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Љу бо мир Са вић је ро ђен 1921. го ди не у Па ра ћи ну и 
по ти че из углед не учи тељ ске по ро ди це, као че твр то де-
те у по ро ди ци.  

Основ ну шко лу је за вр шио у Па ра ћи ну, ни же раз ре де 
гим на зи је учио је у Ћу при ји, на ста вио и за вр шио у Зе му-
ну - 1936/37. го ди не. 

Јед но вре ме бо ра вио је у Бо го сло ви ји „Све ти Са ва” у 
Срем ским Кар лов ци ма. За по чео је 1937/38. го ди не а пре-
ки нуо у Ни шу, у пе том раз ре ду 1942/43. го ди не.  

По сле II свет ског ра та, Љу бо мир Са вић се по све тио 
учи тељ ској слу жби. По ло жио је ди фе рен ци јал не ис пи те 
за пр ва че ти ри раз ре да Учи тељ ске шко ле у Ја го ди ни, а 
пе ти раз ред и ма ту ру је по ло жио са од лич ним успе хом 
1946. го ди не.

Школ ске 1946/47. го ди не, Љу бо мир Са вић је упи-
сао Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, али су га ма те ри јал не 
при ли ке и смрт оца на те ра ле да се са ди пло мом Учи-
тељ ске шко ле за по сли као вас пи тач у До му сле пих у Зе-
му ну.

Де кре том Ми ни стар ства про све те НР Ср би је, од 
10. 10. 1947. го ди не, по ста вљен је за „учи те ља хо спи-
тан та” у До мо ви ма сле пих и глу во не мих у Зе му ну. Упо-
ре до, био је  ре дов ни сту дент Де фек то ло шког од се ка 
ВПШ. Ди пло ми рао је 31. 06. 1949. године.

Фи ло зоф ски фа кул тет, Пе да го шку гру пу пред ме та 
(под А) и Оп шту исто ри ју (под Б), за вр шио је 1950. го-
ди не и до био зва ње ,,про фе со ра де фек то ло га”. Љу бо мир 
Са вић је та ко по стао пр ви де фек то лог са за вр ше ним фа-
кул те том. 

Ре ше њем Срп ске ака де ми је на у ка у Бе о гра ду (1951. 
го ди не) Љу бо мир Са вић је по ста вљен за „хо но рар ног 
струч ног са рад ни ка Од се ка за екс пе ри мен тал ну фо не-
ти ку Ин сти ту та за срп ски је зик за рад на про бле ми ма 
де фек то ло ги је’’. 

Од 12. де цем бра 1951. го ди не, по ста вљен је за упра-
ви те ља Шко ле за глу ву де цу при до мо ви ма сле пих и глу-
во не мих у Зе му ну.

Са сво јим са рад ни ци ма, До бро са вом Ди ми ћем и Ве-
ли бо ром Или ћем, по чи ње да ства ра и уса вр ша ва си стем 
шко ло ва ња и про фе си о нал не ори јен та ци је глу ве и на глу-
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ве де це у Ср би ји. Пу ту је по све ту, на ба вља струч ну ли-
те ра ту ру, уса вр ша ва се и са са рад ни ци ма осни ва струч-
не ча со пи се,  пи ше уџ бе ни ке за уче ни ке и сту ден те.

 Ре ше њем Са ве та за про све ту Вла де СР Ср би је од 
19.8.1952. го ди не, Љу бо мир Са вић  је „по хит ном по-
ступ ку због по тре бе слу жбе” тре ба ло да бу де управ ник 
За во да за глу во не ме у осни ва њу у Ни шу. Од био је да иде 
у Ниш. До био је но во ре ше ње да бу де  ди рек тор До ма за 
глу ву де цу у Све то за ре ву, али је и то од био. Ипак, мо рао 
је да иде у Ја го ди ну и ра дио је као на став ник оде љењ ске 
на ста ве, од 18. 11. 1953. го ди не. Се кре та ри јат за школ-
ство сре за Све то за ре ва га је од 23. 11. 1953. го ди не, по-
ста вио за „пе да го шког ин струк то ра Шко ле”.

Свој да љи рад Са вић на ста вља у Са ве зу глу вих Ју го-
сла ви је, од 26. 11. 1956. го ди не, ка да је при мљен за кул-
тур но-про свет ног ре фе рен та за рад са глу ви ма. Ка сни је 
је уна пре ђен у са вет ни ка за кул ту ру и ме ђу на род не ве зе, 
па он да у са мо стал ног са вет ни ка Са ве за. На ње го ву ини-
ци ја ти ву, уз до бру са рад њу са Дра го љу бом Ву ко ти ћем, 
Јо ва ном Ода ви ћем и Мир ком Зи вла ко ви ћем, осно ва ли су 
Сур до пе да го шки му зеј и би бли о те ку и по кре ну ли из да-
вач ку де лат ност у Са ве зу.

По стао је пр ви док тор де фек то ло шких на у ка (1962. 
го ди не), од бра нив ши те зу под називом „Те о ри ја и прак са 
спе ци јал ног школ ства до II свет ског ра та у Ср би ји”.

Од  20. 11. 1969. го ди не, када је осно ван Цен тар за 
ре ха би ли та ци ју глу вих у Бе о гра ду, др Љубомир Са вић 
пре ла зи у Цен тар као ис тра жи вач и ко ор ди на тор на уч-
но-ис тра жи вач ког ра да.

Др Љу бо мир Са вић је 9. 5. 1974. иза бран за са вет-
ни ка за спе ци јал не шко ле у За во ду за основ но обра зо ва ње 
и обра зо ва ње на став ни ка, а од 29. 8. 1974. го ди не је био 
иза бран за в.д. ди рек то ра За во да.

Спа ја њем За во да за основ но обра зо ва ње са За во дом 
за усме ре но обра зо ва ње (26. 4. 1978. го ди не), др Љу бо-
мир Са вић је иза бран за ви шег са вет ни ка за спе ци јал но 
школ ство Ср би је (од 1. 10. 1978. го ди не). 

Од 1978. го ди не, др Љу бо мир Са вић је ра дио, нај пре 
као ван ред ни, а ка сни је ре дов ни про фе сор на Де фек то-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 30.6.1980. го ди не, 
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др Љу бо мир Са вић је име но ван за в.д. де ка на Де фек то-
ло шког фа кул те та, да би га Са вет име но вао за де ка на 
1. 10. 1980. го ди не. Ду жно ст де ка на је оба вљао до кра ја 
свог ман да та (до 1. 10. 1982. го ди не), а он да је иза бран 
за пред сед ни ка Ве ћа оде ље ња за ло го пе ди ју и сур до а у ди о-
ло ги ју (5. 11. 1982. го ди не). Од 30. 9. 1986. го ди не проф. 
др Љу бо мир Са вић од ла зи у за слу же ну пен зи ју, али је и 
да ље др жао пре да ва ња и пи сао уџ бе ни ке за уче ни ке и за 
сту ден те. 

Об ја вио је пре ко сто  књи га, уни вер зи тет ских уџ бе-
ни ка, на уч них сту ди ја, мо но гра фи ја, сред њо школ ских 
и основ но школ ских уџ бе ни ка, као и не ко ли ко сто ти на 
научних и струч них чла на ка у зе мљи и ино стран ству.

По ста вио је те ме ље де фек то ло шке те о ри је и прак се 
на овим про сто ри ма.

До био је мно го број не на гра де и при зна ња у ино стран-
ству и на про сто ру бив ше СФРЈ. Др Љу бо мир Са вић је 
био је ди ни ЕКС ПЕРТ Са ве зног ми ни стар ства за раз-
вој, на у ку и жи вот ну сре ди ну у обла сти де фек то ло ги-
је. Ушао је у пе да го шке ен ци кло пе ди је и збор ни ке ра до ва 
Фи ло зоф ског фа кул те та - Пе да го шке ка те дре, као и у 
књи гу ,,Ко је ко у Ср би ји” и Би о граф ски лек си кон Ја го-
ди не.

Са хра њен је 1. де цем бра 2010. го ди не на Цен трал-
ном гро бљу у Бе о гра ду

 мр Ва со Об ра до вић
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Све до XVI ве ка вла да ло је ми шље ње да се глу ве осо ба не мо гу обра зо ва ти. 
С об зи ром на то да не мо гу да овла да ју го во ром глу ва де ца ни су има ла пра во 
на сле ђи ва ња сво јих ро ди те ља. Због скла па ња бра ко ва из ме ђу бли ских срод ни-
ка у ари сто крат ским по ро ди ца ма то га до ба би ло је пу но глу ве де це, чи је је 
обра зо ва ње по ве ре но шпан ским мо на си ма. 

Пр ви учи тељ глу вих био је фра тар Pe dro Pon ce de León. Иако ње го во под-
у ча ва ње ни је би ло огра ни че но са мо на го вор, он је по стао по знат упра во по 
то ме што је сру шио увре же но ми шље ње да глу ве осо бе не мо гу да се на у че го-
во ру. Сво је под у ча ва ње увек је по чи њао пи са њем, а тек је по том пре ла зио на 
из го вор гла со ва.

Дру ги по зна ти учи тељ глу вих то га до ба био је Ma nuel Ramírez de Carrión. 
На су прот Пон се о вом ме тод ском по ступ ку он је нај ви ше па жње по кло нио ар-
ти ку ла ци ји гла со ва, обес хра бру ју ћи сво је уче ни ке да ко ри сте зна ков ни је зик. 
Не ки еле мен ти ње го вог ме то да, по пут ма ну ел ног ал фа бе та, по зна ти су нам 
за хва љу ју ћи пла ги ја ри зму Juan Pa blo Bo ne ta.

