кав на са-
мо код три ис пи та ни ка, и то при из го во ру гла со ва Л,Љ и Р. 

Гле да но са аспек та кла си фи ка ци је гла со ва, осо бе са це ре брал ном па-
ра ли зом ис по ља ва ју емет ње при из го во ру гла со ва из гру пе: во ка ла, пло-
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зи ва, на за ла, фри ка ти ва, афри ка та, ла те ра ла и ви бран та Р. Смет ње у из го-
во ру во ка ла еви ден ти ра не су код ис пи та ни ка са дис ки не тич ком фор мом 
це ре брал не па ра ли зе. Не пра ви лан из го вор во ка ла ис по ља ва се у ви ду не-
до вољ не из ра же но сти при из го во ру (не из ди фе рен ци ра ност во ка ла), суп-
сти ту ци ја дру гим во ка лом или из го ва ра ње с при зву ком дру гих гла со ва. 

По дроб ни ја ан ли за по ка зу је да сте пен по ре ме ћа ја ар ти ку ла ци је ва-
ри ра и кре ће се од ла ке дис тор зи је до пот пу ног не до стат ка го вор них 
гла со ва. Нај ве ће се мет ње се ис по ља вју при из го во ру гла со ва ко ји зах-
те ва ју тач не ди фе рен ци ра не по кре те је зи ка и до вољ ну ми шић ну сна гу 
као што су: пло зи ви (П,Б,Т,Д,К,Г), фри ка ти ви (С,З,Ш,Ж,Ш), и афри ка ти 
(Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ). Го вор је пра ћен по ве ћа ном са ли ва ци јом, не спо соб но шћу 
да се у од ре ђе ном вре ме ну одр жи по ло жај ар ти ку ла ци о них ор га на. 

Табела 2 - Резултати испитивања разумљивости говора 

Испитаници Облик ЦП Просечан скор 
разумљивости говора

В.А Спастична параплегија 2
Р.Д Спастична параплегија 2
И.Д Спастична параплегија 3
К.П Спастична квадриплегија 4
С.М Спастична параплегија 3
С.Н Спастична параплегија 3
С.Е Спатична квадриплегија 4
Р.М Спастична параплегија 3
М.П Спастична квадриплегија 5
С.Д Дискинетичка екстрапирамидална 6
Д.М Дискинетичка екстрапирамидална 6

Табела 3 - Степен разумљивости говора према  
клиничком облику церебралне парализе

Облик ЦП Просечан скор
Спатична параплегија Разумљивост (2,6 )

Дискинетичка (екстрапирамидална) Разумљивост (6 )
Спастична квадриплегија Pазумљивост (4,3)

По да ци при ка за ни у те ба ла ма 2 и 3 по ка зу ју да сви ис пи та ни ци има-
ју из ме ње ну ра зу мљи вост го во ра. Сте пен ра зу мљи во сти го во ра за ви си 
од кли нич ког об ли ка це ре брал не па ра ли зе. Нај ве ћи сте пен ра зу мљи во-
сти го во ра има ју ис пи та ни ци са спа стич ном па ра пле ги јом, док је ра зу-
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мљи вост го во ра нај ви ше оште ће на код ис пи та ни ка са дис ки не тич ким 
(екс тра пи ра ми дал ним) об ли ком ЦП. 

Табела 4 - Резултати испитивања гласа

И
сп

и
та

-
ни

ци Карактеристике (Фо)

Степен 
тензије при 
којој се глас 

ствара

Облик ЦП

В. А. Фо постоји, висок, недовољно јак, праћен 
шумовима

Хипертензија 
првог степена

Спастична 
параплегија

Р. Д.

Фо по сто ји, глас на за лан, при гу шен, не до-
вољ но јак, ни зак глас, пра ћен шу мо ви ма, 
ко ри сти се спон та но, има зна че ње и мо же 
се до би ти на зах тев

Хи пер тен зи ја 
пр вог сте пе на Спастична 

параплегија

И. Д.
Фо по сто ји, на за лан, при гу шен, не до вољ но 
јак, ни зак глас, пра ћен шу мо ви ма, ко ри сти 
се спо нат но, мо же да се до би је на зах тев

Хи пер тен зи ја 
пр вог сте пе на

Спа стич на  
па ра пле ги ја

К. П.

 Фо по сто ји, на за лан, пре на прег нут, при-
гу шен, не до вољ но јак, ни зак глас, пра ћен 
шу мо ви ма, ко ри сти се рет ко, мо же се до-
би ти на зах тев

Хи пер тен зи ја 
дру гог сте пе на

Спа стич на  
ква дри - 
пле ги ја

С. М.
Фо по сто ји,п пре на прег нут, ви сок, пра ћен 
шу мо ви ма, ко ри сти се спон та но, има зна-
че ње, мо же се до би ти на зах тев

Хи пер тен зи ја 
пр вог сте пе на

Спа стич на  
па ра пле ги ја

С. Н.

Фо по сто ји, на за лан, пре на прег нут, ни зак 
глас, пра ћен шу мо ви ма, има зна че ње, ко-
ри сти се спон та но, мо же се до би ти на зах-
тев

Хи пер тен зи ја 
пр вог сте пе на

Спа стич на
параплегија

С. Е.

Фо по сто ји, на за лан, пре на прег нут, при гу-
шен, не до вољ но јак, ша пат, пра ћен шу мо-
ви ма, ко ри сти се рет ко, мо же се до би ти на 
зах тев

Хи пер тен зи ја 
тре ћег сте пе на

Спа стич на  
ква дри- 
 пле ги ја

Р. М.
Фо по сто ји, не до вољ но јак, ни зак, пра ћен 
шу мо ви ма, ко ри сти се вр ло рет ко, мо же се 
до би ти на зах тев

Хи пер тен зи ја 
пр вог сте пе на

Спа стич на  
па ра пле ги ја

М. П.

Фо по сто ји, пре на прег нут, ни зак, при гу-
шен, не до вољ но јак, ша пат, пра ћен шу мо-
ви ма, има зна че ње, ко ри сти се спон та но, 
мо же да се до би је на зах тев

Хи пер тен зи ја 
тре ћег сте пе на

Спа стич на  
ква дри- 
 пле ги ја

С. Д.
Фо по сто ји, ни зак, при гу шен, не до вољ но 
јак, ша пат, пра ћен шу мо ви ма, мо же се до-
би ти на зах тев

Хи пер тен зи ја 
и хи по тен зи ја 
тре ћег сте пе на

Дис ки не тич ка
(екс тра пи ра- 

 ми дал на)

Д. М.
Фо по сто ји, пре на прег нут, при гу шен, не-
до вољ но јак, пра ћен шу мо ви ма, ко ри сти 
се рет ко, мо же се до би ти на зах тев

Хипертензија 
и хипотензија 
трећег степена

Дискинетичка 
(екстрапира-

мидална)
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ДИСКУСИЈA И ЗАКљУЧАК

У ра ду су из ло же ни ре зул та ти ис пи ти ва ња го вор них спо соб но сти 
код мла дих са це ре брал ном па ра ли зом. Има ју ћи у ви ду да ве ћи на осо ба 
са це ре брал ном па ра ли зом има не ки об лик по ре ме ћа ја го во ра, циљ нам 
је био да ис пи та мо по је ди не аспек те го вор не функ ци је. Ана ли зи ра ни су 
ква ли тет гла са, ква ли тет ар ти ку ла ци је и ра зу мљи вост го во ра код мла-
дих са раз ли чи тим об ли ци ма це ре брал не па ра ли зе. 

На осно ву пер цеп тив не ана ли зе гла са, утвр ђе но је да код свих ис-
пи та ни ка по сто ји основ ни ла рин ге ла ни глас, али су еви дент на оште-
ће ња ква ли те та гла са. Глас је сла бог ин тен зи те та, на пет или при гу шен, 
пра ћен шу мо ви ма, че сто на за ли зо ван, са осци ла ци ја ма у ви си ни, од 
су ви ше ни ског до из ра зи то ви со ког гла са. Сте пен тен зи је при ко јој се 
глас ства ра за ви си од ти па це ре брал не па ра ли зе. Тен зи ја је из ра же ни-
ја код спа стич не ква дри пле ги је и дис ки не тич ког об ли ка це ре брал не 
па ра ли зе не го код спа стич не па ра пле ги је. Слич не про ме не у ква ли те-
ту гла са по ка за не су и код одр ас лих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом 
(Ву ко вић и сар., 2012).

Ре зул та ти ис пи ти ва ња ра зу мљи во сти го во ра су по ка за ли да сте-
пен ра зу мљи во сти го во ра за ви си од ти па це ре бралч не па ра ли зе. Го-
вор мла дих са дис ки не тич ким об ли ком це ре брал не па ра ли зе је те шко 
ра зум њив за око ли ну, док ис пи та ни ци са спа стич ном па ра пле ги јом 
има ју ре ла тив но очу ва ну ра зу мљи вост го во ра. Ре зул та ти ис пи ти ва ња 
ар ти ку ла и цје су по ка за ли да мла ди са це ре брал ном па ра ли зом ис по-
ља ва ју оште ће ња у из го во ру гла со ва свих гла сов них гру па. Смет ње у 
ар ти ку ла и цји се ма ни фет су ју у ви ду дис тор зи је, суп сти ту ци је и оми-
си је. По себ не те шко ће уоча ва ју се при из го во ру гла со ва чи ја ар ти ку-
ал ци ја зах те ва ве ли ку пре ци зност и ди фе рен ци ра ност по кре та је зи ка 
и до вољ ну ми шић ну сна гу. 



Милена Милић и сар.304

ЛИТЕРАТУРА

1. Го лу бо вић, С. (2007). Фо но ло шки по ре ме ћа ји, Бе о град: Дру штво де фек то ло-
га Ср би је.

2. Пе тро вић-Ла зић, М., Ко са но вић, Р. (2008). Во кал на ре ха би ли та ци ја гла са, 
Бе о град: Но ва на уч на.

3. Ра ду ло вић, Р. (2003). Ин те гра тив на му зи ко те ра пи ја и це ре брал на па ра ли за. 
Бе о град: Ју го сло вен ско удру же ње за му зи ко те ра пи ју.

4. Са вић, А. (2000). Звук, глас, го вор де це са це ре брал ном па ра ли зом. Бе о град: 
Спе ци јал на бол ни ца за це ре брал ну па ра ли зу и раз вој ну не у ро ло ги ју. 

5. Ву ко вић, М. (2010). Афа зи о ло гиј., Бе о град: Ар хи пе лаг.

6. Ву ко вић, М., Јо ва но вић, Н., Тер зић, И. (2012). Од нос ра зу мљи во сти го во ра 
и ква ли те та ко му ни ка тив ног жи во та код осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, 
пре ли ми нар но ис пи ти ва ње. Збор ник ра до ва, Бе о град: Фа кул тет за спе ци јал-
ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју. 

CHARACTERISTICS OF SPEECH DISORDERS IN YOUTH  
WITH CEREBRAL PALSY

MILENA MILIĆ1, MILE VUKOVIĆ1, IRENA VUKOVIĆ2

1University of Belgrade – Faculty of special education and rehabilitation
2School for Visually Impaired Pupils “Veljko Ramadanovic”, zemun

SUMMARY

Cerebral palsy is almost always accompanied by speech disorders, 
which are manifested at an early age as delayed speech, while in the case of 
definitive clinical forms, they are manifested as different types of speech 
disorders. Speech disorders are associated with neuromuscular deficits, 
sensory impairments, intellectual disability, lack of verbal stimulation or 
limited verbal stimulation during early period of childhood. This study 
presents the characteristics of speech disorders in youth with cerebral 
palsy. We analyzed the quality of articulation, voice quality and speech 
intelligibility. Results have shown that speech disorders are in correlation 
with the type of cerebral palsy. 

KEY WORDS: young people with cerebral palsy, voice quality, 
articulation disorders, speech intelligibility. 
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У ра ду је тре ти ран про блем со ци јал ног и емо ци о нал ног функ ци о ни са ња 
де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу у усло ви ма њи хо ве стан дард не 
си ту а ци је еду ка ци је. Обу ва ће на су 124 ис пи та ни ка са ла ком ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу, оба по ла, ка лен дар ског уз ра ста од 8 до 13,5 го ди на основ них 
шко ла у Бе о гра ду. За про це ну по на ша ња при ме ње на је Con ners ска ла про це не 
по на ша ња (Con ners, K., 1969, 1999) ко ја да је увид у нај фре квент ни је и нај у-
че ста ли је ти по ве емо ци о нал них и би хе ви о рал них смет њи код де це са раз ли-
чи тим раз вој ним смет ња ма. Ре зул та ти ма је ука за но на при су ство раз ли-
чи тих ти по ва со ци  јал но-емо ци о нал них смет њи и по ре ме ћа ја ко ји зах те ва ју 
при ме ну мул ти мо дал но ори јен ти са ног при сту па као осно ве трет ма на уоче-
них про бле ма у овој по пу ла ци ји.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ:  по на ша ње, емо ци о нал но функ ци о ни са ње, ин те лек ту-
ал на оме те ност, ул ти мо дал но ори јен ти са ни трет ман. 

УВОД

Уводна разматрања - посебни проблеми

Ра зно род ни ста во ви о пој му ког ни ци је, со ци јал ног и емо ци о нал ног 
функ ци о ни са ња ре ле вант ни за ово ис тра жи ва ње, за сту пље ни су у окви-

1  Рад је проистекао из пројекта “Креирање протокола за процену едукативних по-
тенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних обра-
зовних програма“, број 179025 (2011-2015), чију реализацију финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије
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ру број них на уч них ди сци пли на. Ове при сту пе ис ти че мо као осно ве де-
фи ни са ња кон цеп та ког ни ци је и по на ша ња у обла сти спе ци јал не еду ка-
ци је и ре ха би ли та ци је.

У ме тод ском при сту пу де ци и омла ди ни са ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу као и у на уч ном при сту пу њи хо вој сва ко днев ној еду ка ци ји и 
ре ха би ли та ци ји, сре ће мо се са по себ ним про бле ми ма ко ји се огле да ју 
у при су ству раз ли чи тих вр ста раз вој них смет њи ко је оме та ју успе шну 
еду ка ци ју и  ре ха би ли та ци ју ове де це и зах те ва ју по себ не об ли ке де фек-
то ло шког про фе си о нал ног ан га жо ва ња. 

Је дан од нај че шћих про бле ма у овој обла сти огле да се у при су ству 
по ре ме ћа ја по на ша ња и/или мен тал них обо ље ња код ових ли ца у раз-
вој ном пе ри о ду и од ра слом до бу (Ма ће шић-Пе тро вић, 2009.). 

Увод на раз ма тра ња – по себ ни аспек ти  
про фе си о нал них ком пе тен ци ја

При су ство на ве де них про бле ма,из ме ђу оста лих бит них де тер ми-
нан ти, де фи ни ше та ко ђе и по тре бу про ши ри ва ња про фе си о нал них ком-
пе тен ци ја де фек то ло га у овој обла сти про фе си о нал ног ан га жо ва ња. Та-
ко се де фек то лог у овом про фе си о нал ном до ме ну по ја вљу је као би тан 
уче сник про це са еду ка ци је и ре ха би ли та ци је де це са би хеј ви о рал ним 
смет ња ма упо ре до са оста лим чла но ви ма мул ти ди сци пли нар ног ти ма. 

ТЕ О РИЈ СКИ КОН ЦЕП ТУ АЛ НИ ОКВИР

Про бле ми по ре ме ћа ја по на ша ња и емо ци о нал них смет њи ових ли ца 
по ста ју на ро чи то ак ту ел ни раз во јем со ци јал не пси хи ја три је и спе ци јал-
не пе да го ги је. Ти ме је ука за но на по тре бу ја сни јег де фи ни са ња склад ног 
по на ша ња ових осо ба ко је од сту па од про сеч ног као и на по тре бу про-
фе си о нал ног ан га жма на дефк то ло га и спе ци јал них пе да го га у основ ним 
шко ла ма и по тре бу чвр шће са рад ње са са чла но ви ма пе да го шко-пси хо-
ло шких слу жби, има ју ћи у ви ду спе ци фич но сти усло ва и из во ђе ња ин-
клу зив не еду ка ци је у на шој сре ди ни. 

С дру ге стра не, би тан чи ни лац у де фи ни са њу ових про бле ма пред-
ста вља спе ци фич на струк ту ра лич но сти де те та ко је мо же ис по ља ва ти 
зна ке емо ци о нал них и би хеј во рал них смет њи. Ка да је у пи та њу ла ка ин-
те лек ту ал на оме те ност си ту а ци ја по ста је још ком пли ко ва ни ја у сми слу 
њи хо ве ди јаг но сти ке и трет ма на у усло ви ма њи хо вог вас пит но-обра зов-
ног про це са (Ма ће шић-Пе тро вић, 1998).  
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Пој мов на ри гид ност че сто је удру же на са кон крет ним ми шље њем. 
Код осо ба са дис ког ни тив ним функ ци о ни са њем по сто ји не спо соб ност 
се квен ци јал ног по ме ра ња пер цеп тив не ор га ни за ци је, не спо соб ност 
пре но са ми сли или не мо гућ ност адап та ци је тре нут ног по на ша ња пре-
ма зах те ви ма да тог мо мен та. Пој мов на ри гид ност у си та ци ји сти му-
лус-ре ка ци је огле да се у не мо гућ но сти пла ни ра ња и ини ци ра ња ак-
тив но сти, те шко ћа ма кре а тив ног ми шље ња као и у про бле ми ма адап-
та ци је пре ма зах те ви ма про ме ње них окол но сти што зна чај но оме та 
адап та ци ју ове де це на си ту а ци ју еду ка ци је и со ци јал не окол но сти под 
ко ји ма се она од ви ја. Со ци јал на адап та ци ја за ви сна је од флек си бил-
но сти по на ша ња. 

Ка па ци тет флек си бил ног по на ша ња ука зу је на пер цеп тив не и 
ког ни тив не ди мен зи је као и ком по нен те ко је су ве за не за по на ша ње 
у фор ми од го во ра. Де фек ти мен тал не флек си бил но сти, по сма тра ни 
кроз ди мен зи ју пер цеп тив ног функ ци о ни са ња, ма ни фе сту ју се кроз 
по ре ме ћа је опа жа ња и не спо соб ност не сме та не про ме не пер цеп тив-
ног ком плек са. Од су ство ког ни тив не флек си бил но сти ма ни фе сту је се 
кроз при су ство кон крет ног и ри гид ног при сту па у раз у ме ва њу и ре ша-
ва њу про бле ма. Не флек си бил ност у од го во ри ма ре зул ти ра пер се ве ра-
тив ним, сте ре о тип ним, не а дап ти ра ним об ли ци ма по на ша ња и те шко-
ћа ма у ре гу ла ци ји и мо ду ла ци ји мо тор ног ак та (Schac har&Tan nonck, 
1993, 1997; Wi lens & Fa ra o ne, 2003).

У сва ком од на ве де них про бле ма по сто ји не спо соб ност спрем не се-
квен ци јал не про ме не по на ша ња као и не мо гућ ност при ла го ђа ва ња по-
на ша ња зах те ви ма бр зих про ме на. Про бле ми ве за ни за пер се ве ра ци ју 
мо гу по ре ме ти ти би ло ко ју вр сту мен тал не или мо тор не ак тив но сти. 
Не мо гућ ност по но вље них од го во ра или пер се ве ри ра ња мо же на ста ти 
услед по ре ме ћа ја па жње или мо же ре флек то ва ти пре ме ћа је ме ха ни-
за ма кон тро ле соп стве ног по на ша ња (Com mit tee on Qu a lity Im pro ve-
ment,Sub co mom mi tee on At ten tion-De fi ci te Hype rac ti vity Di sor der, 2000; 
Sub com mi tee on At ten tion-De fi ci te Hype rac ti vity Di sor der and com mit tee on 
Qu a lity Im pro ve ment, 2001). 

Сто га  је у овом ис тра жи ва њу по себ но ин те ре со ва ње усме ре но на по ку-
шај ква ли та тив не ана ли зе ти по ва ис по ље них емо ци о нал них и со ци јал них 
про бле ма код ис пи ти ва не по лу ла ци је де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те-
но шћу као и њи хов ме ђу соб ни ути цај на са за нај но функ ци о ни са ње у усло-
ви ма стан дард не школ ске си ту а ци је
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Те о риј ски пој мов ни оквир – кон цепт двој не ди јаг но зе

У раз ма тра њу ове про бле ма ти ке, на ве де ни ауто ри ука зу ју на ба зич-
ни кон цепт “дво стру ке” или “двој не ди јаг но зе” (“Dual Di ag no sis”) ко јим 
се де фи ни ше по ја ва удру же но сти мен тал ног обо ље ња и ин те лек ту ал не 
оме те но сти, пре ма те о риј ском мо де лу Ру дри ха (Ru e drich, Me no la sci no, 
1984). 

Овај кон цепт укљу чу је и те о риј ско-ем пи риј ски пој мов ни оквир ко јим 
су об у хва ће ни и по ре ме ћа ји по на ша ња и емо ци о нал не смет ње ових ли ца.

ИСПИТИВАНИ ЕМПИРИЈСКИ ПРОБЛЕМИ

У овој сту ди ји де скрип тив ног про фи ла по себ на па жња усме ре на је 
на ква ли та тив ну aнaлизу ти по ло ги ја ис по ље них емо ци о нал них и со ци-
јал них про бле ма у ис пи ти ва ној по пу ла ци ји де це с ла ком ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу и њи хов мо гу ћи ути цај на са знај но по стиг ну ће, по сма-
тра но кроз ма те ма тич ко ми шље ње, пи са ње и чи та ње.

ЦИљЕВИ ИСТРАЖИВАЧКЕ СТУДИЈЕ

Ис пи та ти ква ли тет раз ви је но сти и ка рак те ри сти ке па жње, по на ша-
ња, емо ци о нал ног функ ци о ни са ња и са знај ног по стиг ну ћа у усло ви ма 
еду ка ци је де це об у хва ће не узор ком 

ХИПОТЕЗЕ

Ис пи та ни ква ли те ти па жње, по на ша ња и емо ци о нал ног функ ци о-
ни са ња значајнo ко ре ли ра ју са школ ским по стиг ну ћем ис пи та ног узор-
ка,по сма тра ним кроз успех у ма те ма ти ци, пи са њу и чи та њу.

УЗОРАК

Фи нал ни узо рак фор ми ран је од 124 ла ко мен тал но ре тар ди ра на ис-
пи та ни ка оба по ла ко ји по ха ђа ју II, III, IV и V раз ред основ них шко ла у 
Бе о гра ду. Ко лич ник ин те ли ген ци је де це у узор ку кре ће се од 51 до 70, 
про це њен WISC ска лом ин те лек ту ал них спо соб но сти. 
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МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Про це на по на ша ња из вр ше на је Con ners ска лом  про це не (Ke ith 
Con ners,1997). Тест пру жа увид у нај че шће ти по ве про бле ма по на ша-
ња и емо ци о нал них смет њи код де це, и на ме њен је от кри ва њу ши ро ког 
ре пер то а ра по ре ме ћа ја по на ша ња ко ји се ја вља ју код де це са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу. 

У про це ни ма те ма тич ких спо соб но сти и спо соб но сти пи са ња и чи-
та ња, као ин ди ка то ра школ ског по стиг ну ћа при ме ње не су кли нич ке 
раз вој не ска ле ба те ри је Лу ри ја-Не бра ска за де цу (LNNB-C, Gol den, 
1987).

Ис пи ти ва њем су об у хва ће не обла сти по на ша ња као што су по на-
ша ње у учи о ни ци, уче ство ва ње у гру пи и став или од нос пре ма ауто-
ри те ту. Ре зул та ти про це не по на ша ња ди стри бу и ра ни су у ка те го ри је 
по ре ме ћа ја по на ша ња и по ре ме ћа ја па жње са при су ством или од су-
ством хи пе рак тив но сти што је у скла ду са нај но ви јом кла си фи ка ци јом 
мен тал них по ре ме ћа ја и по ре ме ћа ја по на ша ња Свет ске Здрав стве не 
Ор га ни за ци је (ICD - x). Ај тем-ана ли зом пре ма ши фрар ни ку при ло же-
ном уз ска лу до би ја се скор ко ји де фи ни ше ти по ве по ре ме ћа ја пре ма 
по тре ба ма ис тра жи ва ња. Con ners ска ле иде ал не су за ру тин ски scre e-
ning у шко ла ма као и за иден ти фи ка ци ју де це са смет ња ма раз во ја и 
уче ња (ICD-10, 1992). 

У про це ни ма те ма тич ких спо соб но сти и спо соб но сти пи са ња и чи-
та ња при ме ње не су кли нич ке раз вој не ска ле ба те ри је Лу ри ја-Не бра ска 
за де цу (LNNB-C-Гол ден, 1987). Ба те ри ја је на ме ње на де ци чи ји се уз-
раст кре ће од 8 до 12 го ди на, а мо же се при ме њи ва ти и на мла ђем адо-
ле сцент ном уз ра сту (13-14 го ди на). Ба те ри ја са др жи укуп но 497 за да та-
ка ди стри бу и ра них у 11 кли нич ких и фак тор ских ска ла као и у окви ру 
3 тзв. збир не ска ле. Ве ћи на ај те ма ни је за сно ва на на вер бал ним од го во-
ри ма што ову ба те ри ју чи ни ре ла тив но не за ви сном од ути ца ја кул тур-
них фак то ра. У на шем ис тра жи ва њу при ме ње но је 3 кли нич ке раз вој не 
ска ле – чи та ња, пи са ња и ма те ма тич ког ми шље ња. Ис пи ти ва ње овим 
ска ла ма вр ши се ин ди ви ду ал но (Ma će šić-Pe tro vić, 2009).
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Графикон 1 – Резултати ајтем-анализе 
скале за процену понашања

Ај тем-ана ли зом при ме ње не ска ле сви ти по ви ис пи та ног по на ша ња 
ди стри бу и ра ни су у три гру пе пре ма про цен ту за сту пље но сти и ја чи ни ис-
по ље них смет њи ко је су ука зи ва ле на при су ство по ре ме ћа ја у по на ша њу. 

По на ша ње ко је се ка рак те ри ше мр зо во љом, де струк тив но шћу и 
скло но шћу ка сва ђа ма, ла жи ма као и на бу си том, екс пло зив ном и не-
пред ви дљи вом по на ша њу сврстaнo је у 1. гру пу, кao гру пу кoју кaрaк-
терише нaјмaњи сте пен из ра же но сти по ре ме ћа ја.

Сва дљи вост, од су ство осе ћа ја за фер-плеј, др скост, без об зир ност, 
скло ност ка днев ном са ња ре њу као и по во дљи вост од стра не дру ге де це 
и пре те ра на ак тив ност, по на ша ња су ко ја од ли ку ју 2. гру пу као гру пу 
по ре ме ћа ја по на ша ња сред њег сте пе на из ра же но сти. 

У овој гру пи се про це нат ис пи та ни ка са од су ством на ве де них об-
ли ка по на ша ња сма њу је док се број де це ко ја има ју смет ње овог ти па 
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по ве ћа ва у за ви сно сти од ја чи не ис по ље ног симп то ма (ма њи про це нат 
ис пи та ни ка има нај и зра же ни је смет ње док пре до ми ни ра про це нат ис-
пи та ни ка са сла би је из ра же ним смет ња ма у овом до ме ну по на ша ња).

Нај и зра же ни ји по ре ме ћа ји по на ша ња ко ји се у ис пи та ном узор ку 
ја вља ју са нај ве ћом уче ста ло шћу-3.гру па, об у хва та ју по на ша ња као што 
су скло ност ка не ми ру и оме та њу дру ге де це га ла мом, за тим им пул сив-
ност, раз дра жљи вост и не па жљи вост уз за дир ки ва ње дру ге де це и твр до-
гла во по на ша ње. Њи хо во при су ство огле да се у смет ња ма бла жег сте пе-
на (+) код 11,2% ис пи та ни ка, за тим при су ству сред њег сте пе на (+ +) код 
16,9% де це и из ра же ном при су ству смет њи код 40,4% ис пи та ног узор ка.

Табела 1- Корелација испитаних способности

             Пажња  Понашање

Школски 
успех

             r = 0,620                   r = 0.359     
             p < 0.01                     p < 0.01

Те сти ра њем по ста вље не хи по те зе утвр ђе но је по сто ја ње ста ти стич-
ки ви со ко сиг ни фи кант не ко ре ла ци је ме ђу ис пи та ним ва ри ја бла ма па-
жње, по на ша ња и школ ског по стиг ну ћа де це са ла ком ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу ( p < 0.01).

ДИСКУСИЈА

Де фи ци ти па жње и  со ци јал но-емо ци о нал ног функ ци о ни са ња, ко ји 
се уче ста ло сре ћу код де це и од ра слих са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, 
бит но де тер ми ни шу ква ли тет њи хо вог уче ње и ког ни тив но по на ша ње 
пре ма ре зул та ти ма на шег ис тра жи ва ња, на шта ука зу ју ре зул та ти ста-
ти стич ке ана ли зе (p < 0.01). Де скрип тив ном ста ти стич ком ана ли зом 
ука за но је нај пре на гру пу де це кoју кaрaк терише нaјмaњи сте пен из ра-
же но сти по ре ме ћа ја у по на ша њу. По на ша ње ко је се ка рак те ри ше мр зо-
во љом, де струк тив но шћу и скло но шћу ка сва ђа ма, ла жи ма као и на бу-
си том, екс пло зив ном и не пред ви дљи вом по на ша њу спа да у по на ша ња 
ко ја су об у хва ће на овом гру пом ко ја је као пр ва уоче на и опи са на у ис-
тра жи ва њу. При сут на је код 11.2% узор ка.

Сле де ћа де скрип тив на ка те го ри ја од но о о си се на сва дљи вост, од су-
ство осе ћа ја за фер-плеј, др скост, без об зир ност, скло ност ка днев ном са-
ња ре њу као и по во дљи вост од стра не дру ге де це и пре те ра на ак тив ност. 
Ови про бле ме ка рак те ри ше сред њи сте пен уче ста ло сти у ис пи ти ва ној 
по пу ла ци ји де це (16.9%). 
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Нај и зра же ни ји по ре ме ћа ји по на ша ња ко ји се у ис пи та ном узор ку 
ја вља ју са нај ве ћом уче ста ло шћу-3.гру па, об у хва та ју по на ша ња као што 
су скло ност ка не ми ру и оме та њу дру ге де це га ла мом, за тим им пул сив-
ност, раз дра жљи вост и не па жљи вост уз за дир ки ва ње дру ге де це и твр до-
гла во по на ша ње. При сут ни су код 40,4% ис пи та ног узор ка.

Ста ти стич ком ана ли зом утвр ђе но је да по ре ме ћа ји па жње пра ће ни 
по ре ме ћа ји ма по на ша ња у бит ној ме ри де тер ми ни шу ква ли тет са знај-
ног функ ци о ни са ња у шко ли ко, по сма тра ног кроз успех у са вла ђи ва њу 
чи та ња, пи са ња и ма те ма ти ке. Има ју ћи у ви ду све ве ћу уче ста лост по-
ме ме ћа ја у по на ша ња у шко ла ма у на шој сре ди ни по ста вља се пи та ње 
ан га жо ва ња спе ци јал ног пе да го га об у че ног за рад са школ ским по ре ме-
ћа ји ма по на ша ња, ка ко у трет ма ну де це са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу та ко и у трет ма ну де це ти пич не по пу ла ци је ко ја се за јед но шко лу ју 
у усло ви ма ин клу зив не еду ка ци је. Уз оста ле уче сни ке мул ти ди сци пли-
нар ног ти ма трет ман по ре ме ћа ја по на ша ња у на шим шко ла ма по ста је 
све о бу хва тан. 

Број ни су по да ци у ли те ра ту ри на ову те му и из не ће мо не ке од њих.  
У ен ци кло пе ди ји спе ци јал не еду ка ци је ауто ри ука зу ју на зна чај но при-
су ство по ме ће ја по на ша ња и по ре ме ћа ја па жње као бит них де тер ми нан-
ти са знај ног фук ци о ни са ња де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу као и 
де це ти пич не по пу ла ци је (Reynolds, Fletcher-Jan sen, 2007). 

На ша ра ни ја ис тра жи ва ња та ко ђе ука зу ју на ви со ку уче ста лост по-
ме ћа ја по на ша ња и ри зик од по ја ве мен тал них обо ље ња у овој по пу ла-
ци ји де це ко ји им пли ци ра и мо гу ће ком пли ко ва ње школ ских по стиг ну-
ћа ове де це (Ма ће шић-Пе тро вић, Жи гић, 2009). 

Пси хи ја триј ски раз вој ни про бле ми и по ре ме ћа ји по на ша ња у по-
пу ла ци ји де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, пре ма на во ди ма дру гих 
ауто ра, углав ном се фо ку си ра ју око раз вој них по ре ме ћа ја го во ра као 
ри зи ко фак то ра код ове де це и то тре ба има ти у ви ду при ли ком из во ђе-
ња и пла ни ра ња мул ти ди сци пли нар ног трет ма на (Ru e drich, Me no la sci-
no, 1984).  

Уз по дат ке у оста лој, на ма до ступ ној ли те ра ту ри ко ја се ба ви смет-
ња ма и по ре ме ћа ји ма по на ша ња, као и по дат ке на ше сту ди је за кљу чу-
је мо о зна ча ју де фи ни са ња но вих стра те ги ја трет ма на у ра ду са овом 
по пу ла ци јом, ка ко де це та ко и од ра слих.
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ЗАКљУЧНА РАЗМАТРАЊА

Ком плек сан, све про жи ма ју ћи, про блем по ре ме ћа ја па жње и по на-
ша ња, зах те ва и ком плек сан тим ски, мул ти ди сци пли нар ни, мул ти мо-
дал ни те ра пиј ски при ступ. Ин те гра тив ни те ра пиј ски при ступ прет по-
ста вља:

  
•	 тим ски при ступ и укљу чи ва ње про фе си о на ла ца али и не про фе-

си о на ла ца (ро ди те љи, на став ни ци)
•	 мул ти мо дал ни трет ман  (ко ји пред ста вља ста ра те ги ју ком би но-

ва ња те ра пиј ских при сту па)
•	 ко ри шће ње ком пле мен тар них трет ма на ( еду ка ци ја, пси хо со ци-

јал не ин тер вен ци је) 
•	 ин ди ви ду ал но при ла го ђен про грам трет ма на 
•	 ин ди ви ду ал ни еду ка тив ни про гра ми и ин ди ви ду ал ни трет ман 

про гра ми
•	 при ла го ђе ност трет ма на раз вој ним по тре ба ма де те та 
•	 при ме на раз ли чи тих ме тод ских при сту па трет ма ну ове де це 

(ино ви ра не ме то де ре ха би ли та ци је)
•	 као мул ти мо дал ни при ступ у те ра пи ји ADHD-a сма тра се да је 

нај бо ља ком би на ци ја фар ма ко те ра пи је и би хеј ви о рал них ин-
тер вен ци ја - sim pa to mi me ti ci i ato mo xe tin као но ви ји фар ма ко-
те ра пиј ски при ступ за сту пљен у ино стра ном окру же њу (Pel ham, 
1993) .

Об је ди њу ју ћу и глав ну уло гу у ре а ли за ци ји трет ма на има де фек то-
лог са при ме ном кључ ног ме то да ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке уз ком би-
на ци ју оста лих ме то да и тех ни ка ре ха би ли та ци је (сен зо мо тор ни ме тод, 
те ра пи ја по кре том и пле сом, те ра пи ја игром за де цу мла ђег уз ра ста и 
слич ни ме тод ски при сту пи у ре ла ци ји са де фек то ло шким трет ма ном и 
трет ма ном спе ци јал ног пе да го га ан га жо ва ног у пред школ ским, а на ро-
чи то у школ ским уста но ва ма у усло ви ма ин клу зив не еду ка ци је).
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SYMPTHOMATOLOGY AND TREATMENT  
OF BEHAVIORAL DISORDERS OF THE CHILDREN  

WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

DRAGANA MAĆEŠIĆ-PETROVIĆ, JASMINA KOVAČEVIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

This paper treats the problem of the socio-emotional functioning of the 
children with intellectual disabilities in their standard situation of educa-
tion. The sample was formed of 124 children with mild intellectual disabili-
ties, both gender distributions, calendar age from 8 to13, 5 years who are 
attending elementary schools in Belgrade. We implemented the Conners 
Rating Scale (Conners,

K.,1997) for identification the frequency of emotional and social dis-
abilities in tested sample. The results of research indicate the presence of 
different kind and types of behavioral disorders in the tested sample and 
their relationship with school achievement. The conclusion is based upon 
the state about the necessity of implementation the multimodal oriented 
approach to this various kind of behavioral problems.

KEY WORDS: behavior, emotional functioning, intellectual disabili-
ties, multimodal treatment  
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Ре зул та ти број них ис тра жи ва ња ука зу ју на то да по сто ји ја сна и кон-
зи стент на ве за из ме ђу по ла и агре сив ног по на ша ња у оп штој по пу ла ци ји. 
Ме ђу тим, на ла зи о пол ним раз ли ка ма у агре сив ном по на ша њу осо ба са ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу ни су са гла сни. Циљ овог ис тра жи ва ња је утвр ђи ва-
ње пол них раз ли ка у агре сив ном по на ша њу де це са ла ком, уме ре ном и те шком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу. За узо рак од 190 де ча ка и де вој чи ца, уз ра ста 
6-11 го ди на, при ку пље ни су по да ци од вас пи та ча или на став ни ка при ме ном 
TRF/6–18 Ска ле агре сив ног по на ша ња. Агре сив но по на ша ње ис по ља ва 89% 
де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, а код 22,63% за бе ле жен је кли нич ки 
зна ча јан ни во агре си је. От кри ве не су ста ти стич ки зна чај не пол не раз ли ке у 
бро ју и вр сти ис по ље них об ли ка агре сив ног по на ша ња, као и у укуп ном ско ру 
на TRF/6–18 Ска ли агре сив ног по на ша ња. За сту пље ност де ча ка и де вој чи ца 
са кли нич ки зна чај ним ни во ом агре си је је ујед на че на. На ла зи ис тра жи ва ња 
су про ди ску то ва ни ком па ри ра њем са ре зул та ти ма дру гих ауто ра. На осно-
ву до би је них ре зул та та да те су пре по ру ке за бу ду ћа ис тра жи ва ња и прак су.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин те лек ту ал на оме те ност, агре сив но по на ша ње, пол не 
раз ли ке, TRF/6–18

1  Рад је проистекао из пројекта „Социјална партиципација особа са интелектуалном 
ометеношћу“, бр. 179017 (2011-2014), који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.
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УВОД

Ис тра жи ва ња раз ли ка у агре сив ном по на ша њу из ме ђу му шког и 
жен ског по ла има ју ду гу исто ри ју, али ова про бле ма ти ка још увек при-
вла чи па жњу због број них не раз ја шње них пи та ња. Пи о нир ске сту ди је о 
пол ним раз ли ка ма у агре сив ном по на ша њу по ја ви ле су се два де се тих 
го ди на, екс пе ри мен тал не сту ди је ше зде се тих го ди на, а пр ве ме та а на ли-
зе осам де се тих го ди на про шлог ве ка (Ar cher, 2004). У обим ној на уч ној 
ли те ра ту ри, ко ја је по све ће на овој те ми, пре те жно је за сту пље но ми-
шље ње да је агре сив но по на ша ње уче ста ли је и те же код му шка ра ца не го 
код же на, али ме ђу ауто ри ма не по сто ји са гла сност у по гле ду зна чај но-
сти и по ре кла ових раз ли ка. 

У ра ни јим ме та а на ли за ма (Hyde, 1984; Mac coby & Jac klin, 1980) по-
ве за ност по ла и агре сив ног по на ша ња опи са на је као да ле ко сна жни ја 
не го што је то слу чај у но ви јим сту ди ја ма (Ar cher, 2004). На осно ву то га, 
по је ди ни ауто ри из ве ли су за кљу чак да вре ме ном до ла зи до ре ду ко ва ња 
раз ли ка у агре сив ном по на ша њу ме ђу по ло ви ма (Hyde, 1984). Исто вре-
ме но, по сто је ја ки ем пи риј ски до ка зи да, исто риј ски по сма тра но, пол не 
раз ли ке у агре сив ном по на ша њу оста ју ста бил не, а да се не са гла сност 
на ла за ста ри јих и но ви јих сту ди ја мо же об ја сни ти при ме ном дру га чи је 
ме то до ло ги је ис тра жи ва ња (Knight et al., 1996).

Ве ћи на ауто ра сма тра да су пол не раз ли ке у агре сив ном по на ша њу 
из ра же ни је у де тињ ству не го у од ра слом до бу (Ar cher, 2004; Eagly & Stef-
fan, 1986; Hyde, 1984), ма да не ки за сту па ју су прот но ми шље ње (Knight 
et al., 1996). Са вре ме не лон ги ту ди нал не сту ди је от ки ва ју да нор ма тив ну 
раз вој ну тра јек то ри ју агре сив ног по на ша ња код оба по ла ка рак те ри ше 
опа да ње од де тињ ства до адо ле сцен ци је (Côté et al., 2006; Stan ger et al., 
1997). То ком де тињ ства по сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу по ло ва, али 
код де ча ка ни во агре сив ног по на ша ња бр же опа да са од ра ста њем и у 
адо ле сцен ци ји пол не раз ли ке ско ро не ста ју (Bon gers et al., 2003). По да-
ци о про ме на ма на кон уз ра ста од 18 го ди на су не кон зи стент ни, али по-
сто је ин ди ци је да су пол не раз ли ке у фи зич кој агре си ји нај и зра же ни је 
на уз ра сту из ме ђу 20 и 30 го ди на (Ar cher, 2004).

Де ба та о уз ра сту на ко ме се по ја вљу ју раз ли ке из ме ђу де ча ка и де-
вој чи ца за по че та је на кон об ја вљи ва ња пр вих ме та а на ли за у ко ји ма су 
из не та су прот ста вље на ста но ви шта – пр во, да пол не раз ли ка у агре сив-
ном по на ша њу по сто је на уз ра сту мла ђем од шест го ди на (Mac coby & 
Jac klin, 1980) и дру го, да се пол не раз ли ке у агре си ји ја вља ју тек на кон 
пе те го ди не жи во та (Ti e ger, 1980). Сту ди је ра ђе не кра јем про шлог ве ка 
из ве шта ва ју о не по сто ја њу пол них раз ли ка у агре сив ном по на ша њу до 
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че твр те го ди не жи во та (Ke e nan & Shaw, 1997), али но ви ја ис тра жи ва ња 
су ге ри шу да се де ча ци и де вој чи це зна чај но раз ли ку ју у по гле ду агре-
сив ног по на ша ња већ на уз ра сту од две го ди не (Ba il lar geon et al., 2007; 
Côté et al., 2006).

Пре зен то ва ни по да ци о уз ра сту на ко ме се по ја вљу ју раз ли ке у агре-
сив ном по на ша њу и про ме на ма ко је се де ша ва ју то ком од ра ста ња пред-
ста вља ли су осно ву за раз вој те о ри ја о по ре клу пол них раз ли ка. Ауто ри 
ко ји су за сту па ли ста но ви ште о би о ло шким осно ва ма пол них раз ли ка 
у агре сив ном по на ша њу по зи ва ли су се на на ла зе о по сто ја њу раз ли-
ка у ра ном де тињ ству и њи хо вом одр жа ва њу то ком раз во ја (Mac coby & 
Jac klin, 1980). Са дру ге стра не, за го вор ни ци те о ри је со ци јал ног уче ња у 
пр ви план су ис ти ца ли на ла зе о не по сто ја њу пол них раз ли ка у пр вим го-
ди на ма жи во та и по ступ ном по ве ћа ва њу раз ли ка то ком од ра ста ња (Ke-
e nan & Shaw, 1997; Ti e ger, 1980). Ди ску си је о по ре клу пол них раз ли ка у 
агре сив ном по на ша њу и да ље су ак ту ел не. И док не ки са вре ме ни ауто ри 
на ла зе да оба на ве де на ста но ви шта има ју упо ри ште у ем пи риј ским по-
да ци ма (Ar cher, 2004), дру ги тра га ју за но вим об ја шње њи ма (Knight et 
al., 2002).

До са да шња са зна ња о агре сив ном по на ша њу му шка ра ца и же на са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу при лич но су огра ни че на. Ем пи риј ски по-
да ци о по сто ја њу пол них раз ли ка су кон фу зни, а раз вој не тра јек то ри је 
агре си је код му шког и жен ског по ла не ис тра же не.