Ови учи те љи глу ве де це су по ста ви ли те ме ље сур до ло ги ји као не за ви сној 
про фе си ји ко ју ће у осам на е стом ве ку осно ва ти Ja co bo Rodríguez Pe re i ra. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: глу ви, обра зо ва ње, руч на азбу ка

УВОД

По че ци обра зов но-вас пит ног ра да са глу вом де цом у Евро пи ве зу-
ју се за Шпа ни ју XVI ве ка. Ме ди цин ски трет ма ни, усме ре ни на ле че ње 
глу во ће, по сто ја ли су и знат но ра ни је. Та ко нас, по чет ком XII ве ка, све-
ти Хил де гард од Бин ге на са ве ту је да ла ву од се че мо де сно уво и да по том 
ла вље уво при сло ни мо на уво глу ве осо бе до кле год се оно не за гре је. 
При то ме тре ба из го ва ра ти фор му лу у ко јој се на во ди да ће „па ци јент“ 
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чу ти исто та ко до бро као што лав чу је (пре ма Mar shark et al., 2001). Ла-
ко је у овом „трет ма ну“ пре по зна ти од ли ке Фреј зе ро ве ими та тив не ма-
ги је. Ме ђу тим, ни уче ње сред њо ве ков не ме ди ци не о рав но те жи че ти ри 
те ле сне теч но сти ни је, са да на шњег аспек та, мно го сми сле ни је. Та ко је 
је вреј ски ле кар, Pe dro de Ca stro, пре по ру чи вао да се на обри ја но те ме 
глу ве осо бе, не по сред но пред спа ва ње, ма же сме са на пра вље на од ал ко-
хо ла, ша ли тре и гор ких ба де ма и да се, по сле бу ђе ња, па ци јен ту го во ри, 
не на уво, већ на обри ја но те ме (Plann, 1997).  

Обра зов ним ра дом са глу вом де цом ма ло се ко ба вио, јер је пи са на 
тра ди ци ја од Ари сто те ла до св. Ав гу сти на Бла же ног им пли цит но ука зи-
ва ла на став да се глу ве осо бе не мо гу на у чи ти го во ру, та ко да глу ви ну-
жно мо ра ју би ти и не ми. Че сто су ци ти ра на Ари сто те ло ва опа жа ња да се 
глу ви мо гу огла ша ва ти, по пут жи во ти ња, али да не мо гу ар ти ку ли са ти 
гла со ве. Го вор на ста је де ло ва њем ду ше на те ло. Жи во ти ње има ју те ло, 
али не и ду шу ко ја би по кре ну ла го вор. По што је глав но обе леж је чу ју-
ћег чо ве ка го вор, глав но обе леж је глу ве осо бе ни је оште ће ње слу ха, већ 
не до ста так го во ра. И у са вре ме ном шпан ском зна ков ном је зи ку, знак 
за слу ша ње се по ка зу је по кре том усме ре ним ка усна ма, а не ка уву. У 
очи ма за ко на глу ве осо бе су би ле из јед на ча ва не са ин те лек ту ал но оме-
те ним и ду шев но обо ле лим љу ди ма. Глу ви, пре ма ми шље њу шпан ског 
кра ља Ал фон са X, ни су мо гли да оста ве те ста мент, ни ти да на сле де фе-
у дал но до бро. Они ни су сма тра ни ни ва лид ним све до ци ма. За ни мљи во 
је, ме ђу тим, да је овај вла дар из XI II ве ка сма трао да глу ва осо ба зна ком 
мо же да да са гла сност за сту па ње у брак, што је пре ма ње го вом ми шље-
њу екви ва лент но ре чи ма чу ју ћих осо ба (Gasc ón  Rica o ,  2004).  

П рви  учитељ глуви х, који  је својим рад ом довео  у  пи тање изречене 
пре тпо ставке  б ио  је Pedr o Ponce  de L eó n. Мало је вер оватн о да је  Juan 
Fern andez N avarette,  с ли кар кр аљ а  Филипа II,  и мао б ило кака в утицај 
на Пон се а. Рођен  у плем ен итој по родици, као  чу јуће дете, оглу в ео је ус-
лед б ол ести у  друго ј г одини и п ос ла т је у ма на стир, где ј е на учио осн ове 
цр та ња. Своју вештину  је усавршав ао у Италији, а  по поврат к у у  родну  
Ш паниј у краљ г а  је  ун ај ми о да осли ка Eско ри јал . Чувен по изу зет ном 
и зб ору бо ја и експе риментисањ у са с ветлом Navarette je, оси м  над имка 
Мутави,  добио  јо ш један   –  Шпански тит ан . Иако г лув и  нем, Na va ret te 
је био вр ло обр азован .  Изучавао ј е  и сторију  и  Свето  П ис мо  у манаст иру 
La  Estrell a,  десет  го дина п ре  Пон сеових ученика.  К омуницира о ј е неком 
врс том зна ковног  ј ез и ка. Не посре дно  пред  смрт на пи сао је тестамен т 
 и у њему  оз начио из вр ши оце  своје  по следње  в оље. Прем инуо је 1579. 
године, претходно с е испо вед ивши знак овним  је зиком    (M arshark et 
al .,  2001). Да л и  је фрата р V ic ente de  Santo Doming o  подуча ва о овог  
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уметника?  То   не може мо  са с иг ур ношћу зна ти,  јер су  мог ућ и учитељ и 
глуви х пре Понсеово г вре ме на пото ну ли у историј ској анони мност и.

PE DRO  PONCE D E  LE ÓN

Не ма никаквих  до каз а да ј е Понс е  имао бил о к ак ва са знања о  ед ук-
ацији глу в их, ос им извеш та ја светог  Јована од Беверлија који је поку-
ша вао  да нау чи  глуве да  читај у  са усана  ( Gonzál e z  Mo ll, 19 92).  Иако 
 не посре дни ути ца ји  на раз вој метод а  и тех ни ка  подучава ња глу ве д еце 
ник ад а нису  установ љени, д анас ј е  могуће  одредити  ба р нек е друш тв ене  
околно сти које  с у могле  имати прес удан  утицај  на појав у но ве  едука ти-
вне пр аксе. 

Ш па нија је токо м  XVI века била ј една од  најмноћн ијих зе маља с вета, 
а  манастир San Salvador  у Оњи, у  ко ме  је жи вео  и  р адио фрат ар  Pedro 
Ponc e d e León ,  би о  је једна  о д  на јм оћнијих  ин сти туц ија са  кр аље вс ким 
и  племићки м  донаци јама и привил еги јама. У  бе недикт ин ск им  самоста-
ни м а  често се ћут ало. Г ов ор је б ио   забрање н у к апели,  т рпезарији  и 
спавао ни ци , као  и  током  и звесних пери од а у то ку  дан а. Ћутање м се, 
как о  се  верова ло , не гује по низнос т  и спреча ва празн ос ловље .  У таквим  
околност им а,  м ан астир ска бр аћ а раз ви ла су с истем знако ва којима 
 су  могла да  к ом уници рај у  током часова тиш ин е.  Знаци  з а  об јекте  из 
окружења и  уо бич ајене а кт ивност и,  ал и и за п ој ед ина емоци онална 
стања  и за с ве религ иј ске појмо ве, пост ој али су вековима п ре  него  шт о 
је  Понсе ступи о  у  манаст ир. С тога је  ма на стир у Оњи би о гот ово и де ал но 
ме сто за  о бр аз ов ање глу ве де це . 

Шко ловање ј е у то  до ба б ило нам ењ ено само пр ивилегованој кл аси 
бог атих љ уд и, оби чно арис ток ратског  порекла,  а управ о је у  т ој кл а си  и 
било  н ајвиш е глувих.  Ук рш тање  у  блиском  ср одств у рад и очува ња  феуда-
лн их пос ед а била је уо би ча је на по јава у Ш па нији тог а  доба . Уче стала 
пој ава  гл ув оћ е у ово ј  популац иј и  може с е дов ести у  не пос ре дну везу са 
ко нсан гвините то м. Поку ша ј школов ања глу ве  деце у с амостаним а има-
о  је  дв острук у  функцију. Т ребало је  д ец у склонити  што да ље  о д очију 
љубопитљ иве јав ност и, а уј ед но  им осигурат и и шт о боље ш кол овање 
 не би  ли, упр кос оч иг л едном  хе ндике пу, ипак  имала  шансе да  н аследе 
о чево имањ е.  

Први П онс еови уч ен ици били су  гл ува браћа ,  Franc is co и Pedro d e 
 Velasco,  сме штена у ма на стир Sa n Salv ador по н ал ог у њихо вог оца, м арк-
из а од Бер ланга и  А ст рудиљ а. Гл ува бр аћ а с у припад ала ј е дно ј од  нај-
мо ћнији х шпанс ких по ро дица тог а  доба. Вела ск ов и су б ил и феу да лни 
г осподари  већег  бр оја гра дова у б ли зи ни Оњ е. Родите љи двојиц е  дечак а 
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б или с у блис ки рођа ци. Имали  су  деветор о деце , од чег а  је најма ње чет-
вор о било глуви х.  Прва ј е у  м анасти р San ta Clara  d e  Medina de  P omar 
 пос лата, 1 54 4. године,  најстар ија г лува сес тра ,  Хулиана,  три г одине 
касниј е у са мостан  ј е отишл а  друга сестр а Бер нардина,  а  одмах п от ом су 
и  глува браћа уп ућена у ман ас тир. У  в ре ме кад а  су ступ или у ма на стир, 
Педр о је имао  с едам,  а Фра нц иско  један аест година . 

 Хуан де  Веласко се бринуо  д а њего ви глув и сино ви неће  моћи да  
га наследе. Отуда  ј е још  1543. г оди не  упут ио  молбу  Св ет ом  Римском 
Царству да  се  свим  његовим  мушким п от омцима д оз воли н асл еђивањ е, 
што  м у  је и  од об рено. Так о је Хуан де  Велас ко обезбедио  н ас леђе својим 
синовима годинама пр е него што је  Понсе  по чео да  их под учава  ( Plann, 
1 99 7), ал и  је би о с вестан д а ће њего в тес та мент м ожда би ти доведен у 
п итање. Њ ег ови по томци би могли  д а бу ду ли ше ни својих прав а, не  због 
самог  о шт ењена сл ух а, већ  због изостан ка го вора.  Ако б и,  неки м чудом, 
о ни  научили  д а говор е имали  би  с ва пра ва која имају чују ћи људи.  

П о  до ласку  у  манастир деца  су пове рена Понсеу. Иак о  се  у јед но м 
од доку ме н ата на во ди  д а је са  оч еве с тране и сам би о  пле менитог порек-
ла о  Понс еовим  р одитељима  се гото во н ишта н е з на. Ве ро ватно  је б и о 
 ванбра чн о дет е  бу дући да , упркос  оч игледном тал ен ту,  никада н ије  
заузи ма о висок е положа је.  Понсе  је  одлично  вл адаo манаст ирским  зн-
ак овним језиком , који  је  запр ав о п ред ставља о  лексико н без и ка кве гра-
матике . То је  списак знакова  коресподента н речи ма шпанског је зи ка . 
 Тр еба има ти  у  виду  да је  ова ј јези к  био крајњ е  св еден,  је р  је комуни-
кацију  у манас тиру б ило потреб но  одржат и  на неоп хо дном ми ни муму.  
С др уге стра не , глу ва  браћа  с у,  растући  у  ч уј ућ ој среди ни, разв ила нек и 
систем зна кова наме њен  међу собном с по разумевању. 

Понс е је  одмах  ув ид ео да с е р аз ум не  заснива само на  го в ору, в ећ  
да с е знање мо же  преноси ти  и покретима  руку.  И ако с е о  Понсеово м 
 методу  мало зн а,  г отово је  и звесно  да  је о буку  говора заснивао  на  писа-
њу . Деци  ј е покази ва о  предмет е  и писан е  речи  које се на т е  предме те 
одн о се . Папири са  написа ним именима пред мета могл и  су  се в идети 
 свуда уна около .  Ос им то га, Пон се ј е  имао  и  свеску са црте жим а изнад 
којих су биле  н аписане  р еч и, ил устров ан е цртежом  (López  Trujillo,  2005). 
Зн ачењa  цртеж а и напи с ане речи п реноси се знако м. Пон се  је см ат рао 
да  де ца прво треба  да  н ау че сва  слова па  те к да пото м  ве жбају  изгов-
ор. А лфабе т  се учи о  исписи вањем  слова по  пр стима и  зглоб ов и ма рук-
у.  Када дете   напам ет научи азбуку, п рво би т ре бало,  према Понсеово м 
 мишљењу , да науч и речи  „У име  Оц а и Син а  и Све тога Дух а“  и да се пр-
ек рсти.



ШПАНИЈА – КОЛЕВКА ЕВРОПСКЕ СУРДОЛОГИЈЕ 373

Ка д а  су  Понсе а јед ном приликом  у питали  како је о тп очео свој  п од-
ухват п одучавањ а глуве  деце он је  пр епуст ио  Педру де Веласку да одг-
овори,  најпр е  усмено, а затим и да з апише  одговор: „З нао бих  да Ва м 
 кажем,  Ваша Мило сти, да  док сам  био д ет е које не зна ни шта, по п-
ут  камена,  почео сам  п рв о да пишем ств ари ко јима ме  је мо ј учите љ 
подучавао, а  зати м д а з аписуј ем и све шпанск е реч и у мој у свеску,  к ој а је 
у  ту  сврху н аправљена. Пот ом  с ам, уз Божју п омоћ,  почео да повезујем 
гл асове ,  а  затим и д а их из гов арам ш то сам јач е могао,  иако су  они  из ме-
не излазил и са о би љем пљувач ке . Затим  са м поч ео да ч итам и сторијска 
 д ела и за  де сет година  с ам про читао  историју це лог с ве та. Пот ом сам 
н аучио  и  латински, уз велику Б ожју м ил ост, без које н ије дан гл ув и не 
м о же опстат и“  (Plan n, 1997 ). Пед ро  Ве ласко ј е,  осим мате рњег је зика,  
н аучио  д а гово ри,  чита  и  пише италијански,  ла тински и грчки .  Према  
и зј ави  њ еговог сестр ић а  из говор му је био иритантан, али је његова 
интелигенција све то надилазила (Gascón Ricao , 2004).  Понсе га је  о бу-
чавао  и  п ојању п омоћу нота ( Pl ann, 2007) .  

Понсе  је дуже од  т ри де цениј е под учава о глуве  у Оњи.  Детаљ е с вог 
м етода  описао  је  у манус крипту к ој и ника ни је  штампан.  Данас постој и 
с амо једна стран ица за ко ју се  верује  да  припад а том делу  (López  Tr-
ujillo, 2005 ).  

Понсе  се сматра  п рвим уч итељем  глувих,  не  с амо у  Шпани ји, ве ћ  у 
ч итавој Европ и. На  његовом  гробу  остало  је  записан о „Овд е  лежи препо-
доб ни от ац, фратар  Педро П он се, који је зав редео ве чн о памће ње  због 
т алента који  му  је Гос по д  подарио –   да  у чи нем е да говоре“. Њ еговом 
смрћу, 1584. године,  преки ну т о је по дучавање глувих  у Оњи. 

MANUEL RAMÍREZ DE  CA R RIÓN

 Први К арионов   ученик б ио је Al onso Fernánd ez  de Có rd oba y  F iguer-
oa, пет и  м аркиз  Приега. Алонсо је рођ ен  1588. годи не,  четири г одине 
по сле По нсеове смрти. Био је  глув о д рође ња з бо г укрштања у ср одств-
у.  Његов де да по  оц у  био је о же њен св ојом сестри чи ном. И з  тог брака 
родила  се глува д евојчиц а (Ало нсова тет к а) . По ма јчиној л инији би о ј е 
у сродст ву  са гл ув ом браћ ом кој у је п од учава о Понсе .  Алонсо ј е запр аво 
унук  њиховог чуј ућ е г брата  И њига.  Његова  сестра  такође  је  била г лу-
ва.  Алонсо се у осамнаест ој годин и  оженио  св о јом  блис ком рођако м. 
 Заним љиво  је да  се из тог брака се род ил о осамнаесторо д еце  и да н иј-
едно  није  било глу во (Plann,  1 997). 

К а ри он је в ећ био  наставник ч ујуће  деце к ада је  позван у Манти-
љу  да подучава  Алонс а,  к оји је  био њ егов пр ви гл ув и ученик . Иако је 
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п оч етком  X VII века  ед ук ац ија г лу вих б ила и даље везана  за мали број  
у ченик а  ко јима је п ос већ ивана велика пажња, он а се по  први пут  у ист-
ор ији од ви јала в ан  манастира (Pl an n, 199 7) . Алонсо је жив ео окружен 
ч уј ућ им људи ма. Карион  је 161 5.  го дине  п рекинуо р ад  са А лонсом зб-
ог пре сељења  у Мадри д н а позив  во јвотк иње  Хуане од  К ор добе к оја ј е 
имала  г лув ог сина.  У  Мадриду је Карион наста вио да подучава  глуву  
 децу у  породичном  ок ружењу ,  с тим ш то је о во г пута, осим  са глувим 
Луи со м, рад ио и са  његовим чују ћим братом.  Карио н ће јо ш једном, 
1636. го дине,  доћи у  Ма др и д. Ов ог  пу та га  је  лично позвао  Фи лип I V,  јер 
је  кр аљев рођак, Em manuel e Fi li berto  Am adeus II, син војв о де  Т омаса од 
 Са воје  и унук  ш панск е инфант ки ње, та кође б ио  глув.  

Подуча вање ван  манаст ирских зиди на  није ни  једина,  н ити највећа 
п ро мена у рад у  с а  глуво м  децом . За р азлику од П онсеа,  Карио н је и ма-
о  искуство у по дуч ав ању чу ју ће де це, тако  да је  ње го в  метод р ада пр-
оистекао из већ  постојећи х мет од а рада  са опш то м попула цијом . Њ ег ов 
метод  је б ио  окре нут к а  св ет у  чујући х љ уди. Г лу вима је  б ил о  до звоље но  
да са мо измеђ у  себе комуни цирај у  знаков ни м  језико м.  К омуни кација 
измеђ у  глуви х  и ч ујућих  се, пр ема његов ом наређ ењ у,  о двијала  тако што 
с у чујући к ористи ли руч ну  а збуку ,  а глуви  с у одговар ал и оралн о. Код  
П онс еа је обу ка  г лу ви х почињ ала  писање м.  Карион ј е, насупр от томе, 
 ин си ст ирао  на  а рти кулаци ји  и фон етском ме то ду . Од де це  је траж ио  да 
артик ул ишу пој единачне  гласове , зат им  је  повезива о  гл ас ове у слогове, 
а сл ог ове у  речи . У св ој ој књи зи Mar av illas de natural eza ( Plann,  1 997) 
К ари он није  нав ео де таљ е своје  т ехнике,  а ли је  у  уводу  с еб и прип ис-
ао заслу ге  за  откриће  фо не тског  м ет ода и метода пис ањ а. На ве дене 
технике  су пост ој але већ неколи ко  деце нија,  ак о не и сто тина г одина, 
а ли  је с ас вим м огуће  да их је Кар ио н прв и примен ио на глув ој  де ци. 

К арион никада  н ије п исао о с вом  метод у рада и  улагао је  м ак сималн е 
 напоре  да ове м ет оде нико не о ткрије. Д об ио  је час ну ре ч Л уисов ог   чу-
јућег  б рата д а  н ик оме, ни под  каквим околно сти ма, неће от кр ити Ка-
ри онове мет од е  по ду чавања .  Ип ак, дан ас  нам  је  п ознато да  ј е пол ож-
ај је зик а п ри артику лацији раз личити х  гл ас ов а показ ивао на мод ел у 
ј езика нап ра вљеном о д живо тњ ске к оже . А ртикулиса ње  шпанск ог ррр 
о бјашњ ав ао  ј е дув ањ ем у модел  ј ези ка нап рављено г  од папира. Г луви  су 
прво  изговар али во ка ле, па  ко нсонант е,  затим с логове, и на  крају  р ечи. 
Уч или  су сам о  глаголе,  и ме ни це и везнике  и  само тр и ос новна  времена. 
Конк ретне  именице  с у  показив ан е , а  за емо ције је  наставник че ка о да се 
 ученик  нађе у о др еђеном  емоционалном  стању, а затим и х  је  називао.  
С ваког  дана б и ученик а  упи тао ш та  је ра дио и он би  му  одговара о уз 
њ его ву  п омоћ. К ада се успост ав и писање,  онда  се о но  кори с ти  за дужу 
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конверзацију. Сматрао  ј е  да  чита ње  са  усана  ни је мог уће научити ( Plann, 
19 97) .  Иако  је  у поду чавању д оз вољав ао  гестове  сматрао  је  д а кад а год 
поставимо питање, треба д а  во ди мо  рачун а  да глуви  не  од говоре  гес то м 
(Gonz ále z Moll , 1992). 