У ис тра жи ва њи ма на ре пре зен та тив ним узор ци ма осо ба са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу, ко ја су ра ђе на у Ен гле ској (Emer son et al., 2001) и 
Нор ве шкој (Hol den & Gitlsen, 2006), ни су от кри ве не зна чај не пол не раз-
ли ке у агре сив ном по на ша њу. Пре ма ре зул та ти ма по пу ла ци о не сту ди је 
ко ја је ра ђе на у Ка на ди, из ме ђу му шка ра ца и же на са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу не по сто је раз ли ке у ис по ља ва њу фи зич ке и вер бал не агре-
си је, али су уни шта ва ње имо ви не и сек су ал на агре си ја уче ста ли ји код 
му шког по ла (Croc ker et al., 2006). Ин те ре сант но је да у при лог по сто-
ја њу пол них раз ли ка у агре сив ном по на ша њу осо ба са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу го во ре ре зул та ти јед не ме та а на ли тич ке сту ди је (McClin-
tock et al., 2003) и јед ног пре гле да ли те ра ту ре (Al len, 2000).

Ка да је реч о де ци и адо ле сцен ти ма са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу, сту ди је ко је из ве шта ва ју о зна чај ним пол ним раз ли ка ма у агре-
сив ном по на ша њу са свим су рет ке (Har dan & Sahl, 1997; Mol te no et al., 
2001). Су прот но то ме, ста но ви ште о не по сто ја њу раз ли ка у агре сив ном 
по на ша њу из ме ђу де ча ка и де вој чи ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
по твр ђе но је ре зул та ти ма ино стра них по пу ла ци о них сту ди ја (Ein feld & 
Ton ge, 1996; Lo we et al., 2007) и сту ди ја ко је су ра ђе не на се лек ци о ни са-
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ним узор ци ма (Adams & Al len, 2001; Cad wick et al., 2000; Cor mack et al., 
2000). И но ви ја ис тра жи ва ња ра ђе на у Ср би ји по ка зу ју да се адо ле сце-
на ти са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу му шког и жен ског по ла не 
раз ли ку ју пре ма агре сив ном по на ша њу (Pa vlo vić et al., 2013).

Уоби ча је не ин тер пре та ци је на ла за о не по сто ја њу пол них раз ли ка у 
агре сив ном по на ша њу де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу су да ор-
ган ска оште ће ња мо зга пре ва зи ла зе ути цај хор мон ских и хро мо зом ских 
раз ли ка ко је су зна чај не за пси хо па то ло ги ју ти пич но раз ви је не де це 
(Ein feld & Ton ge, 1996), од но сно да код де це са ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу не у ро ло шка оште ће ња и те шки де фи ци ти ба зич них ве шти на 
има ју сна жа ни ји ути цај не го ри зич ни фак то ри ко ји су зна чај ни за оп шту 
по пу ла ци ју (Cad wick et al., 2000).

ЦИљ ИСТРАЖИВАЊА

Основни циљ истраживања је утврђивање разлика у учесталости, 
појавним облицима и тежини агресивног понашања између дечака и 
девојчица са интелектуалном ометеношћу.

МЕТОД РАДА

Узо рак чи ни 190 де ча ка (62,3%) и де вој чи ца (36,8%) са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу, уз ра ста 6-11 го ди на (АС = 8,63; СД = 1,484). У узор-
ку су за сту пље на де ца са ла ком (51,1%), уме ре ном (36,3%) и те шком 
(12,6%) ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Раз ли ке у за сту пље но сти де ча ка и 
де вој чи ца у под у зор ци ма ис пи та ни ка са раз ли чи том те жи ном ин те лек-
ту ал не оме те но сти ни су ста ти стич ки зна чај не (χ2 = 1,196; df = 2; p> 0,05).

По да ци о по лу, уз ра сту и ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма ис пи та ни-
ка пре у зе ти су из до ку мен та ци је пред школ ске уста но ве, од но сно шко ле 
ко ју де те по ха ђа.

По да ци о агре сив ном по на ша њу при ку пље ни су од вас пи та ча, од-
но сно на став ни ка ко ји су у сва ко днев ном кон так ту са де те том и до бро 
га по зна ју. При ме ње на је Ска ла агре сив ног по на ша ња Ахен ба хо вог си-
сте ма ем пи риј ски ба зи ра не про це не (Ac hen bach System of Em pi ri caly 
Ba sed As ses sment – ASE BA), за уз раст 6–18 го ди на, вер зи ја за вас пи та че 
и на став ни ке (Te ac her’s Re port Form – TRF/6–18) (Ac hen bach & Re scor-
la, 2001). Ска ла агре сив ног по на ша ња са др жи 20 пи та ња ко ја опи су ју 
раз ли чи те об ли ке вер бал не (нпр. „пре ти дру ги ма“) и фи зич ке агре си је 
(нпр. „че сто се по ту че“), као и не ста бил но рас по ло же ње (нпр. „екс пло-
зив но и не пред ви дљи во по на ша ње“). Од го во ри су да ти у фор ми тро сте-
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пе не ска ле Ли кер то вог ти па (0 – не тач но, 1 – де ли мич но тач но и 2 – тач-
но). Ин стру мент TRF/6–18 има до бре пси хо ме триј ске ка рак те ри сти ке и 
при ме њен је у ве ли ком бро ју ис тра жи ва ња ко ја су ра ђе на ши ром све та 
(Ac hen bach & Re scor la, 2001). За по тре бе овог ис тра жи ва ња те сти ра на је 
ин тер на кон зи стент ност Ска ле агре сив ног по на ша ња и Крон ба хов α ко-
е фи ци јент из но си 0,925.

У об ра ди ре зул та та ко ри шће не су ме то де де скрип тив не ста ти сти ке, 
фре квен ци је, про цен ти, арит ме тич ке сре ди не и стан дард не де ви ја ци је. 
За те сти ра ње раз ли ка у агре сив ном по на ша њу ис пи та ни ка раз ли чи тог 
по ла ко ри шће ни су хи-ква драт тест и т-тест.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, 89% по вре ме но ис по ља ва не ки об лик 
агре сив ног по на ша ња. Про се чан број ис по ље них об ли ка агре сив ног по-
на ша ња по де те ту је 7,7 (оп сег 0–20), 8,5 код де ча ка и 6,2 код де вој чи ца. 
За сту пље ност ис пи та ни ка код ко јих је при сут но до пет об ли ка агре сив-
ног по на ша ња из но си 30%, од шест до 10 об ли ка 24,7% и 11 и ви ше 
об ли ка 34,2%. Та бе ла 1 са др жи ре зул та те о бро ју ис по ље них об ли ка 
агре сив ног по на ша ња пре ма по лу ис пи та ни ка. Де ча ци ис по ља ва ју ста-
ти стич ки зна чај но ви ше об ли ка агре сив ног по на ша ња не го де вој чи це (χ2 

= 18,268; df = 3; p < 0,001).

Табела 1 – Број испољених облика агресивног  
понашања према полу

Број испољених облика 
агресивног понашања

Дечаци Девојчице
Бр. % Бр. %

0 облика 5 4,2 16 22,9
1–5 облика 37 30,8 20 28,6

6–10 облика 29 24,2 18 25,7
11 и више облика 49 40,8 16 22,9

Ре зул та ти о уче ста ло сти агре сив ног по на ша ња де ча ка и де вој чи ца 
из узор ка у скла ду су са ре зул та ти ма дру гих сту ди ја ко ји ма су об у хва-
ће на де ца и адо ле сцен ти са ла ком, уме ре ном и те шком ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу. Сту ди ја ра ђе на на ре пре зен та тив ном узор ку де це и 
адо ле сце на та са ин те лек ту ал ном оме те но шћу из ве шта ва да уче ста лост 
агре сив ног по на ша ња из но си 90% (Lo we et al., 2007). До слич них ре зул-
та та до шли су и ауто ри ис тра жи ва ња спро ве де ном у шко ла ма ин тер нат-
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ског ти па за уче ни ке са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у ко ме је утвр ђе на 
пре ва лен ци ја агре сив ног по на ша ња од 91% (Pil ling et al., 2006). Пре ма 
на ла зи ма ис тра жи ва ња ко је је об у хва ти ло де цу и адо ле сцен те са ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу, ко ри сни ке спе ци ја ли зо ва них услу га по др шке, 
96% де це ис по ља ва агре сив но по на ша ње (Adams & Al len, 2001). На осно-
ву по ре ђе ња овог ис тра жи ва ња са ис тра жи ва њем агре сив ног по на ша ња 
адо ле сце на та са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу ко је је ра ђе но у Ср-
би ји (Pa vlo vić et al., 2013), мо же се кон ста то ва ти да су по да ци о уче ста-
ло сти агре сив ног по на ша ња пре у скла ду са ре зул та ти ма до би је ним на 
осно ву са мо про це не ис пи та ни ка (98%) не го на осно ву про це не на став-
ни ка (62%).

Ре зул та ти о бро ју ис по ље них об ли ка агре сив ног по на ша ња ни су у 
скла ду са за кључ ци ма по ме ну те сту ди је из Ср би је (Pa vlo vić et al., 2013), 
ко ји су ге ри шу да ве ћи на адо ле сце на та са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
из ве шта ва о ма њем бро ју ис по ље них об ли ка агре сив них по на ша ња, док 
на став ни ци про це њу ју да ве ћи на њих ис по ља ва ви ше од 10 об ли ка агре-
си је. Тач ни је, пре ма са мо про це ни ис пи та ни ка за сту пље ност ис по ља-
ва ња до пет об ли ка агре сив ног по на ша ња из но си 42%, од шест до 10 
об ли ка 36%, а ви ше од 10 об ли ка 20%, а пре ма про це ни на став ни ка, 
14% адо ле сце на та ис по ља ва до пет об ли ка агре сив ног по на ша ња, 14% 
од шест до 10 об ли ка, а 34% ви ше од 10 об ли ка. У на шем ис тра жи ва њу, 
за сту пље ност ка те го ри ја ис пи та ни ка пре ма бро ју ис по ље них об ли ка по-
на ша ња при лич но је ујед на че на.

Про се чан број ис по ље них об ли ка агре сив ног по на ша ња по де те ту је 
ве ћи не го у сту ди ја ма у ко ји ма је ме ре на са мо фи зич ка агре си ја (Adams 
& Al len, 2001). По ред то га, у на ве де ној сту ди ји ни су от кри ве не зна чај ни-
је пол не раз ли ке у бро ју ис по ље них об ли ка агре сив ног по на ша ња.

Нај за сту пље ни ји об ли ци агре сив ног по на ша ња у укуп ном узор ку 
ис пи та ни ка су зах те ва ње па жње (76,3%) и не по слу шност у шко ли (60%). 
Ујед но, то су и нај за сту пље ни ји об ли ци агре сив ног по на ша ња код оба 
по ла, с тим да су код де вој чи ца уче ста ли је при сут не и про ме не рас по ло-
же ња (45,7%). У Та бе ли 2 при ка за ни су об ли ци агре сив ног по на ша ња за 
ко је су утвр ђе не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке из ме ђу де ча ка и де вој чи-
ца. Све ста ти стич ки зна чај не раз ли ке иду у прав цу уче ста ли јег агре сив-
ног по на ша ња код де ча ка у од но су на де вој чи це.
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Табела 2 – Појавни облици агресивног понашања према полу

Облици агресивног понашања
Дечаци Девојчице χ2 p

Бр. % Бр. %
Захтева много пажње 97 80,8 48 68,6 3,678 0,042

Непослушан/-на је у школи 81 67,5 33 47,1 7,634 0,005
Физички напада друге 49 40,8 18 25,7 4,427 0,025

Понашање му/јој је експлозивно и 
непредвидљиво 64 53,3 23 32,9 7,467 0,005

Лако се фрустрира 75 62,5 29 41,4 7,923 0,004
Тврдоглав/-а, непослушан/-на и 

раздражљив/-а 73 60,8 30 42,9 5,755 0,012

Има нападе беса 55 45,8 17 24,3 8,722 0,002

Због раз ли ка у при ме ње ним про це ду ра ма, огра ни че не су мо гућ но-
сти за по ре ђе ња са ре зул та ти ма дру гих ис тра жи ва ња о нај у че ста ли јим 
об ли ци ма агре сив ног по на ша ња де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. У 
овом ис тра жи ва њу за бе ле же на је ма ња уче ста лост ис по ља ва ње фи зич ке 
агре си је за цео узо рак (35,3%), као и за де ча ке и де вој чи це по себ но, у 
од но су на дру ге сту ди је пре ма ко ји ма је уда ра ње дру гих за сту пље но са 
95% (Lo we et al., 2007), од но сно са 73% код де ча ка и 77% код де вој чи ца 
(Adams & Al len, 2001). Ре зул та ти о уче ста ло сти екс пло зив ног и не пред-
ви дљи вог ре а го ва ња за цео узо рак (45,8%) су ком па ра бил ни са на ла зи ма 
ис тра жи ва ња ра ђе ног у Ср би ји, пре ма ко ји ма 42% ис пи та ни ка ре а гу је 
из не над но или им пул сив но на бе зна чај не про во ка ци је (Pa vlo vić et al., 
2013).

Про сеч ни си ро ви ско ро ви на Ска ли агре сив ног по на ша ња за цео 
узо рак и пре ма по лу ис пи та ни ка при ка за ни су у Та бе ли 3. Про сеч ни 
ско ро ви за цео узо рак, као и про сеч ни ско ро ви де ча ка и де вој чи ца су у 
гра ни ца ма нор мал них вред но сти (Ac hen bach & Re scor la, 2001). 

Табела 3 – Просечни скорови испитаника на  
Скали агресивног понашања

Агресивно понашање Бр. Опсег АС СД
Дечаци 120 0 – 40 11,98 8,765

Девојчице 70 0 – 30 8,17 7,962
Укупно 190 0 – 40 10,58 8,655

Као што се види из претходне табеле, дечаци имају веће скорове на 
Скали агресивног понашања у односу на девојчице. Применом т-теста 
потврђена је статистичка значајност ових разлика (Табела 4).
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Табела 4 – Разлике у скоровима испитаника  
на Скали агресивног понашања према полу

Варијабла Група т-тест df p

Агресивно понашање
Дечаци

2,989 188 0,003
Девојчице

До би је ни на ла зи о по сто ја њу ста ти стич ки зна чај них пол них раз ли ка 
у агре сив ном по на ша њу на ла зе сво ју по твр ду у ре зул та ти ма аме рич ког 
ис тра жи ва ња на узор ку 233 де це и адо ле сце на та са ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу, уз ра ста од 3 до 19 го ди на, ко ји су ко ри сни ци спе ци ја ли зо ва ног 
про гра ма за раз вој не по ре ме ћа је (Har dan & Sahl, 1997). На ши ре зул та ти 
мо гу се до ве сти у ве зу и са ис тра жи ва њем из Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке 
на узор ку од 355 ис пи та ни ка са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, уз ра ста 
од 6 до 18 го ди на, у ко ме је утвр ђе но по сто ја ње ста ти стич ки зна чај них 
пол них раз ли ка у дис руп тив ном и ан ти со ци јал ном по на ша њу (Mol te no 
et al., 2001).

Су прот но на шим на ла зи ма, ауто ри не ко ли ко стра них сту ди ја до шли 
су до за кључ ка да код де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу не по сто је 
пол не раз ли ке у агре сив ном по на ша њу (Adams & Al len, 2001; Cad wick 
et al., 2000; Lo we et al., 2007) ни ти у дис руп тив ном и ан ти со ци јал ном 
по на ша њу (Ein feld & Ton ge, 1996; Cor mack et al., 2000). Та ко ђе, у ис тра-
жи ва њу ко је је ра ни је ра ђе но у Ср би ји (Pa vlo vić et al., 2013) ни су от кри-
ве не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у ско ро ви ма ис пи та ни ка на ска ла ма 
ко је ме ре агре сив но по на ша ње, без об зи ра да ли су по да ци до би је ни од 
адо ле сце на та или њи хо вих на став ни ка. Ова не са гла сност на ла за мо гла 
би се об ја сни ти при ме ном дру га чи јих ин стру ме на та за про це ну и раз-
ли чи тим узор ци ма, с об зи ром на то да је по ме ну та сту ди ја об у хва ти ла 
ис пи та ни ке ста ри јег уз ра ста са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу.

Укуп но по сма тра но, кли нич ки зна ча јан ни во агре сив ног по на ша-
ња (Т ско ро ви ве ћи од 70) иден ти фи ко ван је код 22,63% ис пи та ни ка. 
Кли нич ки зна ча јан ни во агре сив ног по на ша ња ис по ља ва 25% де ча ка и 
18,6% де вој чи ца, а раз ли ке ме ђу по ло ви ма ни су ста ти стич ки зна чај не 
(χ2 = 1,043; df = 1; p > 0,05).

Ауто ри ис тра жи ва ња ко је је ра ђе но у шко ла ма ин тер нат ског ти па за 
уче ни ке са ин те лек ту ал ном оме те но шћу из ве шта ва ју да је уче ста лост 
те жих об ли ка агре си је 24% (Pil ling et al., 2006), што од го ва ра на ла зи ма 
овог ис тра жи ва ња. Ре зул та ти две сту ди је (Adams & Al len, 2001; Lo we et 
al., 2007) по твр ђу ју на ла зе овог ис тра жи ва ња да из ме ђу де ча ка и де вој-
чи ца не по сто је раз ли ке у за сту пље но сти те жих об ли ка агре сив ног по на-
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ша ња, ма да је у овим ис тра жи ва њи ма за бе ле же на ве ћа укуп на за сту пље-
ност де це са те жим об ли ци ма агре сив ног по на ша ња. Пре ма на ла зи ма 
ен гле ске по пу ла ци о не сту ди је, 40% де це и адо ле сце на та са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу ис по ља ва те же об ли ке агре си је (Lo we et al., 2007). У 
ис тра жи ва њу ко је је об у хва ти ло ко ри сни ке спе ци ја ли зо ва них услу га по-
др шке сва ко днев но ис по ља ва ње агре сив ног по на ша ња за бе ле же но је код 
60%, а ис по ља ва ње агре сив ног по на ша ња ко је има за по сле ди цу те же 
по вре ђи ва ње дру гих код 30% де це и адо ле сце на та (Adams & Al len, 2001).

ЗАКљУЧАК

Агре сив но по на ша ње де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу сма тра 
се јед ном од нај о збиљ ни јих пре пре ка уна пре ђи ва њу њи хо ве со ци јал не 
пар ти ци па ци је. Ре зул та ти до са да шњих ис тра жи ва ња по твр ђу ју да агре-
сив но по на ша ње мо же има ти низ не га тив них по сле ди ца, као што су ло-
ши ји со ци јал ни од но си, уче ста ли је по вре ђи ва ње се бе и дру гих, по ве ћан 
ри зик зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, пре ки да ње шко ло ва ња, уче ста ли је 
упу ћи ва ње на ин сти ту ци о нал ни сме штај и про ме не жи вот ног аран жма-
на. По да ци о пре ва лен ци ји агре сив ног по на ша ња ко ји су из не ти у ра ду 
ја сно ука зу ју на то да ин тер вен ци је усме ре не на ре ду ко ва ње агре си је 
тре ба да бу ду оба ве зан део па ке та услу га по мо ћи и по др шке де ци са ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу.

По зна ва ње при ро де агре сив ног по на ша ња де це са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу има ве ли ки зна чај за кре и ра ње од го ва ра ју ћих про гра ма 
пре вен ци је и трет ма на и обу ку струч ња ка за рад са овом по пу ла ци јом. 
Ово ис тра жи ва ње је фо ку си ра но на је дан аспект агре сив ног по на ша ња 
де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, а то су пол не раз ли ке. До би је ни 
ре зул та ти све до че о по сто ја њу зна чај них пол них раз ли ка у бро ју и вр сти 
ис по ље них об ли ка, као и укуп ном ни воу агре си је, ко је иду у прав цу ве-
ће уче ста ло сти агре сив ног по на ша ња код де ча ка у од но су на де вој чи це. 
На ла зи овог ис тра жи ва ња су ге ри шу да у по гле ду пол них раз ли ка по-
сто ји слич ност из ме ђу де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу и ти пич но 
раз ви је них вр шња ка. Про бле ма ти ка пол них раз ли ка у агре сив ном по на-
ша њу осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу зах те ва да ља про у ча ва ња, 
а ре зул та ти ових сту ди ја мо гу до при не ти бо љем раз у ме ва њу по ре кла 
агре сив ног по на ша ња и у оп штој по пу ла ци ји.
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DIFFERENCES IN AGGRESSIVE BEHAVIOUR BETWEEN  
BOYS AND GIRLS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

VESNA ŽUNIĆ-PAVLOVIĆ, NENAD GLUMBIĆ, 
MARINA KOVAČEVIĆ-LEPOJEVIĆ

University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY

Results of numerous studies indicate that there is a clear and 
consistent relationship between gander and aggressive behaviour in the 
general population. However, findings on sex differences in aggressive 
behaviour of the persons with intellectual disabilities are mixed across the 
studies. The objective of this research was to determine gender differences 
in aggressive behaviour of the children with mild, moderate and severe 
intellectual disabilities. The sample consisted of 190 participants of both 
sexes, aged from 6 to 11. The data were collected from kindergarten 
and school teachers using the TRF/6–18 Scale of aggressive behaviour. 
Various forms of aggressive behaviour manifest 89% of the children with 
intellectual disabilities, while 22.63% of them show clinically significant 
level of the aggression. Significant gender differences in the number and 
forms of aggressive behaviour as well as in the TRF/6–18 Scale total score 
were found. Representation of boys and girls with clinically significant level 
of aggression is almost equal. Our findings are discussed in the comparison 
to other authors. Recommendations for future research and practice are 
based on the research results.

KEY WORDS: intellectual disability, aggressive behaviour, gender 
differences, TRF/6–18
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Циљ овог ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње по ве за но сти со ци о е ко ном ског 
ста ту са по ро ди це уче ни ка с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу и њи хо вог 
оп штег школ ског успе ха. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но на узор ку од 120 ис пи та ни ка оба по ла, уз 
по што ва ње кри те ри ју ма за њи хов из бор: ко лич ник ин те ли ген ци је уче ни ка 
од 51 до 69, ка лен дар ски уз раст од 12 до 15 го ди на и 11 ме се ци, школ ски уз-
раст од V до VI II раз ре да и од су ство не у ро ло шких, пси хи ја триј ских, емо ци-
о нал них и ви ше стру ких смет њи. 

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен Упит ник о со ци јал ном ста ту су по ро ди це. 
Оп шти школ ски успех је пре у зет уви дом у пе да го шку до ку мен та ци ју шко ле. 

Иако је ре зул та ти ма утвр ђе но да аспект кул тур них на ви ка ко ре ли ра 
са оп штим школ ским успе хом (p>0,05), уку пан со ци о е ко ном ски ста тус по-
ро ди це уче ни ка ни је по ве зан са овом ва ри ја блом. 

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: со ци о е ко ном ски ста тус, оп шти школ ски успех, уче ни-
ци с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу
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УВОД

Ве ли ки број ис тра жи ва ча фо ку си ра се на ис пи ти ва ње по ро дич них 
де тер ми нан ти школ ског по стиг ну ћа уче ни ка, као што су: со ци о е ко ном-
ски ста тус по ро ди це, обра зов ни ни во ро ди те ља, ве ли чи на по ро ди це, 
ан га жо ва ње ро ди те ља у ак тив но сти ма шко ле. Ис тра жи ва чи у еду ка циј-
ским обла сти ма ко ри сте тер мин ‘’со ци о е ко ном ски ста тус’’ да би озна чи-
ли ин ди ви ду ал ну или по ро дич ну по зи ци ју у хи је рар хиј ском кон ти ну у-
му ко ји је де фи ни сан ва ри ја бла ма као што су: тип до ма ћин ства, сте пен 
обра зо ва ња, за ни ма ње, по ро дич ни при хо ди и ме сто ста но ва ња. Та кви 
па ра ме три су ин ди рект но по ве за ни с про це сом со ци ја ли за ци је и ка рак-
те ри сти ка ма ин ди ви дуе или по ро ди це (Ми ло ше вић, 2002).

Про у ча ва ју ћи со ци о е ко ном ски ста тус по ро ди це, не ки ауто ри су 
утвр ди ли ста ти стич ки зна чај ну по ве за ност са оп штим успе хом уче ни ка, 
по ка зу ју ћи ти ме да су ро ди те љи из ви шег со ци о е ко ном ског сло ја про це-
ње ни као ви ше укљу че ни у де те тов школ ски жи вот (Gol din, 2007). Та ко-
ђе, за по сле ност ро ди те ља и ма те ри јал но ста ње по ро ди це је про це ње но 
као зна ча јан фак тор ко ји ути че на при ла го ђа ва ње шко ли и школ ско по-
стиг ну ће. Уче ни ци ко ји жи ве у по ро ди ца ма у ко ји ма оба ро ди те ља ра де 
и где се ма те ри јал но ста ње оце њу је као до бро су ака дем ски успе шни-
ји (Ђу рић-Здрав ко вић,Ја пун џа-Ми ли са вље вић, Га гић, 2013). Ре зул та ти 
сту ди ја со ци о е ко ном ског ста ту са по ро ди це, као ко ре ла та раз во ја ука-
за ли су на зна чај не ефек те ко ји он мо же да има на раз ли чи те аспек те 
раз во ја де це и адо ле сце на та, по го то во на мо ти ва ци ју за школ ско уче ње 
(Ми хић, Зо то вић, Јер ко вић, 2006).

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да уче ни ци из по ро ди ца са бо љим со ци о е-
ко ном ским ста ту сом има ју тен ден ци ју да се фо ку си ра ју на уну тра шње 
фак то ре, као што су иза зов, по стиг ну ће и ис пу ње ње на ста ло уче њем, 
док се уче ни ци ни жег со ци о е ко ном ског ста ту са фо ку си ра ју на спо ља-
шње на гра де, као што је оче ки ва ни ма те ри јал ни ис ход ак тив но сти (Ku-
sur kar et al., 2011).

Не ка ис тра жи ва ња по ка зу ју да со ци о е ко ном ски ста тус уче ни ка ни је 
фак тор ко ји зна чај но ути че на ње гов успех и не од ре ђу је га до ми нант но. 
Ло ше ма те ри јал не при ли ке по ро ди це је су оте жа ва ју ћи, али не и од лу-
чу ју ћи фак тор за школ ску успе шност и мо ти ва ци ју, као што и до бра со-
ци о е ко ном ска по ро дич на си ту а ци ја мо же би ти олак ша ва ју ћа, али не и 
од лу чу ју ћа за успе шност (Мак си мо вић, 2007). 

Би ро, Но во вић и То ви ло вић у свом ис тра жи ва њу на гла ша ва ју да 
су раз ли чи та обе леж ја со ци о е ко ном ског и кул тур ног ста ту са по ро ди ца 
уче ни ка са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у зна чај ној ве зи са по стиг ну-
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ћем функ ци о нал них ака дем ских ве шти на, при че му по себ но на гла ша-
ва ју сни же ност ква ли те та не ког ни тив них фак то ра, у пр вом ре ду мо ти-
ва ци је за уче ње у слу ча је ви ма ло шег со ци о е ко ном ског и не сти му ла тив-
ног кул тур ног ста ту са (Би ро, Но во вић, То ви ло вић, 2006).

Ци љ о во г истра живања је утврђивање повезаности социоекономског  
ста ту са по ро ди це уче ни ка с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО)и 
њи хо вог оп штег школ ског успе ха. 

МЕ ТО Д РА ДА

Узо рак

Ис тра жи ва ње је спро ве де но на узор ку од 120 ис пи та ни ка оба по ла.
При из бо ру ис пи та ни ка по што ва ни су сле де ћи кри те ри ју ми: ко лич-

ник ин те ли ген ци је уче ни ка у оп се гу ЛИО (од 51 до 69), ка лен дар ски уз-
раст од 12 до 15 го ди на и 11 ме се ци (за сва ку ка лен дар ску го ди ну ис пи-
та но је по три де се то ро де це (АС=13,73, СД=1,03), школ ски уз раст ко ји је 
под ра зу ме вао укљу чи ва ње уче ни ка од V до VI II раз ре да (за сва ки раз ред 
је ис пи та но по три де се то ро уче ни ка) и од су ство не у ро ло шких, пси хи ја-
триј ских, из ра же них емо ци о нал них и ви ше стру ких смет њи. 

У узор ку је би ло за сту пље но ви ше ис пи та ни ка му шког по ла, њих 68 
(56,7%), у од но су на ис пи та ни ке жен ског по ла ко јих је би ло 52 (43,3%).

Од ли чан оп шти школ ски успех има ло је  42 (35 %) уче ни ка, вр ло-
до бар 28 (23, 3 %) уче ни ка, за тим до бар 29 (24, 2 %) уче ни ка, док је у 
узор ку нај ма ње би ло уче ни ка са до вољ ним оп штим школ ским успе хом, 
њих 21 (17, 5 %). Про се чан оп шти школ ски успех узор ка био је вр ло до-
бар 3,76 (АС = 3,76, СД = 1,12).

Ин стру мен ти  и  про це ду ра

За ис пи ти ва ње со цио-еко ном ског и кул тур ног ста ту са по ро ди ца 
уче ни ка ко ри шћен је  У пит ник о со ци јал ном ста ту су по ро ди це (Ђи гић, 
2007) ко ји је об у хва тао три аспек та: обра зо ва ње ро ди те ља, еко ном ски 
ста тус икул тур не на ви ке ис пи та ни ка и чла но ва ње го ве по ро ди це. Овај 
упит ник са чи њен је од 12 ај те ма вр ло ја сног са др жа ја са чи ње нич ним, 
ал тер на тив ним од го во ри ма ко ји по твр ђу ју ин фо р ма ци је из сва ко днев-
ног жи во та уче ни ка. На ме њен је уче ни ци ма основ но школ ског уз ра ста, 
а пр ви пут је при ме њен у по пу ла ци ји  у че ни ка с ЛИО. Сматрамо да је са-
др жин ски вр ло ја сан, да не укљу чу је мо гућ ност дво сми сле них од го во ра 
и због то га је при ме ре на за уче ни ке с ЛИО. 
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За по тре бе ста ти стич ке ана ли зе по да ци из упит ни ка су кван ти фи ко-
ва ни та ко да се од го во ри ма при пи ше од го ва ра ју ћи број бо до ва на зна чен 
ис пред од го во ра. Ка да се од го во ри ко ди ра ју у од го ва ра ју ће бро је ве, он-
да се са њи ма мо же ма ни пу ли са ти на раз ли чи те на чи не:

 – та ко што ће збир бо до ва свих де ло ва упит ни ка чи ни ти уку пан 
со ци о е ко ном ски ста тус(СЕС), 

 – та ко што ће збир бро је ва ко ји од го ва ра ју од го во ри ма на пи та ња 
из сва ког од три де ла упит ни ка (обра зо ва ње  ро ди те ља,еко ном ски 
стан дард по ро ди це, кул тур не на ви ке) да ти скор за сва ки од тих 
аспе ка та СЕС ста ту са;

 – та ко што се мо гу узе ти у об зир по је ди нач не став ке и вред но сти 
иза бра них од го во ра.

Ве ћи број бо до ва озна ча ва по вољ ни ји ста тус, а ма њи број бо до ва 
озна ча ва не по вољ ни ји ста тус.Као ме ра обра зо ва ња оба ро ди те ља узе та је 
сред ња вред ност бо до ва ко ји при па да ју од го ва ра ју ћој школ ској спре ми 
сва ког ро ди те ља по је ди нач но. За сва ки од на ве де них еле ме на та еко ном-
ског ста ту са по ро ди це ра чу на се на зна че ни број бо до ва и узи ма њи хов 
збир.Као укуп на ме ра кул тур них на ви ка ис пи та ни ка и ње го ве по ро ди це 
узет је уку пан број по е на при пи сан од го во ри ма у овом де лу упит ни ка.

По да ци о оп штем школ ском успе ху ис пи та ни ка овог ис тра жи ва ња 
пре у зе ти  су уви дом у пе да го шку до ку мен та ци ју шко ле. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у основ ним шко ла ма на те ри то ри ји гра-
да Бе о гра да у ко ји ма се обра зу ју уче ни ци с ЛИО. Ис пи ти ва ње је спро ве-
де но ин ди ви ду ал но, у кон ти ну и те ту, без вре мен ских па у за. 

Обрада података

То ком ста ти стич ке об ра де при ме ње ни су сле де ћи ста ти стич ки по-
ступ ци: 

 – стан дард ни де скрип тив ни стра ти стич ки по ка за те љи: фре квен-
ци је, про цен ти, арит ме тич ка сре ди на, стан дард на де ви ја ци ја и 
ра спон ре зул та та; 

 – Пир со нов ко е фи ци јент ли не ар не ко ре ла ци је (r) за ис пи ти ва ње 
ве за из ме ђу ва ри ја бли. 
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ис пи ти ва ње со ци о е ко ном ског и кул тур ног ста ту са по ро ди ца уче ни ка 
об у хва та ло је три аспек та: обра зо ва ње ро ди те ља (ОР), еко ном ски ста тус 
(ЕКС) и кул тур не на ви ке (КН) ис пи та ни ка и чла но ва ње го ве по ро ди це. 
Због лак ше об ра де по да та ка де фи ни са на је ва ри ја бла укуп ног со ци о е ко-
ном ског ста ту са (СЕС) ко ја пред ста вља збир бо до ва свих де ло ва упит ни ка.

Уви дом у Та бе лу 1 ко ја да је про сеч не вред но сти бо до ва оства ре них на 
сва три де ла Упит ни ка о со ци јал ном ста ту су по ро ди це уоча ва се из у зет но 
ма ли број оства ре них бо до ва у де лу упит ни ка ко ји се од но си на обра зо ва-
ње ро ди те ља ис пи та ни ка, за тим про сеч но 15,01 по ен, од мак си мал них 21, 
оства рен у де лу упит ни ка ко ји се од но си на еко ном ски ста тус и при су ство 
си ро ма шних кул тур них на ви ка кван ти фи ко ва них кроз ма ли број оства ре-
них по е на (АС=3,92). Да кле, ис пи та ни ци узор ка до ла зе из по ро ди ца у ко-
ји ма је обра зо ва ње ро ди те ља ни ско, а кул тур не на ви ке из у зет но огра ни-
че ног оп се га. На из глед, из у зе так чи ни са мо еко ном ски ста тус по ро ди це. 
Ка же мо на из глед, из раз ло га што су ис пи та ни ци на шег узор ка на во ди ли 
по се до ва ње обје ка та ко ји од ре ђу ју ква ли те тан еко ном ски ста тус (ауто мо-
бил стар 20 и ви ше го ди на, ста ри ком пју тер, ста ри те ле ви зор, не ис пра ван 
му зич ки уре ђај), без об зи ра на њи хо ву ре ал ну вред ност. 

Табела 1 – Просечни скорови испитаника на  
Упитнику социјалног статуса породице

ОР ЕСП КН СЕС

АС 3,37 15,01 3,92 22,30
СД 2,04 2,94 3,51 6,93

Мин 0,00 6,00 0,00 8,00
Макс 10,00 21,00 18,00 46,00

Легенда: образовање родитеља (ОР), економски статус (ЕКС), културне навике (КН), укупан соци-
оекономски статус (СЕС)

У на ме ри да се ис пи та по ве за ност сва три де ла Упит ни ка о со ци јал-
ном ста ту су  из ра чу на те  су њи хо ве ин тер ко ре ла ци је. До би је ни ре зул та-
ти су при ка за ни у Та бе ли 2.За па жа се да је Пир со но вим ко е фи ци јен том 
ли не ар не ко ре ла ци је по твр ђе на ко ре ла ци ја сва ког ме ђу соб ног од но са 
и то од сред ње по ве за но сти из ме ђу ва ри ја бли КН и ЕСП (r=0,414), ОР и 
ЕСП (r=0,548) и ОР и КН (r=0,545), пре ко ви со ке из ме ђу ва ри ја бли ЕСП 
и СЕС (r=0,795) до ве о ма ви со ке у ко јој су се на шле ва ри ја бле ОР и СЕС 
(r=0,803) и КН и СЕС (r=0,842).
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Табела 2 – Интеркорелација делова  
Упитника о социјалном статусу

ОР ЕСП КН
ЕСП 0,548**
КН 0,545** 0,414**
СЕС 0,803** 0,795** 0,842**

** p<0,01
Легенда: образовање родитеља (ОР), економски статус (ЕКС), 
културне навике (КН), укупан социоекономски статус (СЕС)

Са гле да ва ју ћи ко ре ла ци је ис пи та них аспе ка та со ци о е ко ном ског 
ста ту са и оп штег школ ског успе ха уоча ва се да је са мо ква ли тет ус по-
ста вље них кул тур них на ви ка у ни ском ко ре ла тив ном од но су са оп штим 
школ ским успе хом (r=0,18, p=0,04). Да кле, за кљу чу је се  да ви ши ни во 
кул тур них на ви ка под ра зу ме ва бо љи оп шти школ ски успех. Обра зо ва ње 
ро ди те ља, еко ном ски ста тус по ро ди це и уку пан со ци о е ко ном ски ста тус 
ни су ста ти стич ки по ве за ни са оп штим школ ским успе хом код ис пи та ни-
ка овог узор ка (p>0,05). 

Табела 3 – Коефицијенти Пирсонове корелације СЕС 
и општег школског успеха

r p

Социоекономски статус  
породице

ОР 0,06 0,52
ЕСП 0,04 0,67

КН 0,18 0,04
СЕС 0,13 0,17

Ле ген да: обра зо ва ње ро ди те ља (ОР), еко ном ски ста тус (ЕКС), кул тур не на ви ке 
(КН), уку пан со ци о е ко ном ски ста тус (СЕС)

ДИ СКУ СИ ЈА

Со ци о е ко ном ски  ста тус по ро ди це у овом ис тра жи ва њу је пред ста-
вљен као ком по зит на ме ра обра зов ног ни воа ро ди те ља, ма те ри јал ног ста-
ту са и кул тур них ре сур са ко ји ма рас по ла же по ро ди ца. По ла зе ћи од прет-
по став ке да је со ци о е ко ном ски ста тус по ве зан са нај ве ћим бро јем ван-
школ ских фак то ра, кон тро лом ефек та СЕС-а ус по ста вља се кон тро ла над 
ефек том ко ји мо гу има ти раз ли чи ти ван школ ски фак то ри на обра зов на 
по стиг ну ћа у че ни ка. На тај на чин се до би ја ме ра ко ја ука зу је ко ји би ни во 
обра зов ног по стиг ну ћа мо гли да оче ку је мо од јед ног истог уче ни ка ка да 
би био шко ло ван у раз ли чи тим зе мља ма (Ба у цал, Па вло вић-Ба бић, 2010). 
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При ка зом ре зул та та ис пи ти ва ња СЕС-а уоче но је да ис пи та ни ци 
узор ка пре те жно жи ве са ро ди те љи ма чи ји је ни во обра зо ва ња огра ни-
чен на за вр ше ну или не за вр ше ну основ ну шко лу. Кул тур не на ви ке ко је 
смо про це њи ва ли кроз ку по ви ну днев не и не дељ не штам пе, по се до ва ње 
књи га у окви ру кућ не би бли о те ке, од ла зак у би о скоп или по зо ри ште и 
дру ге ван школ ске ак тив но сти у обла сти спор та, му зи ке и умет но сти су 
из у зет но огра ни че ног оп се га. Уче ни ци узор ка углав ном по се ду ју са мо 
школ ске књи ге, у би о скоп или по зо ри ште углав ном од ла зе у ор га ни за-
ци ји шко ле и рет ко се ба ве ор га ни зо ва ним спорт ским ак тив но сти ма ван 
на ста ве.

Еко ном ски ста тус по ро ди це, на из глед, чи ни из у зе так у укуп ном 
бро ју оства ре них по е на. Ипак, чла но ве по ро ди це, код ис пи та ни ка узор-
ка, углав ном чи не, по ред ро ди те ља и де це и дру ге од ра сле осо бе (ба бе, 
де де, тет ке, уја ци, стри че ви) огра ни че не на ма лом стам бе ном про сто ру 
(јед на со ба, уз евен ту ал ну ку хи њу). Мно ге по ро ди це не ма ју ку па ти ло. 
На во ђе њем по се до ва ња обје ка та ко ји од ре ђу ју ква ли те тан еко ном ски 
ста тус (ауто мо бил стар 20 и ви ше го ди на, ста ри ком пју тер, ста ри те ле-
ви зор, не ис пра ван му зич ки уре ђај), без об зи ра на њи хо ву ре ал ну вред-
ност, до шло је до по ра ста укуп ног бро ја по е на на овом де лу упит ни ка.

Иако је ре зул та ти ма утвр ђе но да аспект кул тур них на ви ка ко ре ли-
ра са оп штим школ ским успе хом (p>0,05), уку пан СЕС ни је по ве зан са 
овом ва ри ја блом. 

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да уче ни ци ко ји у свом не по сред ном окру же-
њу има ју до бре обра зов но-ма те ри јал не усло ве има ју и по зи ти ван од нос 
пре ма шко ли и тру де се да да ју свој ака дем ски мак си мум(Ђу рић-Здрав-
ко вић, Ја пун џа-Ми ли са вље вић, Му тав џић, 2012). Со ци јал но-кул тур ни 
кон текст мо же ути ца ти на сте пен не по сред ног, днев ног  ан га жо ва ња ро-
ди те ља, као и на њи хо ву спрем ност да се ак тив но укљу че у рад шко ле 
(Бо гу но вић, По ло ви на, 2007).

Уче ни ци ко ји жи ве у усло ви ма си ро ма штва, има ју ма ње шан се да 
стек ну ква ли тет но обра зо ва ње и кључ не ком пе тен ци је ко је би им омо-
гу ћи ле да зна чај но по бољ ша ју свој еко ном ски по ло жај (Ба у цал, 2012).

Ино стра на ис тра жи ва ња, та ко ђе, упу ћу ју на за кључ ке да де ца са ЛИО 
углав ном жи ве у оте жа ним со ци о е ко ном ским усло ви ма. Из тих раз ло га, 
не ки од њих су че сто при мо ра ни да оба вља ју ак тив но сти при ба вља ња 
ма те ри јал них сред ста ва већ у основ но школ ском уз ра сту, ко је оне мо-
гу ћа ва ју оп ти мал но усме ра ва ње ака дем ских спо соб но сти (Тhuneberg, 
2007). То је слу чај и са ис пи та ни ци ма овог ис тра жи ва ња.

Мно га ис тра жи ва ња су ус пе ла да до ве ду у ве зу со ци о е ко ном ске фак-
то ре и школ ски успех. Ова по ве за ност се ти пич но до би ја у свим ис тра-
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жи ва њи ма ко ре ла та по стиг ну ћа. Јед но та кво је и ин тер на ци о нал но PI SA 
ис тра жи ва ње, у чи јим се по да ци ма ис ти че да со ци о е ко ном ски фак то ри 
ути чу на ака дем ска по стиг ну ћа, у сми слу да уче ни ци са ви шим СЕС у 
про се ку има ју ви ша обра зов на по стиг ну ћа. У окви ру PI SA 2009 те сти ра-
ња, ис пи тан је ути цај ака дем ског по стиг ну ћа и со ци о е ко ном ски ста тус 
уче ни ка, ме рен пре ко бро ја и вр сте по се до ва них ства ри и обра зо ва ња и 
за ни ма ња оба ро ди те ља. У не ким од зе ма ља ко је су уче ство ва ле у PI SA 
2009, СЕС ста тус у про се ку об ја шња ва 14% ва ри јан се и тај про це нат се 
кре ће од 2% у Ма кау, где је СЕС ути цај ста ту са нај ма њи, до Пе руа, где 
про це нат об ја шње не ва ри јан се 27%(Ба у цал, Па вло вић-Ба бић, 2010).

У овом ис тра жи ва њу ко ре ла ци ја из ме ђу ових ва ри ја бли ни је до би је-
на због спе ци фич но сти ди стри бу ци је по ка за те ља СЕС, јер су сви ни ски 
и не ма до вољ не ва ри ја бил но сти.

У ли те ра ту ри се ис ти че да би ра зно вр сни ји со цио-кул тур ни усло-
ви у че ни ка до при но си ли ве ћем на пре до ва њу уче ни ка на ака дем ском по-
стиг ну ћу у шко ли (Ба у цал, 2012). Ипак, у не ким ис тра жи ва њи ма, као и у 
на шем, про на ђе но је да со ци о е ко ном ски ста тус об ја шња ва за не мар љи во 
ма ло ва ри јан се школ ског на прет ка, све га око 2% (Јо ва но вић, 2011).