 Ар тикулац ија г ласов а се увежба вал а у затворен ом  п ростор у,  када су  
тер ап еут и д ете б ил и сами , због  потр еб е да се  ел иминишу среди нски 
 д ис тр актори.  Д руг и могу ћи раз ло г који  Ка ри он  не по миње,  али  н а кој-
и наилази мо  у из ве шта ју је дног ње говог  с ав ре ме ника,  је сте кажњ авањ е 
које  с е обила то кор ис тило то ко м  уч ења ар ти кулац ије. Карион  је  б ук-
вално др ес ир ао  своје  уч енике ,  пр им ењ ујући тех ник е к ој е су се приме њ-
ив але  на жи вот ињама .  По жељна  ар ти кулац ија  ј е  поткреп љивана,  док је 
н еа декватн о говорно  п он ашање кажњавано ускраћивањем с ветла, х ра не 
и ударањем шт ап ом по  та ба нима ( G on zá lez Mo ll, 19 92) . 

Када  је Карион  умро 1650. го дин е тради цију п оду чав ања глу ви х  на-
ставио  је ње го в син  Миге л у унук  Р одриго .  Уп ркос посл о ви чн ој тај новит-
ости,  не ки облици рада које  је  Карио н примењи ва о у  поду чавању глуве  
деце  познати су нам,  јер је  његову тајну  бар д елимично от кр ио  J uan Pab-
lo Bone t. 

JUAN  PABLO B ONET
 
Juan  Pablo B one t се у ли тератур и  и дан ас  о пи су ј е као  уч итељ г лу ве 

деце, који је  постави о  ос но вне пр онципе а рт ик ул ац ионе наст аве . Међу-
тим, р еч је  о  вештом п ла гијатору , коме је  интер есо вање за  пр облем е 
 глувих  би ло  пролазна а ва нтура.  

Бонет ј е  до бро позн авао к лас ич не јези ке,  италијански и ф ран цуски. 
 Бавио се  политик ом , војни м пословим а и песниш тво м.  Био је  секретар 
 мн о гих угл ед них лично сти . Тако   се и наш ао  под заје дничким  кр овом 
с а  Карион ом, ра дећ и  као се кретар Ху ан а де  Ве ласка ,  а пото м  и  његово г 
ч уј ућ ег сина  Бернар дина.   Пошто  је Карион четири  г одине по ду чавао 
 Бернарди но вог гл ув ог бр ата Луиса,  Бонет  је био у п ри лици д а  по не шт о 
сазна о ње говом ме то ду рада. 

 Сам Бон ет није имао  никак во  интер есовањ е  за т ај посао .  Стица је м 
околн ости, наша о се у у л ози уч итеља глув ог  Луиса када ј е К арион на-
пу стио  Ма дрид. У раду  са Лу исом  ни је  имао н ик акав  успех . Позн ат а  је 
њег ова из јава да су глуви јадна  ч удовишта  природе  ко ја само  имитир ај у 
људс ки облик  (P lann, 1997).  

Неусп ех у р аду са ј ед иним глу вим уч ени ком ни је  г а  одврат ио  ни 
од  п ис ањ а књиг е, нити  од намере да с еб е прогл аси  прон ала за чем веш-
тине  под учавања глувих . Бонет ј е 162 0. го ди не у Мад риду публик овао 
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књи гу Red uction  de  las le tr as y  ar t e  para  en senar a ha bl ar  los mudo s у  којој 
сас вим и звесно оп исује  Карион ов е метод е,  н е спомен ув ши га н иј едном.  
У књизи к аже да слов а своји м  обл ик о м п одсећа ју на и зг ов ор гласов а. 
Тако , на пример, ако б ис мо  тродиме нз ионално  с лово А поло жи ло  на 
 бочну  с трану ,  он о би нас подс ет ило н а широк о  отворена у ста.  Хоризо-
нт ал на  л инија пока зу је да  уста мора ју  бити отворен а  све вр еме током  
арти ку лисања ово г вок ала.  Бо нет ј е  веров ао да је идеа лн о врем е за  обуку 
г овора код глуве  д ец е пери од  измеђ у  шес те и  ос ме  године. Није сасвим 
 јасно  да ли  с у  и знесен и  ставови  оригинал но  Бо нетови  или је  и у ово м 
 делу  навео Кар ио нова оп ажања .  

 Ка да  је публиковао своју књиг у о г лу вима Бон ет је  из гу био свак о 
интер есов ање за  ов у  об ласт и  д о кра ја  живота  се  ба вио поли тик ом. Упр-
ко с  о чиглед но м  плаги јаризму Бонету  мо жемо да  захва ли мо  за по да-
тк е о К арионови м м етода ма  рада, ал и и за  де таљан  при каз м ан уелног 
алфабета  ко ји је  ка сније копир ан  у многим  књ игама.  Постоје  подац и 
 да се  ов ај алфабе т  користио у Фр ан цу ској и  Америци и по сл е две ста 
го ди на. Карион је свакако з на о за Бо нетову књ игу, а ли  т о  никад а н ије 
споми њ ао  ( Plann,  1997).  И  Ка рион и Боне т  су  себи припис ивали з асл уге 
з а поду ча ва ње глувих, ме ђу собно се  не  п омињући . Ни у ј е дном трен утк о 
нису с по менули ни сво г ве ликог п рет ходника,  По нсе де  Ле она. 

З АКЉ УЧАК

По вољан с пл ет  д руштвено-и сторијских о ко лн ост и омогућио  ј е 
настана к евро пск е сурдологије н а  шпа нском  тлу . Колон иј ал на моћ 
 Шпаниј е  XVI в ек а,  бог атство  и  углед с амостана, те мељно  образов ање  
и нач ин  ж ив ота б ене диктински х м онаха и  ве лик бр ој глу ве  д еце у пл-
ем ићким  породицам а намет нуо је по т ребу за  п о јавом  н ов ог занимања 
 – учит ељ а  глувих.  

Р ад ом По нс еа де Леона и Карио на  Рамир ес а,  а ли  и  први м уџбеником 
п ла гија тора Б он ет а постaв ље ни  су т ем е љи сурдо педаг огији ко ју  ћ е,  као 
самосталну професију, установити Переира у XVIII веку.
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SUMMARY

Up to XVI century it was generally believed that deaf people were 
uneducable. Since they could not learn to speak they should not legally 
inherit possessions of their parents. There were many deaf children in 
aristocratic families of that time, due to consanguineous marriages and they 
were entrusted to the care of Spanish monks who undertook the teaching 
of deaf children. 

The first teacher of the deaf was fray Pedro Ponce de León. Although his 
teaching was not limited to speech alone, he became famous by challenging 
the conventional wisdom that deaf people could not learn to speak. He 
began his work by teaching deaf students to write and than proceeded to 
pronunciation. 

The second famous teacher of the deaf of that time was Manuel Ramírez 
de Carrión. Contrary to Ponce’s method his students were primarily 
thought pronunciation and they were discouraged to use sign language. 
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Some elements of his teaching methods, especially manual alphabet, were 
revealed in public thanks to plagiarism of Juan Pablo Bonet. 

These teachers set strong foundation for establishing surdology as an 
independent profession in XVIII century, by Jacobo Rodríguez Pereira. 

 
KEY WORDS: deaf, education, manual alphabet
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КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЈА (У СРБИЈИ И СВЕТУ)  
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2 Институт за ОРЛ и МФХ, КЦ Србије, Београд

Више од 219 000 глу вих осо ба су ко ри сни ци ко хле ар ног им план та (КИ) 
у све ту. Ко хле ар ни им плант је уре ђај ко ји се са сто ји од уну тра шњих, тј. 
им план та бил них (елек тро да, маг нет, пре дај ник) и спо ља шњих де ло ва уре-
ђа ја (го вор ни про це сор, ми кро фон, при јем ник, ба те риј ско пу ње ње). Иде ја 
о еклек тро-сти му ла ци ји ко хлее ста ра је не ко ли ко ве ко ва, а раз вој тех но-
ло ги је и уре ђа ја ко ји се да нас ко ри сте по чи ње пре 50-так го ди на (Niparka, 
2000). КИ или елек трон ско уво је по след ња ге не ра ци ја по ма га ла за слух. На-
ме њен је пот пу но или прак тич но глу вим осо ба ма ко је не ма ју ко ри сти од 
ин ди ви ду ал них слу шних апа ра та. Са при ме ном EHDI (Early He a ring De-
tetction and In ter ven tion, Gra no do ri, 1998) и при ли ком за при ме ну КИ у пр-
вих две го ди не жи во та, код кон ге ни тал них оште ће ња слу ха, мо гућ но сти за 
ин те гра ци ју глу вих у чу ју ћу око ли ну и ре дов не еду ка тив не то ко ве да нас је 
ре ал ност. Да би ко хле ар на им план та ци ја да ла оче ки ва не или же ље не ефек-
те, по сто је се лек ци о ни кри те ри ју ми кан ди да та ко је тре ба сле ди ти. Циљ 
ра да је да пред ста ви мо исто риј ски раз вој иде је о елек тро-сти му ла ци ји ко-
хлее, до стиг ну ћа у обла сти КИ у по след њих 50 го ди на у све ту и раз вој КИ 
у Ср би ји од 2002. до 2011.го ди не. Ма тре и јал и ме тод: За из ра ду овог ра да 
по слу жи ла нам је до ступ на ли те ра ту ра ко ја се ба ви исто риј ским раз во јем 
ко хле ар не им план та ци је у све ту. Осим то га, у ра ду ће би ти пред ста вље ни 
ре зул та ти не ких ис тра жи ва ња ко је су ауто ри ра да оба ви ли у пе ри о ду од 
2005. до 2011.год. За кљу чак: Од по ку ша ја елек тро-сти му ла ци је ко хлее јед-
но ка нал ном елек тро дом где су код па ци је на та бе ле же не „не ке слу шне сен за-
ци је“ (Do jur no и Eyri es, 1957) до мо гућ но сти раз у ме ва ња спон та ног го во ра 
(Ho ward, 2003) и пот пу не спо соб но сти глу вих осо ба за сна ла же ње у звуч ном 
све ту, на уч ни ци и струч ња ци пре шли су огро ман пут. Цен три за КИ у Ср-
би ји на ла зе се у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ни шу, а за ре/ха би ли та ци ју по сле 
КИ у уста но ва ма ко је за по шља ва ју об у че не сур до ло ге у мно гим гра до ви ма 
на це лој те ри то ри ји Ср би је. Ре фе рен те не уста но ве су у Бе о гра ду, Но вом 
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Са ду и Ни шу. „Ко хле ра ни им плант ни је чу до, али омо гу ћа ва да се чу до де-
си“(1994).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: глу во ћа, ко хле ар ни им плант, исто ри јат

УВОД

Иде ја о тран сми си ји и тран сфор ма ци ји зву ка ал тер на тив ним пу те-
ви ма и раз ли чи тим енер ги ја ма, очи глед но, ак тив но по сто ји, не ко ли ко 
ве ко ва уна зад. Лу и ги Гал ва ни око 1700. год бе ле жи ре зул та те сле де ћег 
екс пе ри мен та: два раз ли чи та ме та ла (цинк Zn и ба кар Cu) по ло же на у 
теч ност, мо гу да иза зо ву кон трак ци ју но жног ми ши ћа жа бе. Са зна ње да 
елек трич на ак тив ност про у зро ко ва на ком би на ци јом нео р ган ских ма те-
ри ја ла мо же да ге не ри ше би о ло шку ак тив ност, уско ро је би ло при ме ње-
но на уво (Ни пар ко, 2000). Ин те ре со ва ње за иде ју о елек тро сти му ла ци-
ји ауди тор ног си сте ма као ал тер на ти ве за глу во ћу по сто ји и пред крај 
XVI II ве ка у иде ја ма и екс пе ри мен ти ма Але сан дра Вол те (Ales san dro 
Vol ta 1745–1827, про на ла зач ба те ри је). То ком XVI II и XIX ве ка би ло је 
не ко ли ко „гру бих“ апли ка ци ја елек тро сти му ла ци је ува, ко ји су об ја вље-
ни у Па ри зу, Ам стер да му, Лон до ну и Бер ли ну (Sim mons, 1965; Lux ford 
and Brac kmann, 1985; Vest berg, 1998; пре ма Ni par ko, 2000). То ком 30тих 
и 40тих го ди на XX ве ка, пу тем усме них из ве шта ја, цир ку ли са ла је Евро-
пом иде ја, да елек тро сти му ла ци ја, снаб де ве на ба те риј ским пу ње њем, 
мо же да сти му ли ше ауди тор ни нерв да иза зо ве слу шну сен за ци ју. Do-
jur no i Eyri es (1957) пр ви де таљ но опи су ју ефек те ди рект не сти му ла ци је 
ауди тор ног нер ва код глу во ће. Ха ус и Дојл (Ho us i Doyle, 1964) опи су ју 
по ста вља ње-им план та ци ју елек тро де из 1961. год. кроз сца лу тyмпа ни 
(ко ју су оп сер ви ра ли, ди рект ним бе ле же њем нер вне ак тив но сти до би је-
не то ком сти му ла ци је ауди тор ног и ве сти бу лар ног нер ва то ком Ме ни-
ер-ове бо ле сти). Пе ри од 70тих и 80тих го ди на XX ве ка био је ис пу њен 
ис тра жи ва њи ма ко ја су се од но си ла углав ном на хи ру шка и елек трон ска 
ре ше ња ко хле ар ног им план та. Мул ти ка нал на елек тро да пред ста вље на 
је 1984. год. То ком 80тих го ди на XX ве ка ко хле ар ни им плант по ста је (у 
да јем тек сту КИ) уоби ча је но по ма га ло на ме ње но од ра слим, на кнад но 
оглу ве лим осо ба ма ко је не ма ју ни ка квог бе не фи та од кон вен ци о нал не 
ам пли фи ка ци је. Пр ви се лек ци о ни кри те ри јум ко ји се ко ри стио за се-
лек ци ју кан ди да та би ла је ефи ка сност слу ша ња пре ко ин ди ви ду ал ног 
слу шног апа ра та. Спо соб ност раз у ме ва ња ре че ни ца ван кон тек ста (опен 
сет сен тен цес) ма ња од 30% уз кон вен ци о нал ну ам пли фи ка ци ју, зна чи-
ла је да је осо ба кан ди дат за КИ. 
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ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ ЕЛЕК ТРО-СТИ МУ ЛА ЦИ ЈЕ  
АУДИ ТОР НОГ НЕР ВА  

Од 1950. до 1960.го ди не 

Пр ви по ку шај ди рект не елек трич не сти му ла ци је ауди тор ног нер ва 
из вео је Лунд берг 1950 го ди не (Gis sel sson, 1950 pre ma Co o per i Crad-
dock,2003). Djo ur no и Eyri es (1957) та ко ђе из во де екс пе ри мен те са сти-
му ла ци јом ауди тор ног нер ва. Па ци јен ти је мо гао да раз ли ку је ре чи у 
крат кој ре че ни ци али не и да пре по зна је ре чи у спон та ном го во ру. Дру-
ги па ци јент био је им план ти ран екс та-ко хле ар но, по ста вље ном елек-
тро дом али та ко ђе, ни је био у ста њу да пре по зна је го вор (Zol lner and 
Ke i del, 1963). Ха ус и Ур бан 1961. (Ur ban, 1973, pre ma Co o per i Ce ad-
dock, 2003) им план ти ра ли су три па ци јен та ко ји су има ли не ку слу шну 
сен за ци ју. Mic hel son (1971) им план ти рао је не ко ли ко прак тич но глу вих 
па ци је на та са мул ти плим елек тро да ма али су сти му ли са ни са мо јед ним 
па ром елек тро да са јед но ка нал ном ин фор ма ци јом. Па ци јен ти су мо гли 
да пер ци пи ра ју окол не зву ке и бо љу кон тро лу соп стве ног гла са, али уоп-
ште но пре по зна ва ње го во ра, ни је по стиг ну то. Doyle и дру ги (1964) су 
пр ви по ку ша ли сти му ла ци ју ауди тор ног нер ва са ви ше елек тро да. Код 
тих па ци је на та, го вор но пре по зна ва ње та ко ђе ни је би ло мо гу ће али су 
пер це пи ра ли ри там и про ме не у мо да ли те ту ја чи не гла са. На том ста ди-
ју му ис тра жи ва ња и мо гућ но сти уре ђа ја, спро во ђе ње го во ра, до не кле, је 
би ло мо гу ће али пре по зна ва ње и раз у ме ва ње го во ра ни је. То ком 60-тих 
ве ћи на екс пе ра та је ми сли ла да ко хле ра ни им плант не мо же да обез бе-
ди пер цеп ци ју го во ра (Clark, 2000). 

Од 1970. до 1980.го ди не

Овај пе ри од обе ле жи ли су раз ли чи ти ди зај нер ски и кон струк тор-
ски про јек ти јед но ка нал них и ви ше ка нал них им пла на та. Омо гу ћа ва ли 
раз ли чи ти сте пен слу ша ња, од опа жа ња зву ка до раз у ме ва ња го во ра. 
Аустриј ски уре ђај, (про из ве ден у Бе чу, Tec hni cal Uni ver sity of Vi en na) 
имао је 8 ин тра ко хле ар них (у ко хлеи) елек тро да рас по ре ђе них у 4 па ра 
плус пар екс тра ко хле ар них (ван ко хлее) елек тро де. Ко ри стио је јед но ка-
нал но про це си ра ње зву ка (Hoc hma ir and Hoc hma ir-De soyer, 1983). Јед-
но ка нал ну стра те ги ју тран сми си је зву ка ко ри сти ли су мно ги кон струк-
то ри тог до ба (Do u ek, 1977. у Лон до ну; Ха у сов ин сти тут – The Ho u se Ear 
In sti tu te, Los An ge les, Dan ley and Fretz, 1982;). Осим то га, ло ка ли за ци-
ја елек тро де у ко хлеи је и да ље би ла пред мет ис тра жи ва ња. Clark и са-
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рад ни ци (1975) са оп шта ва ју да је мо гу ће уба ци ти елек тро ду дуж ска ле 
тим па ни уз ми ни мал ну тра у му ба зи лар не мем бра не. То је био увод за 
им план та ци ју мул ти-ка нал них елек тро да ко је су обез бе ди ле бо ље раз у-
ме ва ње го во ра. Овај по сту пак при ме ни ли су и дру ги (у Фран цу ској, Cho-
u ard i Mac Leod, 1976; Cho u ard, 1980, пре ма Co o per i Crad dock, 2003). 
По сле ре/ха би ли та ци је слу ха и го во ра, од ра сли, на кнад но оглу ве ли па-
ци јен ти, би ли су у ста њу да дис кри ми ни шу не ке фо не ме и пер ци пи ра ју 
изо ло ва не ре чи. Сле де ћи, вр ло ва жан, ви ше ка нал ни уре ђај, раз ви јен је 
на Уни вер зи те ту у Мел бур ну 1970-тих, ко ји је до вео до зна чај ног по ра-
ста спо соб но сти раз у ме ва ња го во ра (Tong et al., 1980; Clark i Tong, 1981). 