Ка да  се  ра ди о по ве за но сти обра зов ног ста ту са ро ди те ља по да ци 
по ка зу ју да су оба ро ди те ља зна чај ни мо де ли за фор ми ра ње по зи тив не 
ори јен та ци је пре ма шко ли. Што  је ви ше обра зо ва ње  ро ди те ља  уче-
ни ци  има ју  по зи тив ни ји  од нос  пре ма шко ли(Ђу рић-Здрав ко вић,Ја-
пун џа-Ми ли са вље вић, Га гић, 2013).Оп шта кул тур но-пе да го шка кли ма у 
по ро ди ци, усло ви и ак тив но сти ко је се у окви ру ње вред ну ју, усло вља-
ва ју фор ми ра ње ин те ре со ва ња и ус по ста вља ње ини ци јал них кул тур них 
ори јен та ци ја. Ода тле по ти чу ин те ре со ва ња  ко ја усло вља ва ју ак тив но сти 
ко ји ма се уче ник ба ви ван шко ле (Бо гу но вић, По ло ви на, 2007).  

ЗАКљУЧАК

Ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња ста но ви ште о по ве за но сти СЕС и оп-
штег школ ског успе ха је са мо де ли мич но по твр ђе но и то у до ме ну ко ре-
ла ци је са ни во ом кул тур них на ви ка (p=0,04).

Да кле, ре зул та ти по ве за но сти СЕС и оп штег школ ског успе ха су раз-
ли чи ти, што до ка зу је и PI SA 2009, чи ји су ре зул та ти об ја шње ни у прет-
ход ном тек сту. 

Сход но то ме, си гур но би тре ба ло усме ри ти пра вац ис тра жи ва ња 
со ци о кул тур ног кон тек ста ка ис пи ти ва њу до дат них ме ха ни за ма на ко-
је шко ла не ма ути цај, а ко ји мо же по ве ћа ти по стиг ну ће на те сто ви ма 
обра зов них ком пе тен ци. 
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SOCIOECONOMIC STATUS AND GENERAL 
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SUMMARY

Aim of this research is to determine the correlation between socioeco-
nomic status of students’ families and their general academic achievement.

The research was conducted on a sample of 120 examinees of both gen-
ders, by meeting the following selection criteria: IQ between 51 and 69, 
aged between 12 and 15.11, attending V to VIII grade of elementary school, 
and absence of neurological, psychiatric, emotional and multiple disabili-
ties.

Questionnaire on family social status is used for this research. General 
academic achievement was taken from school files.

Although the results confirm that the aspect of cultural habits corre-
lates with general academic achievement (p>0,05), entire socioeconomic 
status of the family is not connected with this variable.

KEY WORDS: socioeconomic status, general academic achievement, 
student with mild intellectual disability
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Циљ овог ра да је при каз ис тра жи ва ња ко ја су се ба ви ла ева лу а ци јом ефе-
ка та про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је на лич ну ком пе тент ност осо ба са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу, као и на ква ли тет њи хо вог жи во та. 

Пре ма ре зул та ти ма ве ћи не об у хва ће них сту ди ја по зи тив ни ефек ти се 
уоча ва ју у ве ћи ни до ме на адап тив них ве шти на, као и у од но су на ин ди ка то-
ре ко ји ма се ме ри ква ли тет жи во та осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу.

Про цес де ин сти ту ци о на ли за ци ја нај ма ње по зи тив но ути че на ис по-
ља ва ње раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја про бле ма тич ног по на ша ња код осо ба са 
ИО, као и на њи хов здрав стве ни ста тус, што се по себ но од но си на осо бе са 
те жим об ли ци ма ин те лек ту ал не оме те но сти и при дру же ним ду ал ним ди-
јаг но за ма. 

Кључ ни со ци јал ни фак то ри ко ји ути чу на ква ли тет ефе ка та про це са 
де ин сти ту ци о на ли за ци је су: ста во ви чла но ва по ро ди це и бли ских срод ни ка 
осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу пре ма овој иде ји, ква ли тет и рас про-
стра ње ност мре же про фи ли са них слу жби и услу га фор мал не и не фор мал не 
со ци јал не по др шке, као и објек тив ни усло ви ал тер на тив ног сме шта ја у за-
јед ни ци. 

 
КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: де ин сти ту ци о на ли за ци ја, ин те лек ту ал на оме те ност, 

ева лу а ци ја, ефек ти

1 Студенткиња докторских студија Универзитета у Београду – Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију
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УВОД

Иде ја де ин сти ту ци о на ли за ци је пред ста вља ло гич ну по сле ди цу про-
ме не од но са пре ма осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу (у да љем 
тек сту ИО) и њи хо вом пра ву на ква ли тет жи во та ко ји се не раз ли ку-
је бит но у од но су на оп ште при хва ће не и оства ре не стан дар де жи во та 
дру гих осо ба у ло кал ној за јед ни ци. Но ве тен ден ци је усме ре не на уна-
пре ђе ње људ ских пра ва, оли че не у про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је и 
по кре ту за са мо ста лан жи вот, идеј но су за сно ва не на прин ци пи ма нор-
ма ли за ци је (Nir je, 1969, пре ма Nir je, 1994; Wol fen sber ger, 1972, Wol fen-
sber ger, 2011, пре ма Ка ља ча и Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2013). Пре ма 
овим прин ци пи ма и стра те гиј ском кон цеп ту “Ва ло ри за ци ја со ци јал них 
уло га”, нео п ход но је кре и ра ње ам би јен та ко ји ће омо гу ћи ти осо ба ма 
са оме те но шћу да сти чу со ци јал на зна ња, ве шти не и ис ку ство, као и да 
пре у зи ма ју со ци јал не уло ге у скла ду са хро но ло шким уз ра стом. У су-
прот ном, те осо бе не ма ју од го ва ра ју ћу ал тер на ти ву и њи хо ва суд би на је 
ве за на ис кљу чи во за ин сти ту ци о нал не об ли ке збри ња ва ња (Wol fen sber-
ger, 2011, пре ма Ка ља ча и Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2013). На ве де не иде-
је омо гу ћи ле су но ве жи вот не пер спек ти ве за осо бе са ИО, ко је у на ред-
ном пе ри о ду по сте пе но на пу шта ју ин сти ту ци је и трај но ор га ни зу ју свој 
жи вот у за јед ни ци, што им омо гу ћа ва ин ди ви ду а лан из бор и ко ри шће ње 
по треб них услу га, нео п ход них за ак тив но, ква ли тет но и не сме та но уче-
шће у за јед ни ци (Man sell & Be a dle-Brown, 2010). 

Иако се про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је спро во ди већ ви ше од три 
де це ни је, пре ма про це на ма из 2007-е го ди не, у Евро пи, још увек, ви ше 
од ми ли он љу ди жи ви у ин сти ту ци ја ма (Man sell et al., 2007, пре ма Man-
sell & Be a dle-Brown, 2010). 

 На ди на ми ку и успех де ин сти ту ци о на ли за ци је ути че мно штво 
фак то ра, од ко јих се нај че шће на во де: ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке 
осо бе са ИО, као и ње не же ље у од но су на из бор ме ста бо рав ка, став 
за јед ни це пре ма том про це су и чла но ва по ро ди це осо бе са ИО, рас по ло-
жи ви со цио-еко ном ски ре сур си (до ступ ност слу жби по треб не по др шке, 
про фи ли са не у од но су на пер со нал не и со ци јал не по тре бе сва ке осо бе 
са ИО). Уко ли ко по сто је пред ра су де ти пич не по пу ла ци је у од но су на мо-
гућ но сти и пра ва осо ба са ИО, уко ли ко ни је у до вољ ној ме ри раз ви је на 
мре жа сер ви сних слу жби фор мал не по др шке, као и раз ли чи тих ви до ва 
не фор мал не по др шке, со ци јал на афир ма ци ја ових осо ба, као и оп ти-
мал на пар ти ци па ци ја би ће знат но оте жа не. 

И по ред то га што прак са де ин сти ту ци о на ли за ци је по сто ји ви ше 
деценијa, ре зул та ти ис тра жи ва ња, чи ји је пред мет би ла ева лу а ци ја ње-
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ног учин ка, ни су јед но знач ни, а че сто су и су про ста вље ни. Ка да је у пи-
та њу адап тив но по на ша ње, на осно ву ана ли зе сту ди ја, мо же се уочи-
ти да су ефек ти пре те жно по зи тив ни, док ре зул та ти ко ји су до би је ни 
ана ли зом ути ца ја овог про це са на би хеј ви о рал не про бле ме код осо ба са 
ИО, ва ри ра ју (Kim, Lar son, & La kin, 2001). 

Циљ овог ра да је пре глед ли те ра ту ре ко ја се ба ви ефе ка ти ма де ин-
сти ту ци о на ли за ци је на функ ци о ни са ње осо ба са ИО, као и на ква ли тет 
њи хо вог жи во та. 

Ути цај де ин сти ту ци о на ли за ци ја на адап тив но по на ша ње  
и ква ли тет жи во та осо ба са ин те лек ту ал ном  
оме те но шћу - пре глед ис тра жи ва ња

Ве ћи на сту ди ја по ка зу је да де ин сти ту ци о на ли за ци ја, од но сно жи вот 
у за јед ни ци, има по зи тив не ефек те на адап тив но по на ша ње осо ба са ИО 
(Kim, Lar son & La kin, 2001; Ha me lin et al., 2011). 

На осно ву оп се жне ана ли зе 67 сту ди ја, об ја вље них из ме ђу 1997. и 
2007. го ди не, Ко зма и са рад ни ци су за кљу чи ли да се у се дам жи вот них 
до ме на уоча ва на пре дак по сле за вр ше ног про це са де ин сти ту ци о на ли за-
ци је: уче шће у за јед ни ци, со ци јал на мре жа и при ја тељ ство, кон такт са 
по ро ди цом, са мо о длу чи ва ње, ква ли тет жи во та, адап тив но по на ша ње и 
за до вољ ство код осо ба са ИО и њи хо вих по ро ди ца. Ме ђу тим, ауто ри на-
во де да овај про цес не ма ба лан си ран ути цај на све аспек те жи во та осо ба 
са ИО. На и ме, ефе кат де ин сти ту ци о на ли за ци је је  у пот пу но сти из о стао 
или је био не га ти ван у три ис пи ти ва не обла сти: про бле ма тич но по на-
ша ње, упо тре ба ле ко ва и мор та ли тет (Ko zma, Man sell, & Be a dle-Brown, 
2009, пре ма Man sell & Be a dle-Brown, 2010 ).

У ис тра жи ва њу спро ве де ном у Аустра ли ји, уче сто ва ло је 95 ис пи та-
ни ка са ИО, и пра ћен је ефе кат де ин сти ту ци о на ли за ци је два на ест ме-
се ци на кон ње ног спро во ђе ња. Ре зул та ти су по ка за ли по раст у адап тив-
ним ве шти на ма, и то по себ но у кућ ним ак тив но сти ма (пра ње и ку ва ње), 
од го вор но сти и со ци ја ли за ци ји. Та ко ђе бо ље су раз ви ли ве шти не рас по-
ла га ња нов цем. Утвр ђе но је и ли не ра но уна пре ђе ње ве шти не до но ше ња 
од лу ка, као и по бољ ша ње ве ћи не па ра ме та ра ква ли тет жи во та (Young, 
As hman, Si ga fo os, & Gre vell, 2001). Исти тренд утвр дио је и Јанг, при 
че му он по себ но ис ти че по зи ти ван ути цај жи во та у ку ћа ма рав но мер-
но рас по ре ђе ним у за јед ни ци, у од но су на жи вот у кла стер цен три ма 
(Young, 2006).  

Ре зул та ти лон ги ту ди нал не сту ди је чи ји је циљ био ме ре ње ути ца-
ја де ин сти ту ци о на ли за ци је на ис по ље но со ци јал но огра ни че ње осо ба са 
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ИО, то ком че ти ри вре мен ска ин тер ва ла, по ка зу ју да је по сле го ди ну да-
на од пре се ље ња уоче на ма ла по зи тив на про ме на на ско ро ви ма ко ји ма 
се утвр ђу је спо соб ност за по чи ња ња кон вер за ци је и со ци јал не ин тер ак-
ци је, али  не до вољ на да би се ели ми ни са ло со ци јал но огра ни че ње. Та-
ко ђе је уоче но да је у овом вре мен ском пе ри о ду до шло до по бољ ша ња 
со ци јал них ве шти на код оне гру пе ко ја за вре ме бо рав ка у ин сти ту ци ји 
ни је ис по ља ва ла со ци јал но огра ни че но по на ша ње, у по ре ђе њу са гру-
пом ко ја је има ла овај тип де фи ци та. Ка сни ја ме ре ња су по ка за ла да 
ис пи та ни ци код ко јих је утвр ђе но при су ство со ци јал ног огра ни че ња и 
го ди ну да на на кон де ин сти ту ци о на ли за ци је, по ка зу ју ве ћи на пре дак, у 
од но су на ис пи та ни ке ко ји ни су има ли огра ни че ње у том пе ри о ду. Ауто-
ри ова кве на ла зе об ја шња ва ју прет по став ком да осо бе ко је има ју при-
мар но из ра же ни је со ци јал но огра ни че ње ви ше про фи ти ра ју од про ме-
не - де ин сти ту ци о на ли за ци је, али је за тај про спе ри тет по треб но вре ме 
(Be a dle-Brown & For re ster-Jo nes, 2003). 

Лер ман и са рад ни ци су спро ве ли ис тра жи ва ње у ком је уче ство ва ло 
300 ис пи та ни ка, од че га је 150 оста ло у ин сти ту ци ји, а 150 је пре се ље но 
у за јед ни цу. Ауто ри на во де да је код ис пи та ни ка ко ји су оста ли у ин-
сти ту ци ји утвр ђе но по гор ша ње у обла сти ког ни ци је, ко му ни ка тив ним и 
со ци јал ним ве шти на ма. Тен ден ци ја ка овом ти пу ре гре си је ни је уоче на 
код оних ко ји су пре се ље ни у за јед ни цу, али је, с дру ге стра не код њих 
де тек то ва но зна чај но уна пре ђе ње ве шти не бри ге о се би (Ler man et al., 
2005, пре ма Le may, 2009).

O Бра јан и са рад ни ци су спро ве ли ис тра жи ва ње на Но вом Зе лан ду, 
ко је је об у хва ти ло 54 осо бе са ИО. Ини ци јал ни циљ је био ис пи ти ва ње 
ефек та де ин сти ту ци о на ли за ци је по сле 9 го ди на од пре ме шта ња ис пи та-
ни ка из пси хи ја триј ске бол ни це у за јед ни цу. Же ље не ин фор ма ци је су до-
би ли ис пи ту ју ћи три гру пе ис пи та ни ка: осо бље, чла но ве по ро ди це осо бе 
са ИО и са ме осо бе са ИО ко је су има ле до бре ко му ни ка тив не спо соб но-
сти. Пре ма ста во ви ма ис пи та ни ка из гру пе осо бља, код 75% осо ба са ИО 
је до шло до по зи тив них про ме на, код 21% не ма про ме на, док се код 4%, 
пре ма њи хо вој оп сер ва ци ји, мо гу уочи ти не га тив не про ме не. Слич на за-
па жа ња ис ти чу и чла но ви по ро ди ца осо ба са ИО. На осно ву њи хо вог ви-
ђе ња укуп но је код 73% осо ба до шло до по зи тив них про ме на, а 27% ни је 
ис по љи ло ни ка кве про ме не. Као глав не по зи тив не про ме не су на во ди ли 
по бољ ша ње со ци јал них ве шти на, ве шти на са мо по мо ћи, као и про ме не на 
пла ну афек та. Не га тив не про ме не су би ле по ве ћа ње фи зич ке агре си је, 
про па да ње у афек ту и мо бил но сти. На во ђе не пред но сти де ин сти ту ци о-
на ли за ци је у од но су на жи вот у ин сти ту ци ји су: по бољ ша ње сва ко днев них 
жи вот них ве шти на, раз ви је ни је лич не ве шти не и ра зно вр сни је жи вот не 
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ак тив но сти. И ква ли тет жи во та (ма те ри јал но по се до ва ње, здра вље, ин-
тим ност, си гур ност, за до вољ ство) је про це њи ван мно го бо ље на кон 9 го-
ди на жи во та у за јед ни ци (O’ Brien, The sing, Tuck, & Ca pie, 2001).  

Не сум њи во је да пре се ље ње осо ба са ИО из ин сти ту ци је у за јед ни-
цу до при но си по бољ ша њу ква ли те та њи хо вог жи во та (Be a dle-Brown, 
Hutchin son, & Man sell, 2008), ме ђу тим на ве де не тен ден ци је су би ле вре-
мен ски огра ни че не и углав ном су се ис по љи ле то ком пр ве го ди не жи-
во та у за јед ни ци ових осо ба. По сле тог пе ри о да, ин ди ка то ри ква ли те та 
жи во та су оста ли не про ме ње ни или је до шло до њи хо вог опа да ња. Та ко-
ђе, иако су осо бе са ИО пре ме ште не у за јед ни цу, ни је се су штин ски про-
ме нио њи хов ста тус, јер им се ни је по бољ шао сте пен со ци јал не укљу че-
но сти у за јед ни цу. То је да ље ути ца ло на раз вој осе ћа ња со ци јал не из оп-
ште но сти код ових осо ба (Chowd hury & Ben son, 2011). Пре ма ми шље њу 
не ких ауто ра, су штин ска дру штве на ин те гра ци ја осо ба са ИО се те шко 
по сти же и углав ном је мо гу ће фи зич ко при су ство и из ло же ност ових 
осо ба, без њи хо ве ак тив не уло ге у дру штву и по ве за но сти са за јед ни цом 
(Cum mins & Lauy, 2003, пре ма Ка ља ча и Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2013).   

У ис тра жи ва њу ко јим је ис пи ти ван ква ли тет жи во та и со ци јал на 
мре жа осо ба са ИО ко је су два на ест го ди на би ле ван ин сти ту ци ја и бо-
ра ви ле у за јед ни ци утвр ђен је ни зак ни во со ци јал не при пад но сти. Ве-
ћи на осо ба са ИО је за сво је при ја те ље озна ча ва ла дру ге ко ри сни ке или 
осо бље. Са мо је јед на тре ћи на сте кла при ја те ље ме ђу осо ба ма ти пич-
не по пу ла ци је (7% је сте кло при ја те ље у цр кви и клу бо ви ма, 6% у про-
дав ни ца ма, би о ско пи ма или ка фи ћи ма, а 4% у неп сред ном окру же њу) 
(For re ster-Jo nes et al., 2006).

У Ве ли кој Бри та ни ји је спро ве де на лон ги ту ди нал на сту ди ја у ко-
јој је уче ство ва ло 20 ис пи та ни ка са ИО, му шког по ла, жи вот ног до ба 
из ме ђу 29 и 46 го ди на. Ис тра жи ва ње се са сто ја ло из две фа зе. То ком 
пр ве фа зе ис тра жи ва чи су ис пи ти ва ли ква ли тет жи во та и упо зна ли се 
са ис пи та ни ци ма док су жи ве ли у ин сти ту ци ји. Дру га фа за је под ра зу-
ме ва ла опи си ва ње њи хо вог ис ку ства и ква ли те та жи во та де вет го ди на 
на кон пре се ље ња из ин сти ту ци је у за јед ни цу. Сам пре ме штај ни је био 
аде кват но ор га ни зо ван и ис пла ни ран, па су се та ко по је ди ни му шкар ци 
се ли ли ви ше пу та док ни су трај но сме ште ни, што је за си гур но де ло ва ло 
на њи хо во по на ша ње. На ла зи о про ме ни у ква ли те ту њи хо вог жи во та, 
до ста ва ри ра ју то ком де вет го ди на пра ће ња. Ис тра жи ва чи за кљу чу ју да 
ква ли тет жи во та за ви си од ста во ва и по све ће но сти ко је су има ли ме на-
џе ри ку ћа у ко ји ма су ис пи та ни ци жи ве ли, као и струч ња ка ко ји су пру-
жа ли по др шку. Тек је по не ки ис пи та ник имао ор га ни зо ва ну ак тив ност 
ван ку ће, док су оста ли про во ди ли ве ћи део вре ме на у ку ћи. Са мо је је-
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дан ис пи та ник пре стао да кон зу ми ра ле ко ве, док су сви оста ли узи ма ли 
исту до зу као и у вре ме бо рав ка у ин сти ту ци ји (Hu bert & Hol lins, 2010).  

По себ ну па жњу при вла чи не са гла сност ре зул та та ви ше сту ди ја ко-
је су има ле исти пред мет ис тра жи ва ња – здрав стве но ста ње осо ба са ИО 
по сле пре ла ска у за јед ни цу. Гру па ис тра жи ва ча спро ве ла је оп се жно ис-
тра жи ва ње у два на ест зе ма ља Евро пе, ко јим је об у хва ће но 1257 осо ба са 
ИО. У за ви сно сти од про гре са де ин сти ту ци о на ли за ци је у од ре ђе ној зе мљи 
и од то га да ли су у ку ћи осо бе са ИО има ли кон стант ну по др шку осо-
бља, ис пи та ни ци су по де ље ни у 4 гру пе: гру па без/са по др шке/ом осо-
бља у на пред ној фа зи де ин сти ту ци о на ли за ци је и гру па без/са по др шке/
ом осо бља у по чет ној фа зи де ин сти ту ци о на ли за ци је. Код осо ба са ИО ко је 
жи ве у сре ди ни ко ја се мо же ква ли фи ко ва ти  де ин сти ту ци о на ли за ци јом 
у за чет ку, утвр ђе на је зна чај но ве ћа пре ва лен ци ја ин фарк та ми о кар да и 
хро нич ног брон хи ти са, у од но су на здрав стве но ста ње ове по пу ла ци је у 
сре ди на ма у ко ји ма је овај про цес ди на мич ни ји и вре мен ски ду же при су-
тан. Осо бе ко је су жи ве ле са по ро ди цом или са мо стал но, без кон стант не 
по мо ћи струч ња ка, су има ле ве ћи при ступ скри нинг про це ду ра ма за от-
кри ва ње ту мо ра, ме ди цин ским пре гле ди ма и вак ци на ма (Martínez-Leal et 
al., 2011). На су прот овим на ла зи ма, у ли те ра ту ри се мо гу на ћи и ис тра-
жи ва ња чи ји ре зул та ти упу ћу ју на за кљу чак да по сле ди це де ин сти ту ци о-
на ли за ци је мо гу би ти фа тал не по осо бе ко је су укљу че не у тај про цес. О 
то ме све до чи ис тра жи ва ње ко је је спро ве де но у Ка ли фор ни ји, у ко ме је 
уче сто ва ло 1878 ис пи та ни ка, свих ни воа ИО. Иако су осо бе ко је су оста-
ле у ин сти ту ци ји про це ну тал но има ле ве ћи сте пен при су ства озбиљ ни јих 
ме ди цин ских про бле ма, утвр ђе но је да се ве ро ват но ћа смрт ног ис хо да 
уве ћа ла за 47% код гру пе ко ја је де ин сти ту ци о на ли зо ва на. Као мо гу ће об-
ја шње ње за ове на ла зе ауто ри на во де кон ти ну и ра ну не гу, цен тра ли зо ва но 
чу ва ње ме ди цин ске до ку мен та ци је и мо гућ ност мо мен тал ног де ло ва ња 
струч не по мо ћи код осо ба ко је жи ве у ин сти ту ци ји (Sha vel le, Stra uss, & 
Day, 2005). За кљу чак на ве де не сту ди је по твр ђу је ва жност пла ни ра ња про-
це са де ин сти ту ци о на ли за ци је, узи ма ња у об зи ра раз ли чи тих по тен ци јал-
них си ту а ци ја и окол но сти у ко ји ма би се мо гле на ћи осо бе са ИО, и у 
скла ду са тим, пла ни ра ње и про гра ми ра ње стра те ги ја ко је би об у хва ти ле 
све аспек те њи хо вог жи во та у за јед ни ци.

Ути цај де ин сти ту ци о на ли за ци је на про бле ма тич но по на ша ње 
код осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу

Ана ли зом ре зул та та сту ди ја чи ји је пред мет би ла ева лу а ци ја ефе-
ка та про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је на при су ство про бле ма тич ног 
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по на ша ња код осо ба са ИО, уоча ва се да не по сто ји ме ђу соб на са гла-
сност. Пре ма не ким ауто ри ма овај про цес има по зи тив не ефек те (Gol-
ding, Emer son, & Thor nton, 2005; Kim, Lar son, & La kin, 2001; Mec clean, 
Grey, & Mccrac ken, 2007), пре ма за кључ ци ма дру гих ис хо ди су не га тив-
ни (Nøttestad & Li na ker, 1999), док су пре ма ре зул та ти ма по је ди них  ис-
тра жи ва ња про ме не у пот пу но сти из о ста ле (Co o per & Pic ton, 2000; Hun-
dert et al., 2002; Young, 2006). Ким и са рад ни ци су при ли ком пре гле да 
ли те ра ту ре утвр ди ли да је од 12 сту ди ја ко је су се ба ви ле ис пи ти ва њем 
про ме на про бле ма тич ног по на ша ња на кон пре ме шта ња осо ба са ИО у 
за јед ни цу, са мо у три утвр ђе но зна чај но по бољ ша ње, док оста ле сту ди-
је ни су до ка за ле да је про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је де ло вао на овај 
аспект по на ша ња (Kim, Lar son, & La kin, 2001). Та ко ђе, у ис тра жи ва њу 
спро ве де ном у Ка на ди, код 17 од ра слих осо ба са ИО, ни је еви ден ти ран 
би ло ко ји тип ефек та де ин сти ту ци о на ли за ци је на про бле ме у по на ша њу 
и по ред то га што је струч но осо бље углав ном прак ти ко ва ло ин ди ви ду ал-
ни при ступ у трет ма ну (Hun dert et al., 2002). 

Са дру ге стра не, у Ир ској је утвр ђе но да је план по зи тив не по др шке 
у по на ша њу до при нео да се код пет осо ба знат но ре ду ку је про бле ма тич-
но по на ша ње (Mec clean, Grey, & Mccrac ken, 2007), што по твр ђу је те зу 
да је за по зи ти ван ефе кат про це са де ин сти ту ци о на и за ци је нео п ход но 
пред ход но до бро утвр ди ти план и стра те ги ју ње го ве ре а ли за ци је ко ја би 
об у хва ти ла све жи вот не аспек те и ин ди ви ду ал не спе ци фич но сти и оте-
жа ња ко ја се мо гу по ја ви ти при ли ком пре ла ска из јед ног у дру ги тип 
со ци јал ног окру же ња. 

У ис тра жи ва њу ко је је спро ве де но у Ен гле ској је уче ство ва ло два-
на ест му шка ра ца ко ји су функ ци о ни са ли на ни воу ла ке и уме ре не ИО. 
Сви ис пи та ни ци су има ли и при дру жен по ре ме ћај у ви ду раз ли чи тих 
ма ни фе ста ци ја про бле ма тич ног по на ша ња. Де вет ме се ци на кон пре се-
ље ња у за јед ни цу, код ве ћи не ис пи та ни ка утвр ђен је на пре дак у до ме ну 
прак тич них ве шти на, сма ње њу ма ни фе ста ци ја про бле ма тич ног по на-
ша ња и ве ћем сте пе ну ан га жо ва ња у сло бод ним ак тив но сти ма (Gol ding, 
Emer son, & Thor nton, 2005).  

Ана ли зом пре дик то ра раз во ја агре сив ног по на ша ња пре ма дру гим 
осо ба ма у за јед ни ци, ба ви ли су се и ауто ри ко ји су пра ти ли 109 де-
ин сти ту ци о на ли зо ва них ис пи та ни ка, по де ље них у две гру пе. Екс пе ри-
мен тал ну гру пу су чи ни ле осо бе код ко јих је, на кон пре ла ска из ин сти-
ту ци је у за јед ни цу, за бе ле жен по раст при су ства агре сив ног по на ша ња 
усме ре ног пре ма дру гим осо ба ма у окру же њу. Ни је дан од ис пи та ни ка 
ни је ис по љио та кво по на ша ње то ком бо рав ка у ин сти ту ци ји. Кон трол-
ну гру пу су чи ни ли ис пи та ни ци ко ји су и то ком прет ход ног пе ри о да 
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ис по ља ва ли би хеј ви о рал не по ре ме ћа је. Гру па ко ја је чи ни ла фи зич ке 
на па де има ла је зна чај но ве ће ско ро ве у до ме ни ма са мо по вре ђу ју ћег 
по на ша ња, де струк тив ног по на ша ња пре ма ства ри ма, од би ја ња са рад-
ње, на па да бе са и ехо ла ли је. До шло је и до зна чај ног опа да ња ко ри-
шће ња сер ви са, на ро чи то спе ци ја ли зо ва них сер ви са (по се те пси хи ја-
тру и пси хо ло гу). Ауто ри као мо гућ раз лог по ве ћа ња про бле ма тич ног 
по на ша ња на во де ква ли тет про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је, јер је ви-
ше од по ло ви не ис пи та ни ка мо ра ло два пу та да се се ли у пе ри о ду од 
че ти ри го ди не, што је узро ко ва ло про ме ну осо бља и окру же ња, а ти ме 
и до дат ни на пор за но вим со ци јал ним при ла го ђа ва њем. Ре ду ко ва не 
по се те струч ња ци ма, од су ство пра во вре ме ног, оп ти мал ног трет ма на, 
као и дуг пе ри од ева лу а ци је (де вет го ди на), оста ви ли су мо гућ ност не-
га тив ног ути ца ја раз ли чи тих чи ни ла ца на по на ша ње ових осо ба, што је 
сва ка ко до дат но де при ви ра ло ква ли тет њи хо вог по на ша ња (Nøttestad 
& Li na ker, 1999). 

Чи ни о ци ко ји де лу ју на ква ли тет ис хо да  
про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је осо ба  
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу

Пре гле дом ли те ра ту ре мо же се из дво ји ти не ко ли ко кључ них со ци-
јал них чи ни ла ца ко ји има ју зна чај ну уло гу у од но су на ка рак тер ис хо да 
про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је. Нај че шће се по ми њу: ста во ви чла но-
ва по ро ди це и бли ских срод ни ка осо ба са ИО пре ма иде ји из ме шта ња из 
ин сти ту ци ја, ква ли тет и рас про стра ње ност мре же про фи ли са них слу-
жби и услу га фор мал не и не фор мал не по др шке, као и објек тив ни усло-
ви стам бе ног сме шта ја у за јед ни ци. 

Ста во ви ро ди те ља осо ба са ИО ко је се на ла зе у ин сти ту ци ји има ју 
из у зет но ва жну уло гу за сам ис ход и пер спек ти ву де ин сти ту ци о на ли за-
ци је њи хо ве де це (Pa rish, 2005). Уко ли ко ро ди те љи, као и дру ги чла но-
ви по ро ди це, при хва та ју ову иде ју, по сле ди це пре ме шта ња би ће да ле ко 
по зи тив ни је не го у слу ча ју про ти вље ња пре се ље њу њи хо вих срод ни ка 
са ИО. Не ке сту ди је по ка зу ју по зи ти ван став ро ђа ка пре ма де ин сти ту-
ци о на ли за ци ји (Tøssebro & Lund bey, 2006), док дру ге изе шта ва ју о пре-
ва лент но не га тив ном ста ву (Ta ba ta ba i nia, 2003). Та ба та ба ни ја као узрок 
не га тив ног ста ва на во ди ве ро ва ње ро ђа ка да ће, уко ли ко се из ме сте из 
ин сти ту ци је, бри гу о ро ђа ци ма са ИО мо ра ти да пре у зму они, при че му 
из о ста нак по ве ре ња у по сто ја ње по треб ног и по жељ ног си сте ма со ци-
јал не по др шке до дат но ути че на фор ми ра ње не га ти ва ног ста ва. Под не-
а де кват ним усло ви ма ро ђа ци су на во ди ли ма њак струч ња ка, не до вољ на 
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фи нан сиј ска сред ства ко ји ма би се обез бе ди ла пот пу на ин клу зи ја, ло шу 
уре ђе ност си сте ма по др шке и слич но. 

Да је став по ро ди це од зна ча ја за ис ход де ин сти ту ци о на ли за ци је го-
во ри и чи ње ни ца да са ме осо бе са ИО по себ но на гла ша ва ју зна чај ве за 
са по ро ди цом, вр шња ци ма и осо бљем, и уоча ва се да су те ве зе ва жне за 
њи хов осе ћај за до вољ ства жи во том (Mil ler et al., 2008), а оне су уна пре-
ђе не упра во за хва љу ју ћи про це су пре ме шта ња осо ба са ИО из ин сти ту-
ци је у за јед ни цу (Spre at & Con roy, 2002). 

У Ре пу бли ци Ср би ји ро ди те љи још увек ни су спрем ни за при хва та ње 
иде је де ин сти ту ци о на ли за ци је, о че му све до чи и ис тра жи ва ње Слав ко-
ви ће ве и са рад ни ка. Ка да су ис пи ти ва ли ро ди те ље/ста ра те ље де це ко ја 
су сме ште на у Дом за де цу и омла ди ну оме те ну у раз во ју у Ве тер ни ку, 
82% ис пи та ни ка је ре кло да њи хо во де те не би ви ше на пре до ва ло да је 
оста ло у по ро ди ци, а чак 85% да вра ћа ње де це у по ро ди це (без об зи ра да 
ли је би о ло шка или хра ни тељ ска) не би би ло до бро ре ше ње (Слав ко вић 
и сар., 2011). Ова кав не га ти ван став пре ма оста ја њу или вра ћа њу де те та 
у по ро ди цу сва ка ко пред ста вља јед ну од кључ них ба ри је ра за спро во ђе-
ње про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је у на шој сре ди ни.

На ис ход де ин сти ту ци о на ли за ци је зна ча јан ути цај има и ор га ни-
за ци ја ра да осо бља и на чин на ко ји га они пру жа ју по др шку (Man sell, 
2006), али се на во ди и да је још увек не до вољ но по да та ка о усло ви ма под 
ко ји ма би та по др шка би ла нај де ло твор ни ја (Walsh et al., 2010). 

Да би се де ин сти ту ци о на ли за ци ја аде кват но спро ве ла нео п ход но је 
да др жа ва по се ду је оп ти мал не фи нан сиј ске ре сур се по мо ћу ко јих би се 
обез бе дио по тре бан број ква ли фи ко ва ног осо бља ко ји би пла ни ра ли и 
пру жа ли со ци јал ну по др шку осо ба ма са ИО у но во на ста лим окол но сти-
ма. Јед на од зна чај ни јих пре пре ка по бољ ша њу ква ли те та жи во та осо ба 
са ИО по сле де ин сти ту ци о на ли за ци је је сте упра во ма њак по треб не не ге, 
као по сле ди ца не до вољ ног ан га жо ва ња струч ног осо бља (Ši ška & Be a dle-
Brown, 2011). 

Ана ли зом ре зул та та ви ше раз ли чи тих сту ди ја, не дво сми сле но се 
мо же за кљу чи ти да је је дан од нај зна чај ни јих пре дик то ра ни воа и ква-
ли те та со ци јал не ин клу зи је осо ба са ИО тип њи хо вог ста но ва ња (Ver-
don schot et al., 2009; Man sell & Be a dle-Brown, 2009, пре ма Man sell & Be-
a dle-Brown, 2010).

Пре ма ре зул та ти ма јед не ква ли та тив не сту ди је жи вот у ма лим кућ-
ним за јед ни ца ма у ру рал ним сре ди на ма Ве ли ке Бри та ни је, омо гу ћио 
је осо ба ма са ИО ви ши сте пен не за ви сно сти и са мо стал но сти у вр ше њу 
из бо ра и до но ше њу од лу ка, као и ви ши сте пен жи вот ног за до вољ ства у 
од но су на пе ри од ка да су бо ра ви ли у уста но ва ма ре зи ден ци јал ног ти па. 
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Но ви жи вот ни ам би јент је по го до вао и кон ти ну и ра ном рад ном ан га жо ва-
њу ових осо ба, па су се по ве ћа ле мо гућ но сти за одр жа ва ње ди на мич ни-
јих со ци јал них ин тер ак ци ја ко је су укљу чи ле и осо бе ти пич не по пу ла ци је, 
што се по вољ но од ра зи ло на ја ча ње  пер со нал ног осе ћа ња при пад но сти 
за јед ни ци (Ran dell & Cu mel la, 2009, пре ма Ка ља ча и Ја пун џа-Ми ли са вље-
вић, 2013). Осо бе са ИО ко је су жи ве ле у по себ ним ку ћа ма или ма лим 
кућ ним за јед ни ца ма, са по вре ме ном по др шком, су има ли бар јед ног при-
ја те ља ван њи хо вог сме шта ја са ко јим су се ви ђа ли, као и ве ћи при ступ 
услу га ма ко је ну ди за јед ни ца (по се та ка фи ћи ма, про дав ни ци ма, фри зе-
ра, би о ско па), за раз ли ку од осо ба ко је су жи ве ле у кам пу су (McCon key, 
2007). По ред то га, утвр ђе но је да је жи вот у ку ћа ма, рав но мер но рас по-
ре ђе ним у за јед ни ци, ви ше по го до вао уна пре ђе њу ин ди ка то ра ква ли те та 
жи во та њи хо вих ста на ра, не го ка да је стам бе ни сме штај био обез бе ђен на 
огра ни че ном ло ка ли те ту (Man sell & Be a dle-Brown, 2009, пре ма Man sell 
& Be a dle-Brown, 2010). На ве де ни на лаз упу ћу је на за кљу чак да је за бо-
га ти ју и ква ли тет ни ју со ци јал ну мре жу, као бит ног пре дик то ра жи вот ног 
за до вољ ства осо ба са ИО, нео п ход на рав но мер на ор га ни за ци ја ста но ва ња 
у за јед ни ци, ко ја би об у хва ти ла раз ли чи те ва ри је те те, ува жа ва ју ћи при 
то ме спе ци фич не по тре бе и же ље бу ду ћих ко ри сни ка. 

Ефек ти де ин сти ту ци о на ли за ци је у Ре пу бли ци Ср би ји

Иако је уна пре ђе ње људ ских пра ва осо ба са ИО и њи хо ва со ци јал-
на ин те гра ци ја у ши ру дру штве ну за јед ни цу јед на од до ми нант них те ма 
по след њих де це ни ја при сут на у струч ној и ши рој јав но сти, не мо же мо 
би ти у пот пу но сти за до вољ ни са ди на ми ком и ис хо ди ма про це са де ин-
сти ту ци о на ли за ци је у на шем дру штву. С об зи ром на то да је тај про цес у 
ве ли кој ме ри де тер ми ни сан еко ном ском мо ћи за јед ни це, не из не на ђу је 
чи ње ни ца да се знат но бр же од ви ја у ви со ко раз ви је ним зе мља ма, док се 
у зе мља ма у тран зи ци ји мо же го во ри ти о скром ним ис ко ра ци ма. 

У Ре пу бли ци Ср би ји је у пе ри о ду од 2004. до 2006. го ди не укуп но 23 
осо ба са ИО пре ме ште но у отво ре ну сре ди ну и укљу че но у про грам ста-
но ва ња уз по др шку ан га жо ва њем Асо ци ја ци је за про мо ви са ње ин клу зи је 
у Ср би ји. Ева лу а ци јом ис хо да овог про це са утвр ђе но је за до во ља ва ју ћи 
ни во со ци јал не укљу че но сти ових осо ба, али и огра ни че на ко му ни ка ци-
ја са окру же њем и пру жа о ци ма услу га - цен три ма за со ци јал ни рад. По-
ред то га, ис ти чу се за до вољ ство ко ри сни ка но вим усло ви ма ста но ва ња, 
слу жбом по др шке и од но си ма са при ја те љи ма (Пе тро вић и сар., 2007). 
Утвр ђе но је и  по ве ћа ње ком пе тен ци је у прак тич ним, ког ни тив ним и 
со ци јал ним до ме ни ма жи во та. Осо бе су зна чај но ви ше уче сто ва ле у ра-
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зним об ли ци ма дру штве ног ан га жо ва ња (ба вље ње ра зним по сло ви ма, 
уче сто ва ње у спорт ским ак тив но сти ма) и раз ви ле но ве ин стру мен тал не 
ве шти не (ко ри шће ње јав ног пре во за) (Пе тро вић и Но вак, 2007).

Не што но ви ји по да ци о про це су дин сти ту ци о на ли за ци је код нас 
(2004. – 2008. го ди на) по ка зу ју да је из пет уста но ва со ци јал не за шти те 
са мо де вет осо ба сме ште но у хра ни тељ ске по ро ди це (Еми но вић и сар., 
2008), што нам ука зу је да се у Ре пу бли ци Ср би ји овај про цес ве о ма спо-
ро ре а ли зу је, и да ће би ти по треб на ја ка кам па ња ко јом би се про ме ни ла 
свест дру штва о зна ча ју де ин сти ту ци о на ли за ци је и сте кли по треб ни ма-
те ри јал ни ре сур си ка ко би се она спро ве ла у де ло. 

ЗА ВР ШНА РАЗ МА ТРА ЊА

Циљ овог ра да је пре глед и ана ли за ре зул та та ис тра жи ва ња из раз ли-
чи тих сре ди на, у ко ји ма се при ме њи ва ла раз ли чи та ме то до ло ги ја, а ко ји 
при ка зу ју ефек те де ин сти ту ци о на ли за ци је на ква ли тет жи во та осо ба са 
ИО. Не по сто ји ап со лут на са гла сност око ефек та овог про це са, али по сма-
тра но на гло бал ном ни воу, ве ћи на го во ри о ње го вом по зи тив ном учин ку 
(Ha me lin et al., 2011; O’ Brien, The sing, Tuck, & Ca pie, 2001), на ро чи то у 
обла сти ква ли те та жи во та (Co o per & Pic ton, 2000; Hu bert & Hol lins, 2010). 

Иако је ква ли тет жи во та уна пре ђен, со ци јал ни по ло жај осо ба са ИО, 
као и њи хо ва со ци јал на мре жа, ни су знат но про ме ње ни у од но су на пе-
ри од жи во та у ин сти ту ци ји. Осо бе са ИО углав ном из ве шта ва ју да су им 
при ја те љи осо бље ко је ра де са њи ма (Du dley, 2008),  као и дру ге осо бе са 
ИО (Emer son & Mc Villy, 2004) што ука зу је на од ре ђен сте пен се ре га ци је 
и из оп ште но сти из стан дард них то ко ва ло кал не за јед ни це. Као пре дик-
то ри по ве ћа ња со ци јал не пар ти ци па ци је на во де се при ја тељ ски ком ши-
лук, асер тив ност, уче шће у кућ ним по сло ви ма и дру гим свр сис ход ним 
ак тив но сти ма, док су не га тив ни фак то ри ма њак со ци јал них спо соб-
но сти, не до вољ но по зна ва ње ка рак те ри сти ка ма осо ба са ИО од стра не 
ти пич не по пу ла ци је (Po ni, 2008). Ово нам го во ри на ко јим аспек ти ма 
тре ба ра ди ти, ка ко би што бо ље укљу чи ли осо бе са ИО у дру штво, и то 
на ро чи то на кон ду го го ди шњег бо рав ка у ин сти ту ци ја ма у окви ру ко јих 
је по сто јао дру га чи ји стил жи во та.

Ре зул та ти про це не од но са про бле ма тич ног по на ша ња код осо ба са 
ИО и со ци јал ног окру же ња, углав ном ука зу ју да про ме на ме ста бо рав-
ка ни је ис хо до ва ла по зи тив ним ефек ти ма (Co o per & Pic ton, 2000; Hun-
dert et al., 2002; Kim, Lar son, & La kin, 2001; Young, 2006). Осо бе ко ји ма је 
ге не рал но по тре бан ве ћи ни во по др шке, има ју ма њи бе не фит од жи во та 
у за јед ни ци, у од но су на осо бе ко је са мо стал ни је функ ци о ни шу (Fel ce & 



Марија Чолић, Светлана Каљача350

Emer son, 2001, пре ма Man sell & Be a dle-Brown, 2010). Мо гу ће је да су ова-
кви ре зул та ти по сле ди ца чи ње ни це да осо бе са по ре ме ћа ји ма у по на ша њу 
и мен тал ним обо ље њи ма пред ста вља ју вул не ра бил ни ју гру пу за сти ца ње 
не по вољ них жи вот них ис ку ста ва, као и да је објек тив но те же пру жи ти до-
вољ но ефи ка сну и ква ли тет ну по др шку осо ба ма са ду ал ним ди јаг но за ма 
(Ho ve & Ha vik, 2010, пре ма Ка ља ча и Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2013).   

Са ма про ме на ме ста бо рав ка не ће ауто мат ски до при не ти ква ли та-
тив ној про ме ни жи во та осо ба са ИО. По треб но је да оне усво је ра зно вр-
сне адап тив не ве шти не, бит не за ис пу ње ње лич них и со ци јал них ци ље ва. 
Исто вре ме но, нео п ход но је ути ца ти на про ме ну ста во ва јав ног мње ња у 
од но су на пра ва ових осо ба и оба ве зе за јед ни це пре ма њи ма. Тре ба ло би 
раз мо три ти да ли ак ту ел ни си сте ми ре ха би ли та ци је ува жа ва ју, у по треб-
ној ме ри, ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке, спе ци фич но сти по тре ба и ква-
ли тет жи вот ног ис ку ства осо ба са ИО. Нео п ход ност де фи ни са ња и ева-
лу а ци је ти па и ква ли те та трет ма на се због то га на ме ће као су штин ски 
за да так, ка ко би се оси гу ра ло да љу ди за и ста на у че да ко ри сте стра те ги је 
ко је олак ша ва ју по ве за ност са за јед ни цом. У су прот ном, по сто ји мо гућ-
ност да и нај бо ље де фи ни са ни про гра ми ин те гра ци је по тен ци јал но бу ду 
ви ше штет ни и фру стри ра ју ћи, не го ко ри сни. Све на ве де но ука зу је на то 
да је про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је из у зет но ком плек сан и сло жен, и да 
је за ње го во аде кват но спро во ђе ње нео п ход но де таљ но пла ни ра ње и узи-
ма ње у об зир свих чи ни ла ца и ак те ра ко ји ути чу на ње гов ис ход. 
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SUMMARY

The aim of this paper was to review the research evaluating the effects 
of the process of deinstitutionalization on both personal competencies of 
persons with intellectual disabilities and their quality of life.

According to the results of the majority of included studies, the posi-
tive effects could be noticed in the most of the domains of adaptive skills 
and in relation to the indicators which assess quality of life of persons with 
intellectual disabilities.

Process of deinstitutionalization has minimal positive impact on ex-
pression of different forms of challenging behavior in persons with intel-
lectual disabilities, as well as on their health status, which especially refers 
to people at the severe end of spectrum and associated dual diagnosis.

The main social factors which influence the impact of the process of 
deinstitutionalization are: attitudes of family members and relatives of per-
sons with intellectual disabilities toward this idea, quality and distribution 
of network of specialized services of formal and informal social support, 
and objective conditions of alternative placement in a community.

KEYWORDS: deinstitutionalization, intellectually disabilities, evalua-
tion, effects
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Пру жа ње по др шке и по мо ћи де ци са по ре ме ћа јем из аути стич ног спек-
тра је ве о ма ва жно ка ко за дру штво та ко и за по је дин ца. Ра ни трет ман 
и еду ка ци ја ове де це зна чај но по бољ ша ва ју њи хо ве мо гућ но сти свр сис ход ног 
уче ство ва ња у по ро дич ном и жи во ту ши ре дру штве не за јед ни це, као и до би-
ја ња ви тал не уло ге у дру штву (Керн П, 2004).

Аути зам је сте сло же ни раз вој ни по ре ме ћај, на стао као по сле ди ца 
оште ће ња мо зга, ко ји се ис по ља ва кроз про бле ме у чул ном опа жа њу, го во ру, 
ми шље њу и раз у ме ва њу со ци јал них си ту а ци ја, због че га се по на ша ње и од-
нос са спољ ним све том раз ви ја дру га чи је. У ра ду са де цом са по ре ме ћа јем из 
аути стич ног спек тра, му зи ко те ра пи ја пред ста вља сред ство ко јим се мо же 
пот по мо ћи раз вој ко му ни ка циј ских, ког ни тив них и со цио-емо ци о нал них ве-
шти на.

Основ ни циљ овог ра да је сте да при ка же ре зул та те ис тра жи ва ња у 
обла сти ефе ка та му зи ко те ра пи је у обла сти со ци јал ног, ког ни тив ног и го-
вор но-је зич ког раз во ја и на тај на чин ис так не зна чај уво ђе ња му зи ко те ра-
пи је као об ли ка трет ма на.

     
  КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: му зи ко те ра пи ја, аути зам, при ме на, трет ман, ефек ти.

УВОД

Му зи ко те ра пи ја као на уч на ди сци пли на, у све ту по чи ње да се раз-
ви ја то ком 20. ве ка, а сво ју  екс пан зи ју до жи вља ва по след њих три де-
се так го ди на, са тен ден ци јом да љег раз во ја. Њен бр зи раз вој мо же се 
за хва ли ти: исто риј ском за ле ђу и уни вер зал но сти - му зи ко те ра пиј ски 
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ме то ди су се при ме њи ва ли од дав ни на и сву да; мул ти ди сци спли нар но-
сти- раз во ју пси хо те ра пи је, пси хо ло ги је му зи ке, ет но му зи ко ло ги је, со-
ци о ло ги је, ме ди ци не, пси хо ло ги је, ге не ти ке, би о ло ги је и де фек то ло ги је 
и тех но ло шком раз во ју – са вре ме ним до стиг ну ћи ма ме ди цин ске, му-
зич ке и ком пју тер ске тех но ло ги је ко ји су омо гу ћи ли бр зу раз ме ну ин-
фор ма ци ја, по ве зи ва ње ис точ њач ке и за пад не ме ди ци не и иде о ло ги је, те 
при ме ну са вре ме них до стиг ну ћа у окви ру сва ко днев не упо тре бе. Да нас, 
се сма тра да је му зи ко те ра пи ја тех ни ка ко ја ко ри сти му зи ку или звук 
у ди јаг но стич ке и те ра пиј ске свр хе, са ци љем ре ха би ли та ци је, по мо ћи 
пси хо те ра пи ји и пре вен ци ји, са вр ло по зи тив ним ефек ти ма на раз ли чи-
тим по љи ма при ме не.

Аути зам је је дан од пер ва зив них раз вој них по ре ме ћа ја или по ре-
ме ћа ја аути стич ног спек тра ко је ка рак те ри шу ши ро ко рас про стра ње не 
смет ње у со ци јал ној ин тер ак ци ји и ко му ни ка ци ји, из ра зи то огра ни че на 
ин те ре со ва ња и ре пе те тив но по на ша ње. Прог но за ис хо да аути стич ног 
по ре ме ћа ја ве о ма је сло же на, пре све га због чи ње ни це да је по пу ла ци ја 
осо ба са аути змом ве о ма хе те ро ге на у од но су на ши рок ди ја па зон симп-
то ма у обла сти ког ни тив ног, го вор но је зич ког, би хеј ви о рал ног и со ци-
јал ног функ ци о ни са ња. 

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (1992) де фи ни ше аути зам као не-
у ро ра звој ни по ре ме ћај ко га ка рак те ри шу зна чај на оште ће ња у обла сти 
ре ци проч них со ци јал них ин тер ак ци ја и обра за ца ко му ни ка ци је, као и 
огра ни чен, сте ре о ти пан и ре пе ти ти ван ре пер то ар по на ша ња, ин те ре со-
ва ња и ак тив но сти. Пре ма DSM-IV кла си фи ка ци ји Аме рич ке асо ци ја ци је 
пси хи ја та ра, аути зам се де фи ни ше као раз вој но-пер ва зив ни по ре ме ћај 
ко га ка рак те ри шу ква ли та тив на оште ће ња у ко му ни ка ци ји и со ци јал ној 
ин тер ак ци ји, као и огра ни че ни, по на вља ни и сте ре о тип ни мо де ли по на-
ша ња, ин те ре са и ак тив но сти. Ја сно је да аути зам не пред ста вља је дин-
ствен по ре ме ћај, већ чи тав ди ја па зон кли нич ких ма ни фе ста ци ја са раз-
ли чи тим ме ха ни зми ма це ре брал не дис функ ци је (Глум бић и сар., 2013). 

С об зи ром да су за де цу са по ре ме ћа јем уз аути стич ног спек тра ка-
рак те ри стич не по те шко ће у ко ди ра њу и ин тер пре та ци ји ин фор ма ци ја 
го вор ног је зи ка и фа ци јал не екс пре си је (Бер гер, 2002) упра во ово и је-
сте под руч је где се му зи ко те ра пи јом мо же оства ри ти по зи ти ван ефе-
кат. При ме на му зи ко те ра пи је мо же до ве сти до по бољ ша ња со ци јал них, 
емо ци о нал них, ко му ни ка циј ских и ког ни тив них ве шти на код де це са 
аути змом. За да так му зи ко те ра пе у та је сте да раз ви је по сто је ће ве шти не, 
про ме ни спе ци фич на по на ша ња и на у чи но ве ве шти не пу тем му зи ко те-
ра пи је (Хан сер, 1999). Спро ве де на су број на ис тра жи ва ња о ефек ти ма 
му зи ко те ра пи је код де це са по ре ме ћа ји ма из аути стич ног спек тра, ко ја 
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су до ве ла до за кључ ка да му зи ко те ра пи ја мо же про из ве сти по зи ти ван 
ефе кат у трет ма ну де це са аути змом. 

Циљ овог ра да је да се, ре ви јал ним пре гле дом ли те ра ту ре из дво је 
сту ди је ко је су у свој ис тра жи вач ки фо кус по ста ви ле по зи тив не ефек те 
му зи ко те ра пи је у трет ма ну де це са аути змом. Основ на пре тра га оба вље-
на је пре ко пре тра жи ва ча Go o gle Scho lar – Bri ef Se arch. При овом пре-
гле ду ко ри шћен је сер вис Кон зор ци ју ма би бли о те ка Ср би је за об је ди ње-
ну на бав ку – КОБ СОН пре ко ко га је из вр ше на пре тра га ба за: EM BA SE, 
RE HAB DA TA, COM DIS, Sci en ce Di rect, Pub Med, SA GE Pu bli ca ti ons, Me-
dli ne, CI NAHL, PsycIN FO, а том при ли ком ко ри шће не су сле де ће кључ-
не ре чи: autism, chil dren with autism, autism spec trum di sor der ; mu sic 
the rapy, re ha bi li ta ti on, as ses sment, sur vey re se arch... Пре тра жи ва ње је 
об у хва та ло ра до ве об ја вље не у пе ри о ду 1995. го ди не до 2013. го ди не. 
По ред то га, ко ри шће ни су и ра ни је при ку пље ни ра до ви на срп ском, хр-
ват ском и ен гле ском је зи ку ко ји су као пред мет свог ис тра жи ва ња има-
ли при ме ну му зи ко те ра пи је у ра ду са де цом са аути змом. Пре глед је 
об у хва тао  ве ли ки број сту ди ја, али су за по тре бе овог ра да из дво је не  
њих 10. Ис тра жи ва ње је вр ше но то ком фе бру а ра и мар та 2013. го ди не.

Мо де ли пру жа ња по мо ћи пу тем му зи ко те ра пи је

Иако је у стра ној ли те ра ту ри мо гу ће је пре по зна ти ви ше мо де ла 
пру жа ња по мо ћи пу тем му зи ко те ра пи је, из дво ји ће мо са мо не ке од њих. 
Smith и Ha ir ston (1999) су на ве ли ре зул та те на ци о нал ног ис тра жи ва ња 
тре нут не прак се му зи ко те ра пи је у САД-у,  пре ма ко ји ма је 62% ис пи та-
ни ка би ло укљу че но у тра ди ци о нал ни мо дел ди рект ног пру жа ња услу-
га, док је са мо 13% ис пи та ни ка би ло укљу че но у кон сул та тив ни мо дел 
пру жа ња по мо ћи пу тем му зи ко те ра пи је. Re gi ster (2002) на во ди по да-
так да се кон сул та тив ни мо дел нај ће шће сре ће у обра зов ном окру же њу 
(38,8%), а да су кон сул та ци је нај ви ше пру жа не на став ни ци ма (62%). 

У мо но гра фи ји ко ју је при ре дио Wilson (2002) мо гу ће је про на ћи 
по дат ке о овим мо де ли ма пру жа ња по мо ћи пу тем му зи ко те ра пи је у 
шко ла ма и њи хо вом ко ри шће њу код де це са аути стич ним спек тром по-
на ша ња, те шко ћа ма у уче њу, слу шним оште ће њи ма, као и за де цу са 
по себ ним обра зов ним по тре ба ма укљу че ну у ре дов не шко ле.

Кру ну му зи ко те ра пи је пред ста вља тех ни ка им про ви за ци је. Пу тем 
им про ви за ци је, те ра пе ут и па ци јент оства ру ју ди ја лог а му зи ка и им-
про ви за ци ја ели ми ни шу уса мље ност и под сти чу уна пре ђи ва ње ког ни-
тив них спо соб но сти. Му зи ка сти му ли ше де ље ње емо ци ја, по ве ћа ва мо-
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ти ва ци ју и под сти че на кон такт са дру ги ма кроз ко му ни ка ци ју. Ме ђу 
мо де ли ма ко ји се за сни ва ју на му зич кој им про ви за ци ји мо гу се ис та ћи 
два ко ја се нај че шће при ме њу ју у ра ду са де цом из аути стич ног спек тра, 
а то су: те ра пи ја сло бод ном им про ви за ци јом (Al vin и Warwick, 1978) и 
кре а тив на му зи ко те ра пи ја (Nor doff и Rob bins, 2007). У те ра пи ји сло-
бод ном им про ви за ци јом, кли јент и му зи ко те ра пе ут, им про ви зу ју без 
му зич ких пра ви ла, а му зи ка је из раз ка рак те ра и ин ди ви дуе кли јен та. 
У овом мо де лу се по себ но ис ти че од нос те ра пе у та и кли јен та, ко ји де-
ле сво је му зич ко ис ку ство и има ју за јед нич ку кон тро лу над му зи ком, а 
те ра пе ут пра ти и во ди кли јен та у спон та ном ства ра њу му зи ке (Ди лео, 
2000). У кре а тив ној му зи ко те ра пи ји ко ри сти се рад у па ру, у ко јем те ра-
пе ут ства ра му зич ки од нос са кли јен том и ти ме под сти че да оно лак ше 
ис по љи сво је ре ак ци је и уче ству је у том од но су.

 Ефек ти му зи ко те ра пи је у ра ду са де цом са аути змом

Ин те рес за по зи тив ни ути цај му зи ке у ра ду са де цом са аути змом 
из у зет но је ве ли ки и сти че се ути сак да је му зи ко те ра пи ја као об лик 
трет ма на нај ви ше ко ри шће на код ове де це у од но су на оста ле гру пе де-
це ко ја су об у хва ће на пој мом „де ца са смет ња ма у раз во ју“. Ис тра жи-
ва ња ефе ка та му зи ко те ра пи је ис пи ти ва ни су у обла сти по бољ ша ња или 
сма ње ња те шко ћа при сут них у аути зму (All go od, 2002; Al vin & Warwick, 
1991; Brown, 1994; Clark son, 1991; Fis her, 1991; Gust doff & Ne u ge ba u-
er, 1997; Ha les и сар., 2002; Howat, 1995; Warwick, 1995), по бољ ша ња у 
обла сти по на ша ња (Brownell, 2002; Gray & Ga rand, 1993), ин тер ак ци је 
мај ка-де те (Wimpory, Chadwick & Nash, 1995); со ци јал них ве шти на (Ste-
vens & Clarks, 1969, Clark son, 1994, Ed ger ton, 1994), али су ис пи ти ва не и 
му зич ке спо соб но сти де це са аути змом (Ap ple ba um, Egel, Ko e gel & Im-
hoff, 1979; Ha ir ston, 1990). 

По ре ме ћа ји ре ци проч них со ци јал них ин тер ак ци ја, сте ре о тип ни ре-
пер то а ри ак тив но сти и не до ста так има ги на ци је, пра ћен огра ни че њи ма 
у вер бал ној и не вер бал ној ко му ни ка ци ји, основ на су обе леж ја свих по-
ре ме ћа ја ко ји при па да ју аути стич ном спек тру. Из ло же но не жно сти ма 
сво јих ро ди те ља, де те са аути змом не ре а гу је на оче ки ва ни на чин, а ре-
ак ци ја ро ди те ља на то, че сто је по гре шна и без у спе шна. Ту се ја вља не-
спо ра зум. По след њих го ди на су, за хва љу ју ћи бо љем ин фор ми са њу ро-
ди те ља, не спо ра зу ми све ре ђи. Ипак без струч не по мо ћи те шко је обез-
бе ди ти аде кват ну ин тер ак ци ју са де те том, ко је има не ки од пер ва зив них 
по ре ме ћа ја раз во ја.Уна пре ђи ва ње ди ја ло га из ме ђу де те та са аути змом и 
осо бе ко ја га не гу је оства ру је се на раз ли чи те на чи не. Јед на од мо гу ћих 
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тех ни ка је ин тер ак ци о на му зи ко те ра пи ја (Wimpory, Chadwick, Nash, 
1995), ко ји су у свом ис тра жи ва њу и по ка за ли ка ко се му зи ко те ра пи јом 
по бољ ша ва ин тер ак ци ја мај ка-де те. Игра мај ке са де те том тре ба да бу-
де пра ће на му зи ком под над зо ром те ра пе у та, ко ји усме ра ва и, ка да је 
то по треб но, мо ди фи ку је по на ша ње уче сни ка у игри. На овај на чин се 
де фи ни ше те ле сна ше ма и по бољ ша ва ори јен та ци ја де те та у про сто ру 
по ља по кре та. Деч је пе сме се обич но са сто је од еле ме на та, ко ји се ре-
ла тив но че сто по на вља ју у пра вил ним вре мен ским раз ма ци ма. Бу ду ћи 
да де ца са аути зом има ју из ра же не по ре ме ћа је пер цеп ци је вре мен ских 
се квен ци, ин тер ак ци о ном му зи ко те ра пи јом се, у из ве сној ме ри де лу је 
и на усва ја ње вре мен ских ше ма. Ин тер ак ци о на му зи ко те ра пи ја се за-
сни ва на оства ри ва њу ко му ни ка ци је гла сом или ин стру мен том, та ко да 
она пред ста вља јед ну од тех ни ка тзв. ак тив не му зи ко те ра пи је. С дру ге 
стра не, за при ме ну ре цеп тив не му зи ко те ра пи је ак тив на са рад ња па ци-
јен та ни је нео п ход на. За де цу са аути змом, ко ја при па да ју со ци јал ном 
суб ти пу по ву че них и па сив них су бје ка та, на ро чи то су по год ни ова кви 
об ли ци трет ма на. Они ве о ма ла ко мо гу да се укло пе и у про грам сен-
зор не ин те гра ци је за сно ван на по сте пе ној де сен зи би ла ци ји па ци је на та 
са аути змом на зву ке од ре ђе них фре квен ци ја. У свр ху ре лак са ци је вр ло 
че сто се ко ри сти ри там, ка ко би се те ло вра ти ло при род ној рит мич кој 
ма три ци. Та ко је Hof fman (1995) спро во дио про грам ре лак са ци је па ци-
је на та са аути змом ко ри сте ћи му зи ку чи ји тем по из но си 50 до 65 от ку-
ца ја у ми ну ти, што од го ва ра бро ју от ку ца ја ср ца у ста њу ре лак са ци је. У 
слич не свр хе мо же се ко ри сти ти ви бро а ку стич на те ра пи ја ка да се зву ци 
ни ске френ квен ци је еми ту ју као рит мич ки от ку ца ји у по за ди ни не ке ре-
лек си ра ју ће му зи ке (Wigram, 1995). 

Ра ду ло вић и сар. (1999) су пр ви пут у на шој сре ди ни при ме ни ли 
ин те гра тив ну му зи ко те ра пи ју у ма лој за тво ре ној гру пи де це са аути-
змом. Се лек ци ја па ци је на та за гру пу па жљи во је из вр ше на пре по чет ка 
груп не те ра пи је. Са сва ким чла ном је, уз при су ство ро ди те ља, оба вљен 
стан дард ни пси хи ја триј ски и пси хо те ра пиј ски ин тер вју, као и ин тер вју о 
му зич ким скло но сти ма. Слух је про це њен по мо ћу YAMA HA PSS-51 син-
ти сај зе ра. У гру пу су укљу че на де ца са нај бо љим ре зул та ти ма на те сту 
за ис пи ти ва ње слу ха ко ја,при то ме, има ју нај бо љи ни во со ци ја бил но сти, 
ко ји омо гу ћа ва укљу чи ва ње у груп ни пси хо те ра пиј ски трет ман. На тај 
на чин је са ста вље на гру па де це са аути змом од осам чла но ва (че ти ри де-
ча ка и че ти ри де вој чи це), про сеч не ста ро сти 12 го ди на. Пред во ђе ни про-
грам за вр ши ло је ше сто ро де це. Трет ман је ре а ли зо ван у тро ме сеч ном 
пе ри о ду, је дан пут не дељ но, у тра ја њу од сат вре ме на. Ди на ми ка груп ног 
про це са од ви ја ла се у окви ру ма трик са гру пе. За по че ла је ево ци ра њем 
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за јед нич ког се ћа ња на из лет во зом. Ре про дук ци јом зву ка по мо ћу ин-
стру мен та до шло је до ор га ни зо ва ње груп не ко хе зи је,што је омо гу ћи ло 
да се са основ ном зву ков ном струк ту ра ци јом му зи ко те ра пиј ске се ан се 
по сте пе но пре ва зи ђе от пор и оства ри укљу чи ва ње по је ди них чла но ва 
у од ви ја ње груп ног про це са. У трет ма ну му зи ко те ра пи је су ко ри шће не 
да и ре, ма ра ке, до бо ши  и во зна пи штаљ ка. Ра ду ло вић је за кљу чи ла да су  
се то ком груп ног про це са раз ви ле жи ве ин тер пер со нал не ре ла ци је. Оне 
су осци ли ра ле у ра спо ну од сим би о тич ких до ри вал ских. Де ца су у то ку 
се ан се ус пе ла да оства ре ду ел не ре ла ци је са дру гим чла но ви ма гру пе, 
али су у ко му ни ка циј ски тро у гао ула зи ла рет ко, углав ном у слу ча је ви ма 
ри ва ли те та. Аутор ка ис ти че да је уло га ро ди те ља у те ра пиј ском про це-
су од не про цен љи ве ва жно сти јер се са мо ко ор ди ни са ним за јед нич ким 
ра дом мо гу оства ри ти зна чај ни по ма ци. У то ку ове сту ди је, ро ди те љи су 
по што ва ли прин ци пе груп ног се тин га,ре дов но су до во ди ли де цу,а на-
кон се ан си су де ли ли ис ку ства са те ра пе у том. Ме ло диј ске се квен це са 
гру пе ко ри сти ли су у сва ко днев ном го во ру, у ци љу по бољ ша ња го вор-
но-је зич ких спо соб но сти. Ро ди те љи су де цу че ка ли у дру гој про сто ри ји, 
та ко да је то ком се ан си функ ци о ни са ла још јед на гру па-гру па ро ди те ља. 
По на ша ња ро ди те ља су осци ли ра ла од пре за шти ћи ју ћег до агре сив ног и 
од ба цу ју ћег, са свим ме ха ни зми ма од бра не: не га ци јом,про јек ци јом,су-
бли ма ци јом…

Ед гер тон (1994) је спро вео ис тра жи ва ње о ути ца ју му зич ких им-
про ви за ци ја на ко му ни ка циј ске ве шти не на узор ку од 11-сто ро де це са 
по ре ме ћа јем аути стич ног спек тра, од 6 до 9 го ди на ста ро сти. Де ца су 
би ла укљу че на у трет ман 10 не де ља, је дан пут у то ку не де ље. Про це на 
је вр ше на Ска лом ко му ни ка циј ских од го во ра ко јом су се ме ри ла му-
зич ка и не му зич ка ко му ни ка циј ска обе леж ја по на ша ња. Ре зул та ти овог 
ис тра жи ва ња су по ка за ли да му зи ко те ра пи ја по зи тив но де лу је на раз вој 
ко му ни ка циј ских ве шти на, бо га ће ње реч ни ка и раз вој ко му ни ка ци је са 
свр хом.

Clark son (1991) је  ко ри сте ћи му зи ку мо ти ви са ла адо ле сцен те са 
аути змом да се укљу че у про грам фа ци ли ти ра не ко му ни ка ци је. У свом 
ду го го ди шњем ра ду ко ри сти ла је му зи ку да би по бољ ша ла ин тер ак ци ју 
де це са аути змом. За ни мљи во је да је при ме ном ове те ра пи је код уче-
сни ка иза зи ва ла кон такт очи ма, ко ји се у њи хо вом жи во ту, у уче њу и 
ко му ни ка ци ји по ка зао ве о ма успе шним.  

Browenell (2002) је ис пи ти вао ути цај му зич ке пре зен та ци је дру-
штве них при ча на со ци јал но уче ње и аде кват ност по на ша ња код че ти ри 
уче ни ка пр вог и дру гог раз ре да. Пра те ћи три фа зе трет ма на (по чет на, 
чи та ње со ци јал них при ча, пе ва ње со ци јал них при ча), Броwенелл је про-
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на шао да је чи та ње при ча има ло ви ше ефе ка та од њи хо вог пе ва ња код 
тро је де це, док је код јед ног де те та би ло обр ну то.

Ha vlat (2006) је ис тра жи ва ла ефек те му зи ко те ра пи је у ин тер ак ци ји 
вер бал них и не вер бал них ве шти на код де це са аути змом. Ис тра жи ва ње 
је об у хва ти ло пе то ро де це са те шким об ли ком аути зма, а циљ ис тра жи-
ва ња је био да се по ве ћа упо тре ба кон так та очи ма код ове де це. Те ра-
пи ја је спро во ђе на у по себ ној учи о ни ци, ко ја је при ла го ђе на по себ но за 
те ра пи ју, а у ра ду су уче ство ва ли је дан на став ник и је дан му зи ко те ра-
пе ут. По себ но су ком по но ва не и на пи са не пе сме за ово ис тра жи ва ње, а 
на зи ви пе са ма су на зи ви бо ја. Те ра пи ја је тра ја ла ви ше од де вет да на, а 
сва ка се си ја је тра ја ла око два де сет ми ну та. Ура ђе ни су те сто ви пре по-
чет ка трет ма на  и по сле трет ма на, да би се до би ли ре ле вант ни за кључ-
ци. Сва ко де те је по је ди нач но по сма тра но у то ку сва ке се си је. Ре зул та ти 
те сти ра ња су по ка за ли да је сва ко де те по ве ћа ло свој кон так очи ма, што 
све до чи о то ме да је му зи ко те ра пи ја про из ве ла по зи ти ван ефе кат.

Аре зи на (2011) је ис пи ти ва ла ефе кат ин тер ак тив них му зич ких се-
си ја на па жњу и по на ша ње де це са аути змом. У овом ис тра жи ва њу уче-
ство ва ло је ше сто ро де це (пет де ча ка и јед на де вој чи ца), ста ро сти из ме-
ђу 36 и 64 ме се ца. Де ца су би ла укљу че на у по се бан на став ни про грам, 
ко ји је при ла го ђен де ци са аути змом. Трет ман је осми шљен та ко да се 
на пра ве три по себ на ста ња кроз ко ја се мо ра про ћи кроз те ра пи ју и бе-
ле же не су про ме не кроз сва ко ста ње, а то су: ста ње му зич ке ин тер ак ци је, 
ста ње не му зич ке ине рак ци је и ста ње не за ви сног игра ња. У усло ви ма му-
зич ке ин тер ак ци је, де ца су по здра вља на пе сма ма, да та им је мо гућ ност 
са мо стал ног ода би ра му зич ких ин стру ме на та и у то ку се си ја ба ви ли су 
се пе ва њем и сви ра њем, а ко ри шће не су и му зич ке књи ге. У усло ви ма 
не му зич ке ин тер ак ци је, де ца су по здра вља на вер бал но, а у то ку се си ја 
ко ри шће не су не му зич ке играч ке и игре. У усло ви ма не за ви сног игра ња, 
де ца су се са ма игра ла са не му зич ким играч ка ма. У сва ком ста њу де ца 
су би ла шест пу та, по осам на ест ми ну та и од ра ђе но је де сет ин ди ву ду ал-
них се ан си у то ку пет не де ља. Ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да је деј ство 
му зи ке, пе ва ња пе са ма, слу ша ње му зи ке, сви ра ње на ин стру мен ти ма и 
уче ство ва ње у му зич ким игра ма до ве ло да зна чај не про ме не у по на ша-
њу и па жњи, али и да је  у ве ли кој ме ри ути ца ло на са му по тре бу за ин-
тер ак ци јом код де це са аути змом.

Де ма и не (2012) је ис тра жи ва ла ути цај му зи ко те ра пи је на спо соб-
ност ими та ци је и им про ви за ци је де це са аути змом. У ис тра жи ва њу је 
уче ство ва ло че тво ро де це (три де ча ка и јед на де вој чи ца), стра ро сти од 
4 до 11 го ди на. У то ку се си ја му зич ке им про ви за ци је иими та ци је су из-
во ђе не ужи во, са и без му зич ких ин стру ме на та, а се си је су сни ма не. 
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Ана ли зом је про на ђе но пет раз ли чи тих вр ста му зич ких ими та ци ја. На 
осно ву овог ис тра жи ва ња утвр ђе но је да му зич ко ан га жо ва ње де це са 
аути змом мо же до ве сти до по ја ве кон так та очи ма, по ве ћа ња па жње и 
по ве ћа ња дру штве ног ан га жма на.

Па си а ли (2004) је спро вео ис тра жи ва ње о ефек ти ма те ра пиј ских пе-
са ма на раз вој со ци јал них ве шти на и сма ње ње не по жељ њих об ли ка по-
на ша ња код де це са по ре ме ћа јем из аути стич ног спек тра. Ре зул та ти су 
по ка за ли ка ко ова вр ста ин тер вен ци је мо же сма њи ти не по жељ не об ли ке 
по на ша ња већ на кон три не де ље при ме не трет ма на. 

Ким и сар. (2008) су спро ве ли ис тра жи ва ње са ци љем да се ис пи та ју 
ефек ти му зи ко те ра пи је на со ци јал не ве шти не де це са аути змом. Узо рак 
је чи нио де сет де ча ка, по де ље них у две гру пе, уз ра ста 3 до 5 го ди на. У 
пе ри о ду од 12 не де ља, де ча ци су је дан пут не дељ но по 30 ми ну та при-
су ство ва ли се си ја ма на ко ји ма је пр ва гру па пр во ра ди ал  на му зич ким 
им про ви за ци ја, а по том се игра ла слу ша ју ћи му зи ку,а код дру ге гру пе 
су се де ча ци пр во игра ли,а по том су ра ди ли на му зич ким им про ви за ци-
ја ма. Де ча ци су те сти ра ни пре и на кон трет ма на, а ро ди те љи и те ра пе у-
ти су при ме ти ли зна ча јан на пре дак код де це. Ре зул та ти су по ка за ли да 
је при ме на му зи ко те ра пи ја до ве ла до знат нног по биљ ша ња у ви зу ел ним 
ве шти на ма, па жњи и не вер бал ној ко му ни ка ци ји, с тим што је бо ље ре-
зул та те по ка за ла пр ва гру па.

Brown и McKin ney (2009)  су ис пи ти ва ле ефек те му зи ко те ра пи је на 
по бољ ша ње со ци јал ног функ ци о ни са ња и по на ша ња де це са аути змом. 
За узо рак су иза бра на де ца школ ског уз ра ста, од пе тог до осмог раз ре да, 
ко ја се шко лу ју у спе ци јал ним шко ла ма и има ју емо ци о нал них про бле-
ма и про бле ма у по на ша њу. Му зи ко те ра пи ја је об у хва ти ла 27 се ан си, у 
то ку ко јих су де ца пи са ла пе сме, ства ра ла му зи ку и ко ри сти ла по кре те. 
Ска лом про це не по на ша ња и со циј лног функ ци о ни са ња, уче ни ци су те-
сти ра ни пре при ме не му зи ко те ра пи је као и на кон те ра пи је. Ис пи ти ва на 
су и ми шље ња ро ди те ља, му зи ко те ра пе у та и на став ни ка о про ме на ма 
у по на ша њу уче ни ка у то ку тра ја ња те ра пи је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
су по ка за ли да је при ме на му зи ко те ра пи је има ла по зи ти ван ефе кат код 
сва ког де та та јер до до ве ла до зна чај ног по биљ ша ња у со ци јал ном функ-
ци о ни са њу и уна пре ди ла њи хо ве со ци јал не ве шти не.

See (2012) је ис пи ти ва ла ефек те му зи ко те ра пи је ускла ђе не са те ра-
пи јом по кре та на по на ша ње де це са аути змом. Узо рак је био по де љен у 
две гру пе: пр ву гру пу је чи ни ло 18-оро де це, уз ра ста од 2 до 10 го ди на, 
а дру гу гру пу 23 де це, уз ра ста од 11 до 22 го ди не. Му зи ко те ра пи је је 
спро во ђе на то ком 10 ме се ци, је дан пут у то ку не де ље у тра ја њу од по 
сат вре ме на. Му зич ке се си је су сем му зи ке об у хва та ле и по кре те, им-
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про ви зо ва не ин стру мен те (ко је су углав ном са ми пра ви ли), плес... Му-
зи ко те ра пе у ти, ро ди те љи и са рад ни ци у овом ис тра жи ва њу су је дан пут 
ме сеч но вр ши ли про це ну де че јег по на ша ња у ци љу от кри ва ња ефек та 
при ме не му зи ко те ра пи је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је при-
ме на му зи ко те ра пи је има ла  по зи тив не ефек те у по биљ ша њу деч јег по-
на ша ња- де ца су би ла па жљи ви ја, ма ње не мир на, ма ње су се вр по љи ли, 
кон цен тра ци ја је би ла ве ћа.

Све на ве де не сту ди је из ве шта ва ју о зна чај ном на пре до ва њу де це са 
аути змом пу тем му зи ко те ра пи је, иако се мо ра на гла си ти да су то, углав-
ном сту ди је слу ча ја, спро ве де не на из у зет но ма лом узор ку. Та ко ђе под 
ве ли ким зна ком пи та њем је и њи хо ва ме то до ло шка ва ља ност.

ЗА КљУ ЧАК

Му зи ка има ва жну уло гу у пси хич ком и фи зи о ло шком здра вљу чо-
ве ка. При род на је те жња љу ди да бу ду окру же ни оним што им при ја, а 
му зи ка има мо гућ ност да од вра ти па жњу чо ве ка од пат ње (Лоwе и сар., 
2003). Има ју ћи то у ви ду, му зи ко те ра пи ја мо же би ти не по сред но стук-
ту и са на у кли нич ке свр хе, ка ко би иза шла у су срет по тре ба ма по је ди на-
ца, али и у свр ху раз у ме ва ња је зи ка, уна пре ђе ња со ци јал них кон та ка та, 
раз во ја со ци јал них ве шти на, и уоп ште узев ши, по бољ ша њу и олак ша њу 
ин те гра ци је де це са аути змом. Ка кав ће циљ има ти му зи ко те ра пи ја, ка-
ко ће се апли ко ва ти (ко јом ме то до ло ги јом), ко ли ко ду го и ко ја ће се 
му зи ка слу ша ти за ви си од мно го фак то ра: шта же ли мо да по стиг не мо 
(ко је су нам ци ља не спо соб но сти), ко ји је уз раст у пи та њу, ко ри сти ли се 
у кли нич ке, обра зов не или у свр ху со ци ја ли за ци је. 

При ка за на ис тра жи ва ња у овом ра ду го то во јед но гла сно по твр ђу ју 
зна чај му зи ко те ра пи је у ре ха би ли та ци ји, со ци ја ли за ци ји, ко му ни ка ци ји 
и по на ша њу де це са аути змом. Не сме се за не ма ри ти њи хо ва ме то до ло-
шка ва ља ност. Бу ду ћа ис тра жи ва ња би тре ба ла укљу чи ти ви ше ис пи та-
ни ка, као и по но вље не и кон тро ли са не сту ди је ко је ће пра ти ти евен ту ал-
не про ме не из ван са ме те ра пи је као и на кон те ра пи је.
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APPLICATION MUSIC THERAPY FOR CHILDREN  
WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER

MAŠA JOVANOVIĆ

Elementary School „Veselin Masleša“, Belgrade

SUMMARY

Support and help for children with autistic spectrum disorders is 
important both for society and for the individual. Early treatment and 
education of these children significantly improves their ability purposeful 
participation in family and community life, as well as obtaining vital role in 
society (Kern P., 2004).

Autism is a complex developmental disorder arising as a consequence 
of brain damage, which is manifested through the problems in sensory 
perception, speech, thinking and understanding of social situations, which 
is why the behavior and relationship with the outside world develops 
differently. In working with children with autistic spectrum disorders, music 
therapy is a tool that can facilitate the development of communication, 
cognitive and socio - emotional skills.

The main objective of this work is to present the results of research in 
the area of   the effects of music therapy in social, cognitive and speech and 
language development and thus highlight the importance of introducing 
music therapy as a form of treatment.

KEYWORDS: music therapy, autism, application, treatment effects 
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Циљ ра да је пре по зна ва ње ба ри је ра у ин клу зив ном обра зо ва њу и де фи ни-
са ње фак то ра ко ји мо гу уна пре ди ти ин клу зив но обра зо ва ње де це са те шко-
ћа ма у раз во ју на осно ву ми шље ња и про це не про фе со ра раз ред не на ста ве, 
ро ди те ља и уче ни ка ре дов них основ них шко ла. У ис тра жи ва њу је уче ство-
ва ло 300 ис пи та ни ка: 100 про фе со ра раз ред не на ста ве, 100 ро ди те ља и 100 
уче ни ка ре дов них основ них шко ла. За по тре бе ис тра жи ва ња ко ри шћен је Ин-
декс ин клу зив но сти.

Ре зул та ти по ка зу ју да су ис пи та ни ци на ве ли сле де ће пре пре ке у ин клу-
зив ном обра зо ва њу: не при сту пач ност шко ла осо ба ма са оште ће њем ви да, 
слу ха и осо ба ма са мо то рич ким по ре ме ћа ји ма; нео р га ни зо ван школ ски пре-
воз за уче ни ке ко ји ста ну ју да ле ко од шко ла, не мо гућ ност ко ри шће ња зна ков-
ног је зи ка, ауди о за пи са и уџ бе ни ка на Бра је вом пи сму. Пре ма ми шље њу ис пи-
та ни ка, уна пре ђе ње ин клу зив ног про це са мо же се пла ни ра ти за по шља ва њем 
де фек то ло га и сма ње њем бро ја уче ни ка у раз ре ду. Још увек по сто ји ми шље-
ње да би де цу са те шко ћа ма у раз во ју тре ба ло из дво ји ти у по себ на оде ље ња.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ин декс ин клу зив но сти, ин клу зив но обра зо ва ње, де ца са 
те шко ћа ма у раз во ју.

1 Рад је реализован у оквиру пројеката “Креирање Протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма” (бр. 179025) и “Социјална партиципација особа са интелектуалном 
ометеношћу“ (бр. 179017), чију реализацију финансира Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2014.
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УВОД

Ин клу зи ја се исто вре ме но од но си на дру штве не и обра зов не вред но-
сти, и на ин ди ви ду ал не вред но сти по је дин ца. О ин клу зив ном обра зо ва њу 
се пи ше и го во ри као о кон цеп ту, по кре ту, те о ри ји, фи ло зо фи ји, про це су, 
обра зов ној прак си, обра зов ној по ли ти ци. Нај че шће се де фи ни ше као про-
грам у ко ме де ца са те шко ћа ма у раз во ју и њи хо ви вр шња ци без те шко ћа 
за јед нич ки уче ству ју у про грам ским са др жа ји ма и ак тив но сти ма (Ву ја чић 
и Ђе вић, 2013), али и пру жа ње по треб не по др шке свим ак те ри ма у обра зов-
ном си сте му, као и при ла го ђа ва ње школ ских са др жа ја и ор га ни за ци је ра да 
шко ле, ко ји ће би ти под сти цај ни за уче ни ке и на став ни ке (Bo oth & Ain scow, 
2010). Да би ин клу зив но обра зо ва ње би ло успе шно, по треб но је ис пу ни-
ти од ре ђе не усло ве. Уко ли ко се де ца са те шко ћа ма у раз во ју не шко лу ју у 
аде кват ним усло ви ма, ин клу зи ја за ове уче ни ке мо гла би по при ми ти дру ге 
раз ме ре. По да ци ука зу ју на то да ин клу зив но обра зо ва ње у не ким си ту а ци-
ја ма мо же би ти штет но за де те (Fuchs & Fuchs, 1994). Ства ра ње ефек тив них 
ин клу зив них шко ла, иако је те шко, мо же би ти по стиг ну то чак и у си ро ма-
шним ур ба ним за јед ни ца ма. Ипак, овај по сао зах те ва до ста вре ме на, и ни-
кад не ће за и ста би ти и за вр шен. Увек ће по сто ја ти но ви иза зо ви и обла сти, 
ко је зах те ва ју уна пре ђе ње (He hir & Kat zman, 2012).

Пре ма За ко ну о осно ва ма си сте ма вас пи та ња и обра зо ва ња, га ран-
ту је се јед на ко правo и до ступ ност обра зо ва ња и вас пи та ња без дис кри-
ми на ци је и из два ја ња по осно ву по ла, со ци јал не, кул тур не, ет нич ке, ре-
ли гиј ске или дру ге при пад но сти, ме сту бо рав ка, од но сно пре би ва ли шта, 
ма те ри јал ног или здрав стве ног ста ња, те шко ћа и смет њи у раз во ју и ин-
ва ли ди те та, као и по дру гим осно ва ма (За кон о осно ва ма си сте ма вспи-
ат ња и обра зо ва ња РС, 2013). За кон о за бра ни дис кри ма на ци је, члан 19, 
на во ди да сва ко има пра во на пред школ ско, основ но, сред ње и ви со ко 
обра зо ва ње и струч но оспо со бља ва ње под јед на ким усло ви ма, у скла ду 
са за ко ном (За кон о за бра ни дис кри ми на ци је, 2009). Ме ђу тим, за ко не 
ни је до вољ но са мо до не ти, већ спро ве сти и у прак си. Да би ин клу зив-
но обра зо ва ње у пот пу но сти би ло при ме ње но, по треб но је от кло ни ти 
мно ге ба ри је ре. Пре све га, ну жно је оси гу ра ти објек тив не прет по став-
ке ко је се од но се на при клад ност и функ ци о нал ност про сто ра уста но ве 
(мо гућ ност без бед ног кре та ња и за до во ља ва ња фи зи о ло шких по тре ба) и 
опре мље ност рад ног про сто ра. Та ко ђе, нео п ход но је ства ра ње по вољ них 
ор га ни за ци о них усло ва: из ра да и спро во ђе ње про гра ма ра да при ла го-
ђе них ин ди ви ду ал ним спе ци фич но сти ма де це, ода бир ак тив но сти ко је 
омо гу ћа ва ју уче шће и уче ње, оси гу ра ва ње до дат не по мо ћи и по др шке у 
ра ду итд. (Сре те нов, 2008).
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Ка да го во ри мо о су бјек тив ним прет по став ка ма, пре све га го во ри-
мо о при пре мље но сти уче сни ка вас пит но-обра зов ног про це са за рад са 
де цом са те шко ћа ма у раз во ју. До са да шња ис тра жи ва ња вр ше на на на-
шим про сто ри ма по ка за ла су да на став ни ци углав ном има ју по др жа ва-
ју ћи став пре ма ини ци ја ти ви да се де ца са те шко ћа ма у раз во ју укљу че 
у ре дов ну шко лу, али сма тра ју да је у том про це су нео п хо дан се лек тив-
ни при ступ пре ма вр сти и сте пе ну оме те но сти. Ве ли ки број на став ни ка 
осе ћа не си гур ност, не спрем ност да од го во ре иза зо ви ма ко ји се пред њих 
по ста вља ју ка да је ин клу зив но обра зо ва ње у пи та њу, али и не до вољ но 
ком пе тен ци ја за рад са де цом са те шко ћа ма у раз во ју (Jer man, 2006; 
Ра јо вић и Јо ва но вић, 2010; Ста ни са вље вић-Пе тро вић и Стан чић, 2010; 
Стан ко вић-Ђор ђе вић, 2006, 2007; Ве љић, 2010; Ву ја чић, 2006).