1980-те

Успех ви ше-ка нал них им пла на та у ка сним 70-тим обез бе дио је те-
рен за да љи раз вој и но ва ис тра жи ва ња. У том пе ри од раз ви јен је им-
плант ко ји је пр ви до био зва нич ну до зво лу за упо тре бу, Ho u se/ 3M, (pre-
ma Bred berg et al., 1987, 2003). Ра зу мљи вост ре чи ван кон тек ста је би ла 
по бољ ша на. Јед но ка нал ни им плант (u Ho u se In sti tu te) раз ви ја се исто-
вре ме но. Ко ри сни ци по чи њу да раз ли ку ју окол не зву ке и дис кри ми ни-
шу не ке во ка ле али раз у ме ва ње го во ра и кон вер за ци је је ло ше. То је 
пе ри од екс пе ри ме на та са елек тро да ма и ме стом по ста вље ња елек тро де 
у ко хлеи (Че хо сло вач ка ака де ми ја На у ка, јед но ка нал ни уре ђај по ста-
вљен кроз окру гли про зор, Вал во да ет алл, 1987). У Аустра ли ји, Coc hle ar 
Pro pri e tary Li mi ted, са да Coc hle ar Li mi ted и Coc hle ar Cor po ra tion у SAD, 
вр ше кли нич ка ис тра жи ва ња са Nuc le us 22 ка нал ним им план том. По-
твр ду успе ха до би ја 1983.го ди не од ФДА, по сле об ја вље них ре зул та та 
на 40 ко ри сни ка код ко јих су за бе ле же ни зна чај ни ре зул та ти у слу ша њу 
и раз у ме ва њу го во ра (Do well et al., 1986, 2002). Ис тра жи ва ња се ра де и 
у Евро пи: Фран цу ска (1982), Не мач ка (1984), Бел ги ја (1987). Ово је и 
пе ри од фор ми ра ња се лек ци о них кри те ри ју ма и екс пе ри мен ти са ња са 
раз ли чи тим кан ди да ти ма за ко хле ар ну им план та ци ју. 

Раз вој уре ђа ја 

Ко хле ар ни им плант је уре ђај ко ји се са сто ји од уну тра шњих, тј. им-
план та бил них (елек тро да, маг нет, пре дај ник) и спо ља шњих де ло ва уре-
ђа ја (го вор ни про це сор, ми кро фон, при јем ник, ба те риј ско пу ње ње). Др. 
Ха ус у са рад њи са ин же ње ром Џе ком Ур ба ном (Jack Ur ban) кон стру и ше 
1972. го ди не пре но си ви го вор ни про це сор ко ји су па ци јен ти мо гли да 
но се са со бом. Исто риј ски раз вој уре ђа ја ве зан је за по сто ја ње ком па-
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ни ја за про из вод њу елек трон ског ува тј. ко хле ра ног им план та: Nuc le-
us/Coc hle ar Cor po ra tion (Austra li ja 1981), Me dEl Cor po ra tion (Austri ja 
1989), i Advan ced Bi o nics Cor po ra tion (Ame ri ka). Ко хле ар ни им плант по-
сто ји око 50 го ди на. Ад ми ни стра ци ја за хра ну и ле ко ве (ФДА) 1984. го-
ди не одо бра ва Ho u se/3М про це сор за од ра сле. Im plant Nuc le us Co hle ar 
Kor po ra ci je (the Nuc le us/Coc hle ar Cor po ra tion’s) са 22 елек тро де, до би ја 
до зво лу 1985. го ди не. Сле де ћа ге не ра ци ја уре ђа ја (Н24 са 22 елек тро де 
плус 2 сло бод не ко је ни су по ста вље не уну тар ко хлее) овог про из во ђа ча 
по ја ви ла се 1998. го ди не, а 2002. го ди не N24C (Nuc le us 24 Con to ur,), 
(Nor kus, A. N. 2007). Исте го ди не по ја вљу је се и пр ви за у шни го вор ни 
про це сор. По след ња ге не ра ци ја уну тра шњих де ло ва им план та је Nuc-
le us Fre e dom. До са да је овај про из во ђач кон стру и сао се дам ге не ра ци ја 
спо ља шњих де ло ва уре ђа ја. Пр ва пе ди ја триј ска ко хле ар на им план та ци-
ја оба вље на је 1989. го ди не ви ше ка нал ним Ну кле ус-овим им план том 
(Nuc le us mul ti-chan nel coc hle ar im plant). 

Advan ced Bi o nics се по ја вљу је 1991. го ди не а ФДА их одо бра ва 1996.
го ди не, за од ра сле. То је био Advan ced Bi o nics Cla rion 1.2, пр ви уну тра-
шњи део, од ке ра ми ке ко ји се са сто јао од 8 елек тро да. Исти уре ђај одо-
брен је 1997. го ди не за де цу. Но ва ге не ра ци ја уре ђа ја под на зи вом Auria 
BTE по ја ви ла се 2003 а ко мер ци јал но је до ступ на од 2004 го ди не. Од 
2006 го ди не у про це ду ри је Хар мо ни (Har mony BTE), го вор ни про це сор 
по след ње ге не ра ци је а на тр жи шту се по ја вио 2007 го ди не. 

MedEl се осни ва 1989. го ди не а ФДА одо бра ва упо тре бу њи хо вих 
уре ђа ја за де цу и од ра сле 2001. го ди не (De af ness Re se arch Fo un da tion, 
2006). Пр ви за у шни го вор ни про це сор ко ји се по ја вио на тр жи шту кон-
стру и са ла је ова кор по ра ци ја 1991 го ди не ТЕМ ПО + (ТЕМ ПО + БТЕ). 
Сле де ћи уну тра шњи део ко ји се по ја вио био је COM BI 40+ (2006) имао 
је 24 ка нал ну елек тро ду. Сле де ћа ге не ра ци ја про це со ра овог про из во-
ђа ча раз ви је на је у Аме ри ци, ПУЛ САР и та ко ђе има 24 ка нал ну елек-
тро ду. Ње га је мо гу ће при ме њи ва ти и код па ци је не та са Мон ди ни је вим 
син дро мом (Mon di ni Syndro me, ½ за во ја ко хлее уме сто 2 ½). У Евро пи, 
MedEl пред ста вља Со на та ИТ 100 уну тра шњи део уре ђа ја ко ји има две 
спо ља шње оп ци је про це со ра ОПУС 1 и ОПУС 2. MedEl је је ди ни про-
из во ђач ко ји има им плант сред њег ува (The Vi brant So und brid ge) ко ји 
ни је слу шно по ма га ло већ но ва ка те го ри ја им план та бил ног уре ђа ја за 
сред ње уво. До са да су кон стру и са ли 3 ге не ра ци је уну тра шњих и 3 ге не-
ра ци је спо ља шњих де ло ва КИ. 
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Еду ка циј ско-ре ха би ли та циј ске стра те ги је КИ,  
исто риј ски раз вој

Еду ка то ри и ре ха би ли та то ри ко ри сни ка КИ мо ра ју би ти струч ња ци 
ко ји су об у че ни за спе ци фи чан раз вој слу ха и го во ра пу тем елек тон ског 
ува. КИ омо гу ћа ва глу вој де ци укљу че ње у ре до ван про цес обра зо ва ња 
са мно го ма ње огра ни че ња не го пре. Ако се ди јаг но за кон ге ни тал ног 
оште ће ња по ста ви у пр вих 3 до 6 ме се ци жи во та а ко хле ар на им план та-
ци ја ура ди на уз ра сту из ме ђу пр ве и дру ге го ди не жи во та, ти ко ри сни-
ци КИ до сти жу ауди тив не спо соб но сти сво јих вр шња ка до ше сте го ди не 
жи во та (Ho ward, W., Fran cis, M. D., John, K., Ni par ko, M. D. 2003). То 
под ра зу ме ва по тре бу за по себ но кон стру и са ним про гра мом ре/ха би ли-
та ци је ове де це. Пр ви ме ђу њи ма, „The Ear Fo un da tion“, осно ван 1989. 
го ди не (осни ва чи Ge rry O’Do nog hue, хи рург и Ba rry McCor mick, ауди о-
лог). Об ја вљу ју пр ве еду ка тив не и по ро дич не про гра ме за ко ри сни ке KI, 
NE AP: Not ting ham Early As ses sment Pac ka ge, ба те ри ју ра зних те сто ва за 
ис пи ти ва ње и кон тро лу раз во ја спо соб но сти пу тем КИ. Да нас, сви ак ту-
ел ни про из во ђа чи КИ има ју чи тав низ еду ка тив них ма те ри ја ла, упит ни-
ка, те сто ва и ра чу нар ских про гра ма ко ји тре ба да омо гу ће струч ња ци ма 
и ро ди те љи ма лак ши рад са ко ри сни ци ма КИ.

У Ср би ји се ре/ха би ли та ци ја слу ха и го во ра глу вих осо ба са КИ оба-
вља од 1999. го ди не. У пр ве три го ди не на ших ис ку ста ва у ре/ха би ли та-
ци ји ових осо ба, за сни ва ла су се на не ко ли ко по је ди нач них слу ча је ва 
ко ри сни ка КИ ко ји су им план ти ра ни у ино стран ству. То је огра ни ча ва ло 
ин фор ма ци је о ста њу функ ци је слу ха са кон вен ци о нал ном ам пли фи ка-
ци јом и ни воу го вор но-је зич ког раз во ја пре КИ. Од 2002. го ди не ка да 
се им план та ци ја ра ди у Ср би ји, си ту а ци ја се ме ња и пред сур до ло ге се 
по ста вља ју но ви зах те ви: се лек ци ја кан ди да та за КИ, пла ни ра ње и из-
ра да про гра ма и из во ђе ње ре/ха би ли та ци је слу ха и го во ра по сле КИ за 
све уз ра сте ко ри сни ка. По моћ у обу ци при жи ле су све про из вод не ку ће 
и Цен три за КИ из Евро пе и окру же ња. Ис ку ства ко ле га из Ен гле ске, 
Че шке Ре пу бли ке, Аустри је, Сло ве ни је и Хр ват ске су би ла ве о ма ва жна. 
Од 2002. го ди не до да нас у Ср би ји је фор ми ра на мре жа уста но ва у ко-
ји ма ра де об у че ни сур до ло зи на раз во ју функ ци је слу ша ња и из град њи 
го во ра и је зи ка у Бе о гра ду (Ин сти тут за ОРЛ и МФХ, КЦ Ср би је, КБЦ 
Зве зда ра „Де чи ја ку ћа“, Шко ла за де цу оште ће ног слу ха-на глу ве „Сте-
фан Де чан ски“), Ни шу (шко ла за глу ву и на глу ву де цу „Бу бањ“), Но вом 
Са ду (КЦ Вој во ди не, Н. Сад) као и дру гим оде ље њи ма за ре/ха би ли та ци-
ју слу ха и го во ра на це лој те ри то ри ји Ср би је. 
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Ко хле ар на им план та ци ја код нас и у све ту  
– исто ри јат, уче ста лост