На осно ву ана ли зе по сто је ћег ста ња и ак ту ел них по тре ба у под руч ју 
обра зо ва ња до би ја мо увид ко је је усло ве нео п ход но де фи ни са ти и ре а-
ли зо ва ти, ка ко би се оства ри ла успе шна школ ска и со ци јал на ин клу зи ја 
де це са те шко ћа ма у раз во ју. Че сто се под тим усло ви ма под ра зу ме ва 
обез бе ђи ва ње на став ног ма те ри ја ла и опре ме, при сту пач ност окру же-
њу, вр шњач ка при хва ће ност, до дат на на став на по др шка. 

ЦИљ РА ДА

Циљ ра да је пре по зна ва ње ба ри је ра у ин клу зив ном обра зо ва њу и де-
фи ни са ње фак то ра ко ји мо гу уна пре ди ти ин клу зив ни про цес на осно-
ву ре зул та та про це не про фе со ра раз ред не на ста ве, уче ни ка ре дов них 
основ них шко ла и ро ди те ља са те ри то ри је гра да Но вог Са да и Бе о гра да 
(оп шти на Зе мун). 

МЕТОД РАДА

Узорак

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 300 ис пи та ни ка: 100 уче ни ка ре дов-
них основ них шко ла (33.3% де ча ка и 66.7% де вој чи ца; 100 ро ди те ља 
(33.3% оче ва и 66.7% мај ки) и 100 про фе со ра раз ред не на ста ве (6.7% 
му шког и 93.3% жен ског по ла). 

Ин стру мен ти и  про це ду ра

За по тре бе ис тра жи ва ња ко ри шћен је Ин декс ин клу зив но сти (Bo-
oth, Ain scow, Black-Haw kings, Wa ughn & Shaw, 2000), ин стру мент ко ји 
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је ви ше усме рен пре ма школ ском окру же њу, али пре пре ке (ко је иден-
ти фи ку је) мо гу се пре не ти на гло бал ни ни во. Ин декс ин клу зив но сти је 
си но ним за про це ну по др шке и раз во ја ин клу зив ног обра зо ва ња. На ме-
њен је пла ни ра њу, ре а ли зо ва њу и пра ће њу ак тив но сти у окви ру ин клу-
зив ног при сту па кроз три ди мен зи је: ин клу зив ну кул ту ру, ин клу зив ну 
по ли ти ку и ин клу зив ну прак су. Осми шљен је та ко да се, осла ња њем на 
по сто је ћа зна ња, ис ку ства и ре сур се у шко ли, успе шно мо же ко ри сти ти 
као ин стру мент за ис тра жи ва ње ста ња у шко ли, али и за под сти ца ње и 
по др жа ва ње пред у зе тих ме ра. Ана ли зом ре зул та та до би је них пу тем Ин-
дек са ин клу зив но сти, уче сни ци ма вас пит но-обра зов ног про це са да ју се 
смер ни це за уна пре ђи ва ње ин клу зив не те о ри је и прак се.  

Ис пи та ни ци ма су по ста вље на пи та ња по де ље на у три ка те го ри је-ди-
мен зи је: ди мен зи ја А: Ства ра ње ин клу зив не кул ту ре, ди мен зи ја Б: Кре-
и ра ње ин клу зив не по ли ти ке и ди мен зи ја Ц: Раз вој ин клу зив не прак се. 
Сва ка ди мен зи ја по де ље на је на две обла сти, и то: А.1 Из град ња за јед-
ни це, А.2 Ус по ста вља ње ин клу зив них вред но сти, Б.1 Ство ри ти шко лу 
за све, Б.2 Ор га ни зо ва ње по др шке раз ли чи то сти ма, Ц.1 Ор га ни зо ва ње 
уче ња и Ц.2 Мо би ли за ци ја ре сур са. Сва ка област са др жи из ме ђу 5 и 11 
тврд њи (по ка за те ља ин клу зи је). Ис пи та ни ци за о кру жу ју у ко јој се ме-
ри сла жу са да том тврд њом. Ска ла је че тво ро сте пе на, Ли кер то вог ти-
па, уоби ча је ног си сте ма бо до ва ња (оце на 1 - уоп ште се не сла жем, 2 
- углав ном се не сла жем, 3 -углав ном се сла жем, 4 - у пот пу но сти се сла-
жем). Упит ник за ро ди те ље и про фе со ре раз ред не на ста ве са др жи исте 
тврд ње, а мо же се, из ме ђу оста лог, при ме ни ти и на не на став но осо бље и 
школ ску упра ву.  Од ис пи та ни ка је тра же но да про чи та ју сва ку тврд њу, а 
за тим за о кру же у ко јој се ме ри сла жу или не сла жу са да тим тврд ња ма. 
Упит ник за де цу са сто ји се из два де ла: Мо ја основ на шко ла и По ка за те-
љи ин клу зив но сти. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

За по тре бе ра да из дво ји ли смо тврд ње ко је пре ма ми шље њу про фе-
со ра раз ред не на ста ве пред ста вља ју пре пре ку ин клу зив ном обра зов ном 
про це су.

На осно ву при ка за них ре зул та та у Та бе ли 1, уоча ва мо да про фе-
со ри раз ред не на ста ве сма тра ју да у до вољ ној ме ри ни је обез бе ђен 
школ ски пре воз за уче ни ке са огра ни че ном по кре тљи во шћу (АС=1.20), 
про стор и згра да ни су уре ђе ни та ко да бу ду при сту пач ни осо ба ма ко је 
има ју те шко ће са ви дом, слу хом и/или кре та њем (АС=1.50), да уче ни-
ци то ком ча са не мо гу да во де бе ле шке на се би свој ствен/мо гућ на чин, 
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да не ма ју ауди о за пи се и Бра је ве ма ши не (АС=1.53). Про фе со ри раз-
ред не на ста ве су ми шље ња да уче ни ци са те шко ћа ма у раз во ју ни су 
јед на ко при хва ће ни у шко ли (1.93), да на ча со ви ма ни су у мо гућ но сти 
да ко ри сте аудио и ви део опре му као по моћ у са вла да ва њу на став ног 
гра ди ва (1.96) и да се уче ни ци ма не обез бе ђу је до дат на по моћ при уче-
њу и уче шћу у на ста ви (2.06).

Тебела 1 – Препреке у инклузивном образовању - мишљење  
професора разредне наставе

Тврдње Н Мин Маx АС СД

Ц1.8 Обез бе ђен је по се бан школ ски пре воз за уче-
ни ке са огра ни че ном по кре тљи во шћу

100 1 3 1.20 .484

Б1.3 Школ ска згра да и про стор при сту пач ни су за 
све, по себ но за осо бе ко је има ју те шко ће са ви дом, 
слу хом или кре та њем

100 1 4 1.50 .776

Ц1.2 То ком ча со ва уче ни ци мо гу да пра ве бе ле-
шке на се би свој ствен на чин (цр те жи, ауди о за пи-
си, Бра је во пи смо ...) 

100 1 4 1.53 .819

A2.3 Уче ни ци са те шко ћа ма у раз во ју јед на ко су 
при хва ће ни у шко ли

100 1 4 1.93 .944

C2.2 На ча со ви ма уче ни ци мо гу да ко ри сте ра чу-
на ре, те ле ви зи ју и ви део у са вла да ва њу на став ног 
гра ди ва 

100 1 3 1.96 .718

B2.3 Уче ни ци ма се обез бе ђу је до дат на по моћ при 
уче њу и уче шћу у на ста ви

100 1 4 2.06 .827

Графикон 1. Препоруке професора разредне наставе 
за унапређење инклузивног образовања
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Од ис пи та ни ка је тра же но да на ве ду пре по ру ке за по бољ ша ње ква-
ли те та обра зо ва ња де це са те шко ћа ма у раз во ју. Ре зул та ти при ка за ни на 
гра фи ко ну 1 по ка зу ју да нај ве ћи про це нат про фе со ра раз ред не на ста ве 
ни је од го во рио на ово пи та ње  (44.40%). Оста ли (22.20%) сма тра ју да је за 
рад са де цом са те шко ћа ма у раз во ју нео п ход но за по сли ти де фек то ло ге 
док 8.90% сма тра да је у шко ла ма у ко ји ма се шко лу ју де ца са те шко ћа ма 
у раз во ју по треб но сма њи ти број уче ни ка у раз ре ду или из дво ји ти де цу са 
те шко ћа ма у раз во ју у по себ на оде ље ња (кон цепт ин те гра ци је).

Табела 2 – Препреке у  инклузивном образовању 
 - мишљење родитеља

Тврдње Н Мин Маx АС СД

Ц1.8 Обезбеђен је посебан школски превоз за 
ученике са ограниченом покретљивошћу

100 1 4 1.40 .855

Б1.3 Школска зграда и простор приступачни су 
за све, посебно за особе које имају тешкоће са 
видом, слухом или кретањем

100 1 4 1.56 .971

А2.3 Ученици са тешкоћама у развоју једнако су 
прихваћени у школи

100 1 4 1.63 .850

C1.4 Ученици су укључени у међусобно оцењивање 100 1 3 1.83 .698
B2.3 Ученицима се обезбеђује додатна помоћ при 
учењу и учешћу у настави

100 1 4 1.90 .994

B1.1 При запошљавању у школи нема 
дискриминације према полу, националности, 
вери језику...

100 1 4 1.96 .964

Из Та бе ле 2 ви ди мо да ро ди те љи на во де да уче ни ци ма са огра-
ни че ном по кре тљи во шћу ни је обез бе ђен школ ски пре воз (АС=1.40); 
да школ ска згра да и про стор око ње ни су при сту пач ни за све осо бе, 
а по себ но за оне ко је има ју про бле ме са ви дом, слу хом и/или кре та-
њем (АС=1.56); да уче ни ци са те шко ћа ма у раз во ју ни су под јед на ко 
при хва ће ни у шко ли као оста ла де ца (АС=1.63). Ро ди те љи сма тра ју 
да уче ни ци ни су укљу че ни у ме ђу соб но оце њи ва ње (АС=1.83), да им 
ни је обез бе ђе на до дат на по моћ при уче њу (АС=1.90) и да у шко ли 
при ли ком за по шља ва ња по сто ји дис кри ми на ци ја пре ма по лу, на ци о-
нал но сти, ве ри и је зи ку (АС=1.96).

Као и про фе со ри ма раз ред не на ста ве и ро ди те љи ма је да та мо гућ-
ност да ва ња пре по ру ке за по бољ ша ње ква ли те та обра зо ва ња де це са те-
шко ћа ма у раз во ју. 
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Графикон 2 – Препоруке родитеља за побољшање квалитета  
образовања деце са тешкоћама у развоју

На Гра фи ко ну 2 уоча ва мо да 20% сма тра да је по треб но за по сли ти 
де фек то ло ге, 15.5% за ла же се за ма њи број уче ни ка у раз ре ду, 11.1% је 
ми шље ња да је де цу са те шко ћа ма у раз во ју по треб но из дво ји ти у по себ-
на оде ље ња, док 23.3% ро ди те ља ни је од го во ри ло на ово пи та ње

Табела 3 – Препреке у  инклузивном образовању – мишљење деце

Тврдње Н Мин Маx АС СД

Ц1.8 Обезбеђен је посебан школски превоз за 
ученике са ограниченом покретљивошћу

100 1 4 1.26 .691

Б1.3 Школска зграда и простор приступачни су за 
све, посебно за особе које имају тешкоће са видом, 
слухом или кретањем

100 1 4 1.46 .899

Ц1.2 Током часова ученици могу да праве белешке 
на себи својствен начин 

100 1 4 1.53 .973

A2.5 Ученици помажу другим ученицима који 
имају тешкоће у учењу 

100 1 4 1.73 .980

B2.1 Школа помаже ученицима са тешкоћама у 
учењу у настави

100 1 4 1.96 .889

C1.4 Ученици су укључени у међусобно оцењивање 100 1 4 1.96 .808

Уче ни ци, као и ро ди те љи и про фе со ри раз ред не на ста ве сма тра ју да 
у до вољ ној ме ри ни је обез бе ђен по се бан школ ски пре воз за уче ни ке са 
огра ни че ном по кре тљи во шћу (АС=1.26); да школ ска згра да и про стор 
ни су при сту пач ни за сву де цу (АС=1.46) и да уче ни ци то ком ча са не 
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мо гу да пра ве бе ле шке на се би свој ствен на чин (АС=1.53). Та ко ђе де ца 
су ми шље ња да не по ма жу до вољ но уче ни ци ма са те шко ћа ма у уче њу 
(АС=1.73), да шко ла ге не рал но не до вољ но по ма же уче ни ци ма са те шко-
ћа ма у уче њу (АС=1.96) и да уче ни ци ни су до вољ но укљу че ни у ме ђу-
соб но оце њи ва ње (1.96).

Графикон 3 – Предлози ученика за промене  
и побољшања у школи

Ка да су у пи та њу пред ло зи уче ни ка за про ме не и по бољ ша ње у шко-
ли 15.5% сма тра да би тре ба ло по бољ ша ти обез бе ђе ње у шко ли; 14.4%  
да су хи ги јен ски усло ви у шко ли ло ши; 10.2% уче ни ка сма тра да је по-
треб но на ба ви ти но ве ком пју те ре, док 37.7% уче ни ка ни је да ло од го вор 
на ово пи та ње.

ДИ СКУ СИ ЈА

Про фе со ри раз ред не на ста ве сма тра ју да школ ска згра да и про стор 
око ње ни су при сту пач ни за уче ни ке са те шко ћа ма у раз во ју и да за њих 
ни је ор га ни зо ван по тре бан пре воз (по себ но за оне ко је има ју те шко ће 
са ви дом, слу хом или кре та њем). До са да шња ис тра жи ва ња на по љу ин-
клу зив ног обра зо ва ња у на шој сре ди ни ин ди ко ва ла су не га тив не ста во-
ве, не ви дљи вост у за јед ни ци, не ви дљи вост у шко ли, број ност оде ље ња и 
си ро ма штво као основ не пре пре ке на пу ту ка ин клу зив ном обра зо ва њу 
(Стан ко вић-Ђор ђе вић, 2007., Ста ни са вље вић-Пе тро вић и Стан чић, 2010., 
Ђе вић, 2009). Ис тра жи ва ње ко је су спро ве ли Је ре мић и Ћук (2007) по-
твр ди ло је не до ста так уџ бе ни ка на Бра је вом пи сму, звуч не сиг на ли за ци је, 
не до ступ них то а ле та и лиф то ва у шко ла ма у ко ји ма се уче ни ци оме те ни 
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у раз во ју већ шко лу ју. Sas sa ki (2011) пре пре ке у ин клу зив ном обра зо ва њу 
свр ста ва у две гру пе: ква ли та тив не и кван ти та тив не. Под кван ти та тив ним 
ба ри је ра ма под ра зу ме ва огра ни чен скуп по ку ша ја да се ин клу зив но обра-
зо ва ње им пле мен ти ра у ре дов не шко ле. Ква ли та тив не ба ри је ре под ра зу-
ме ва ју не а де кват ну на став ну и ад ми ни стра тив ну прак су ко ја се спро во-
ди у ре дов ним шко ла ма ко је се де кла ри шу као ин клу зив не. Law (1993)., 
Hem mingsson & Bo rell (2000) на во де и сле де ће пре пре ке ко је про стор чи-
не не при сту пач ним и оте жа ва ју фи зич ки при ступ објек ти ма: ве о ма стр ме 
рам пе, пре те шка вра та и пре ви со ки пра го ви. Пре ма ми шље њу про фе со ра 
раз ред не на ста ве, уче ни ци са те шко ћа ма у раз во ју ни су јед на ко при хва-
ће ни и ни је им обез бе ђе на до дат на по моћ у на ста ви. Уче ни ци са те шко-
ћа ма у раз во ју ни су у мо гућ но сти да на ча со ви ма ко ри сте аудио и ви део 
уре ђа је као по моћ у са вла да ва њу на став них са др жа ја. Про фе со ри из но се 
и бо ја зан да ће де ца са те шко ћа ма у раз во ју од у зе ти ве ћи део вре ме на и 
па жње на став ни ка на ра чун дру гих уче ни ка. 

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Стан чић и Ста ни са вље вић-Пе тро-
вић (2013) бит ни фак то ри за уна пре ђе ње ин клу зив ног обра зо ва ња су 
ма њи број де це у гру пи, по моћ струч ног ти ма уста но ве (пси хо лог, пе-
да гог, де фек то лог), по моћ у из ра ди ИОП-а, бо ља са рад ња са ро ди те љи-
ма и до дат но уса вр ша ва ње. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да на ста во ве и ми-
шље ње на став ни ка по пи та њу ин клу зив ног обра зо ва ња углав ном ути чу: 
при пре мље ност на став ни ка за рад у ин клу зив ним оде ље њи ма, го ди не 
рад ног ис ку ства, ис ку ство у ра ду са де цом са те шко ћа ма у раз во ју (Nor-
wich & Avra mi dis, 2002., Scruggs & Ma stro pi e ri, 1996) и вр ста и сте пен 
при сут не оме те но сти  (Cen ter & Ward, 1987.,  For lin, 1995., Ra in forth, 
2000., Avra mi dis et al., 2000). 

Ро ди те љи сма тра ју да је у ре дов не шко ле по треб но за по сли ти де-
фек то ло ге и на тај на чин обез бе ди ти до дат ну по моћ де ци са те шко ћа ма 
у раз во ју, али и сма њи ти број ност оде ље ња. И ро ди те љи на во де да уче-
ни ци ма са огра ни че ном по кре тљи во шћу ни је обез бе ђен школ ски пре воз 
у до вољ ној ме ри; да школ ска згра да и про стор око ње ни су при сту пач ни 
по себ но за де цу са сен зор ним оште ће њи ма и да уче ни ци са те шко ћа ма у 
раз во ју ни су под јед на ко при хва ће ни у шко ли као оста ла де ца. Ми ће вић 
(2005) на ла зи да је код ро ди те ља по зи ти ван сте ре о тип пре ма ин ва ли ди-
ма опи сан кроз ка рак те ри сти ке: бор бе ност, упор ност, во ља за жи во том, 
хра брост, дру штве ност и до бро ду шност, док је не га ти ван сте ре о тип опи-
сан кроз изо ло ва ност, ту гу, рав но ду шност, за вид ност.

Уче ни ци де ле ми шље ње про фе со ра и ро ди те ља и као пре пре ке ин-
клу зив ном про це су на во де ло ше ор га ни зо ван пре воз уче ни ка; не при сту-
пач ност школ ске згра де и про сто ра. Де ца сма тра ју да не по ма жу до вољ но 
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вр шња ци ма са те шко ћа ма у уче њу и да шко ла уоп ште не по ма же до вољ но 
уче ни ци ма са те шко ћа ма у уче њу. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Хр-
њи це и Сре те нов (2003), је дан део вр шња ка из ре дов не шко ле им по ма же, 
дру жи се са њи ма. По себ но де вој чи це по ка зу ју же љу да по мог ну де ци са 
те шко ћа ма у раз во ју. Де ца-ис пи та ни ци без раз вој них те шко ћа, не са мо да 
су спрем на да по мог ну и пру же по др шку вр шња ци ма са раз вој ним те шко-
ћа ма на су ге сти ју учи те љи це, већ то чи не и са мо и ни ци ја тив но. Ин тер вју-
и са на де ца са те шко ћа ма у раз во ју ве ћи ном има ју по зи ти ван став пре ма 
шко ли ко ју по ха ђа ју. Ка да је реч о од но су са вр шња ци ма њи хо ва ис ку ства 
су дво ја ка, и по зи тив на и не га тив на. Јед на гру па (углав ном де вој чи це) се 
дру жи са њи ма и пру жа им по др шку у ра ду, док дру га (углав ном  де ча ци) 
пре ма њи ма га је под це њи вач ки став, ко ји под сти че по ја ву агре сив ног по-
на ша ња и оте жа ва со ци јал ну ин те гра ци ју де це са те шко ћа ма у раз во ју. 
Уче ни ци сред њих шко ла, пре ма Ја блан и сар. (2009) по ка зу ју да су нај-
спрем ни ји за дру же ње са вр шња ци ма са оште ће њем ви да (оце на 3.6 на 
ска ли од 1-5). Спрем ност за дру же ње по ка зу је ја сну тен ден ци ју опа да ња 
ка да је реч о оста лим ти по ви ма оме те но сти. Та ко, ис пи та ни уче ни ци по-
ка зу ју сли чан сте пен спрем но сти (сред њег ран га) за дру же ње са вр шња-
ци ма ко ји има ју оште ће ње слу ха и не ки об лик те ле сног оште ће ња, док су 
нај ма ње спрем ни за дру же ње са вр шња ци ма са те шко ћа ма у смет ња ма у 
ин те лек ту ал ном ра зо ју (оце на 2.1). 

ЗА КљУ ЧАК

Раз вој ефек тив них ин клу зив них шко ла је кон ти ну и ран про цес про-
ме на у прав цу ја ча ња и под сти ца ња раз ли чи тих об ли ка пар ти ци па ци је 
уче ни ка, на став ни ка, ро ди те ља и чла но ва ло кал не за јед ни це. Оче ку је се 
да про ме не во де ка раз во ју по ли ти ке, кул ту ре и прак се ко је из ла зе у 
су срет раз ли ка ма ме ђу уче ни ци ма, ства ра ју усло ве за иден ти фи ко ва-
ње и от кла ња ње пре пре ка уче њу и пар ти ци па ци ји, раз ви ја ње про гра ма 
и обу ку на став ни ка. Ин клу зив ни про цес је са ста вљен од мно го број них, 
ма лих и ве ли ких ко ра ка и зах те ва вре ме, по ступ ност и из над све га до бру 
про ми шље ност, а ба зи ран је на ве ро ва њи ма, ста во ви ма и вред но сти ма, 
пе да го шким зна њи ма и спо соб но сти ма. 
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SUMMARY

Based on the selfassesstment results of the elementary schools 
students, teachers and parents, the aim of this study is to idebtify barriers 
to inclusive education and to define the factors that can promote inclusive 
process. 300 participants (n=300) were included in this examination: 100 
elementary school students, 100 parents and 100 teachers.

The results indicate that the participants identfied following barriers 
to inclusive process: inacessibility of schools to persons with sight, hearing 
and locomotion disabilities; unorganized transport for students who live far 
from school or students with disabilities and inability to use own language, 
audiomaterials or Braille machines. Participants believe that inclusive 
process can be improved by employing special education teachers and 
reducing the number of students in classrooms. Unfortunatelly, participants 
still think that students with disabilities should be segregated.

KEY WORDS: Index For Inclusion, inclusive education, children with 
disabilities 
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Раз вој пси хо он ко ло ги је по ста вља пред са вре ме ну де фек то ло ги ју зах тев 
за де фи ни са њем про фе си о нал них ком пе тен ци ја де фек то ло га у прав цу при ме-
не де фек то ло шких ме то да и тех ни ка ра да у трет ман он ко ло шких па ци је на-
та и про ши ри ва ње про фе си о нал них ком пе тен ци ја де фек то ло га у том сми слу 
ко је во де ка чвр шћој са рад нји са мул тид сци пли нар ним ти мом струч ња ка и 
мултимoдално ори јен ти са ној про фе си о нал ној уло зи де фек то ло га. У ра ду су 
раз ма тра не мо гућ но сти про фе си о нал ног ан га жо ва ња де фек то ло га у еду ка ци-
ји, ре ха би ли та ци ји, као и пре вен ци ји и трет ма ну он ко ло шких па ци је на та 
и обо ље ња са аспек та но ви јих на уч них и струч них до стиг ну ћа. Фи нал на раз-
ма тра ња ука зу ју на кон крет не тех ни ке и ме то де ра да, при мен љи ве у овим 
усло ви ма про фе си о нал ног ан га жо ва ња де фек то ло га.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: де фек то лог, еду ка ци ја, ре ха би ли та ци ја, ме то де, тех-
ни ке   

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Раз вој пси хо он ко ло ги је за по чео је у дру гој по ло ви ни 20. ве ка као 
од го вор на по ве ћан ин те рес за пси хо со ци јал не фак то ре ко ји ути чу на 
пре вен ци ју и ле че ње кар ци но ма, и као од го вор на ути цај кар ци но ма на 
чла но ве по ро ди це па ци је на та и про фе си о нал це ко ји се ба ве овим бо-
ле сти ма као и пси хич ким и функ ци о нал ним оме те но сти ма ко ји из то-
га про ис ти чу. Број на ис тра жи ва ња и кли нич ка прак са до при не ли су све 
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бо љем раз у ме ва њу пси хо со ци јал них про бле ма он ко ло шких бо ле сни ка у  
свим ста ди ју ми ма бо ле сти (Gre gu rek, 2008).

Пси хо он ко ло ги ја се ба ви пси хо ло шким, со ци јал ним, етич ким и пи та-
њи ма по на ша ња обо ле лих од ма лиг них бо ле сти. Она се ба ви ка ко ре ак ци-
ја ма обо ле лих та ко и ре ак ци ја ма око ли не обо ле ле осо бе, да кле пси хо ло-
шким, дру штве ним и фак то ри ма по на ша ња, ко ји мо гу да ути чу на ток бо-
ле сти. Пси хо он ко ло ги ја је област ви ше ди сци пли нар ног ин те ре со ва ња, а 
у ве зи са тим де фек то ло ги ја као на уч на и прак тич на ди сци пли на но ви јег 
да ту ма у овој обла сти, за у зи ма све зна чај ни је ме сто у ве зи са при ме ном 
ре ха би ли та ци о них ме то да и тех ни ка ра да са он ко ло шким па ци јен ти ма. 

РАЗ РА ДА ПРО БЛЕ МА

Ре ха би ли та ци ја  па ци је на та са кар ци но мом под ра зу ме ва пра ће ње 
па ци јен та од тре нут ка по ста вља ња  ди јаг но зе ма лиг не бо ле сти па  до 
кра ја ле че ња, би ло да је у пи та њу из ле че ње или смрт па ци јен та, и зах-
те ва струк ту ри са ну мул ти ди сци пли нар ну  при пре му и по др шку, ка ко 
па ци јен та, та ко и чла но ва ње го ве по ро ди це. Еду ка ци ја и ра на ре ха би-
ли та ци ја обо ле лих и чла но ва њи хо вих по ро ди ца уве де на је као део спе-
ци фич ног он ко ло шког ле че ња на Кли ни ку за он ко ло шку хи рур ги ју, Ин-
сти ту та за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју, Ср би је, 2006. го ди не. Од та да до 
но вем бра 2010. го ди не ин ди ви ду ал ним трет ма ном де фек то ло га ко ји об-
у хва та еду ка тив ни, ре ха би ли та ци о ни и са ве то дав ни трет ман, об у хва ће-
но је 1024 обо ле лих и чла но ва њи хо вих по ро ди ца, а груп ним трет ма ном 
2040 обо ле лих и њи хо вих нај бли жих чла но ва по ро ди це.

На ше ис ку ство по твр ђу је већ по зна те чи ње ни це да су љу ди вр ло че-
сто анк си о зни већ у тре нут ку ка да ле кар пред ло жи ана ли зе ко је тре ба да 
по твр де или од ба це ди јаг но зу ма лиг не бо ле сти. Са си гур но шћу мо же мо 
по твр ди ти да пр ви су срет с ди јаг но зом ма лиг не бо ле сти и пред сто је ћим 
он ко ло шким ле че њем, бу ди у љу ди ма ин тен зив ни је емо ци о нал не ре ак-
ци је не го у су сре ту са би ло ко јом дру гом бо ле шћу. То зах те ва ак ти ван 
и стру чан при ступ при ме ни ме то да де фек то ло шког трет ма на и ре ха би-
ли та ци је осо ба са ова квим обо ље њи ма. Раз у ме ва ње њи хо вог емо тив ног 
од го во ра, при хва та ње њи хо ве ту ге и ули ва ње на де, по бољ ша ва ју адап-
та ци ју на ствар ност ко ја је че сто пу на дис тре са зах те ва кон ти ну и ра но 
пра ће ње и рад де фек то ло га као про фе си о нал ца у он ко ло шком мул ти-
ди сци пли нар ном ти му.

Он ко ло шки бо ле сни ци мо ра ју се су о чи ти и с број ним дру гим пси хо-
со ци јал ним про бле ми ма, као што су емо ци о нал на не ста бил ност, про ме на 
пер спек ти ве о бу дућ но сти, осе ћа ње уса мље но сти, на пу ште но сти, мар ги-
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на ли за ци је, стиг ма ти за ци је, ин тер пер со нал ни про бле ми, про фе си о нал ни 
про блем, а сви се они мо гу ја ви ти у би ло ко јој фа зи бо ле сти и ле че ња и 
ма ни фе сто ва ти се вр ло раз ли чи тим по сле ди ца ма. (Gre gu rek, 2010).

Спо соб ност пре по зна ва ња пси хо ло шких и со ци јал них фак то ра ко ји 
су пре дик то ри успе шне или не у спе шне адап та ци је на кар ци ном омо гу-
ћа ва ра ну иден ти фи ка ци ју вул не ра бил них по је ди на ца као И ра но ин тер-
ве ни са ње у ци љу што аде кват ни је адап та ци је на но во на ста лу си ту а ци ју.

Ка ко ће се обо ле ли као и чла но ви по ро ди це адап ти ра ти за ви си од 
ви ше фак то ра. Дру штве ни фак то ри под ра зу ме ва ју ве ћу отво ре ност и 
раз у ме ва ње за ову про бле ма ти ку као и ве ћи ан га жман це ло куп ног дру-
штва на де ми сти фи ка ци ји ма лиг не бо ле сти, по сле ди ца ма спе ци фич ног 
он ко ло шког ле че ња и сте пе на пре жи вља ва ња обо ле лих.

Пер со нал ни фак то ри обо ле ле осо бе под ра зу ме ва ју ин тра пер со нал-
не и ин тер пер со нал не ка па ци те те лич но сти, као и со цио-еко ном ски 
ста тус у тре нут ку обо ље ва ња и по ста вља ња ди јаг но зе (Кли ко вац, 2010). 
Са ма бо лест пред ста вља та ко ђе из у зет но ва жан чи ни лац у про це су адап-
та ци је.Уочи ли смо да у за ви сно сти од ор га на ко ји је за хва ћен бо ле шћу, 
ста ди ју ма у ко јем је бо лест ди јаг но сти ко ва на као и од на чи на ле че ња 
и по сле ди ца ко је од ре ђе ни об ли ци ле че ња оста вља ју, умно го ме за ви си 
адап та ци ја на но во на ста лу жи вот ну си ту а ци ју и си ту а ци ју де фек то ло-
шке ре ха би ли та ци је.

Пре дик то ри ло ше адап та ци је на он ко ло шка обо ље ња и де фек то ло-
шку ре ха би ли та ци ју су и со ци јал на изо ла ци ја, лош со цио-еко ном ски 
ста тус, зло у по тре ба ал ко хо ла и дро га, по сто ја ње пси хи ја триј ског обо ље-
ња, ра ни је ис ку ство са кар ци но мом, не дав ни гу би ци, не флек си бил ност 
и ри гид ни ме ха ни зми од бра не, пе си ми зам, не до ста так по др шке и не до-
ступ ност ре ха би ли та ци је (Ја шо вић-Га шић, 1994). Бла го вре ме на про це-
на пси хо со ци јал них по тре ба, аде кват на по др шка, еду ка ци ја и ре ха би ли-
та ци ја од тре нут ка по ста вља ња ди јаг но зе та ко ђе је зна ча јан пре дик тор 
у адап та ци ји на де фек то ло шку ре ха би ли та ци ју он ко ло ло шких бо ле сти. 

Из на ве де ног мо же се за кљу чи ти да се ле че ње обо ле лих од ма лиг них 
бо ле сти не мо же и не тре ба све сти са мо на био-ме ди цин ске аспек те, већ 
је нео п хо дан ши ри и ин ди ви ду ал но при ла го ђен при ступ сва ком обо ле лом 
по на о соб као и по ро ди ци као је дин стве ној и не де љи вој це ли ни. Де фек то-
лог у окви ру сво га де ло кру га ра да има мо гућ ност да усме ри сво је де ло ва-
ње на мак си мал но осна жи ва ње и оспо со бља ва ње обо ле лог као и чла но ва 
ње го ве по ро ди це за мак си мал но по сти за ње функ ци о нал ног по тен ци ја ла 
(фи зич ког, емо ци о нал ног, ког ни тив ног и со ци јал ног) и сма ње ње ефе ка та 
не спо соб но сти кроз еду ка ци ју и те ра пиј ске ин тер вен ци је чи ме се по сти-
же ви ши ни во  функ ци о нал но сти и  бо љи ква ли тет жи во та. Ин тер вен ци је 
пре за по чи ња ња трет ма на тре ба да бу ду усме ре не на про це ну:
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•	 ни воа дис функ ци о нал но сти иза зва ног со мат ским симп то ми-
ма, огра ни че њи ма или гу би ци ма што под ра зу ме ва при су ство 
или од су ство бо ла као и ње гов сте пен и за сту пље ност, по сто ја ње 
про ме на на ни воу те ле сне ше ме или функ ци је као и по сто ја ње 
сма ње не,огра ни че не или пот пу ни гу би так по кре тљи во сти те ла и 
функ ци ја те ла као по сле ди це бо ле сти и ле че ња;

•	 ни во дис функ ци о нал но сти иза зван прак тич ним про бле ми ма ко ји 
се од но си на мо гућ ност оба вља ња и по нов ног ус по ста вља ња (ре-
струк ту ра ци је ко ја зах те ва ре е ду ка ци ју) сва ко днев них ак тив но-
сти и со ци јал них уло га ко је је обо ле ла осо ба има ла пре бо ле сти; 

•	 ни во дис функ ци о нал но сти иза зван пси хо со ци јал ним из во ри ма, 
а то су емо ци о нал ни про бле ми, уз раст, ни во ква ли те та жи во та, 
осу је ће ност да љих пла но ва, брач на и сек су ал на уло га, стиг ма ти-
за ци ја и дис кри ми на ци ја. 

Акут на фа за бо ле сти, ка да се де фек то лог пр ви пут су сре ће са обо ле-
лим и ње го вом по ро ди цом вр ло че сто ни је пра во вре ме за за по чи ња ње 
трет ма на јер су и обо ле ли и чла но ви по ро ди це пре пла вље ни осе ћа њем 
стра ха ко ји их вр ло че сто чи ни не спрем ним за су о ча ва ње са ду го роч-
ним про бле ми ма. У овој фа зи бо ле сти и ле че ња нео п ход но је ус по ста ви-
ти до бар кон такт, ство ри ти склад ну пси хо ло шко- емо ци о нал ну кли ма и 
од нос по ве ре ња за ре а ли за ци ју де фек то ло шке ре ха би ли та ци је и ко му-
ни ка ци је на ре ла ци ји де фек то лог –па ци јент. Ва жно је иден ти фи ко ва ти 
нај ва жни је про бле ме и охра бри ти кли јен те, де цу или од ра сле да ис ка зу-
ју и пр хи ва те сво ја осе ћа ња и емо ци о нал не по тре бе и те го бе ко је мо гу 
би ти ис по ље не на пси хич ком и те ле сном пла ну што пред ста вља област 
ре а ли за ци је ре ха би ли та ци о них про це ду ра и тех ни ка ко је су сме ре не на 
емо ци је и те ло (Scar po ni, 2012). 

Пе ри од опо рав ка од спе ци фич ног он ко ло шког ле че ња че сто је до-
бро вре ме за еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју иако са еду ка тив ним про гра-
ми ма тре ба за по че ти још док је осо ба на бол нич ком ле че њу. Де фек то лог 
та ко ђе са ве то дав ним и пре вен тив ним трет ма ном уче ству је у ства ра њу 
пла на о да љим ак тив но сти ма обо ле лог и ње го ве по ро ди це и пру жа њу 
по мо ћи и по др шке при ње го вој ре а ли за ци ји, као и ње го во пре фор му ли-
са ње уко ли ко бо лест на пре ду је или до ђе до про ме не не ких дру гих ре-
ле вант них чи ни ла ца. Де фек то лог са ве ту је и вр ши из бор од го ва ра ју ћих 
тех ни ка и ме то да ре ха би ли та ци о них про це ду ра ко ји ма се об у хва та лич-
ност обо ле ле осо бе и ме то де при ла го дја ва ју лич но сти па ци јен та као и 
ње го вом уз ра сту, али се исто вре ме но вр ши и при ла го ђа ва ње иза бра них 
тех ни ка и ме то да лич но сти те ра пе у та, од но сно де фек то ло га и ње го вим 
про фе си о нал ним спе ци фич но сти ма. Ове ме то де при ме њу ју се у груп-
ном и ин ди ви ду ал ном об ли ку ра да (Ma u ri ce-Stam et al., 2014).
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Раз вој про то ко ла пра ће ња на кон пре стан ка ра да, под ра зу ме ва да 
нам се обо ле ли или чла но ви по ро ди це увек мо гу обра ти ти за по др шку 
и по моћ и на кон за вр ше них свих об ли ка он ко ло шког ле че ња ра ди при-
ме не ме то да кон ти ну и ра не еду ка ци је и ре дов не при ме не де фек то ло шке 
ре ха би ли та ци је, по го то во у ра ду са де цом (Si e gel, 1998).

УМЕ СТО ЗА КљУЧ КА

Кли нич ка прак са као и ис тра жи ва ња из обла сти пси хо он ко ло ги је 
по ка за ла су нам да је у ле че њу и ре ха би ли та ци ји обо ле лих од кар ци но-
ма, нео п хо дан мул ти ди сци пли нар ни при ступ ко ји об у хва та све аспек те 
лич но сти - со мат ске, пси хо ло шке, дру штве не и со ци јал не. Еду ка ци ја и 
ра на ре ха би ли та ци ја пре ве ни ра ју си ту а ци ју хен ди ке па, со ци јал ну изо-
ло ва ност или пре те ра но со ци јал но ан га жо ва ње, омо гу ћа ва ју обо ле лој 
осо би да пре у зме кон тро лу над сво јим жи во том да од ло жи и/ или оства-
ру је сво је жи вот не пла но ве са што ма ње по сле ди ца. Све ово нам ука зу је 
на нео п ход ност ве ћег ан га жма на де фек то ло га у мул ти ди сци пли нар ном 
ти му ко ји се ба ви ле че њем и ре ха би ли та ци јом хро нич но обо ле лих осо ба 
и укљу чи ва њем де фек то ло га у пси хо он ко ло ги ју. 

Од ре ха бил та ци о них ме то да и про це ду ра у те ра пиј ском при сту пу 
он ко ло шким па ци јен ти ма, де фек то лог је у мо гућ но сти да при ме њу је 
број не ме то де и тех ни ке ра да, а ми смо се опре де ли ли за сле де ће:

•	 тех ни ке ре лак са ци је 
•	 тех ни ке ре ха би ли та ци је пу тем па сив них, ак тив них и кре а тив-

них по кре та
•	 те ра пи ја по кре том и пле сом
•	 ме тод ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке 
•	 хи по те ра пи ја и упо тре ба ко ња у те ра пиј ске и ре ха би ли та ци о не 

свр хе
•	 сен зо мо тор на ин те гра тви на те ра пи ја, спе ци фич но усме ре на на 

рад са де цом 
•	 Мон те со ри ме тод, та ко ђе при ме њен у ра ду са де цом (Ма ће шић-

Пе тро вић, 2012).
Ако бо лест по сма тра мо као „го вор ду ше“ (Dal ke, 2013), а ми би до-

да ли и као го вор те ла, он да при ме на свих на ве де них ме то да од стра не 
де фек то ло га као про фе си о нал ца ко ји их при ме њу је има сво је оправ да-
ње и упо ру ште упра во у бо ле сти ма ко је за хва та ју ду шу и те ло де те та 
или од ра слог ко ји у де фек то ло шком при сту пу он ко ло ги ји пред ста вља 
цен тар про фе си о нал ног ин те ре со ва ња. 
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DEFECTOLOGICAL REHABILITATION OF THE PATIENTS  
WITH CANCER DISEASES AND ROLE OF THE  DEFECTOLOGIST 

IN PSYCHO-ONCOLOGY
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SUMMARY

Development of psycho - oncology made an conceptual frame of the 
special education and rehabilitation (defectology), viewed  as the modern 
discipline with new achievement and goals. This point out the modern 
techniques and methods of the work with patients with cancer diseases, 
based on the multidisciplinary approach and team work,  where the 
professional role of the special educator is the central role in the team 
work. This means that special education and rehabilitation, as the scientific 
and practical discipline has to define new methods and techniques of work 
and treatment with the clients with cancer disease. Final remarks point up 
the new professional strategies of the special education and rehabilitation 
in the area of psycho- oncology. 

KEY WORDS: special educator, education, rehabilitation, methods, 
techniques.
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Циљ: Ис пи ти ва ње при ро де и сте пе на из ра же но сти стиг ма ти зу ју ћих 
ми шље ња пре ма осо ба ма са де мен ци јом.

Ме тод: Узор ак су чинили 575 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста из над 16 
го ди на, раз ли чи тог ни воа обра зо ва ња, раз ли чи тих за ни ма ња, из раз ли чи тих 
гра до ва у Ср би ји. У ис тра жи ва њу је ко ри шћен ин тер вју ко јим су се ис пи ти-
ва ла ми шље ња пре ма осо ба ма са де мен ци јом, а ко ји смо за да ва ли у фор ми 
ска ла про це не. За сва ку из ја ву ис пи та ни ци су би ра ли од го вор на пе то сте пе-
ној би по лар ној ска ли, нпр. опа сан по дру ге-ни је опа сан по дру ге.

Ре зул та ти: Не га тив не ста во ве пре ма осо ба ма са де мен ци јом ис по ља ва 
16.8% ис пи та ни ка. С об зи ром на де мо граф ске ка рак те ри сти ке, нај ве ћи про-
це нат не га тив них ста во ва има ју осо бе уз ра ста 16-19 го ди на (24.6%), жен ског 
по ла (54.2%), са сред њом шко лом (62.5%), рад ниц ког за ни ма ња (52.8%), са до-
бром-при стој ним при хо ди ма (58.5%). Нај ма ње не га тив не ста во ве има ју ис-
пи та ни ци из нај ста ри је уз ра сне гру пе (65 го ди на и из над) (9.8%), му шкар ци у 
од но су на же не (15.8%вс 18.3%.), осо бе из нај ви ше обра зов не гру пе (25.0%).Као 
опа сне по дру ге љу де осо бе са де мен ци јом опа жа 30.1% ис пи та ни ка, 49.6% их 
опа жа као не пред ви ди ве, 50.8% да је те шко раз го ва ра ти са њи ма, 49% ис пи-
та ни ка сма тра да се осо бе са де мен ци јом осе ћа ју дру га чи је од оста лих љу ди, 
56.2% сма тра да се ове осо бе не мо гу окри вља ва ти за ста ње у ко ме се на ла зе, 
51.3% ис пи та ни ка сма тра да осо бе са де мен ци јом не мо гу учи ни ти ни шта 
што би по бољ ша ло њи хо во ста ње, 43.1% ис пи та ни ка сма тра да ове осо бе не ће 
има ти ко ри сти од трет ма на, а 54.6% да се не мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти.

За кљу чак: Не га тив не ста во ве пре ма осо ба ма са де мен ци јом ис по ља ва 
ма ли про це нат ис пи та ни ка (16.8%). Стиг ма ти зу ју ћа ми шље ња у по гле ду 
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не мо гућ но сти по бољ ша ња са трет ма ном се мо гу ре ду ко ва ти еду ка ци јом јав-
но сти о ко ри сти ма и ефек ти ма ле че ња де мен ци је. 

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: мен тал не бо ле сти, стиг ма ти за ци ја, де мен ци ја

УВОД

Про це ње но је да 24.3 ми ли о на љу ди у све ту бо лу је од де мен ци је. 
Њи хов број се сва ких 20 го ди на удво стру чу је и оче ку је се да ће би ти 
81 ми ли он обо ле лих осо ба од Ал цхај ме ро ве де мен ци је до 2040 го ди не 
(Fer ri et al., 2005). Пре ма про це ни Удру же ња осо ба са Ал цхај ме ро вом 
бо ле сти, број обо ле лих осо ба у Ср би ји је 160.000 са тен ден ци јом по ра-
ста. Зна тан по раст ста ри је по пу ла ци је ни је са мо ре зул тат со цио-де мо-
граф ских про ме на већ и про ду же ног жи вот ног ци клу са у 20. ве ку за ко ји 
је нај ви ше за слу жна бо ља здрав стве на не га. Ста ре ње по пу ла ци је је пра-
ће но про ме на ма у уче ста ло сти и ди стри бу ци ји со мат ских и мен тал них 
по ре ме ћа ја и њи хо вој ме ђу соб ној по ве за но сти. 

Тер мин „де мен ци ја“ опи су је симп то ме ко ји укљу чу ју гу би так пам-
ће ња (крат ко роч ног, уз нај че шће очу ва но ду го роч но пам ће ње), про ме ну 
рас по ло же ња и про бле ме у ко му ни ка ци ји. Де мен ци ја се нај че шће ја вља 
код осо ба из над 65. го ди не ста ро сти, уче ста лост се по ве ћа ва са ста ро-
шћу, али се мо же ја ви ти и код мла ђих осо ба. Де мен ци јом мо гу би ти по-
го ђе ни и му шкар ци и же не. По сто ји ви ше ти по ва де мен ци је, на зив су до-
би ле на осно ву ста ња ко је их иза зи ва (Ал цхај ме ро ва, ва ску лар на, фрон-
то-тем по рал на итд.). Де мен ци ја је про гре сив на бо лест што зна чи да се 
симп то ми по сте пе но по гор ша ва ју. Бр зи на на пре до ва ња бо ле сти за ви си 
од вр сте де мен ци је и ин ди ви ду ал них осо бе но сти. У ве ћи ни слу ча је ва не 
по сто ји лек ко ји ле чи ста ње ко је узро ку је де мен ци ју. Ипак, до ступ ни су 
ле ко ви ко ји мо гу от кло ни ти не ке симп то ме. Ци ље ви бри ге о осо ба ма 
са де мен ци јом су омо гу ћа ва ње функ ци о ни са ња осо бе, сма ње ње оме те-
но сти услед гу бит ка мен тал них функ ци ја, ре ор га ни за ци ја ру ти на да би 
се уна пре ди ло ко ри шће ње по сто је ћих функ ци ја, ми ни ми зи ра ње пси хо-
тич них симп то ма, аги та ци је, де пре си је и пру жа ње по др шке по ро ди ци. 
Мо дел опо рав ка, у слу ча ју де мен ци је, на гла ша ва зна чај осна жи ва ња и 
ус по ста вља ња кон тро ле у раз ли чи тим аспек ти ма жи во та од стра не обо-
ле ле ин ди ви дуе (Hill et al., 2010).

Мно ге осо бе са де мен ци јом се су сре ћу са сле де ћим иза зо ви ма: ста ро-
шћу и ње ним по сле ди ца ма, симп то ми ма и оме те но шћу, ко ји су по сле ди ца 
те шке бо ле сти и на кра ју са сте ре о ти пи ма, пред ра су да ма и дис кри ми на-
ци јом ко ји су по сле ди ца не зна ња или по гре шног раз у ме ва ња де мен ци је. 
Стиг му ве за ну за здрав стве но ста ње ка рак те ри ше со ци јал но ис кљу чи ва ње 
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осо бе ко ја има од ре ђе ну бо лест (We iss et al., 2006). Ка да су у пи та њу со-
мат ске бо ле сти, стиг ма ти за ци ја до во ди до пре о бра жа ја ди јаг но сти ко ва не 
бо ле сти у не га тив но ста ње осо бе са по ре ме ћа јем (Gi or da na, 2010). Стиг-
ма мо же да до ве де до сни же ног за до вољ ства жи во том и до дис кри ми на-
ци је у свим обла сти ма жи вље ња (за по шља ва ње, парт нер ски, по ро дич ни, 
при ја тељ ски од но си итд.) (Link&Phe lan, 2001). Стиг ма ти зо ва на осо ба има 
осе ћа ње сти да и сра мо те, ни ско са мо це ње ње и из бе га ва или се по вла чи 
из со ци јал них ин тер ак ци ја. На овај на чин стиг ма ути че на по на ша ње па-
ци јен та, ко ји ће те жи ти да са кри је бо лест, ка сни ће у тра же њу по мо ћи или 
ће има ти те шко ће да се при др жа ва зах те ва трет ма на.

Ис тра жи ва ња о стиг ми ве за ној за де мен ци ју ко ја су се спро во ди ла 
у раз ви је ним зе мља ма по ка за ла су да осо бе са де мен ци јом до жи вља ва ју 
стиг ма ти за ци ју и дис кри ми на ци ју у зна чај ној ме ри (Wer ner&Da vid son, 
2004).Спе ци фич ни симп то ми ко ји се ви де код осо ба са де мен ци јом (нпр. 
по ре ме ћај ми шље ња и по на ша ња, не до вољ но во ђе ње ра чу на о хи ги је ни, 
ин кон ти нен ци ја) су ви со ко стиг ма ти зо ва ни у за јед ни ци и здрав стве ним 
уста но ва ма (Gra ham et al., 2003). Сту ди је ко је ис пи ту ју ста во ве јав но сти 
о осо ба ма са де мен ци јом су по ка за ле да осо бе оп ште по пу ла ци је има-
ју ма ло зна ња о бо ле сти, узро ци ма и мо гућ но сти ма трет ма на (Blay et 
al., 2008). Ис тра жи ва ња о стиг ма ти зу ју ћим ста во ви ма пре ма осо ба ма са 
де мен ци јом су ма ло број на, (Wer ner, 2005), а у на шој сре ди ни ра до ва го-
то во и не ма, што ука зу је на нео прав да но за не ма ри ва ње ове по пу ла ци је 
у обла сти ис тра жи ва ња. Циљ из ве де ног ис тра жи ва ња био је утвр ђи ва ње 
сте пе на и ви до ва стиг ма ти за ци је осо ба са де мен ци јом у узор ку оп ште 
по пу ла ци је у Ср би ји.

МЕ ТОД
Узо рак
 
Узор ак су чинила 575 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста из над 16 го ди-

на, раз ли чи тог ни воа обра зо ва ња и за по сле ња из раз ли чи тих гра до ва у 
Ср би ји.У Та бе ли 1 је пред ста вље на струк ту ра ис пи та ни ка у од но су на 
пол, уз раст, ни во обра зо ва ња и за по сле ње.

Табела 1.  Структура узорка по полу, узрасту,  
образовању и запослењу

Пол Узраст Образовање Запослење

Ж M 16-24 25-44 45↑ НСС ССС ВСС Студен. Радн. Служ. Проф.

No. 332 242 271 143 161 63 337 175 142 238 104 71

% 57.7 42.2 47.1 24.9 28 11 58.6 30.5 24.7 41.4 18.1 12.8
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Инструменти и процедура

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен ин тер вју (Crisp et al., 2000, 2005) ко јим 
су се ис пи ти ва ли ста во ви пре ма осо ба ма са де мен ци јом, а ко ји смо за да-
ва ли у фор ми ска ла про це не. Од ис пи та ни ка је тра же но да од го во ре ко-
ли ко се сва ка од осам из ја ва од но си на осо бе са на ве де ним по ре ме ћа јем. 
Из ја ве се од но си ле на те ме ко је су из дво ји ли Хеј ворд и Брајт (Hayward & 
Bright, 1997), ауто ри ко ји су на пи са ли пре глед ли те ра ту ре о стиг ма ти за-
ци ји осо ба са мен тал ним бо ле сти ма. Они су за кљу чи ли да по сто је од ре ђе-
не те ме ко је ука зу ју ка ко се пер ци пи ра ју осо бе са мен тал ним бо ле сти ма: 
као опа сне, не пред ви дљи ве, да је те шко раз го ва ра ти са њи ма, да се мо гу 
окри ви ти за бо лест, да се мо гу са бра ти, да се осе ћа ју дру га чи је од ве ћи-
не љу ди, да бо лест има лош ис ход и да сла бо ре а гу ју на трет ман. За сва ку 
из ја ву ис пи та ни ци су би ра ли од го вор на би по лар ној ска ли. На при мер: 
Опа сан по дру ге -2-1  0  1 2 Ни је опа сан по дру ге.  Да би се ви де ло ка кви 
су ста во ви ис пи та ни ка пре ма сва кој по је ди нач ној тврд њи, од го во ри до би-
је ни на би по лар ној ска ли су на сле де ћи на чин пре ба че ни у ско ро ве: ско-
ро ви -2 и -1 су се ко ди ра ли као не га тив ни, ско ро ви 1 и 2 као по зи тив ни, 
а од го во ри оних ко ји ни су би ли си гур ни или ни су мо гли да од го во ре на 
пи та ње су ко ди ра ни са 0 као не у трал ни. Од ис пи та ни ка смо тра жи ли да 
од го во ре на пи та ња на Ска ли фа ми ли јар но сти одн. да од го во ре да ли су 
има ли кон такт и ка кве је он вр сте, са осо ба ма са де мен ци јом и да на ве ду 
ка ко про це њу ју соп стве но зна ње о на ве де ном по ре ме ћа ју.

РЕЗУЛТАТИ

Не га ти ван став пре ма осо ба ма са де мен ци јом ис по ља ва 16.8% ис пи-
та ни ка, не у тра лан 58.8%, по зи ти ван 24.3% ис пи та ни ка. Нај ве ћи про це-
нат не га тив них ста во ва пре ма осо ба ма са де мен ци јом има ју осо бе ко је 
су се из ја сни ле да има ју ми ни мал но и не што зна ња (укуп но 70.9%) у 
од но су на осо бе ко је су се из ја сни ле да има ју зна ња и има ју мно го зна ња 
(укуп но 29.1%). Ис пи та ни ци ко ји су има ли кон такт са осо ба ма са де-
мен ци јом, у од но су на оне ко ји ни су има ли кон такт, су у ни жем про цен-
ту ис по љи ли не га тив не ста во ве (14.4% вс.17.6%). 

С об зи ром на де мо граф ске ка рак те ри сти ке, нај ве ћи про це нат не га-
тив них ста во ва пре ма осо ба ма са де мен ци јом има ју осо бе уз ра ста 16-19 
го ди на (24.6%), жен ског по ла (54.2%), са сред њом шко лом (62.5%), рад-
нич ког за ни ма ња (52.8%), са до бром-при стој ним при хо ди ма (58.5%). 
Нај ма ње не га тив не из ра же не ста во ве има ју ис пи та ни ци из нај ста ри је 
уз ра сне гру пе (65 го ди на и из над) (9.8%), му шкар ци у од но су на же не 
(18.3%вс.15.8%), осо бе из нај ви ше обра зов не гру пе (25.0%). У Та бе ли 2 
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су пред ста вље ни про цен ту ал но из ра же ни од го во ри ис пи та ни ка пре ма 
кон струк ти ма о де мен ци ји.

Табела 2. Структура одговора испитаника,  
према конструктима о деменцији

Конструкт Дем 1 Дем 2 Дем 3 Дем 4 Дем 5 Дем 6 Дем7 Дем 8

1
N 173 285 291 92 248 282 101 314
% 30.1 49.6 50.6 16 43.1 49 17.6 54.6

2
N 172 169 166 159 162 173 176 157
% 29.9 29.4 28.9 27.7 28.2 30.1 30.6 27.3

3
N 229 120 116 323 164 117 295 98
% 39.8 20.9 20.2 56.2 28.5 20.3 51.3 17

1 негативан скор, 2- неутрални, 3- позитиван скор

(Дем 1) Опасне по друге особе / Нису опасне по друге особе
Укуп но 30.1% ис пи та ни ка сма тра да су осо бе са де мен ци јом опа сне 

по дру ге, 29.8% има не у тра лан став а 39.8% сма тра да осо бе са де мен ци-
јом ни су опа сне по дру ге љу де.

(Дем 2) Не пред ви ди ве / Пред ви ди ве 
Ка да је у пи та њу да ли су осо бе са де мен ци јом пред ви дљи ве или не-

пред ви дљи ве, 49.6% ис пи та ни ка сма тра да су осо бе са де мен ци јом не-
пред ви ди ве, 29.4% има не у тра лан став, а 20.9% сма тра да су осо бе са 
де мен ци јом пред ви ди ве.

(Дем 3) Те шко је раз го ва ра ти са њи ма / Ла ко је раз го ва ра ти са њи ма
По ло ви на ис пи та ни ка (50.6%) сма тра да је са осо ба ма са де мен ци-

јом те шко раз го ва ра ти, 28.9% има не у тра лан став, а 20.2% ис пи та ни ка 
сма тра да је са овим осо ба ма ла ко раз го ва ра ти

(Дем 4) Мо гу са мо се бе да окри вљу ју за ста ње у ко јем се на ла зе/ Не мо гу се 
окри вља ва ти за ста ње у ко јем се на ла зе

Укуп но 16% ис пи та ни ка сма тра да осо бе са де мен ци јом мо гу се бе 
да кри ве за ста ње у ко ме се на ла зе, 27.7% има не у тра лан став, а 56.2% 
ис пи та ни ка сма тра да се осо бе са де мен ци јом не мо гу окри вља ва ти за 
ста ње у ко ме се на ла зе.

(Дем 5) Не ће се по бољ ша ти са трет ма ном / По бољ ша ће се са трет ма ном 
Ма ло ма ње од по ло ви не ис пи та ни ка (43.1%) сма тра да се осо бе са 

де мен ци јом не ће по бољ ша ти са трет ма ном, 28.2% има не у тра лан став, 
а 28.5% сма тра да ће се осо бе са де мен ци јом по бољ ша ти са трет ма ном.
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 (Дем 6) Осе ћа ју се дру га чи је од нас / Осе ћа ју се исто као и ми
Ка да се ис пи ту је да ли се осо бе са де мен ци јом осе ћа ју дру га чи је или 

исто као ми, 49% ис пи та ни ка сма тра да се осо бе са де мен ци јом осе ћа ју 
дру га чи је од нас, 30.1% има не у тра лан став, а 20.3% сма тра да се осе ћа-
ју исто као ми.

(Дем 7) Мо гу да се са бе ру уко ли ко то же ле / Не мо гу учи ни ти ни шта што 
би по бољ ша ло њи хо во ста ње 

Че твр ти на ис пи та ни ка (17.6%) сма тра да осо бе са де мен ци јом мо гу 
да се са бе ру уко ли ко то же ле, 30.6% има не у тра лан став, а 51.3% исп-
та ни ка сма тра да осо бе са де мен ци јом не мо гу учи ни ти ни шта што би 
по бољ ша ло њи хо во ста ње.

(Дем  8) Ни ка да се не мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти / Мо гу се у пот пу но-
сти опо ра ви ти

Укуп но 54.6% ис пи та ни ка сма тра да се осо бе са де мен ци јо ни ка да 
не мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти, 27.3% има не у тра лан став, а 17% сма-
тра да се ове осо бе мо гу у пот пу но сти опо ра ви ти. У Та бе ли 3 су пред-
ста вље не ин тер ко ре ла ци је кон струк та о осо би са де мен ци јом. Уви ђа се 
да су ко ре ла ци је пре те жно уме ре не, а да нај ма ње ко ре ли ра са дру гим 
кон струк ти ма, кон структ о пред ви ди во сти/не пред ви ди во сти осо ба са 
де мен ци јом. 

Табела 3. Интеркорелације конструката скале

ДЕМ2 ДЕМ3 ДЕМ4 ДЕМ5 ДЕМ6 ДЕМ7 ДЕМ8

ДЕМ1 .239** .184** .296** -.163** -.033 .222** -.226**

ДЕМ2 .316** -.051 .060 .035 -.115** .112**

ДЕМ3 -.019 .050 .196** -.162** .096*

ДЕМ4 -.346** -.172** .437** -.442**

ДЕМ5 .095* -.437** .521**

ДЕМ6 -.250** .220**

ДЕМ7 -.583**

** корелација значајна на ниову 0.01
* корелација значајна на ниову 0.05

Ис пи та ни ци ко ји сма тра ју да су осо бе са де мен ци јом не пред ви-
ди ве та ко ђе сма тра ју да је са овим осо ба ма те шко раз го ва ра ти, да не 
мо гу да ути чу на по бољ ша ње свог ста ња и да се не мо гу у пот пу но сти 
опо ра ви ти.



СТИГМАТИЗАЦИЈА ОСОБА СА ДЕМЕНЦИЈОМ 395

При ме ном не па ра ме триј ске ана ли зе ва ри јан се је уоче на ста ти-
стич ки зна чај на раз ли ка ме ђу ис пи та ни ци ма ко ји има ју раз ли чит сте-
пен зна ња у ве зи де мен ци је (H=12.037, df=3, p=0.007). Ка да се по сма-
тра раз ли ка у од го во ри ма из ме ђу по је ди нач них ми шље ња, уви ђа се да 
ис пит ни ци са нај ви шим са мо про це ње ним сте пе ном зна ња о де мен ци ји 
сма тра ју да су ове осо бе пред ви ди ве (H=15.961, df=3, p=.001), и да је 
ла ко раз го ва ра ти са њи ма (H=11.736, df=3, p=.008) не го што сма тра ју 
ис пи та ни ци ко ји има ју ни жи сте пен зна ња о де мен ци ји. Рад ни ци ви ше 
не го слу жбе ни ци сма тра ју да мо же мо да окри вљу је мо ове осо бе за ста ње 
у ко ме се на ла зе (H=7.764, df=2, p=.021), као и то да се ове осо бе мо гу у 
пот пу но сти опо ра ви ти (H=7.079, df=2, p=.029), не го што се са тим сла жу 
осо бе са про фе си о нал ним за ни ма њем. 

ДИ СКУ СИ ЈА

По да ци до би је ни у на шем ис тра жи ва њу ука зу ју да јав ност не стиг-
ма ти зу је осо бе са де мен ци јом у ве ли ком про цен ту (16.8%)  као што их 
не сма тра опа сним (30.1%)  и не окри вљу је их за њи хо во ста ње (16.0%).  
Не до ста так од го вор но сти за соп стве ну суд би ну и опа жа ње да осо бе са 
де мен ци јом ни су опа сне по дру ге мо же би ти об ја шње ње за ма ли про це-
нат не га тив них осе ћа ња пре ма овим осо ба ма, јер је атри бут опа сно сти 
глав ни атри бут ко ји се по ве зу је са стиг ма ти зу ју ћим про це сом ве за ним 
за мен тал не бо ле сти (Link&Phe lan, 2001).  Ви е нер и са рад ни ци (Wi e ner, 
Pe rry &Mag nus son,1988) су по ре ди ли опа жа ње осо ба ко је су има ле ста-
ње за ко је се сма тра да је лич но по на ша ње до при не ло по ја ви бо ле сти 
(АИДС и го ја зност) у од но су на ста ња за ко је се ве ру је да па ци јент не 
сно си од го вор ност (Пар кин со но ва бо лест, мул ти пла скле ро за). Утвр ди-
ли су ви ше са жа ље ња и по ма жу ћих емо ци о нал них од го во ра, а ма ње бе са 
пре ма осо ба ма ко је ни су сво јим по на ша њем до при не ле ста њу у ко ме се 
на ла зе (We i ner et al., 1988). Стиг ма и окри вља ва ње не мо ра ју да се по ја ве 
код па ци је на та са од ре ђе ном ди јаг но зом, што их чи ни ма ње из ло же ним 
од ба ци ва њу и кри ти ко ва њу, а ви ше при јем чи вим за до би ја ње по мо ћи 
(Ray et al., 1992).  У на ве де ном слу ча ју, ди јаг но стич ка озна ка во ди до ја-
сног бе не фи та за па ци јен те као што је до би ја ње од го ва ра ју ћег трет ма на 
или по др шке.

У на шем ис тра жи ва њу нај ве ћи про це нат не га тив них ста во ва пре ма 
осо ба ма са де мен ци јом ис по ља ва ју осо бе ко је су се из ја сни ле да има ју 
ма ло зна ња (укуп но 70.9%) у од но су на осо бе ко је су се из ја сни ле да 
има ју до ста зна ња (укуп но 29.1%). Ис пит ни ци са нај ви шим са мо про це-
ње ним сте пе ном зна ња о де мен ци ји сма тра ју да су ове осо бе пред ви ди-
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ве, да је ла ко раз го ва ра ти са њи ма, да се не мо гу окри вља ва ти за ста ње 
у ко ме се на ла зе и да се не мо гу опо ра ви ти са трет ма ном, не го што сма-
тра ју ис пи та ни ци ко ји има ју ни жи сте пен зна ња о де мен ци ји. Овај на лаз 
је у скла ду са ис тра жи ва њи ма чи ји ре зул та ти ука зу ју да еду ка ци ја и по-
раст зна ња до во де до по бољ ша ња ста во ва пре ма осо ба ма ко је су пред мет 
стиг ма ти за ци је и дис кри ми на ци је (Cor ri gan&Penn,1999).

Ис пи та ни ци ко ји има ју нај ви ше зна ња као и они ко ји су има ли 
кон такт са осо ба ма са де мен ци јом по ка зу ју по зи тив ни је ста во ве пре-
ма њи ма, осим ста ва да се не ће по бољ ша ти и у пот пу но сти опо ра ви ти 
са трет ма ном. На ла зи по твр ђу ју ре зул та те прет ход них ис тра жи ва ња да 
кон такт до при но си ре дук ци ји стиг ма ти зу ју ћих ми шље ња пре ма осо ба-
ма са мен тал ним бо ле сти ма, (Cor ri gan et al., 2001) осим ми шље ња о по-
бољ ша њу са трет ма ном и опо рав ку у це ло сти. Мо же мо ре ћи да на ве де ни 
ре зул та ти ука зу ју на ре а ли стич но са гле да ва ње ста ња ко је иде упо ре до са 
по зи тив ним при сту пом.

Нај не га тив ни је са гле да ва ње осо ба са де мен ци јом има ју ис пи та ни ци 
нај мла ђе уз ра сне гру пе (16-19 год.) ко је се мо же об ја сни ти не га тив ним 
сте ре о ти пи ма ве за ним за ста рост и ста ре осо бе, а за тим и за са му бо-
лест. Не га тив не ста во ве има ју ви ше же не, што је на лаз ко ји је су про тан 
на ла зи ма ве ћи не ис тра жи ва ња ко ја су утвр ди ла да же не из ра жа ва ју ма-
ње од ба ци ва ња и има ју по зи тив ни је ста во ве због тра ди ци о нал но при-
пи си ва не уло ге пру жа ња не ге и бри ге на ро чи то у кон тек сту пру жа ња 
не ге у слу ча ју де мен ци је (An ger mayer et al., 1998).  Мо жда се не га тив ни 
ста во ви же на мо гу об ја сни ти, као и ста во ви нај мла ђе уз ра сне гру пе, не-
га тив ним сте ре о ти пи ма ве за ним за ста рост, а за тим и за са му бо лест. 
По зи тив ни је ста во ве има ју осо бе нај ста ри је уз ра сне гру пе (из над 65 го-
ди на), ве ро ват но због при па да ња на ве де ној вул не ра бил ној гру пи.  

Нај ве ћи про це нат стиг ма ти зу ју ћих ста во ва је ве зан за трет ман и 
опра вак осо ба са де мен ци јом, 43.1% ис пи та ни ка сма тра да осо бе са 
де мен ци јом не ма ју ко ри сти од трет ма на и да се не мо гу у пот пу но сти 
опо ра ви ти са трет ма ном (54.6%). Овај на лаз је у скла ду са ис тра жи ва-
њем Кри спа (Crisp, 2000) ко ји је та ко ђе утвр дио ви сок про це нат стиг-
ма ти зу ју ћих ста во ва ве за них за опо ра вак осо ба са де мен ци јом. Сли-
чан про це нат не га тив них ста во ва ве за них за по бољ ша ње са трет ма ном 
(33.2%) и опо ра вак (51.4%) се ве зу је за осо бе са схи зо фре ни јом (Crisp, 
2000; Ми ла чић-Ви до је вић и сар., 2013). Ка да се де мен ци ја по сма тра 
као не по же љан део при род ног про це са ста ре ња уме сто па то ло шког 
ста ња, део стиг ме укљу чу је ве ро ва ње да се ста ње не мо же по бољ ша-
ти трет ма ном. Иако је ја сно да је де мен ци ја огра ни ча ва ју ће ис ку ство, 
мно ге осо бе са де мен ци јом су у ста њу да одр же сми сле не ак тив но сти 
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и од но се, на ро чи то у ра ној фа зи бо ле сти. Ка ко де мен ци ја на пре ду је 
до ла зи до ког ни тив не, емо ци о нал не и оп ште де те ри о ра ци је, али оно 
што се оче ку је од трет ма на је оп ти мал на до бро бит, а не од су ство бо ле-
сти.Те ра пиј ски ни хи ли зам ко ји је пра тио са гле да ва ње де мен ци је кроз 
ме ди цин ски дис курс је да нас про ме њен са гле да ва њем фак то ра ко ји 
до при но се опо рав ку као што су, по ве ћа но при зна ње уло ге ко ри сни-
ка, при хва та ње со ци јал ног мо де ла оме те но сти, пре по зна ва ње стиг ме и 
про мо ци ја со ци јал не ин клу зи је. 

ЗА КљУ ЧАК

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да при ри пад ни ци узор ка оп ште по-
пу ла ци је у Ср би ји не ис по ља ва ју у ве ли ком про цен ту не га тив не ста во ве 
пре ма осо ба ма са де мен ци јом. Опа жа ње да ове осо бе ни су опа сне по 
дру ге као и да ни су од го вор не за ста ње у ко ме се на ла зе мо же би ти об-
ја шње ње за ма ли про це нат ис по ље них не га тив них ста во ва. Као зна ча јан 
по да так у овом ис тра жи ва њу мо же мо на ве сти да ис пи та ни ци сма тра ју 
да осо бе са де мен ци јом не ће има ти ко ри сти од трет ма на и да се не ће у 
пот пу но сти ни ка да опо ра ви ти. Сте пен до ко га па ци јен ти, њи хо ве по ро-
ди це и јав ност има ју не тач на уве ре ња да трет ман ни је од ко ри сти ути че 
и на сма ње ње оба ве за дру штва да фи нан си ра ју ле че ње и при ступ па ци-
јен та трет ма ну. У не ким слу ча је ви ма ди јаг но за де мен ци је се ко ри сти да 
ис кљу чи осо бе из не ких ви до ва здрав стве не за шти те као што је бол нич-
ко ле че ње или сме штај у до мо ве за пен зи о не ре (осим у оне са по себ ним 
је ди ни ца ма за осо бе са де мен ци јом) (Gra ham et al., 2003). Кам па ње ко је 
има ју за циљ ре дук ци ју стиг ма ти зу ју ћих ста во ва би тре ба ло да омо гу ће 
кон такт са осо ба ма са де мен ци јом ко је има ју ма њи сте пен ког ни тив ног 
гу бит ка и да ши ру јав ност упо зна ју са ор ган ским узро ци ма де мен ци је 
ко је се мо гу по бољ ша ти са трет ма ном. По треб но је ци ља но се обра ти ти  
гру па ма ко је ис по ља ва ју не га тив не ста во ве, као што су  осо бе са нај ма ње 
про це ње ним сте пе ном зна ња, без кон так та са осо ба ма са де мен ци јом, 
мла де осо бе, осо бе жен ског по ла. Ле ка ри би тре ба ло да учи не на пор и 
по диг ну свест и зна ње код осо ба оп ште по пу ла ци је, на ро чи то оних гру-
па код ко јих су за бе ле же ни не га тив ни ста во ви, пру жа ју ћи им аде кват но 
зна ње о овој бо ле сти и еду ка ци ју. Стиг ма ти зу ју ћа ми шље ња у по гле ду 
не мо гућ но сти по бољ ша ња са трет ма ном се мо гу ре ду ко ва ти еду ка ци јом 
јав но сти о ко ри сти ма и ефек ти ма ле че ња де мен ци је, у исто вре ме се и 
осо бе са де мен ци јом мо гу охра бри ти да го во ре о сво јим ис ку стви ма и 
осе ћа њи ма ве за них за стиг му, а за тим им се мо же пру жи ти по моћ да 
по ста ну ма ње осе тљи ви на стиг ма ти за ци ју.
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STIGMATIzATION, PERSONS WITH DEMENTIA

IVONA MILAČIĆ VIDOJEVIĆ & MARIJA ČOLIĆ 

University of Belgrade,  
Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY

Aim: To determine the degree and the nature of stigmatizing opinions 
towards persons with dementia.

Method: The sample encompassed 575 subjects of both sexes,  over 
16 years old,  of various levels of education and of different types of em-
ployment. The scale assessment for exploring attitudes towards the persons 
with mental illnesses (Crisp et al., 2000, 2005) was applied. Participants 
were asked to answer to which degree each of eight statements of the scale 
refers to persons with dementia (on five-point bipolar scale).

Demographic characteristic regarding, the highest percents of negative 
attitudes displayed participants aged 16-19 (16.8%), female (54.2%), with 
secundary education (62.5%), with medium to good incomes (58.5%) and 
workers (52.8%)  The least negative attitudes displayed oldest participants 
(over 65) and participants of highest education (25.0%). Less negative at-
titudes displayed men then women (15.8% vs 18.3%). 

30.1% of participants percieve persons with dementia as dangerous, 
49.6% as unpredictable, 50.8% as difficult to talk with. 49% of respondents 
believe that persons with dementia feel different in comparison to others, 
56.2% believe that they can not be blamed for the situation in which they 
find themselves, 51.3% believe that persons with dementia can not do any-
thing to improve their condition, 43.1% that these people will not benefit 
from treatment and 54.6% that they can not fully recover.

Conclusion: stigmatization attitudes regarding the inability to improve 
with treatment can be reduced through education of the public about the 
benefits and effects of the treatment of dementia. At the same time, per-
sons with dementia can be ecouraged to talk about their experiences and 
feelings connected to stigma and to diminish vulnerability about being stig-
matized.

KEY WORDS:  mental illness, stigmatization, dementia
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МЕМОРИЈА  КОД  ОСОБА  СА  ЕПИЛЕПСИЈОМ  
– ПРЕГЛЕД  ИСТРАЖИВАЊА

Невена Бажалац 

Универзитет у Београду, 
 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Пре глед број них ис тра жи вач ких ра до ва са под ру чи ја епи леп си је ука зу је 
на мно штво ме ха ни за ма ко ји мо гу до при не ти пре ки ду ме мо риј ских функ ци ја 
код ових осо ба. Ука за но је на зна чај хи по кам пу са за нор мал но функ ци о ни са ње 
ме мо ри је, као и ва жност опе ра ци је у трет ма ну па ци је на та са епи леп си јом 
ме ди јал ног тем по рал ног ре жња. Ка ко се ле ви тем по рал ни ре жањ сма тра до-
ми нант ним за је зич ке функ ци је, ње го во оште ће ње се по ве зу је са оште ће њем 
ме мо ри је вер бал них по да та ка, а де сни, не до ми нант ни тем по рал ни ре жањ 
се сма тра ва жним за уче ње и ме мо ри са ње по да та ка ко је је те шко вер ба ли-
зо ва ти. До ка за но је да је ко ре ла ци ја из ме ђу де фи ци та ви зу ел не ме мо ри је и 
епи леп си је де сног тем по рал ног ре жња ја ча, не го ко ре ла ци ја из ме ђу де фи ци та 
вер бал не ме мо ри је и епи леп си је ле вог тем по рал ног ре жња. Ва жно је зна ти да 
су де ца са хро нич ном епи леп си јом под ве ћим ри зи ком за на ста нак про бле ма 
и те шко ћа у по сти за њу од ре ђе ног ци ља, у по ре ђе њу са де цом без на па да или 
де цом са дру гим хро нич ним обо ље њи ма.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: епи леп си ја, ме мо ри ја, хи по кам пус, де фи ци ти.

УВОД

Епи леп си ја је на гло на ста ли и про ла зни по ре ме ћај функ ци је мо зга, 
ко ји пре ста је на гло и има тен ден ци ју за по на вља њем. На пад се ја вља 
иако су ме та бо ли зам и кр во ток пре то га би ли нор мал ни. Епи леп сиј ска 
ак тив ност под ра зу ме ва па рок си змну про ме ну функ ци је не у ро на: обич-
но је то па рок си змно пра жње ње, али и ин хи би ци ја мо же би ти епи леп-
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сиј ска. Епи леп си ја се од ли ку је по на вља њем на па да (Ра до ји чић, 2006). 
Под епи леп си јом се под ра зу ме ва хро нич но не у ро ло шко обо ље ње, ко-
је се ка рак те ри ше спон та ним по на вља њем  епи леп тич ких на па да услед 
по вре ме ног, из не над ног, екс це сив ног и на глог ло кал ног пра жње ња си ве 
ма се (Апо стол ски и сар., 2009).

Епи леп си ја се ма ни фе сту је као епи леп сиј ски на пад, ко ји мо же би ти 
у ви ду кон вул зи ја, из ме на и по ре ме ћа ја све сти, на дра жај них фе но ме на 
од стра не по је ди них де ло ва мо зга или ком би на ци ја тих по ја ва (Ра до ји-
чић, 2006). „Епи леп си ју као хро нич ну бо лест ка рак те ри шу ЕЕГ про ме не 
ко је се ре ги стру ју не са мо то ком (ик тал но), већ и ван на па да (ин тер ик-
тал не епи леп ти форм не про ме не). Њи хо во при су ство ван на па да ука зу је 
на скло ност да се епи леп тич ки на па ди спон та но по на вља ју. Ме ђу тим, 
од су ство ин тер ик тал них епи леп ти форм них ЕЕГ про ме на не ис кљу чу је 
кли нич ки по ста вље ну ди јаг но зу епи леп си је, јер је ЕЕГ код мно гих бо-
ле сни ка са епи леп си јом нор ма лан (15-50%). Због то га се пре по зна ва ње 
епи леп си је за сни ва пре све га на кли нич ким кри те ри ју ми ма“ (Апо стол-
ски и сар., 2009, стр. 166).

Ра до ји чић (2006), пси хич ке про ме не код осо ба са епи леп си јом де ли 
на про ла зне и трај не. У про ла зне пси хич ке про ме не спа да ју: по стик ту-
сна су мрач на ста ња, на сил но по на ша ње и агре сив ност, кон фу зна ста ња, 
су мрач на ста ња и ма нич но де пре сив не ма ни фе ста ци је. Сни же ње ког-
ни тив них функ ци ја и из ме не по на ша ња ни су рет ке по ја ве код осо ба са 
епи леп си јом, и мо гу се ја ви ти за вре ме, по сле и из ме ђу на па да. Спо ро 
ми шље ње, те шко ће у уче њу, сма ње ње па жње и по ре ме ћа ји пам ће ња на-
ста ју услед по ре ме ћа ја у аре а лу мо зга ко ји уче ству је у на па ди ма. У трај-
не пси хич ке про ме не спа да ју де мен ци ја, ко ја се рет ко ја вља, за тим, тзв. 
епи леп сиј ски ка рак тер, раз дра жљи вост и на пра си тост. 

Пам ће ње је ког ни тив на функ ци ја ко ја омо гу ћа ва за др жа ва ње од ре-
ђе не ин фор ма ци је и ње но при зи ва ње, тј. по нов но ста вља ње на рас по ла-
га ње све сти (Апо стол ски и сар., 2009). Ме мо ри ја је јед на од нај зна чај ни-
јих функ ци ја на шег мо зга, ко ја по ве зу је на шу про шлост и са да шњост, и 
да је нам осе ћај кон ти ну и те та у вре ме ну. Те шко ће у ме мо ри ји мо гу до ве-
сти до оне спо со бља ва ју ћих ефе ка та у со ци јал ном, рад ном и сва ко днев-
ном жи во ту. Осо бе са епи леп си јом су под ви со ким ри зи ком за оште ће ње 
ме мо ри је (Bel lon, 2007).

У до ступ ној ли те ра ту ри (Bel lon, 2007., Апо стол ски и сар., 2009), мо-
гу ће је уочи ти по де лу ме мо ри је на: крат ко трај ну-рад ну ме мо ри ју и ду го-
трај ну ме мо ри ју. Крат ко трај на-рад на ме мо ри ја об у хва та за др жа ва ње и 
мо гућ ност при се ћа ња спе ци фич них ин фор ма ци ја (до га ђа ји, ре чи, бро је-
ви) на кон пе ри о да од не ко ли ко ми ну та до не ко ли ко са ти. За овај тип пам-
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ће ња је по треб на аде кват на функ ци ја ме ди јал ног тем по рал ног ре жња, по-
себ но хи по кам пу са и па ра хи по кам пал них струк ту ра (Апо стол ски и сар., 
2009). Крат ко трај на-рад на ме мо ри ја се ко ри сти ка да чи та мо, слу ша мо, 
ра чу на мо. Та да је по треб но да при вре ме но скла ди шти мо ин фор ма ци је, 
ка ко би смо из вр ши ли од ре ђе ни за да так. Ме ђу тим, ка да се ис ко ри сти, ин-
фор ма ци ја ви ше ни је по треб на, па се бр зо од ба цу је (Bel lon, 2007). 

Ду го трај на ме мо ри ја пред ста вља за др жа ва ње ин фор ма ци ја дуг вре-
мен ски пе ри од. Ду го трај на ме мо ри ја се де ли на два ти па: епи зод ну ме-
мо ри ју ко ја укљу чу је пам ће ње до га ђа ја и де ша ва ња, и се ман тич ку ме-
мо ри ју ко ја укљу чи је зна ња о све ту. Јед на те о ри ја је, да ин фор ма ци је 
ни кад не не ста ју из ме мо ри је, већ по ста ју све ма ње до ступ не. Не мо гућ-
ност се ћа ња до га ђа ја из про шло сти мо же би ти је дан од нај стре сни јих 
аспе ка та оште ће ња ме мо ри је, и чест је про блем код осо ба са епи леп си-
јом  (Bel lon, 2007). “Прет по ста вља се да се овај тип пам ће ња ди фу зно за-
др жа ва („скла ди шти“) у струк ту ра ма нео кор тек са и за ње го во оште ће ње 
су по треб не ди фу зне ле зи је нео кор ти кал них струк ту ра“ (Апо стол ски и 
сар., 2009, стр. 192).

Сма тра се да од ра сли и де ца мо гу ко ри сти ти раз ли чи те ког ни тив не 
стра те ги је у об ра ди ви зу ел не ме мо ри је. Код од ра слих, за скла ди ште ње 
ин фор ма ци ја се ко ри сте вер бал ни и не вер бал ни ме мо риј ски си сте ми, 
што под ра зу ме ва ко ри шће ње ве ће по вр ши не мо зга. Код де це, за раз ли ку 
од од ра слих, ви зу ел но про це си ра ње је ве ро ват но до ми нант но и ви зу ел ни 
сти му лус се чу ва у ви зу ел ној ме мо ри ји. Та ко се ди со ци ја ци ја из ме ђу ви-
зу ел не и вер бал не ме мо ри је ме ња то ком жи вот ног ве ка, где је зик по ста је 
све ви ше укљу чен у ме мо ри са ње ин фор ма ци ја (Gu i ma ra es et al., 2006). 

Основ ни циљ овог ра да је да, кроз пре глед ис тра жи ва ња пру жи 
здрав стве ним и обра зов ним рад ни ци ма, ко ји ра де са осо ба ма са епи леп-
си јом, мо гућ ност да бо ље упо зна ју ка рак те ри сти ке њи хо вог ког ни тив ног 
функ ци о ни са ња, пре све га ме мо ри је. По зна ва ње ових ка рак те ри сти ка је 
ва жно ка ко би се са овим осо ба ма спро ве ла аде кват на про це на, трет ман 
и еду ка ци ја. 

НА КО ЈИ НА ЧИН ЕПИ ЛЕП СИ ЈА ПО ГА ЂА МЕ МО РИ ЈУ 

Оште ће ња уче ња и пам ће ња па ци јен ти ма са епи леп си јом пред ста-
вља ју зна ча јан те рет. Мно штво ме ха ни за ма мо же до при не ти пре ки ду 
ме мо риј ских функ ци ја код ових осо ба. Нај че шће на во ђен раз лог оште-
ће ња ме мо риј ских функ ци ја је гу би так не у ро на хи по кам пу са, нпр. код 
ста тус епи леп ти ку са или тра у ме мо зга. Осим то га, че сти на па ди, чак и 
у од су ству по вре де не у ро на мо гу до ве сти до сни же ња уче ња и пам ће ња. 
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Та ко ђе је мо гу ће да хро нич на, пер зи стент на дис функ ци ја лим бич ког 
си сте ма, ко ја је ка рак те ри сти ка епи леп си је, узро ку је сма ње ње ме мо ри-
је, чак и у од су ству не у рон ских по вре да и на па да. Раз у ме ва ње при ро де 
ме мо риј ских де фи ци та код епи леп си је је ва жно, јер ће оно де фи ни са ти 
те ра пиј ске по ступ ке и трет ман  (Ma za ra ti, 2008).

Епи леп тич ни на па ди на ви ше на чи на мо гу по го ди ти ме мо ри ју.
Пр ву фа зу у про це су пам ће ња чи ни па жња. Епи леп си ја мо же успо-

ри ти бр зи ну об ра де ин фор ма ци ја и огра ни чи ти па жњу. Ка да по сто је те-
шко ће у овој пр вој фа зи, ме мо ри ја је по го ђе на за то што ин фор ма ци ја 
ни је до бро при мље на.

Дру гу фа зу чи ни трај но скла ди ште ње ин фор ма ци ја у мо згу. Те шко-
ћа да се но ва ин фор ма ци ја кон со ли ду је, сма тра се про бле мом скла ди-
ште ња, ко ји на ста је и због струк тур них про бле ма у де ло ви ма мо зга од-
го вор ним за ме мо ри ју, ко ји су обич но по го ђе ни код епи леп си је. 

По след ња фа за зах те ва да мо зак про на ђе и ис ко ри сти ин фор ма ци је 
ко је је ускла ди штио. Не ке осо бе са епи леп си јом, опи су ју по те шко ће при 
овом про це су, го во ре ћи да зна ју ин фор ма ци је, са мо не мо гу да их се се-
те у да том тре нут ку (Bel lon, 2007).

Осо бе са епи леп си јом тем по рал ног ре жња мо гу има ти те шко ће да 
се се те до га ђа ја из про шло сти, од но сно мо же се ја ви ти ре тро град на ам-
не зи ја. Та ко ђе, ста тус епи леп ти кус мо же не га тив но ути ца ти на ме мо-
риј ске функ ци је (Bel lon, 2007).

Пост-ик тал ни пе ри од - на кон на па да осо ба се мо же осе ћа ти кон фу-
зно, има ти муч ни ну, гла во бо љу, а ин фор ма ци је об ра ђи ва ти спо ри је не го 
ина че. Ни је нео бич но да па жња, скла ди ште ње и об ра да ин фор ма ци ја 
бу ду по го ђе ни у овом пе ри о ду (Bel lon, 2007).

Ан ти е пи леп ти ци има ју сво је до бре стра не, али су опи са ни слу ча-
је ви не га тив ног ути ца ја на па жњу и ме мо ри ју код узи ма ња ве ћих до за. 
Ме ђу тим, су прот но од ово га, не ки па ци јен ти го во ре да им ан ти е пи леп-
ти ци по ма жу пам ће ње, ве ро ват но за то што им кон тро ли шу на па де (Bel-
lon, 2007).

Опе ра ци ја – Пре ма Гол би и сар. (Golby et al., 2002), опе ра ци ја је ве о-
ма ва жна у трет ма ну па ци је на та са епи леп си јом ме ди јал ног тем по рал ног 
ре жња. Код ових ис пи та ни ка по сто је уче ста ли пар ци јал ни на па ди по ре-
клом из оште ће ног хи по кам пу са. Код па жљи во ода бра них ис пи та ни ка, 
тем по рал на ло бек то ми ја са ре сек ци јом ме зи јал них струк ту ра, мо же зна-
чај но сма њи ти или ели ми ни са ти на па де код 90% па ци је на та. Иза зов код 
опе ра ци је у па ци је на та са епи леп си јом је да се ком плет но укло не де ло ви 
мо зга ко ји су фо кус на па да, а да се при том не иза зо ву зна чај ни по сто пе-
ра тив ни де фи ци ти. Ис пи та ни ци  са ду го трај ном епи леп си јом мо гу има-
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ти раз ли чи ту ана том ску ло ка ли за ци ју не у ро ло шких функ ци ја, као што је 
ме мо ри ја, због це ре брал не ре ор га ни за ци је на ста ле као по сле ди ца бо ле-
сти. По зна ва ње ове функ ци о нал не ана то ми је је нео п ход но ка да се пла ни-
ра ре сек ци ја,а осла ња се на ком плекс пре о пе ра тив них ева лу а ци ја (Golby 
et al., 2002). Опе ра ци ја де сног тем по рал ног ре жња но си са со бом ма ли 
ри зик за на ста нак до дат них ког ни тив них не до ста та ка. Ме ђу тим по сто је 
сту ди је ко је из ве шта ва ју о уме ре ним па до ви ма ког ни тив них функ ци ја на-
кон опе ра ци је (Gle ib ner, Helm sta ed ter, El ger, 1998).