 
Исто ри јат ко хле ар не им план та ци је и број КИ у Ср би ји и окру же њу

У Ср би ји, пр ви јед но ка нал ни им плант 1981. го ди не а ви ше ка нал-
ни 2002. го ди не. На ВМА у Бе о гра ду, проф. А. Ива но вић 1981. го ди не, 
угра ђу је пр ви јед но ка нал ни ко хле ар ни им плант про из ве ден на Ин-
сти ту ту за Фи зи ку у Бе о гра ду, кон струк то ра инг. Зо ра на По по ви ћа. У 
до ку мен та ци ји свет ских про из во ђа ча ко хле ар ног им план та, тај јед но-
ка нал ни им плант, ју го сло вен ске про из вод ње, на во ди се као вр ло ва-
жна сте пе ни ца у раз во ју ове про це ду ре. Иде ја јед но ка нал ног им план та 
би ла је да укуп на звуч на сли ка бу де тран сфор ми са на у елек трон ску 
ин фор ма ци ју и да ће та ко би ти нај ра зу мљи ви ја. Ка сни ја ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да ви ше ка нал на елек тро да до во ди до по бољ ша ња ква ли те та и 
бр зи не сиг на ла па је тех но ло ги ја јед но ка нал них им пла на та на пу ште-
на. Им план ти ра но је 10так од ра слих глу вих па ци је на та. Пр ви им план-
ти ра ни па ци јент, кон ге ни тал но глув, стар 21 год. По сту пак се са сто јао 
од пре о пе ра тив не про ве ре ме ди цин ских па ра ме та ра, док је мул ти ди-
сци пли нар ни се лек ци о ни по сту пак из о стао. Сур до ло шки се лек ци о ни 
кри те ри ју ми ни су би ли де фи ни са ни. По сле уград ње, пост-опе ра тив на 
ре/ха би ли та ци ја слу ха и го во ра ни је спро ве де на. Ефек ти су би ли са-
мо у по бољ ша њу пер цеп ци је зву ка али ауди тив на об ра да, раз у ме ва ње 
звуч не око ли не и го во ра је би ло ло ше. 

Да нас је око 250 ко ри сни ка КИ у Ср би ји (око 3.8 КИ на ми ли он 
ста нов ни ка го ди шње), од ко јих су око 90% де ца мла ђа од 10 го ди на. 
Пла но ви за бу дућ ност ве за ни су за уво ђе ње EHDI (Early He a ring De-
tetction and In ter ven tion) на на ци о нал ном ни воу, ко ји тре ба да обез-
бе ди по твр ду ди јаг но зе код кон ге ни тал них оште ће ња слу ха, до тре ћег 
ме се ца, ам пли фи ка ци ју и по че так ре/ха би ли та ци је слу ха и го во ра до 
ше стог ме се ца, а КИ на уз ра сту из ме ђу пр ве и дру ге го ди не жи во та 
(Осто јић, С. и дру ги, 2011). 

Цен три за КИ у Ср би ји су: у Бе о гра ду-Ин сти тут за ОРЛ и МФХ КЦ 
Ср би је; КБЦ Зве зда ра и ВМА; у Но вон Са ду КЦ Вој во ди не и Ни шу КЦ 
Ниш.

У Хрват ској: Пр ва опе ра ци ја и уград ња ко хле ар ног им план та 
(умјет не пу жни це) би ла је 1996. го ди не на Кли ни ци за ОРЛ и ки рур ги-
ју гла ве и вра та К. Б.„Се стре ми ло срд ни це“ у За гре бу. По сле то га, 2000.
го ди не, до бро твор на ак ци ја „Ана ма ри ја у сви је ту зву ко ва“ ре зул ти ра са 
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30 ко хле ар них им пла на та, а 2001. го ди не ак ци ја под на зи вом: „Дај мо да 
чу ју“ тра ја ла је ви ше од го ди ну и по да на и при ку ље но је 17мил ку на за 
106 ко хле ар них им пла на та. У до ба нај ве ће ак тив но сти оба вља но је 20 
опе ра ци ја/не дељ но (СУ ВАГ). Го ди не 2002. би ло је 160–170 КИ а 2006. 
ви ше од 250 КИ. Да нас у Хр ват ској има око 400 КИ / 4.5 на ми ли он ста-
нов ни ка го ди шње. Сва ке го ди не се ро ди 30–40 глу ве де це чи ји се КИ 
углав ном фи нан си ра ју из ХЗЗО.

У Сло ве ни ји: Пр ва опе ра ци ја и уград ња КИ 1996. го ди не у Љу бља ни. 
То ком пр вих 5 го ди на угра ђе но је 53 ЦИ (43 код де це и 10 код од ра слих). 
2002. го ди не би ло је око 60 ко ри сни ка КИ. 

У Евро пи: У Ен гле ској се про грам Ки спро во ди од ка сних 80-тих. 
Пре ма по да ци ма (Ear Fon da tion) ко ји су нам би ли до ступ ни, 2004. го ди-
не им план ти ра но је 225 од ра слих и 280 де це; 2005. го ди не 239 од ра слих 
и 332 де це; 2007. го ди не око 360 од ра слих и 430 де це и 2008.го ди не око 
7000 ко ри сни ка ЦИ. По сма тра ју ћи ре зул та те у од но су на бр КИ на ми-
ли он ста нов ни ка го ди шње, за 2005.го ди ну, по да ци су сле де ћи: Ен гле ска 
9.3 ЦИ опе ра ци ја/ мил; Велс 11.5 ЦИ опе ра ци ја / мил; Шкот ска 9.1 ЦИ 
опе ра ци ја / мил, Се вер на Ир ска 14.0 ЦИ опе ра ци ја / мил.

У Европ ској Уни ји, број КИ на ми ли он ста нов ни ка го ди шње, у 2004.
го ди ни, био је: 

Аустри ја (141.34), Швед ска (125), Не мач ка (106.67), Нор ве шка 
(96.82), Шпа ни ја (94.53),  Дан ска (84.29), УК (81.53), Хо лан ди ја (81.35), 
Лук сем бург (71.74), Фран цу ска (67.24), Фин ска (62.31), Че шка (28.74) и 
Тур ска (15.42).

У све ту: У Ка на ди, 1987. по чи ње про грам им план та ци је од ра слих, а 
1989. им план та ци ја де це; од 2003. до 2007.го ди не, го ди шње се им план-
ти ра 296 од ра слих па ци је на та (ве ћи ном мла ђих од 60 год.); до 2007.го-
ди не би ло је 2534 од ра слих ко ри сни ка КИ; „The Coc hle ar im plant Pro-
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gram at Sick Kids“ по сто ји од 1990. од та да се им план ти ра око 120 де це/ 
го ди шње; да нас има ви ше од 700 ЦИ де це. Осам де се тих го ди на по чи ње 
им план та ци ја пост лин гвал них од ра слих глу вих; 1990.го ди не ФДА одо-
бра ва им план та ци ју и за пре ин гвал ну глу ву де цу, по сле те сти ра ња на 
80то ро глу ве де це ста ро сти 2–17 го ди на; број КИ 1992. го ди не био је око 
800 а већ 1992. го ди не пре ко 2600. 

ЗА КЉУ ЧАК

Иде ја о елек тро-сти му ла ци ји ко хлее ста ра је не ко ли ко ве ко ва (Gal-
va ni, L. 1700, Ales san dro Vol ta 1745–1827), а ис тра жи ва ња на раз во ју 
уре ђа ја и пре тва ра њу зву ка у елек трон ски им пулс, у по след њих 60-так 
го ди на. Пут ко ји је пре ђен је огро ман: од по ку ша ја сти му ла ци је јед но ка-
нал ном елек тро дом где су код па ци је на та бе ле же не „не ке слу шне сен за-
ци је“ (Do jur no i Eyri es, 1957) до мо гућ но сти раз у ме ва ња спон та ног го-
во ра и пот пу не спо соб но сти глу вих осо ба за сна ла же ње у звуч ном све ту. 
Да нас је пре ко 219000 глу вих КИ ко ри сни ка у све ту и око 250 у Ср би ји. 
Цен три за КИ и пост-опе ра тив ну ре/ха бил та ци ју на ла зе се у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду и Ни шу, иако об у че них сур до ло га за рад са ко ри сни ци ма 
КИ, има у мно гим гра до ви ма у Ср би ји. Мо гућ но сти за ин те гра ци ју глу-
вих у чу ју ћу око ли ну и ре дов не еду ка тив не то ко ве је да нас ре ал ност. 
Ко хле ар ни им плант је по ма га ло на ме ње но са мо јед ном од ре ђе ном про-
цен ту глу вих осо ба ко је тре ба да за до во ље не ко ли ко се лек ци о них кри те-
ри ју ма да би про це ду ра да ла оче ки ва не или же ље не ефек те. 

„Ко хле aрни им плант ни је чу до, али омо гу ћа ва да се чу до де си“, Coc-
hle ar Cor po ra tion, 1994. го ди не.
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COCHLEAR IMPLANTATION (IN SERBIA AND WORLDWIDE)  
–HISTORICAL OVERVIEW

OSTOJIĆ, S.1, ĐOKOVIĆ, S.1, MIKIĆ, B.2, MIKIĆ, M.1

1 Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade
2 Clinical Center of Serbia, Clinic for ENT and HNS, Belgrade

SUMMARY 

Introduction: There is more than 219000 cochlear implant users 
worldwide. Full social integration and mainstreaming of deaf people has 
become reality. Cochlear implant is a solution for severely and profoundly 
deaf persons who could not benefit from hearing aids sufficiently. Cochlear 
implant could be successful if selection criteria and candidacy are strictly 
followed. 