Упр кос опре зној пре о пе ра тив ној ева лу а ци ји, по сто је ћи ме мо риј ски 
де фи ци ти се мо гу по гор ша ти или се по ја ви ти но ви на кон опе ра ци је. Па-
ци јен ти са нај ма њим оште ће њем хи по кам пу са у ко јем је фо кус на па да 
(по ка за ним на маг нет ној ре зо нан ци), има ју нај ма ње оште ће ње ме мо-
ри је пре опе ра ци је, али нај ве ће опа да ње ме мо риј ских функ ци ја на кон 
опе ра ци је (Ox bury, Ox bury, 1989; Tre ne rry et al., 1993, пре ма Golby et 
al., 2002). Па ци јен ти са те шким оште ће њем ме мо ри је пре опе ра ци је по-
ка зу ју ма ла по гор ша ња на кон опе ра ци је, а у не ким слу ча је ви ма чак и 
на пре дак (Tre ne rry et al., 1993, пре ма Golby et al., 2002).

Код не ких ис пи та ни ка ја вља се оште ће ње ме мо ри је на кон опе ра ци је 
тем по рал ног ре жња. Лент и сар. (Lendt et al., 1999, пре ма Gu i ma ra es et 
al., 2006) су про це њи ва ли па жњу, ме мо ри ју, је зик и прак си ју код 20 де це 
уз ра ста 10 до 16 го ди на, пре и по сле ре сек ци је тем по рал ног ре жња. У 
пре о пе ра ци о нал ној ева лу а ци ји ни су на шли ни ка кву раз ли ку из ме ђу ис-
пи та ни ка са епи леп си јом тем по рал ног ре жња и ис пи та ни ка из кон трол-
не гру пе у ве зи са ви зу ел ном и вер бал ном ме мо ри јом. Са дру ге стра не, 
де ца са епи леп си јом тем по рал ног ре жња има ла су знат но ни жи ни во 
је зич ке пер фор ман се.

Сту ди ја ко ју су спро ве ли Глиб нер, Хелм сте дер и Ел гер (Gle ib ner, 
Helm sta ed ter, El ger, 1998), је оце ни ла ког ни тив не функ ци је де сне хе-
мис фе ре код па ци је на та са скле ро зом де сног хи по кам пу са код ко јих 
је из вр ше на се лек тив на амиг да ло хи по кам пек то ми ја, и код па ци је на та 
ко ји ма је из вр ше на ре сек ци ја де сног тем по рал ног ре жња, при че му је 
нео ште ће но тки во хи по кам пу са. Не у роп си хо ло шка ис пи ти ва ња су из-
вр ше на пре о пе ра тив но и 3 ме се ца на кон опе ра ци је. Пре о пе ра тив ни ре-
зул та ти ука зу ју на не до стат ке ви зу ел не ме мо ри је са мо код па ци је на та 
са скле ро зом хи по кам пу са. Ови ис пи та ни ци су по сти гли зна чај но ло ши-
је ре зул та те у ви зу ел ној ме мо ри ји не го ис пи та ни ци са екс тра хи по кам-
пал ном па то ло ги јом чи ја су по стиг ну ћа би ла ис под про се ка у од но су на 
здра ве ис пи та ни ке. Де фи ци ти ви зу ел не ме мо ри је не мо гу се при пи са ти 
оште ће ним ви зу о кон струк тив ним спо соб но сти ма (Gle ib ner, Helm sta ed-
ter, El ger, 1998).
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Код де це, про фил оште ће ња пам ће ња на кон опе ра ци је је сли чан 
оном код од ра слих. Адамс и сар. (Adams et al., 1990, пре ма Gu i ma ra es 
et al., 2006) ука за ли су на пад вер бал не ме мо ри је на кон ле ве тем по рал-
не ло бек то ми је, али да не ма ни ка квих про ме на на кон де сне ло бек то-
ми је. Гли снер и сар. (Gle is sner et al., 2002, пре ма Gu i ma ra es et al., 2006) 
су при ме ти ли да је пад вер бал не ме мо ри је, 3 ме се ца на кон опе ра ци је, 
био по ве зан са ле вом ре сек ци јом и ви со ким пре о пе ра ци о ним ре зул та-
том при ева лу а ци ји. Ме ђу тим, го ди ну да на ка сни је, де ца су по ка за ла 
од ре ђен на пре дак, ко ји се при пи су је ве ли кој пла стич но сти и не зре ло сти 
мо зга. Лент ( Lendt et al., 1999, пре ма Gu i ma ra es et al., 2006) ука зу је на 
зна ча јан на пре дак у обла сти је зи ка и па жње на кон тем по рал не ре сек ци-
је, али и да не ма про ме на у пам ће њу. 

Гу и ма рес и сар. (Gu i ma ra es et al., 2006) го во ре о сту ди ји у ко јој је ис-
пи ти ва но 30 де це и гру па од ра слих осо ба, са ујед на че ном па то ло ги јом, 
по чет ком епи леп си је, стра ном ле зи је и вр стом опе ра ци је. Не у роп си хо-
ло шка про це на је из вр ше на 3 и 12 ме се ци на кон опе ра ци је. Три ме се ца 
на кон опе ра ци је и де ца и од ра сли, ко ји су про шли ре сек ци ју тем по рал-
ног ре жња, по ка за ли су зна чај не те шко ће у вер бал ном уче њу. Ме ђу тим, 
го ди ну да на на кон опе ра ци је, де ца су се опо ра ви ла и би ла спо соб на као 
и пре опе ра ци је, док су од ра сли и да ље по ка зи ва ли не до стат ке. То ком 
пр ве го ди не, де ца ко ја су про шла ре сек ци ју тем по рал ног ре жња, има ла 
су по бољ ша ње у ви зу ел ној ме мо ри ји, као и по бољ ша ње пам ће ња и кон-
тро ле на па да. Ауто ри за кљу чу ју да ови по да ци ну де до дат не до ка зе да је 
пла стич ност мо зга и опо ра вак не у роп си хо ло шких функ ци ја ве ћи у де-
тињ ству. Ово је ва жно ка да се раз ма тра ра на опе ра ци ја. 

Би кер-Ско вил и Мил нер (Be ec her-Sco vil le, Mil ner, 1957) су ис пи ти-
ва ли ме мо ри ју и ин те ли ген ци ју код 10 осо ба ко је су пре тр пе ле би ла те-
рал ну ре сек ци ју ме ди јал ног тем по рал ног ре жња. Ре зул та ти ових сту ди ја 
ука зу ју на зна чај хи по кам пу са за нор мал но функ ци о ни са ње ме мо ри је. 
Сва ки пут ка да су хи по кам пус и хи по кам пал ни ги рус би ли би ла те рал-
но оште ће ни то ком опе ра ци је, про на ђен је де фи цит у ме мо ри ји. Уче-
ста лост и озбиљ ност на па да код осо ба са епи леп си јом је у ве ли кој ме-
ри сма ње на го ди ну да на на кон опе ра ци је, и иако су ис пи та ни ци и да ље 
има ли ма ње или ве ће на па де, ови на па ди ни су оста вља ли по стик ту сне 
про ме не као ра ни је, па су сто га па ци јен ти мо гли да сма ње до зу ле ко-
ва. Што се ти че оп ште ин те ли ген ци је, она је код ових ис пи та ни ка би ла 
ма ло по бољ ша на на кон опе ра ци је, ве ро ват но за то што су ис пи та ни ци 
би ли ма ње по спа ни не го ра ни је (Be ec her-Sco vil le, Mil ner, 1957). Би кер-
Ско вил и Мил нер (Be ec her-Sco vil le, Mil ner, 1957), ука зу ју на по зи ти ван 
од нос из ме ђу сте пе на де струк ци је хи по кам пу са и сте пе на оште ће ња ме-
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мо ри је. У свим овим ре сек ци ја ма хи по кам пус, ун кус и амиг да ла су та-
ко ђе би ли оште ће ни, али ипак, зна чај амиг да ле и пе ри а миг да ло ид ног 
ре ги о на за ме мо риј ске функ ци је још увек је отво ре но пи та ње ко је тре ба 
ис пи та ти. 

Упе ча тљив и пот пу но нео че ки ван ре зул тат био је те жак гу би так пам-
ће ња о не дав ним до га ђа ји ма код па ци је на та ко ји ма је ре сек ци ја ме ди-
јал ног тем по рал ног ре жња то ли ко обим но ура ђе на, да је за хва ти ла, би-
ла те рал но, глав не де ло ве хи по кам пу са (Be ec her-Sco vil le, Mil ner, 1957). 
На ла зи у ових 10 слу ча је ва ука зу ју на зна чај хи по кам пал ног ре ги о на за 
нор мал но функ ци о ни са ње ме мо ри је. Свим ис пи та ни ци ма је из вр ше на 
би ла те рал на ре сек ци ја ме ди јал ног тем по рал ног ре жња у оној ме ри ко-
ја је до ве ла до оште ће ња хи по кам пу са и хи по кам пал ног ги ру са би ла те-
рал но, при че му су сви ис пи та ни ци по ка за ли ја сан и упо ран по ре ме ћај 
ме мо ри је, а у 2 нај ра ди кал ни ја слу ча ја де фи цит је на ро чи то те жак, и без 
по бољ ша ња на кон две или ви ше го ди на од опе ра ци је (Be ec her-Sco vil le, 
Mil ner, 1957).

Циљ сту ди је ко ју су спро ве ли Глиб нер, Хелм сте дер и Ел гер (Gle ib-
ner, Helm sta ed ter, El ger, 1998), био је да про це ни до при нос хи по кам пу-
са ви зу ел ној ме мо ри ји упо ре ђи ва њем не у роп си хо ло шке пер фор ман се 
па ци је на та са епи леп си јом де сног тем по рал ног ре жња, са и без оште-
ће ња хи по кам пу са пре о пе ра тив но и по сто пе ра тив но. Пре ма Глиб нер, 
Хелм сте дер, Ел гер (1998), па ци јен ти са оште ће њем хи по кам пу са по-
ка зу ју пре о пе ра тив но и по сто пе ра тив но оште ће ње ви зу ел не ме мо ри је, 
док па ци јен ти без оште ће ња хи по кам пу са не ма ју не до стат ке у ви зу ел-
ној ме мо ри ји. Не до ста ци у ви зу ел ној ме мо ри ји ни су на гла ше ни на кон 
ре сек ци је де сног хи по кам пу са. Уме сто то га, по сто пе ра тив ни по да ци 
ука зу ју на по бољ ша ња ко ја би се мо гла при пи са ти по бољ ша њу функ ци-
о ни са ња де сне хе мис фе ре, што по др жа ва иде ју да ре сек ци ја де сног тем-
по рал ног ре жња но си са со бом ма ли ри зик за ког ни тив но по гор ша ње. 
Вр ста хи рур шког ле че ња не ма раз ли чи те ефек те на из вр ше ње не у роп-
си хо ло шких пер фор ман си. Ни у јед ној гру пи ис пи та ни ка, у сту ди ји ко-
ју су спро ве ли Глиб нер, Хелм сте дер и Ел гер (1998), ни су еви ден ти ра на 
зна чај на по гор ша ња у по сто пе ра тив ном пе ри о ду, што по др жа ва оп шти 
став да опе ра ци ја де сног тем по рал ног ре жња но си ма ле ри зи ке за до-
дат не ког ни тив не не до стат ке. На кон опе ра ци је је еви ден ти ран зна ча јан 
на пре дак за ро та ци о не гре шке при за да ци ма ви зу ел не ме мо ри је, и за 
ви зу о кон струк тив не спо соб но сти. Ка ко су свим ис пи та ни ци ма у овом 
узор ку на кон опе ра ци је сма ње ни на па ди, овај на пре дак се мо же про ту-
ма чи ти као ефе кат по бољ ша ња функ ци о ни са ња де сне хе мис фе ре из ван 
под ру чи ја ре сек ци је (Gle ib ner, Helm sta ed ter, El ger, 1998).
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По ре ме ћа ји уче ња и ме мо ри је ду го су до во ђе ни у ве зу са дис функ-
ци јом тем по рал ног ре жња код фо кал не епи леп си је. Са об зи ром да је 
ле ви тем по рал ни ре жањ до ми нан тан за је зич ке функ ци је, ње го во оште-
ће ње се по ве зу је са оште ће њем ме мо ри је вер бал них по да та ка, а де сни, 
не до ми нант ни тем по рал ни ре жањ је ва жан за уче ње и ме мо ри са ње по-
да та ка ко је је те шко вер ба ли зо ва ти, као што су не по зна та ли ца или ви-
зу ел но пред ста вљен ап стракт ни ди зајн (Gle ib ner, Helm sta ed ter, El ger, 
1998). Јам баг и сар. (Jam ba gue et al., 1993, пре ма Gu i ma ra es et al., 2006), 
су ис пи ти ва ли 28 де це са епи леп си јом тем по рал ног ре жња и утвр ди ли 
да је ко ре ла ци ја из ме ђу де фи ци та ви зу ел не ме мо ри је и епи леп си је де-
сног тем по рал ног ре жња ја ча, не го ко ре ла ци ја из ме ђу де фи ци та вер бал-
не ме мо ри је и епи леп си је ле вог тем по рал ног ре жња. Пре ма Гу и марс и 
сар. (Gu i ma ra es et al., 2006), не у роп си хо ло шки де фи ци ти се мо гу по ја-
ви ти код од ра слих осо ба са епи леп си јом тем по рал ног ре жња, по себ но 
ка да су оште ће не ме зи јал не струк ту ре. Ове осо бе обич но има ју спе ци-
фич но ког ни тив но оште ће ње, углав ном ве за но за пам ће ње. Ако оште ће-
ње за хва та хи по кам пус до ми нант не хе мис фе ре за го вор, па ци јен ти мо гу 
има ти оште ће ње вер бал не ме мо ри је, док оште ће ње хи по кам пу са не до-
ми нант не хе мис фе ре мо же да до ве де до оште ће ња ви зу ел не ме мо ри је. 
По сто ји ја сан од нос из ме ђу по вре де хи по кам пу са и оште ће ња ме мо ри је 
код осо ба са епи леп си јом ле вог тем по рал ног ре жња. Код па ци је на та са 
епи леп си јом де сног тем по рал ног ре жња, овај од нос ни је та ко ја сан. Де-
фи цит пам ће ња се углав ном ја вља ка да епи леп си ја об у хва та оба тем по-
рал на ре жња и до ми нант ну хе мис фе ру.

Ка да је вр ше но по ре ђе ње де це кон трол не гру пе и де це са епи леп-
си јом тем по рал ног ре жња, на ђе но је да је вер бал на ме мо ри ја сма ње на 
код де це са епи леп си јом ле вог тем по рал ног ре жња, а ви зу ел на ме мо-
ри ја сма ње на код де це са епи леп си јом де сног тем по рал ног ре жња (Gu-
i ma ra es et al., 2006). За ле ви тем по рал ни ре жањ по сто је на го ве шта ји да 
ме зи јал не и нео кор ти кал не тем по рал не струк ту ре слу же за раз ли чи те 
аспек те ме мо ри је. За де сни тем по рал ни ре жањ по сто је до ка зи да оште-
ће ње у тем по ро ме зи јал ним струк ту ра ма мо же би ти узрок оште ће ња не-
вер бал них ме мо риј ских функ ци ја (Gle ib ner, Helm sta ed ter, El ger, 1998).

Осо бе са епи леп си јом ме ди јал ног тем по рал ног ре жња мо гу има ти 
де фи ци те у ме мо ри ји ко ји су у ве зи са дис функ ци јом ме ди јал ног тем-
по рал ног ре жња. Ме мо риј ски си стем ме ди јал ног те по рал ног ре жња чи-
ни су шти ну про це са де кла ра тив не ме мо ри је у чи јој осно ви је пам ће ње 
но вих до га ђа ја и чи ње ни ца (Sco vil le, Mil ner, 1957, пре ма Golby et al., 
2002). Овај си стем се на ла зи у ре ги о ну хи по кам пу са и па ра хи по кам-
пу са, ко ји про из во ди ве ћи ну ин пу та за хи по кам пал ни ре ги он (In sa u sti, 
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Ama ral, Co wan, 1987, пре ма Golby et al., 2002). Сту ди је ле зи ја ука зу ју да 
су ле ва и де сна тем по рал на ме зи јал на струк ту ра од су штин ског зна ча ја 
за вер бал ну и ви зу о спа ци јал ну ме мо ри ју (Helm sta ed ter et al., 1994; Mil-
ner, 1972, пре ма Golby et al., 2002). 

У сво јој сту ди ји, Зоу и сар. (zhou et al., 2007, пре ма Ma za ra ti, 2008) 
за сту па ју мо дел по на вља них на па да у од су ству па то ло ги је хи по кам пу са. 
Ова кав при ступ до зво ља ва ауто ри ма да по ка жу да крат ки, по на вља ни 
на па ди мо гу иза зва ти оште ће ње ме мо ри је и ког ни ци је. Мо гућ ност да су 
ког ни тив ни по ре ме ћа ји се кун дар ни у од но су на ко мор би ди тет епи леп-
си је са не ким дру гим оште ће њем, до би ја ма ло па жње. Нпр. де пре си ја, 
ко ја је ве о ма чест ко мор би ди тет са епи леп си јом, мо же има ти зна ча јан 
ути цај на ког ни тив не и ме мо риј ске функ ци је. Ако је по ре ме ћај ме мо-
ри је код осо ба са епи леп си јом за и ста у ве зи са де пре си јом, он да се по-
бољ ша ње ког ни тив них и ме мо риј ских де фи ци та мо же по сти ћи ан ти де-
пре си ви ма. Чак иако ни је дан ко мор би ди тет, нпр. де пре си ја, не оме та 
ди рект но функ ци ју ме мо ри је, ипак мо же да је по гор ша. Има ју ћи у ви ду 
сло же ност ме мо риј ских и ког ни тив них ме ха ни за ма, као и ра зно вр сност 
основ них не у рон ских про це са, ма ло је ве ро ват но да се оште ће ње ме-
мо ри је и ког ни ци је код епи леп си је мо же об ја сни ти јед ним ме ха ни змом 
(Ma za ra ti, 2008). Пре ма Ка дис и сар. (Ka dis et al., 2004), де ца са епи леп-
си јом по ка зу ју де фи ци те на објек тив ним те сто ви ма уче ња и пам ће ња. 
Ро ди те љи и де ца из ве шта ва ју да де фи ци ти у ме мо ри ји мо гу не га тив но 
ути ца ти на сва ко днев но функ ци о ни са ње. Код од ра слих осо ба са епи леп-
си јом, из ве шта ва ње о ме мо риј ским функ ци ја ма је ви ше по ве за но са де-
пре си јом не го са мим ре зул та ти ма на те сто ви ма ме мо ри је. За ис пи ти ва-
ње пси хо ло шких и ког ни тив них пре дик то ра сва ко днев не ме мо ри је код 
37 де це са ме ди цин ски ре зи стент ном епи леп си јом, Ка дис и сар. (2004),  
су ко ри сти ли из ве штај де це, ро ди тељ ски опис реј тин га ме мо риј ске пер-
фор ман се, као и стан дард не те сто ве па жње, ин те ли ген ци је, ви зу ел не и 
вер бал не ме мо ри је, и емо ци о нал ног ста ња. На ла зи ука зу ју на то да се 
сва ко днев на ме мо ри ја код де це са ре зи стент ном епи леп си јом раз ли ку-
је од од ра слих; про бле ми са па жњом мо гу би ти у осно ви ме мо риј ских 
про бле ма код де це.

Де ца са хро нич ном епи леп си јом су под ве ћим ри зи ком за на ста нак 
про бле ма и те шко ћа у по сти за њу од ре ђе ног ци ља, у по ре ђе њу са де цом 
без на па да или де цом са дру гим хро нич ним обо ље њи ма. Фак то ри ко ји 
до во де до ових про бле ма код де це са епи леп си јом, још увек ни су до бро 
по зна ти. Ис пи ти ва ње ових фак то ра је ва жно, јер ло ша ака дем ска по-
стиг ну ћа мо гу во ди ти до ло ших дру штве них ис хо да и до при не ти не за-
по сле но сти у од ра слом до бу (McNe ils, Johnson, Hu berty, Austin, 2005).
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 ЗА КљУ ЧАК

Мно штво ме ха ни за ма мо же до при не ти пре ки ду ме мо риј ских функ-
ци ја код осо ба са епи леп си јом, па је раз у ме ва ње при ро де ових де фи ци та 
ва жно, јер ће оно де фи ни са ти те ра пиј ске по ступ ке и трет ман. Оште ће-
ња уче ња и пам ће ња па ци јен ти ма са епи леп си јом пред ста вља ју зна ча-
јан те рет, па је на струч ња ци ма раз ли чи тих про фи ла да овим осо ба ма 
олак ша ју функ ци о ни са ње у со ци јал ној сре ди ни и до сти за ње ака дем ских 
по стиг ну ћа. 
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MEMORY IN PATIENTS WITH EPILEPSY – A REVIEW  
OF RESEARCH

NEVENA BAŽALAC

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

Summary of numerous research papers from the epilepsy areas points 
to a multitude of mechanisms that may contribute to the interruption me-
mory function in these individuals. It points out to the importance of the 
hippocampus for normal memory functions, and the importance of surge-
ry in treatment of patients with medial temporal lobe epilepsy. As the left 
temporal lobe is considered dominant for language functions, its damage is 
associated with impaired verbal memory data, and the right, non-dominant 
temporal lobe is considered important for learning and storing data that are 
difficult to verbalize. It has been shown that the correlation between visual 
memory deficits and right temporal lobe epilepsy is stronger than the cor-
relation between verbal memory deficits and left temporal lobe epilepsy. It 
is important that children with chronic epilepsy are at greater risk for pro-
blems and difficulties in achieving a particular goal, compared with chil-
dren without seizures or other chronic illnesses.

KEY WORDS: epilepsy, memory, the hippocampus, the deficits.
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Стручни чланак

КАРАКТЕРИСТИКЕ ВАСПИТНОГ СТИЛА  
И ПРОМЕНЕ У МОДЕРНОЈ ПОРОДИЦИ

Ивана Д. Роксандић

ОШ „Радивој Поповић“  Земун

  
Вас пит ни стил ро ди те ља је од по себ ног зна ча ја за ком пле тан пси хо фи-

зич ки и со ци о е мо ци о на лан раз вој де те та. Све сност, до след ност, стр пље ње, 
упор ност, си сте ма тич ност  су у осно ви при сту па пу ног  љу ба ви и раз у ме-
ва ња пре ма де те ту. Пред по ро ди цом де те та са оште ће ним слу хом се на ла зе 
сло же ни кон тек сти  ко ји се  пр вен стве но од но се на из бор вас пит них по сту-
па ка ко ји ће би ти ко ри сни и при клад ни за под сти ца ње це ло куп ног раз во ја 
де те та. Осим то га, по тре бе са вре ме ног, мо дер ног дру штва  ства ра ју си ту-
а ци ју по ро дич них од но са и вас пит не уло ге по ро ди це ко ји се ква ли та тив но 
ме ња ју, од тра ди ци о нал них ка мо дер ним.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: вас пит ни стил, по ро ди ца, глу ви и на глу ви

УВОД

Од пе ри о да пр во бит не људ ске за јед ни це, чо век је све ин тен зив ни је 
упо зна вао свет у ко ме жи ви. Од но си ко ји су се ус по ста вља ли ме ђу чла-
но ви ма јед не људ ске гру пе, вер ти кал ни или хо ри зон тал ни у за ви сно сти 
од уз раст чла но ва, до во ди ли су их у си ту а ци ју да јед ни ути чу на дру ге, 
да се спо ра зу ме ва ју ка ко би бо ље оба ви ли делт ност због ко је су сту пи ли 
у од ре ђен од нос, а ти ме и да је дан на дру го га пре не су и сво ја за па жа ња, 
ис ку ства, уме ња, вред но сти, ва ро ва ња. Упра во пре но ше ње раз ли чи тих 
ис ку ста ва са ста ри јих ге не ра ци ја на мла ђе прет ста вља су шти ну у сва-
ком про це су вас пи та ња. У скла ду  са дру штве но – еко ном ским раз во јем   
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за јед ни це,  де ша ва ле су се и про ме не у струк ту ри по ро ди це,  про ме не  
у ње ној вас пит ној уло зи, од но сно у од но си ма из ме ђу са мих ро ди те ља, 
али и ро ди те ља и де це. По тре бе са вре ме ног, мо дер ног дру штва  ства ра ју 
си ту а ци ју по ро дич них од но са ко ји се ква ли та тив но ме ња ју, од тра ди ци-
о нал них ка мо дер ним. 

Ин тер ак ци ја ро ди тељ – де те као осно ва вас пит ног сти ла

Мо дер на по ро ди ца ме ња по ло жај де те та, та ко да де те по сте пе но 
гу би уло гу под ре ђе ног чла на. Де те је осо бе на лич ност ко ја пред ста вља 
вред ност по се би. Про цес по ро дич ног вас пи та ња де те та, вас пит ни стил 
ро ди те ља, од ве ли ког је зна ча ја за ње гов ком пле тан пси хо фи зич ки и 
со ци о е мо ци о на лан раз вој. Све сност, до след ност, стр пље ње, упор ност 
и си сте ма тич ност упот пу ни ће при ступ пун љу ба ви и раз у ме ва ња пре-
ма де те ту (Ви ло ти је вић, 2002). По ро ди це са глу вим и на глу вим де те том   
мо ра ју са вла да ва ти вр ло ком плек сне за дат ке ко ји про ис ти чу из спе ци-
фич них раз вој них по тре ба ове де це, а ко је су те же пре по зна тљи ве  за 
ро ди те ље (Ар сић, 2006, пре ма: Јо ва но вић, 1995).

Ва жно је да од нос пре ма де те ту не гу је тен ден ци ју ра зум ног ко ри-
шће ња вас пит них по сту па ка ро ди те ља, као и тен ден ци ју уз др жа ва ња од 
им пул сив но сти. Код ро ди те ља ко ја има ју глу ву или на глу ву де цу  ја вља 
се не си гур ност ка да је у пи та њу при ме на од ре ђе них вас пит них по сту-
па ка. То не зна чи да ро ди тељ тре ба да за не ма ри емо ци је пре ма сво ме 
де те ту, не тре ба ни да ап сти ни ра од  али и пре на гла ше ност у њи хо вој 
ма ни фе ста ци ји при ли ком сва ког кон так та са де те том,  пред ста вља из-
ве сно на ру ша ва ње ко му ни ка ци је на ре ла ци ји ро ди тељ – де те. Све сност 
у од но су пре ма де те ту прет по ста вља да ро ди тељ по зна је сна гу сво је по-
зи ци је и уло ге у вас пи та њу по себ но на ра ном уз ра сту, да по зна је сво је 
мо гућ но сти и мо гућ но сти де те та у усме ра ва њу ње го вог раз во ја, као и 
мо гућ ност са мо кон тро ле у ре ли за ци ји вас пит них ме ра. По треб но је да 
се ро ди тељ стал но ин фор ми ше и учи о ефек ти ма вас пит ног де ло ва ња, 
али и да пре и спи ту је сво је по ступ ке и да их не пре кид но уса вр ша ва пу-
тем пра ће ња де чи јег од го во ра, од но сно фид бе ка у ко му ни ка ци ји (Ко-
те ва – Мој сов ска, 2006). По ред све сно сти, ко му ни ка ци ју, од но сно при-
ме ну свих зна ња ро ди те ља мо ра ка рак те ри са ти од го вор ност у при ме ни 
истих, од но сно бла го вре ме ност и це ло ви тост. Исто та ко, уса гла ше ност, 
од но сно јед нак при ступ истим или слич ним де чи јим по ступ ци ма, вр ло 
је ва жан, као што и  сва ка не у са гла ше ност ро ди тељ ских по сту па ка мо же 
би ти да ле ко штет ни ја од чи сте при ме не би ло ко јег уза јам но уса гла ше-
ног вас пит ног сти ла. При ла го ђе ност лич них по сту па ка по ступ ци ма ко ји 
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се тра же од де те та је сте до след ност у од но су ро ди тељ де те. У су прот ном, 
уко ли ко је ро ди тељ не до сле дан, он у про це су вас пи та ња не ће мо ћи да 
ис ко ри сти јед но од нај моћ ни јих по ро дич них сред ста ва, а то је при мер 
ро ди те ља. Ро ди тељ  мо ра буд но пра ти ти и сле ди ти ње го ве  раз вој не ка-
рак те ри сти ке де те та во де ћи ра чу на да се оно увек на ла зи у зо ни на ред-
ног раз во ја. Уче ње је је ди но мо гу ће уко ли ко су са др жа ји ко ји се уче и 
на чин на ко ји се де те по у ча ва у зо ни ње го вог на ред ног раз во ја. Ис под 
то га, у зо ни ак ту ел ног раз во ја, де те већ зна оно што се учи па не ма ни-
ка квог на прет ка. Из над то га, у зо ни бу ду ћег раз во ја је су са др жа ји ко ји 
се пре те шки, не са вла ди ви за де те и опет не ма уче ња. У зо ни на ред ног 
раз во ја јед ног де те та, у аси ме трич ној ин тер ак ци ји са од ра слим или дру-
гим де те том (ко је је на ви шем ступ њу ког ни тив не зре ло сти) де те мо же 
ре ши ти за да так ко је са мо не мо же на свом ак ту ел ном ни воу раз во ја. У 
скла ду са прет ход ним, ро ди тељ мо ра да ши ри ди ја па зон вас пит них по-
сту па ка у по зи тив ном сме ру, ускла ђу ју ћи и на до ве зу ју ћи их на ре зул-
та те ко је је де те оства ри ло у прет ход ној фа зи. По ред то га, по треб но је 
да ро ди тељ по се ду је од ре ђе на  пе да го шко- пси хо ло шка зна ња о раз во ју 
и ин ди ви ду ал ним осо бе но сти ма свог де те та. По треб но је да по сте пе но 
уво ди по хва лу, по др шку, спре ча ва ње, хра бре ње, за тим да уво ди на гра-
ду, а ка сни је са ве то ва ње, да про ши ру је раз го во ре и слич но. Це ло ку пан 
од нос ро ди тељ - де те са по себ ним по тре ба ма, као про цес ко ји ка рак те-
ри ше вас пит ни стил, од ре ђен је спе ци фич ним осо бе но сти ма, мо гућ но-
сти ма и по тре ба ма де те та. За по зи ти ван ути цај на це ло ку пан пси хич ки, 
емо ци о нал ни и со ци јал ни раз вој де те та са по себ ним по треб ма нео п ход-
но је пот пу но при хва та ње али не и пре те ра на за шти та де те та, раз ви ја ње 
свих по тен ци ја ла код де те та и на сто ја ње да се из бег ну сви по ре ме ћа ји 
лич но сти и по на ша ња (Ар сић, 2006).

У ре а ли за ци ји ко му ни ка ци је у по ро ди ци, а по себ но у од но су ро ди те-
ља пре ма де те ту, ве о ма зна чај ну уло гу игра дво смер ност у ко му ни ка ци ји 
и ак тив на уло га де те та у њој. При то ме  ро ди тељ мо ра би ти до бар слу ша-
оц, јер осно ву за пра ће ње вас пит них ефе ка та, омо гу ћа ва њи хов фид бек. 
Ва жно је да се де те, са свим сви јим осо бе но сти ма и спе ци фиц но сти ма, 
са сво јим по тре ба ма и ре ал ним мо гућ но сти ма, тре ти ра као су бјект. Пред 
ро ди те ље то по ста вља из ве сне зах те ве, пре све га  по зна ва ње ка рак те ри-
сти ка де те та и од ре ђе ни  сте пен ин вен тив но сти. Пред по ро ди цом де те та 
са оште ће ним слу хом се на ла зе сло же ни кон тек сти, ко ји се  пр вен ствен по 
од но се на из бор вас пит них по сту па ка ко ји ће би ти ко ри сни и при клад ни 
за под сти ца ње це ло куп ног раз во ја де те та (Јо ва но вић, 1995).

На осно ву прет ход но ре че ног, на ме ће се за кљу чак да од нос ро ди-
тељ - де те ни је обич на ко му ни ка ци ја већ ин тер ак ци ја, и да је про дич на 
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ди на ми ка раз вој ни про цес у ко ме се по ред де те та обо га ћу је и ро ди тељ 
(Ста ној ло вић, 1992). Вас пи та ва ју ћи де те кроз соп стве не по ступ ке ро ди-
тељ упо зна је са мог се бе, сво је мо гућ но сти као ро ди те ља. На тај на чин 
ро ди тељ се, са гле да ва ју ћи сво је гре шке и ефек те у ко му ни ка ци ји са де-
те том , све сно или не све сно  ме ња и раз ви ја.

Де те мо ра има ти трет ман по себ не ин ди ви дуе са сво јим  ин те гри-
те том и по тре ба ма. Упра во ова ка рак те ри сти ка раз ли ку је ин сти ту ци о-
нал но вас пи та ње од по ро дич ног и чи ни по ро ди цу по себ ном у по гле ду 
вас пит ног ути ца ја на де те (Ви ло ти је вић, 2002). Ова кав од нос у по ро ди ци 
се раз ви ја у скла ду са ка рак те ри сти ка ма по ро дич ног жи во та и ди на ми ке 
и у скла ду са спе ци фич ном струк ту ром по ро ди це. По зи тив на емо тив но 
обо је на кли ма у по ро ди ци, спон та ност у сва ко днев ним ак тив но сти ма, 
до при но си у ве ли кој ме ри по зи тив ним вас пит ним ефек ти ма. Са му ин-
ди ви ду а ли за ци ју у од но су  ро ди тељ гра ди у скла ду де те то вим жи вот ним 
по тре ба ма, со ци јал ним, ког ни тив но- ин те лек ту ал ним, емо ци о нал ним. 
Вр ло је ва жна чи ње ни ца да је по ро ди ца ин сти ту ци ја са по себ ном ка рак-
те ри сти ком да омо гу ћи ре а ли за ци ју за до во ље ња ових по тре ба у це ли-
ни. Ак тив ност, ан га жо ва ност, при сут ност ро ди те ља у емо ци о нал ном и 
мен тал ном сми слу осно ва су вас пит ног сти ла сва ког ро ди те ља (Ко те ва 
- Мој сов ска, 2006).

Про ме не у мо дер ној по ро ди ци

На зна чај вас пи та ња у ра ном де тињ ству за раз вој де те та ука за ла су 
но ва са зна ња из обла сти пе да го ги је, пси хо ло ги је, ме ди ци не и дру гих на-
у ка и ути ца ла на по ја ву све сти  о ва жно сти ува жа ва ња ње го ве лич но-
сти и по тре ба. О са мој про ме ни вас пит не уло ге по ро ди це го во ри ве ли ки 
број пе да го шких ис тра жи ва ња, а ре зул та ти су  по ка за ли  да се од но си и 
вред но сти при сут ни у по ро дич ном вас пи та њу де це ква ли та тив но ме ња ју 
од тра ди ци о нал них ка мо дер ним (Лу ко вић, 2004). По ред то га мо дер ни 
дру штве ни по кре ти ис ти чу јед на кост ме ђу по ло вим и све ви ше се го во ри 
о по тре би да се не пра ви раз ли ка у вас пит ним по ступ ци ма пре ма де ча-
ци ма и де вој чи ца ма. С об зи ром да обра зо ва ње по ста је јед на од нај ви ших 
вред но сти у вред но сном си сте му мо дер ног дру штва, де цу је по треб но 
при пре ма ти за бу дућ ност, пре но се ћи им мак си мал ну ко ли чи ну зна ња.

Ме ђу пра те ћим обе леж ји ма про ме на са вре ме не по ро ди це и вас-
пит ног сти ла ро ди те ља је  из ме на си сте ма вред но сти. Под по ро дич ним 
вред но сти ма се под ра зу ме ва ју оне ко је се од но се на по же љан тип по ро-
дич не ор га ни за ци је и по ро дич них од но са и на вред но сти  ко је ука зу ју на 
по жељ ни тип лич но сти (Го лу бо вић, 1981). Исто та ко, си стем по ро дич-
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них вред но сти мо же да се схва ти и као од нос пре ма ка ри је ри, по ли ти ци, 
нов цу, сек су, из бо ру за ни ма ња, бра ку, по ро дич ним ци ље ви ма, прин ци-
пи ма и ме то да ма вас пи та ња. Под тра ди ци о нал ним од но си ма и вред но-
сти ма се под ра зу ме ва ју од но си и вред но сти ка рак те ри стич ни за  па три-
јар хал ну по ро ди цу и у том кон тек сту од нос ста ри ји – мла ђи  пред ста вља 
од нос над ре ђе ног и под ре ђе ног, а по ло жај му шкар ца је при ви ле го ван у 
од но су на по ло жај же не. У мо дре ној по ро ди ци при сут на је тен ден ци ја 
ка из јед на ча ва њу уло га и по ло жа ја по ло ва и ге не ра ци ја. Ње ну основ ну 
вред ност те жња за со ци јал но – емо ци о нал ном и еко ном ском  си гур но-
шћу, од но сно ори јен та ци ја на дру штве но на пре до ва ње, не го ва ње по ро-
дич ног угле да и одр жа ва ње то пли не по ро дич ног до ма, раз во ју де те то вих 
спо соб но сти и ње го ва при пре ма за со ци јал ни жи вот (Ми лић,2001).

Раз ли чи ти су ста во ви ауто ра у од но су на про ме не у си сте му вред-
но сти са вре ме не по ро ди це, од ста во ва да је да на шњи брак на ни жим 
мо рал ним осно ва ма од па три јар хал ног, да сла бе емо ци о нал не ве зе, до 
ве ли ча ња но вих вред но сти по пут равнопрaвности у брак, љу ба ви, по-
што ва ња.

По ред про ме не ко је до жи вља ва са вре ме на по ро ди ца ко је иду ис-
кљу чи во и прав цу кон сти ту и са ња де мо крат ске, ху ма не по ро ди це, у не-
ким слу ча је ви ма се за др жа ва ју па три јар хал ни  од но си ко ји се по себ но 
ис по ља ва ју из ме ђу ро ди те ља и де це. На ве де не тен ден ци је за др жа ва ња 
ауто ри тар них по ро дич них од но са при сут не су у град ским сре ди на ма. 
Њи хов по јав ни об лик су на сто ја ња ро ди те ља да ма те ри јал но обез бе де 
де цу, удо во ља ва ње сва кој же љи де те та, хи ру и не про ми шље но сти. Ти ме 
се то пао, емо ци о нал ни од нос ро ди те ља и де це по ти ску је или са свим гу-
би. Ме ђу тим, ори јен та ци ја ро ди те ља на ма те ри јал не вред но сти  у од но-
си ма углав ном је сти хиј ска и не све сна, јер ро ди те љи та ко по сту па ју за то 
што ми сле да је то нај бо ље за њи хо ву де цу.

Као про ме на и исто вре ме но оп шта и за јед нич ка ка рак те ри сти ка 
вас пит ног сти ла у по ро ди ца ма свих дру штве них сло је ва и гру па, нај у-
оч љи ви ја је и нај при сут ни ја  ори јен та ци ја пре ма де ци. Ин ди ка то ри ове 
про ме не  су бри га за бу дућ ност де це као основ ни про блем по ро ди це из-
ра жен ка ко у по ро ди ца ма ви шег, та ко и по ро ди ца ма ни жег со цио- еко-
ном ског ста ту са и кул тур ног стан дар да, за тим ви сок сте пен аспи ра ци је 
за за бу ду ћи по зив де це (же ља да их де ца по сте пе ну обра зо ва ња пре ва-
зи ђу) и схва та ње и ис ти ца ње пр вен ства у за до во ља ва њу по тре ба и ин те-
ре са де це под јед на ко и  у по гле ду ис хра не,оде ва ња и шко ло ва ња. Вр ло 
че сто у не мо гућ но сти да оства ре те ци ље ве у раз во ју це ло ви те лич но сти 
де те та, ро ди те љи при бе га ва ју не кој вр сти по ло вич них ре ше ња, та ко да 
је ори јен та ци ја пре ма де ци мно го из ра зи ти ја у ма те ри јал ном, не го у пе-
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да го шком и пси хо ло шком сми слу. На овај на чин, са вре ме на по о ро ди-
ца уме сто стбил ног ослон ца мо же по ста ти сре ди на за раз ви ја ње и под-
сти ца ње не за ја жљи вих апе ти те и не ре ал них  аспи ра ци ја, и што до но си 
су прот не ефек те и ства ра дис про пор ци је из ме ђу ве ли ких и не ре ал них 
же ља и не мо гућ но сти њи хо вог стал ног за до во ље ња и оства ри ва ња, што 
да ље им пли ци ра не за до вољ ство по ро ди цом и дру штвом.

Тен ден ци ја да се има ма ло де це - је дин че, ја вља се ме ђу про ме на ма 
са вре ме не по ро ди це, а оправ да ва се бри гом за де те и же љом за обез бе-
ђи ва ње ње го ве бо ље бу дућ но сти. У та квим окол но сти ма, де те се за и ста 
ли ша ва из у зет но зна чај не прет по став ке за ње гов це ло вит, по себ но со-
ци јал ни и емо ци о нал ни раз вој, о че му ро ди те љи че сто и не раз ми шља-
ју. Ро ди те љи, пре о ку пи ра ни со бом и соп стве ним стан дар дом вр ло че сто 
ни су у ста њу да се би ло че га од рек ну ра ди укуп ног раз во ја лич но сти 
де те та (Ста ној ло вић, 1992).

У ли те ра ту ри  се на во ди да је про ме не у финк ци ја ма мо дер не по-
ро ди це мо гу ће од ре ди ти је ди но уко ли ко се оне по сма тра ју у скло пу оп-
штих про ти ву реч них то ко ва у дру штву, ко ји за пра во  об ли ку ју по ро ди цу 
(Лу ко вић, 2004).. Ме ђу тим, про ме не у по ро дич ним од но си ма, спо ри је 
су од про ме на у дру штве ним од но си ма и нај у оч љи ви је су у еко ном ској 
и ре про дук тив ној функ ци ји по ро ди це, а ка рак те ри шу их ве ћа са мо стал-
ност де це и сма ње ње ути ца ја по ро ди це  у фор ми ра њу лич но сти.

ЗА КљУ ЧАК

Ме ђу чи ни о ци ма ко ји ути чу на про ме не  ко је се де ша ва ју у про ди-
ци  и ко ји не рет ко усло вља ва ју  оства ри ва ње вас пит не функ ци је у по-
ро ди ци ука зу је се на ди на мич не, дру штве но – еко ном ске, со ци јал не и 
кул тур не про ме не ко је ро ди те љи че сто ни су у ста њу да схва те и да им се 
при ла го ђа ва ју. Због то га до ла зи до су ко ба ра ни је усво је ног са си сте мом 
вред но сти у но вој сре ди ни, а ти ме и до кон фликт не си ту а ци је у у од но-
си ма са де цом ко ја бр же и лак ше при хва та ју но ве вред но сти и лак ше се 
при ла го ђа ва ју про ме на ма, што је по зна то као су коб ге не ра ци ја. Чи ни оц 
сла бље ња функ ци је по ро ди це је сте и сма њи ва ње усло ва за уза јам ну пар-
ти ци па ци ју чла но ва по ро ди це, с јед но је стра не и са дру ге чи ње ни ца да је 
по ро ди ца ме сто у ко ме је због од сут но сти ро ди те ља све ма ње за јед нич-
ког жи во та ро ди те ља и де це, што осу је ћу је и вер ти кал ну и хо ри зон тал ну 
ко му ни ка ци ју у по ро ди ци.

Ка квом ће ти пу од но са и вред но сти ро ди тељ да ва ти пред ност у вас пи-
та њу де це од ре ђу је у ве ли кој ме ри и ни во обра зо ва ња и сте пен ур ба но сти 
сре ди не у ко јој је ро ди тељ од ра стао, у сми слу да ве ћи мо дер ни зам по ка зу-
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ју ро ди те љи ви шег обра зов ног ни воа, од но сно они ко ји су од ра сли у град-
ској сре ди ни (Ло зо вић и сар., 1992). По ро ди ца у ко јој су ро ди те љи обра зо-
ва ни ји се лак ше при ла го ђа ва про ме на ма Што су ро ди те љи обра зо ва ни ји, 
осе тљи ви ји су за по тре бе чла но ва по ро ди це, ма ње су скло ни ауто ри тар-
ном сти лу у вас пи та њу де це, а по ро ди ца је при ла го дљи ви ја про ме на ма 

Про це си за ме не тра ди ци о нал них од но са и вред но сти мо дер ним се 
већ  ду жи вре мен ски пе рид од ра жа ва ју  на на шу вас пит ну ствар ност. Ме-
ђу тим сва кре та ња њи ма  иза зва на не од ви ја ју ујед на че ним тем пом  у раз-
ли чи тим дру штве ним окру же њи ма, по ро ди ца ма раз ли чи тог ни воа обра-
зо ва ња. Оно што се мо же оце ни ти ка тра ди ци о нал но ни је исто вре ме но и 
ма ње вред но од са вре ме ног и мо дер ног, на про тив оно пред ста вља осно ву 
за да љу над град њу. Ва жно је ис та ћи да је ро ди тељ ство зна ча јан сег мент у 
вас пи та њу де це. Ши рим обра зо ва њем, пе да го шком еду ка ци јом и пе да го-
шком кул ту ром ро ди те љи мо гу до би ти до вољ ну ши ри ну што омо гу ћа ва  и 
из бор из ме ђу ви ше ал тер на ти ва, а по себ но ефи ка сно спро во ђе ње основ-
них  прин ци па ка да је у пи та њу вас пи та ње де це и раз вој њи хо ве лич но сти.
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CHARACTERISTICS OF THE PARENTAL STYLE 
AND CHANGES IN MODERN FAMILY
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SUMMARY

Parental  style is of particular importance for a complete physical 
and mental development of the child and socioemocionalan. Awareness, 
consistency, patience, perseverance, systematic approaches are basically full 
of love and understanding to the child. To the family of a child with hearing 
loss are complex contexts that is primarly related to the choice of corrective 
actions that will be useful and appropriate for promoting the overall 
development of the child. In addition, the needs of contemporary, modern 
society creates a situation of family relationships and the educational role 
of families that are qualitatively change from traditional to modern.

KEY WORDS: Educational style, Families, Hearing impairment, 
Deafness
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ЕМ ПИ РИЈ СКО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ

На ше дру штво у овом со цио-еко ном ском тре нут ку не де ли ин клу зив-
не вред но сти: до ми ни ра ју тра ди ци о нал ни ста во ви пре ма свим раз ли чи-
то сти ма а по себ но пре ма осо ба ма са смет ња ма у раз во ју. С дру ге стра-
не, кон текст обра зов не по ли ти ке се знат но из ме нио, усво јен је За кон о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња – из ме не и до пу не у ко ме се 
уво ди ин клу зив но обра зо ва ње (ЗО СОВ, 2009). Та ко ђе, усво је на је Стра те-
ги ја раз во ја обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји до 2020.го ди не у ко јој се про-
мо ви ше ин клу зив но обра зо ва ње (Вла да Ре пу бли ке Ср би је: Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 2012). Дух ин клу зив не шко ле и 
кул ту ре  тре ба да се ства ра већ на уни вер зи те ту,по себ но кроз фор ми ра-
ње бу ду ћих струч ња ка за рад са де цом са смет ња ма у раз во ју. Гра див ни 
еле мен ти тог про це са су сви уче сни ци у обра зо ва њу и са др жа ји ко ји се 
об ра ђу ју (Ар се но вић Па вло вић, Јо лић, Бу ха- Ђу ро вић, 2008).

Све до са да из ло же но ука зу је на зна чај ис тра жи ва ња и осна жи ва-
ња са мо све сти сту де на та Фа спер-а и дру гих бу ду ћих струч ња ка у по ма-
жу ћим про фе си ја ма, не са мо због раз вој не до бро би ти са мих сту де на та, 
већ и да би би ли оспо со бље ни да раз ви ја ју са мо свест и са мо по што ва ње 
де це у раз во ју, мла дих и од ра слих у бу ду ћем ра ду. Раз вој са мо све сти и 

421



422 Марина Арсеновић Павловић и сар.

са мо по што ва ња од ви ја се спон та но али мо же и си сте мат ски кроз уче ње, 
чи та ње, раз го во ре, слу ша ње дру гих и са мих се бе и слич но. Због то га, 
про фе со ри за по сле ни на фа кул те ти ма на ко ји ма се при пре ма ју струч-
ња ци по ма жу ћих про фе си ја, пр вен стве но они ко ји су по обра зо ва њу 
пси хо ло зи, тре ба ло би да кроз на ста ву под сти чу осна жи ва ње лич но сти 
сту де на та и сту дент ки ња, и да на ову чи ње ни цу упо зо ра ва ју ко ле ге из 
уни вер зи тет ске сре ди не..

Де ца са оме те но шћу обич но има ју ни ско са мо по што ва ње још на 
пред школ ским уз ра сти ма и због то га је по себ но ва жно да де фек то ло зи 
ко ји ра де у пред школ ским и школ ским уста но ва ма, као и на дру гим рад-
ним ме сти ма,бу ду об у че ни да при ме њу ју раз ли чи те пси хо ло шке тех ни-
ке за пру жа ње по мо ћи де ци са не га тив ним селф-кон цеп том и ни ским 
са мо по што ва њем (ме то да из град ње жи вот не при че, при ме на драм ских 
ра ди о ни ца, де чи ја те ра пи ја игром, ко сти ми ра на те ра пи ја за основ но-
школ це, раз ли чи те те мат ске цр те же, арт те ра пи ја, итд).

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Циљ овог ра да је пре и спи ти ва ње по је ди них аспек та сли ке о се би у 
скло пу раз во ја про фе си о нал не уло ге сту де на та Фа спер- а, кроз њи хо ву 
са мо пер цеп ци ју.

Узо рак (Н=217) је при го дан, об у хва тио је сту дент ки ње и сту ден те са 
свих сту диј ских го ди на на Фа спер-у, ко ји су слу чај но ода бра ни. Број сту-
де на та у узор ку са пр ве го ди не био је 42 (19.36%), са дру ге 59 (27.19%), 
са тре ће 42 (19.35%), и са че твр те 74 (34.10%). Са став пре ма по лу је био 
при лич но ре пре зен та ти ван за овај фа кул тет. Вре ме при ку пља ња по да та-
ка је би ло 2011/2012 школ ске го ди не.

Ин стру мен ти за при ку пља ње по да та ка. У ис тра жи ва њу је при ме ње-
на ме то да упит ни ка и не струк ту ри ра на про јек тив на тех ни ка -”Ко сам 
ја” , ”Ко сам био“, “Ка кав же лим да бу дем”. За да так ис пи та ни ка био је 
да са 20 крат ких од го во ра у ви ду ре че ни ца од го во ре на пи та ња и опи шу 
се бе у са да шњо сти, про шло сти и у бу дућ но сти. Оче ки ва ња су да ће се 
кроз пр ве, нај ти пич ни је и нај че шће од го во ре, ко је сту ден ти бу ду да ва-
ли,  про јек то ва ти њи хо ва сли ка о се би. Исто вре ме но, зах тев да ту сли ку 
по ста ве у вре мен ске ко ор ди на те (про шло, са да шње и бу ду ће вре ме) да је 
мо гућ ност да се утвр де по ме ра ња у сли ци о се би, за ко је је (из ме ђу оста-
лих фак то ра) за слу жно сту ди ра ње на Фа спер. По ме ра ње да је мо гућ ност 
да се утвр ди и ка ко се раз ви ја про фе си о нал ни иден ти тет сту де на та у 
окви ру сли ке о се би.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пр ва ана ли за се од но си ла на то ко ли ко ла ко сту ден ти се бе опи су ју у 
од но су на вре мен ске ко ор ди на те. По да так смо до би ли на осно ву ана ли-
зе ко ли ко сту де на та је по пу ни ло цео упит ник ( свих 20 ис ка за) за сва ку 
вре мен ску ди мен зи ју.  До би је ни ре зул та ти су при ка за ни у сле де ћој та-
бе ли:

Табела 1- Број студената који су конструисали по двадесет исказа  
у оквиру сваке временске одреднице по студијским годинама. 

Година
укупно 

студената у 
истраживању

Ко сам ја? Ко сам био? Ко ћу бити?

укупно 
попуњених 
упитника 

у свим 
временским 
одредницама

I 42 (100%) 36 (85.71%) 28 (66.67%) 31 (73.81%) 95

II 59 (100%) 45 (76.27%) 32(54.24%) 34(57.63%) 111
III 42 (100%) 38(96.48%) 18(42.86%) 15(35.71%) 71
IV 74 (100%) 62(83.78%) 48(64.86%) 41(55.41%) 151
ук. 217 (100%) 181 (83,41%) 126 (58,06%) 121 (55,76%)

Ре зул та ти по ка зу ју да, пре ма бро ју сту де на та ко ји су по пу ни ли свих 
20 ис ка за, сту ден ти  се бе нај лак ше опи су ју у са да шњем вре ме ну: (83% 
по пу ни ло свих 20), а знат но те же у про шлом (58%) и у бу ду ћем вре ме ну 
(56%). По к2а за ло се, та ко ђе, да ка те го ри је ко ји ма опи су ју се бе ва ри ра ју 
у за ви сно сти од сту диј ске го ди не. У пр вој и дру гој го ди ни, сту ден ти ма је 
нај те же да се бе опи су ју у про шлом вре ме ну, од но сно ве ћи про це нат сту-
де на та мо же да у пот пу но сти по пу ни упит ник ако се он од но си на бу ду-
ће вре ме (Шта ћу да бу дем) у од но су на про шло вре ме (Шта сам био). У 
тре ћој и че твр тој го ди ни сту ди ја, број сту де на та ко ји мо гу да опи шу се бе 
кроз два де сет ис ка за у сва кој вре мен ској од ред ни ци опа да пра вил но, од 
са да шњег (96% и 83%), пре ко про шлог (42.86% и 64.86% ) до бу ду ћег 
вре ме на (35.71% и 55.41%). По себ но је ин те ре сан тан пад бро ја сту де на-
та ко ји у тре ћој го ди ни мо гу да опи шу се бе у бу ду ћем вре ме ну у пу ном 
бро ју ис ка за (15, од но сно 35.71%). Не ка бу ду ћа ис тра жи ва ња би мо гла 
да да ју од го вор да ли је ово по сле ди ца си ту а ци о них фак то ра у ко ји ма је 
из ве де но ис тра жи ва ње или за и ста сту ден ти тре ће го ди не про ла зе кроз 
не ку вр сту кри зе у по гле ду сво је сли ке у бу дућ но сти.
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На свим до би је ним ис ка зи ма сту де на та (све го ди не сту ди ја у свим 
вре мен ским од ред ни ца ма),  при ме ње на је ана ли за са др жа ја да би се до-
би ле ка те го ри је од го во ра. Утвр ђе но је 11 основ них ка те го ри ја ис ка за. 
Сви од го во ри су де на та мо гли су да се кла си фи ку ју у јед ну од сле де ћих 
ка те го ри ја:

1. уло ге: по ро дич не (брат, се стра, мо мак, де вој ка, тет ка и слич но) 
и про фе си о нал не;

2. обра сци по на ша ња (стил жи во та, шта нај че шће ра дим и сл.);
3. афи ни те ти (шта ме при вла чи, шта сма трам вред ним);
4. по зи тив не осо би не (дру же љу би ва, од го вор на, мар љи ва, ху ма на, 

па мет на, искре на, ко му ни ка тив на, упор на, оп ти ми стич на, отво-
ре на, кре а тив на, пе дант на, са мо стал на, до бра, то ле рант на, стр-
пљи ва, успе шна, вред на);

5. не га тив не осо би не (лењ, раз ма жен, нео д го во ран, ла ко ве ран, 
нео д лу чан, бр зо плет, не мам са мо по у зда ња, са мо жив, др зак, бр-
бљив, им пул си ван, се би чан, бак суз, де кон цен три сан);

6. вред но сти (у шта би тре ба ло да ве ру јем, шта да ми слим, ка кав 
став/од нос да имам);

7. не у трал не осо би не (не мо же се про це ни ти да ли их по зи тив но 
или не га тив но ко но ти ра ју, тј. мо же и јед но и дру го као: скром-
ност, ћу тљи вост);

8. иден ти тет: пол ни, на ци о нал ни;
9. моћ (умем, знам, до бро ра дим);

10. фи зич ки из глед (по зи ти ван, леп, ви сок/а, бо ја и ду жи на ко се, бо-
ја очи ју и пир синг);

11. страх- опи су ју се бе кроз страх од не че га или не ко га.
12. оста ло (не спе ци фич но, ни је од го вор на пи та ње)

Сле де ћа ана ли за од но си се на рас по де лу ових ка те го ри ја у раз ли чи-
тим вре мен ским од ред ни ца ма и на раз ли чи тим го ди на ма сту ди ра ња.У 
та бе ли 2 при ка за ни су ис ка зи ко је су сту ден ти ко ри сти ли да опи шу се бе 
у са да шњем вре ме ну (Ко сам ја?). У ана ли зу су ушли сви ис ка зи сту де на-
та, ка ко оних ко ји су по пу ни ли свих тра же них два де сет од го во ра, та ко и 
оних ко ји су се бе опи си ва ли са ма ње ис ка за. Је ди ни ца ана ли зе је сва ки 
од го вор ко ји су сту ден ти да ли на пи та ње Ко сам ја? Укуп но је би ло 3342 
та квих ис ка за. 
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 Табела 2 - Расподела одговора по категоријама  
на питање Ко сам ја?
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Ре зул та ти по ка зу ју да сту дент ки ње свих го ди на ,у про се ку, у са да-
шњем вре ме ну се бе опи су ју нај ви ше пре ко сво јих по зи тив них осо би на 
(20.89%), као што су : дру же љу би ва, од го вор на, мар љи ва, ху ма на, па-
мет на, искре на, ко му ни ка тив на, упор на, оп ти ми стич на, отво ре на, кре-
а тив на, пе дант на, са мо стал на, до бра, то ле рант на, стр пљи ва, успе шна, 
вред на и слич но. На дру гом ме сту су ис ка зи у ко ји ма на во де шта во ле, 
сво је афи ни те те (18.88%). На тре ћем, ме сту на во де сво је уло ге (12.12%), 
на при мер, брат, се стра, при ја тељ, де вој ка. На че твр том ме сту по ран гу 
су уоби ча је ни обра сци по на ша ња (14.54%). Оста ле ка те го ри је од го во ра 
ни су за сту пље не у зна чај ни јим про цен ти ма.

Рас по де ла од го во ра на пи та ње Ко сам ја? по ка те го ри ја ма и го ди на-
ма сту ди ра ња пред ста вље на је у Та бе ли 3.

Ре зул та ти по ка зу ју да се у вр ху од ре ђе ња ко ји ма сту ден ти опи су-
ју се бе на ла зе слич не ка те го ри је. У пр вој го ди ни је по себ но ис так ну та 
ка те го ри ја по зи тив них осо би на (30.53%). Дру гим ре чи ма, тре ћи на свих 
ис ка за ко ји ма сту ден ти пр ве го ди не опи су ју се бе у овом мо мен ту на ла зи 
се у ка те го ри ји по зи тив них осо би на ко је се би при пи су ју. У дру гој го ди ни 
сту ди ја, сту ден ти по ред по зи тив них осо би на (25%), се бе опи су ју и пре ко 
сво јих афи ни те та (22.03%). У тре ћој и че твр тој го ди ни, на пр вом ме сту 
ранг ли сте су афи ни те ти, ко ји ма се у тре ћој го ди ни при дру жу ју по зи-
тив не осо би не (18.92%), а у че твр тој го ди ни уста ље ни обра сци по на ша-
ња (18.23% ис ка за).По да так да у че твр тој го ди ни сту ди ја сту ден ти мно го 
че шће се бе опи су ју пре ко уста ље них обра за ца по на ша ња у од но су на 
пр ву го ди ну (4.87%) је оче ки ван јер је од раз са зре ва ња, при ла го ђа ва ња 
на уло гу сту ден та у окви ру ко је су се раз ви ле од ре ђе не ру ти не, уста ље не 
ак тив но сти ( шта нај че шће ра де или во ле да ра де). Ин те ре сант но је и да 
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сли ка се бе , ис ка за на кроз уло ге, не ме ња зна чај но кроз го ди не сту ди ра-
ња (15%, 11.75%, 13.08%, 16.55%). 

Табела 3. Расподела исказа по категоријама и годинама  
студирања на питање Ко сам ја? 
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I 114 37 97 232 69 84 21 41 13 8 2 42 760

% 15 4.87 12.76 30.53 9.09 11.05 2.76 5.39 1.72 1.05 0.26 5.52 100

II 80 41 150 171 67 43 13 50 16 0 8 42 681

% 11.75 6.02 22.03 25.11 9.84 6.31 1.91 7.34 2.35 0 1.17 6.17 100

III 85 99 137 123 51 88 13 35 2 6 0 11 650

% 13.08 15.23 21.08 18.92 7.85 13.54 2 5.38 0.31 0.92 0 1.69 100

IV 207 228 247 172 96 114 22 84 1 4 2 74 1251

% 16.55 18.23 19.74 13.75 7.67 9.11 1.76 6.71 0.08 0.32 0.16 5.92 100

Дру га гру па ис ка за од но си ла се на про шло вре ме, од но сно ка кву 
сли ку се бе но се на ши сту ден ти из сво је про шло сти. Од го во ри на пи та ње 
Ко сам био/ би ла? при ка за ни су збир но за све го ди не, по ка те го ри ја ма,  
у та бе ли 4.

Табела 4 - Расподела исказа по категоријама на питање:
Ко сам био/ била?
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По да ци по ка зу ју да сту ден ти у про шлом вре ме ну се бе опи су ју нај-
ви ше пре ко уста ље них на ви ка и обра за ца по на ша ња, ак тив но сти тј шта 
су обич но ра ди ли, ко је ак тив но сти су би ле уоби ча је не у њи хо вим жи-
во ти ма (23.49%). На дру гом ме сту (16.84%), су ис ка зи ко ји ма сту ден ти 
опи су ју се бе пре ко не га тив них осо би на (на при мер, лењ, раз ма жен, нео-
д го во ран, ла ко ве ран, нео д лу чан, бр зо плет, не мам са мо по у зда ња, са мо-
жив, др зак, бр бљив, им пул си ван, се би чан, бак суз, де кон цен три сан). 

Са мо по што ва ње и по зи тив на сли ка о се би по чи ва ју ,из ме ђу оста лог, 
и на сна зи ко ју лич ност има за сво је про ме не на бо ље, за раз вој и пси-
хо ло шко са зре ва ње. На ши сту ден ти по ка зу ју ову сна гу јер су сво је ло ше 
ка рак те ри сти ке оста ви ли у про шло сти и пре по зна ју на пре дак у од но су 
на њих у са да шњем вре ме ну. Ис тра жи вач ко пи та ње за не ка бу ду ћа ис-
тра жи ва ња мо же би ти: ко ли ко је ова про це на објек тив на, али у сва ком 
слу ча ју на ла зи ука зу ју да код на ших сту де на та, у до жи вља ју се бе, по сто-
ји пер цеп ци ја са мо ра зво ја.

Табела 5. Расподела исказа по категоријама и годинама студирања 
на питање Ко сам био/ била?
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I 71 1 98 58 172 5 2 45 0 0 4 78 534

% 13.29 0.19 18.35 10.86 32.21 0.94 0.37 8.43 0 0 0.75 14.61 100

II 90 41 74 45 95 19 16 38 5 0 7 48 478

% 18.83 8.58 15.48 9.41 19.88 3.97 3.35 7.95 1.05 0 1.46 10.04 100

III 69 115 52 39 97 102 30 25 15 17 1 1 563

% 12.26 20.43 9.24 6.93 17.23 18.12 5.33 4.44 2.66 3.02 0.17 0.17 100

IV 135 460 98 9 78 44 21 63 14 1 6 123 1052

% 12.83 43.73 9.32 0.86 7.41 4.18 2 5.99 1.33 0.09 0.57 11.69 100

Сли ка се бе у про шло сти на ших сту де на та, по ка зу је раз ли ке по ве за-
не са го ди на ма сту ди ра ња. Код сту де на та пр ве го ди не, у тре ћи ни ис ка-
за (32.21%), по ја вљу ју се вла сти те не га тив не осо би не. У дру гој го ди ни 
по ред не га тив них осо би на (19.88%), сли ка се бе је до пу ње на про шлим 
уло га ма по ро дич ним и про фе си о нал ним (18.83%). У тре ћој го ди ни, на 
пр вом ме сту су обра сци по на ша ња, ак тив но сти ко је су сту ден ти не кад 
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прак ти ко ва ли (20.43%). Ин те ре сант но је да се ме ђу ка те го ри ја ма ко је 
су у вр ху по уче ста ло сти ис ка за, на ла зе и вред но сти (по ште ње, вред но-
сти, уве ре ња). И ово је по да так ко ји ука зу је на пре ви ра ња сли ке о се би у 
тре ћој го ди ни сту ди ја, јер ако су вред но сти ве за не за сли ку се бе у про-
шло сти, он да зна чи да се сту ден ти у том пе ри о ду пре и спи ту ју, ме ња ју, 
тра же но ве вред но сти. И овај на лаз би се мо рао про ве ри ти у бу ду ћим 
ис тра жи ва њи ма. У че твр тој го ди ни, чак не што ма ње од по ло ви не свих 
ис ка за (43.73%) чи не про шли обра сци по на ша ња, а вла сти те не га тив не 
осо би не се знат но ре ђе ја вља ју у ис ка зи ма сту де на та (7.41%). 

Тре ћи сег мент од го во ра сту де на та се од но сио на сли ку се бе у бу-
дућ но сти. То су од го во ри на пи та ње: Ко ћу би ти? Рас по де ла по ка те го-
ри ја ма је при ка за на у та бе ли 6.

Табела 6.  Расподела исказа по категоријама на питање:  
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Ис ка зи сту де на та о вла сти тој сли ци у бу дућ но сти  у нај ве ћој ме ри су 
окре ну ти бу ду ћим уло га ма, по ро дич ним и про фе си о нал ним (25.67%).  
И дру ге ка те го ри је ис ка за ко је се од но се на то шта би во ле ли да ра де 
(14.53), шта во ле, шта им при ја (15.08), ко је по зи тив не осо би не би во-
ле ли да раз ви ју (14.53%) и у ко је вред но сти да ве ру ју (14.6%) су ме ђу 
нај фре квент ни јим. 

Ка да се упо ре де од го во ри сту де на та раз ли чи тих го ди на сту ди ја, до-
би ја ју се на ла зи пред ста вље ни у сле де ћој та бе ли, бр 7.
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Табела 7. Расподела исказа по категоријама и годинама студирања 
на питање Ко ћу бити?
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I 120 60 4 150 5 20 7 2 50 0 0 15 433

% 27.71 13.86 0.92 34.64 1.16 4.62 1.62 0.46 11.55 0 0 3.46 100

II 145 29 171 135 9 24 6 26 16 0 3 54 618

% 23.46 4.69 27.67 21.84 1.46 3.88 0.97 4.21 2.59 0 0.49 8.74 100

III 93 66 56 33 4 220 2 17 9 7 0 1 508

% 18.31 12.99 11.03 6.49 0.79 43.31 0.39 3.35 1.77 1.38 0 0.19 100

IV 310 223 161 60 1 116 2 35 2 3 1 129 1043

% 29.72 21.38 15.44 5.76 0.09 11.12 0.19 3.36 0.19 0.29 0.09 12.37 100

До би је ни по да ци ука зу ју на мо гу ће раз ли ке из ме ђу сту де на та раз-
ли чи тих го ди на сту ди ја. Пр ва, дру га и че твр та го ди на сли ку се бе у бу-
дућ но сти ви де кроз сво је бу ду ће уло ге, по ро дич не и про фе си о нал не 
(пр ва го ди на 27.71%, дру га 23.46% а че твр та 29.72%). Иако (осим код 
сту де на та че твр те го ди не) ова ка те го ри ја не за у зи ма пр ви ранг, је сте у 
вр ху нај у че ста ли јих ис ка за. По ред уло га, за сту ден те пр ве го ди не, ва жне 
су по зи тив не осо би не (34.64%), за дру гу афи ни те ти (27.67%) и по зи тив-
не осо би не (21.84%), за че твр ту же ље ни обра сци по на ша ња. Из не на ђе ње 
по но во пред ста вља ју на ла зи до би је ни у ис ка зи ма сту де на та тре ће го-
ди не. За њи хо ву бу ду ћу сли ку о се би су до ми нант но ва жне вред но сти 
(43.31%). Све дру ге ка те го ри је су мно го ма ње за сту пље не. На лаз од го-
ва ра сли ци се бе у про шло сти ове гру пе сту де на та. И ка да го во ре о сво јој 
сли ци у про шло сти, и ка да го во ре о сво јој сли ци у бу дућ но сти, сту ден ти 
тре ће го ди не као по себ но зна чај ну ка те го ри ју ис ка за ис ти чу свој си стем 
вред но сти. Да ли је ово ар те факт, по сле ди ца спе ци фич но сти ге не ра ци је 
или ука зу је на фа зу у раз во ју сту дент ске по пу ла ци је у ко јој је ка рак те-
ри стич но пре и спи ти ва ње вред но сти, мо ра ло би се утвр ди ти у на ред ним 
ис тра жи ва њи ма. 

У то ку сту ди ја, по ред сти ца ња зна ња, уме ња, ком пе тен ци ја, раз ви-
ја ју се и оп ште људ ске и лич не вред но сти, као и про фе си о нал ни иден-
ти тет. Сту ден ти по сте пе но ула зе у сво је бу ду ће про фе си о нал не уло ге. 
По ста ви ли смо пи та ње да ли се овај про цес мо же пре по зна ти у ис ка зи ма 
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сту де на та ко ји ма опи су ју се бе, од но сно, да ли по сто ји раз ли ка из ме ђу 
ис ка за сту де на та пр ве и че твр те го ди не кад се бе опи су ју пре ко уло га? 
Из дво ји ли смо са мо ис ка зе ко ји се од но се на са да шњост и бу дућ ност и 
ко ји при па да ју ка те го ри ји “уло ге”. До би је ни ре зул та ти су при ка за ни у 
та бе ли 8.

Табела 8 – Расподела исказа о породичним и професионалним улогама 
у I и IV години студија

Садашњост Будућност

Год. Породична 
улога

Професион. 
улога

Породична 
улога

Професион. 
улога

I
Го

ди
на

11
4

(1
00

%
) 80 (70.2%)

ћерка, син, 
тетка

34 (29.8%)
студент,  

медицинска  
сестра

12
0

(1
00

%
)

67 (55.83%)

45 (37.5%)
повезане са 

дефекто- 
логијом

8 (6.67%) - 
немају везе

IV
Го

ди
на

20
7

(1
00

%
) 101(48.79%)

Пријатељица, 
девојка, тетка, 

сестра

37  (17.88%) 
повезано 
са послом 

дефектолога: 
студент, 

волонтер, 
мед. сестра, 
учитељица, 
дефектолог 31

0
(1

00
%

) 181 (58.39%)
мајка, супруга, 

супруг, 
пријатељ/ица

80 (25.81%) 
смислене: 

дефектолог, 
васпитач

69 (33.33%) 
неодређене или 
немају везе са 

дефектоло- 
гијом: 

спортиста, 
музичар и 

слично

49 (15.81%) 
неодређено 
или немају 

везе:
модна 

креаторка, 
музичар

По да ци ука зу ју на сле де ће на ла зе: по ро дич не уло ге су из у зет но ва-
жне за сли ку о се би и у са да шњо сти и у бу дућ но сти сту де на та, ка ко на 
по чет ку та ко и при кра ју сту ди ја. У пр вој го ди ни, ис ка зи ко ји се од но-
се на уло ге у 70.2% опи су ју тре нут не по ро дич не уло ге сту де на та. У бу-
дућ но сти, сту ден ти пр ве го ди не у 55.83% ис ка за ви де се бе кроз по ро-
дич не уло ге. Про фе си о нал не уло ге, чи ји раз вој те че од уло ге сту ден та 
Фа спер до уло ге про фе си о нал ца у окви ру стру ке, ма ње су за сту пље не 
(29.8% у са да шњо сти  37.5% у бу дућ но сти).У че твр тој го ди ни, та ко ђе бе-
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ле жи мо до ми на ци ју по ро дич них уло га у сли ци се бе, ка ко у са да шњо сти 
(48.79%), та ко у и бу дућ но сти (58.39%). Ка да ана ли зи ра мо ка ко сту ден-
ти че твр те го ди не опи су ју се бе пре ко про фе си о нал них уло га, по себ но 
зна ча јан на лаз је ви сок про це нат про фе си ја ко је ни су у ве зи са сту ди-
ја ма на Фа спер и бу ду ћим по слом спе ци јал ног еду ка то ра (на при мер, 
ба ле ри на, тре нер, му зи чар, ка фе џи ја, фит нес ин струк тор, спо три ста, 
мај стор, дер ма то лог, пе сник, умет ник, про мо тер, глу ми ца, ку ва ри ца, 
ко но бар). Ова квих ис ка за, као од го вор на пи та ње Ко сам ја?, има 33.33% 
а у бу дућ но сти 15.81%. Рас по де ла ис ка за ко ји има ју ве зе са по слом еду-
ка то ра, у са да шњо сти је 17.88% а у бу дућ но сти 25.81%. Сма тра мо да су 
кри зна вре ме на, ко ја укљу чу ју и ви сок про це нат не за по сле но сти и раз-
ли чи те ви до ве тран зи ци је дру штва и ви со ког обра зо ва ња, до при не ла да 
се у до жи вља ју се бе сту ден ти до ми нант но ве зу ју за по ро дич не уло ге а 
про цес из град ње про фе си о нал ног иден ти те та у до жи вља ју се бе је не ста-
би лан и не си гу ран.

ЗА КљУЧ ЦИ

Утвр ђе но је при ме ном кван ти та тив них ста ти стич ких ме то да сма ње-
ње бро ја укуп них ис ка за о се би у бу ду ћем и про шлом вре ме ну у од но-
су на са да шње вре ме, иако раз ли ке ни су ста ти стич ки зна чај не.За тим, 
по да ци по ка зу ју да се сту ден ти ви ше пре по зна ју у по ро дич ним уло га-
ма, не го у про фе си о нал ним, ка ко су са да шњо сти, та ко и у бу дућ но сти.У 
по след њих три де сет го ди на зна чај но је по ра сла уло га ро ди те ља, као и 
ро ђа ка, у пру жа њу по др шке сту ден ти ма да се опре де ле за сту ди ра ње на 
ФА СПЕР-у,што је по во љан чи ни лац у раз во ју са мо све сти и про фе су о-
нал ног иден ти те та. 

 Ме ђу тим, за бри ња ва ју ће је да је ме ђу про фе си о нал ним уло га ма 
ко је су на во ди ли сту ден ти зна чај на за сту пље ност оних уло га ко је не ма-
ју ди рект не ве зе са спе ци јал ном еду ка ци јом. Сто га, отва ра се пи та ње: 
да ли је то по сле ди ца ра ци о нал но сти, ре ла но сти или не до ста та ка у из-
град њи про фе си о нал ног иден ти те та?  Ко ји је удео оп штих дру штве них 
кре та ња (пре све га еко ном ске кри зе и не за по сле но сти), а ко ји на чи на 
сту ди ра ња у ко ме не до ста је још мно го пот по ра за из град њу про фе си о-
нал ног иден ти те та у до жи вља ју се бе на ших сту де на та?

Не тре ба за бо ра ви ти да оп шту кли му сту ди ра ња на Фа кул те ту од-
ли ку ју ве ли ки број сту де на та у од но су на број на став ни ка и са рад ни ка, 
до ми нант ност сту дент ки ња и ат мос фе ра спе ци фич на за жен ски мен-
та ли тет, као, до ми нант но ме ди цин ско сред њо школ ско обра зо ва ње кан-
ди да та,као и ве ли ко оп те ре ће ње (кон цен три са но) сту де на та (Ар се но-
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вић и Јо лић, 2007). Из ме ђу оста лог, као по сле ди ца ја вља ју се те шко ће 
у ко му ни ка ци ји сту де на та са на став ним осо бљем, из ме ђу са мих сту де-
на та, као и ме ђу са мим на став ним осо бљем (по ја ча ва ју се апа ти ја, број 
кон фли ка та, не здра во так ми че ње, сни жа ва ју се од го вор ност и мо ти-
ва ци ја за рад). Ис хо ди сту ди ја су по ве за ни са на чи ном ра да. Сту ден те 
ће мо де ло ва ти ак тив но сти у ко је су укљу че ни у то ку сту ди ја, ме то де 
на ста ве/уче ња ко је се при ме њу ју (на при мер, ис ку стве но уче ње ко је 
мо же да до при но се раз во ју осе тљи во сти за дру ге (Ар се но вић, 1999,др 
ди сер та ци ја), оп шта кли ма ин сти ту ци је тј оно што Бру нер на зи ва кул-
ту ра шко ле (Бру нер, 2000), као и уче ње по мо де лу (раз ли чи ти об ли-
ци со ци јал них уче ња). По себ но је до бре ре зул та те да ла про је кат ска 
на ста ва као об лик ра да са сту ден ти ма у окви ру ве жби из Пе да го шке 
пси хо ло ги је (Ар се но вић,М.,Јо лић,З.,Бу ха, Н.Пе тро вић,Н..у пе ри о ду 
од 1995. до 2012.го ди не).

Сма тра мо да би раз вој про фе си о нал ног иден ти те та бу ду ћих струч-
ња ка тре ба ло да бу де је дан од екс пли цит них ис хо да обра зо ва ња на сва-
ком фа кул те ту. Та ко ђе,кад су у пи та њу сту ден ти ко ји се спре ма ју за бу-
ду ће по ма жу ће про фе си је, по треб но је раз ви ја ти са мо про це ну, ин тро-
спек ци ју, ем па ти ју.  Ка да се по ста ве та кви ис хо ди, он да се то ме мо ра ју 
при ла го ди ти на чин и ме то де ра да, са др жај на ста ве и усло ви у ко ји ма се 
на ста ва ре а ли зу је. Не ки од по сту па ка за раз вој ове са мо ре флек си је мо-
гу би ти:во ђе ње днев ни ка, из у ча ва ње вла сти те би о гра фи је, свог бу џе та 
вре ме на, рап гру пе, пи са ње ауто би о гра фи је итд. Као на чин ева лу а ци је 
мо же се ко ри сти ти упра во до жи вљај и сли ка се бе код сту де на та кроз 
про цес сту ди ра ња. По ред то га, по треб но је раз у ме ти и об ја сни ти ути ца је 
со ци јал них фак то ра ко ји мо де лу ју сли ку о се би код бу ду ћих ди пло ми-
ра них струч ња ка.
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SUMMARY

Self-awareness, self-esteem and self-image are associated in the soci-
ology with the entire life of the individual because the dominant model 
when we are talking about women is dual role (of presence). Occupations 
dominated by women are on the lower steps of the ladder of prestige and 
social status. Women do not value enough their achievements or accom-
plishments of other women. Women  have lower goals and thus they have 
less confidence in the achievements of other women. Adopted awareness 
of their inferiority leads to self-loathing, which connects the psychology of 
marginalized persones. Researchers who are carrying out action research 
in education are very lonely and marginal group. They constantly warn the 
state about responsibility and accountability of individuals and groups of 
individuals for certain actions or behaviors in the school system that lead 
to decisions that can leave a huge negative consequences in the educa-
tion system. Standards of life  in our country decreases  with the sudden 
reduction of commom consumption and reduction of social prestination. 
Pauperization of society, proletarianization of teachers and the appearance 
of meritocracy on University will leave big consequences for the develop-
ment of science and practice in which research results are applied. It is 
hard to implement serious reforms in the education system, regardless of 
the new laws without serious physical and financial investments. Training 
of children and manipulation of children differ from upbringing. Special 
education teachers and other professionals involved in rehabilitation and 
education work should examine the relationship between his political and 
pedagogical authority. In today’s conditions, the teacher can exploit, harass 
and humiliate the child and that such behavior takes place in an institution 
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where children are “subjects of factory processing”. New teacher’s roles in-
clude new relationships with children, friendship,  where children influence 
the behavior of adults to accept and use the ideas and opinions of the child, 
also encourages communication among children.It is expected in the com-
ing decade an increasing number of children with whom will work special 
education teachers. Experts warn that the number of children born with 
abnormalities is increasing due to fall of standards of life, environmental 
pollution (15 years cumulative effects of radiation, etc.), later entring into 
marriage and moving the boundaries of birth and insufficiently precise di-
agnosis of the fetus. Experts of special education, staff in special schools 
warn that these schools have more children with moderate mental retarda-
tion. On the other hand, there are coming information about appearing a 
growing number of children in classes so-called “transitional poor”, that so-
cial science still have not been classified and named (homeless children and 
children of homeless persones, who were stratified as: the refugees, the un-
employed, Roma returnees and non-displaced and others, whose common 
characteristic is that they do not have a permanent address of residence, 
which the assumed number of them is about 900.000). These alarming data 
should encourage all professionals in the social sciences to introduce in 
curriculum items, except the general, very specific knowledge, theoretical 
as well practical. Social crisis make closer social science to ethics and rein-
force the need to develop a theory of action, which include researchers and 
explorers in the field of special education and related social science. Very 
important and challenging aspects of work with the population who belong 
to minority groups are: education of special educators, elimination of bias, 
learning about rights, the elimination of wrong stereotypes and negative at-
titudes, enhancing self-awareness, positive image and self, developing self 
appreciation and build democratic attitudes and values   that lead to human 
emancipation rather than degradation.

2. part 
The educational context has significantly changed in the past decade in 

the field of education policy (inclusive education was adopted in education 
legislation). On the other hand, the socio-economic context has changed 
(general unemployment, a large number of graduates from FASPER in the 
labor market, unpredictable and dynamic changes in the labor market). The 
development of the professional role of students of FASPER is a particu-
larly important and significant task. The development of professional roles 
and identities of students is connected with the development of self-image 
and self-esteem.
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In this paper, we investigate some aspects of the self-image of students 
of the Faculty for Special Education and Rehabilitation, which is part of 
the professional role as the outcome of their education. Applied research 
method is questionnaires and unstructured projective techniques - “Who 
am I”, “Who I was,” “What I want to be.” 

Results indicate that students form a picture of themselves through 
different categories of statements (roles, positive and negative traits, typi-
cal patterns of behavior, etc.). Family roles are dominant in students self-
describing as well in the past as in the future. The development of the pro-
fessional role is not sufficiently represented. This may be due to uncertain 
socio-economic situation in which our students live. Part of the responsi-
bility is on the way of studying.  During the studies, it is necessary to act in 
a planned and systematic way to cherish development of the identification 
with a professional role. 

KEY WORDS:Changes / Education Reform, The Inclusion of two way, The 
Crisis of Education/Children ( in layers) Transition of the poor, Marginalized 
groups in Science, Consciousness,The new role of Scientists
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УПУТ СТВО АУТО РИ МА

При лог I

1. Ори ги нал ни на уч ни чла нак са др жи ре зул та те из вор них ис тра жи ва ња. На уч не ин фор ма ци је у 
ра ду мо ра ју би ти об ра ђе не и из ло же не та ко да се мо гу екс пе ри мен ти по но ви ти и про ве ри ти ана ли зе 
и за кључ ци на ко ји ма се ре зул та ти за сни ва ју.

2. Прет ход но са оп ште ње са др жи на уч не ре зул та те чи ји ка рак тер зах те ва хит но об ја вљи ва ње, али 
не мо ра да омо гу ћи про ве ру и по на вља ње из не се них ре зул та та.

3. Пре глед ни чла нак пред ста вља це ло вит пре глед не ког под руч ја или про бле ма на осно ву већ 
пу бли ко ва ног ма те ри ја ла ко ји је у пре гле ду са ку пљен, ана ли зи ран и рас пра вљан.

4. Струч ни чла нак пред ста вља ко ри стан при лог из под руч ја стру ке а чи ја про бле ма ти ка ни је ве-
за на за из вор на ис тра жи ва ња. Струч ни рад се од но си на про ве ру или ре пр о дук ци ју у све тлу по зна тих 
ис тра жи ва ња и пред ста вља ко ри стан ма те ри јал у сми слу ши ре ња зна ња и при ла го ђа ва ња из вор них 
ис тра жи ва ња по тре ба ма на у ке и прак се.

Ка те го ри за ци ја на уч них и струч них ра до ва да та је пре ма пре по ру ка ма УНЕ СКО-а.

При лог II
1. Еле мен ти члан ка су:
- НА СЛОВ, за јед нич ки на слов и под на слов, ко ји тре ба са же то да озна чи са др жај, да бу де лак за 

иден ти фи ка ци ју у би бли о гра фи ја ма и дру гим пу бли ка ци ја ма ко је из да ју ин фор ма ци о не слу жбе. На-
слов мо же да пра ти под на слов ко ји са др жи са мо до пун ске ин фор ма ци је, и они тре ба да бу ду ја сно 
раз дво је ни (нпр. по мо ћу дво тач ке).

- ИМЕ НА И АДРЕ СЕ АУТО РА
Име и пре зи ме ауто ра се на во ди у пу ном об ли ку, а пре зи ме тре ба ти по граф ски ис та ћи. Име ко је 

је дао аутор, као и ред име на ауто ра у гру пи тре ба да бу де по што ван од стра не уред ни ка.
Ка да је аутор ко лек тив но те ло тре ба на ве сти у пот пу но сти ње го во зва нич но име, а адре су ста ви ти 

у фу сно ту или на кра ју члан ка, док скра ће ни об лик име на мо же да се да у за гра да ма.
- ДА ТУМ ЧЛАН КА озна ча ва да тум при је ма ко нач не вер зи је члан ка.
- ТЕКСТ ЧЛАН КА тре ба да сле ди ло ги чан и ја сан план. Тре ба из ло жи ти раз лог за рад и ње гов 

од нос пре ма слич ним прет ход ним ра до ви ма. Ме то де и тех ни ке тре ба опи са ти на на чин да чи та лац 
мо же да их по но ви. Ре зул та те и ди ску си ју ре зул та та као и пре по ру ке по жељ но је одво је но при ка за ти.

Фу сно те се ко ри сте са мо у из у зет ним слу ча је ви ма и са др же са мо до дат ни текст а ни ка да ак ту ел-
не би бли о граф ске ре фе рен це, али мо гу да упу ћу ју на ре фе рен це у би бли о гра фи ји.

- ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ И ТА БЕ ЛЕ тре ба да бу ду ну ме ри са не и снаб де ве не од го ва ра ју ћим на сло вом. 
Све илу стра ци је и та бе ле тре ба да има ју упут ни це у тек сту.

- ПРИ ЛО ЗИ са др же спо ред не, али ва жне по дат ке као нпр. ме то де ана ли зе, ком пју тер ске ис пи се, 
ли сту сим бо ла као и до дат не илу стра ци је или та бе ле. При ло зи се ста вља ју на крај тек ста по сле би-
бли о гра фи је и тре ба да су озна че ни сло ви ма, бро је ви ма или за гла вљем.

Ци ти ра ње у тек сту тре ба да је у скла ду са ISO 690/1987.
- БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА
Ли ста ре фе рен ци ко ја се од но си на члан ке ци ти ра не у тек сту на ла зи се на кра ју члан ка и тре ба 

да бу де из ра ђе на у са гла сно сти са ISO 690/1987 Ли ста ре фе рен ци са др жи са мо ре фе рен це об ја вље-
не у до ку мен ти ма. У слу ча ју ра до ва ци ти ра них из се кун дар них из во ра, ре фе рен ца тре ба да бу де на 
ори ги на лу ако се зна, и да бу де про пра ће на из ра зом „ци ти ра но у“ па ре фе рен ца се кун дар ног из во ра.

2. Сви члан ци тре ба да бу ду снаб де ве ни ре зи ме ом и то на је зи ку члан ка као и на стра ном је зи ку 
(Е. П.)

На осно ву ми шље ња Ре пу блич ког се кре та ри ја та за кул ту ру Ср би је, број 413-935/84-06 од 24. ок-
то бра 1984. го ди не, овај ча со пис осло бо ђен је пла ћа ња по ре за на про мет.

Из да ва ње ча со пи са де ли мич но фи нан си ра Ми ни стар ство науке и животне средине Р. Србије.

Ру ко пи се за Вол. 20 (1), Бр. 58 при ма мо до 20. 02. 2014, за Вол. 20 (2), Бр.  59 до 30. 05. 2014, за 
Вол. 20 (3), Бр. 60 до 30. 09. 2014.
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