Objectives of the study: To review historic development of the idea on 
electrical stimulation of cochlea, achievements in cochlear implantation 
worldwide and development of cochlear implantation program in Serbia 
from 2002. to 2011.

 Material and methods: Review of literature dealing with historic 
development of cochlear implantation in Serbia and worldwide. 

Conclusion: Experts in the field of cochlear implantation have travelled 
a long way from the first attempt to stimulate human cochlea using single 
channel electrode and providing some hearing sensation (Djourno and 
Eyries, 1957) to the state of art implants with coding strategies which 
enable full speech discrimination. Cochlear implant consists of internal, 
implantable parts (implant, electrode, magnet) and external parts (Speech 
processor with microphone, receiver and battery pack). There are five 
cochlear implant centers in Serbia (3 in Belgrade, 1 in Novi Sad and 1 in 
Nis). Pre– and postoperative rehabilitation is conducted by trained teachers 
for deaf and speech therapists all over Serbia under constant monitoring by 
multidisciplinary teams in referent centers in Belgrade, Novi Sad and Nis. 
„Cochlear implant is not a miracle per se but it enables miracles“ (1994).

KEY WORDS: deafness, cochlear implant, history
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СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛОВАЊА ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ 
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Васо Обрадовић

Савез глувих и наглувих Србије, Београд

У ра ду је при ка зан исто риј ски пре глед раз во ја школ ства за глу ве уче-
ни ке у Ср би ји до до но ше ња За ко на о спе ци јал ним шко ла ма (1961). Ре ше ња 
ко ја су по ста вље на кроз ре фор ме, по себ но по сле Дру гог свет ског ра та су ин-
те ре сант на и ефи ка сна. Си стем шко ло ва ња за сву де цу био је исто ве тан, а 
школовaње глу вих је има ло сво јих спе ци фич но сти у по гле ду по ха ђа ња ре дов-
ног школ ског си сте ма, шко ло ва ња у по себ ним оде ље њи ма при ре дов ним шко-
ла ма и у спе ци јал ним вас пит но-обра зов ним уста но ва ма.

Кључ не ре чи: глу ва и на глу ва де ца, шко ло ва ње, исто риј ски пре глед

УВОД

Шко ло ва ње глу ве и на глу ве де це и омла ди не у Ср би ји кре та ло се у 
скла ду са од ре ђе ним за ко ни то сти ма, ко јим је про ла зи ло шко ло ва ње у 
Евро пи. Пр во су се по ја ви ли по је ди нач ни по ку ша ји ста ра ња и за шти те 
глу вих осо ба, по је ди нач ни по ку ша ји об у ча ва ња глу вих уче ни ка од стра-
не учи те ља у ре дов ним шко ла ма, па су се по ја ви ле за во ди или при ват не 
шко ле и за глу ву де цу (ко је су се по сле из ве сног вре ме на за тва ра ле због 
не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва или по др жа вље ња), па шко ле ко је 
је др жа ва суб вен ци о ни ра ла и „спе ци јал не“ шко ле за глу ве ко је у окви-
ру је дин стве ног школ ског си сте ма. Упо ре до са осни ва њем ових шко ла, 
глу ва и на глу ва де ца мо гла су дс се шко лу ју у окви ру школ ског си сте-
ма за јед но са чу ју ћом де цом или у по себ ним оде ље њи ма при ре дов ним 
шко ла ма. 
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Учи те љи ко ји су об у ча ва ли глу ве уче ни ке за јед но са оста лим уче-
ни ци ма у ре дов ним шко ла ма би ли су: Ге ор ги је Алек сан дро вић (ко ји је 
ра дио и у Мо скви и Оде си 1825), Јо зеф Ра у шан у Пан че ву (1834), Јо ван 
Бо ља рић у Ли то би, Сал ци, Ма и шу и Осје ку (1875), Пе тар Спи рић у Вла-
со тин ци ма (1890), Сте ван Га ври ло вић у Те ми шва ру (1899). 

При ват не за во де и шко ле за глу во не му де цу отва ра ли су: Ра ди вој 
По по вић у Срем ској Ми тро ви ци (1886–1898), Вељ ко Ра ма да но вић у По-
жа рев цу (1896–1898), Дру штво Краљ Де чан ски отво ри ло је За вод за вас-
пи та ње и обра зо ва ње глу во не ме де це у Бе о гра ду (по че ли са ра дом 1896, 
а све ча но отва ра ње би ло 1897), а би ло је и не ко ли ко по ку ша ја отва ра ња 
„шко ла за глу во не ме“ у Бе о гра ду и Но вом Са ду).

У Зе му ну, у окви ру Ин ва лид ског до ма (1924–1928), ор га ни зо ван je 
За вод за про фе си о нал но оспо со бља ва ње глувонемуe де це ко ја су за вр-
ши ла основ ну шко лу у окви ру За во да „Краљ Де чан ски“ у Бе о гра ду.

У Ја го ди ни је осно ван Дом глу вих „Краљ Алек сан дар I“ (1928–1944), 
на стао пре се ље њем За во да из Зе му на, ма ја 1928. го ди не. 

Вре ди за бе ле жи ти и по ку шај отва ра ња За во да за глу во не му де цу у 
Кра гу јев цу, од стра не Шу ма диј ског дру штва „Ка ра ђор ђе“ 1928. го ди не, 
као и За во да за глу во не ме у Но вом Са ду (1929/30) за уче ни ке ко ји су се 
шко ло ва ли у Бе о гра ду и Ја го ди ни, али се због не до стат ка фи нан сиј ских 
сред ста ва од у ста ло од те иде је.

Све до 1929. го ди не спе ци јал но школ ство у Ср би ји је би ло при ват но-
ху ма ни тар ног ка рак те ра. Пр ва др жав на за кон ска ак та су ви ше ис ти ца ла 
по тре бу и оба ве зу со ци јал не и здрав стве не за шти те, док су де ца оме те на 
у фи зич ком и пси хич ком раз вит ку би ла осло бо ђе на на ста ве. Сву бри гу 
и ста ра ње о овој де ци во ди ло је Ми ни стар ство со ци јал не по ли ти ке и на-
род ног здра вља. 

До но ше њем За ко на о на род ним шко ла ма 1929. го ди не спе ци јал не 
шко ле ула зе у др жав ни школ ски си стем. Овај За кон и фор ми ра ње Одељ-
ка за уста но ве за не до вољ но раз ви је ну де цу при Ми ни стар ству про све-
те је, као и мно ге уред бе и пра вил ни ци, тре ба ло да омо гу ћи не сме та-
но шко ло ва ње де фект не де це (са мим тим и „глу во не ме“ де це), што је у 
прак си да ло до ста ма ли об у хват ове де це шко ло ва њем. 

У рат ном пе ри о ду 1941–1945. го ди не ста ње спе ци јал ног школ ства 
се по гор ша ло, јер су уста но ве би ле за тво ре не. У Ср би ји је би ло ја ко те-
шка си ту а ци ја. Срп ска де ца из За во да за сле пе из Зе му на су про те ра на и 
сме ште на у део про сто ри ја До ма за глу во не ме у Бе о гра ду, док је ве ли ки 
број глу во не ме де це из овог до ма по слат ку ћа ма. Дом глу во не мих у Све-
то за ре ву је од у зет, а глу во не ма де ца су сме ште на у се о ску згра ду.
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По сле осло бо ђе ња тра ја ње оп ште о бра зов ног школ ства из но си ло је 
че ти ри го ди не, а уче ни ци су по сле за вр шет ка основ не шко ле у са мој 
уста но ви на ста вља ли за нат ско обра зо ва ње. Из у ча ва ли су се са мо тра ди-
ци о нал ни за на ти (кро јач ки, обу ћар ски, кор пар ски, чет кар ски). 

Оба ве зно шко ло ва ње про пи са но је За ко ном о оба ве зном шко ло ва њу 
(26. ок то бра 1945), а школ ска оба ве за по чи ње са 7 го ди на ста ро сти де те-
та до 15 го ди не ста ро сти. Овим За ко ном ни је би ло огра ни че ња за шко-
ло ва ње „де фект не“ де це, већ је про пи са но да се осмо го ди шње шко ло вањ 
уво ди за сву де цу оба по ла.

По сле Дру гог свет ског ра та до ла зи до по бољ ша ња ме ра за шти те, 
ре ха би ли та ци је, еду ка ци је и оспо со бља ва ња де фект них ли ца, ка ко на 
ни воу фе де ра ци је та ко и на ни воу Ср би је. За да так це ло куп не ре ха би-
ли та ци је де це оште ће ног слу ха је да ова де ца бу ду об у хва ће на шко ло-
ва њем. Ре гу ли ше се над ле жност ФНРЈ и НР Ср би је по пи та њу за шти те, 
сме шта ја и шко ло ва ња оме те не де це, а 1949. го ди не је до не то „Упут ство 
за до но ше ње про пи са о спе ци јал ним шко ла ма“, од стра не Ко ми те та за 
на у ку и кул ту ру Вла де ФНРЈ. 

Овај пе ри од ка рак те ри ше бри га дру штве не за јед ни це за от кри ва ње 
и оку пља ње глу ве де це за шко ло ва ње или на ста вак шко ло ва ња и про фе-
си о нал ног оспо со бља ва ња. Глав на па жња би ла је усме ре на на укљу чи ва-
ње де це у шко ле, отва ра ње по себ них оде ље ња при ре дов ним шко ла ма и 
осни ва ње спе ци јал них шко ла и за во да за глу ву де цу. Па ра лел но са овим 
ра ди ло се на из ра ди на став них пла но ва и про гра ма, си сте ма и ме то до-
ло ги је ра да, из ра ди на став них сред ста ва и по ма га ла.

Уста вом ФНРЈ из 1946. го ди не школ ски си стем се од но сио на сву 
де цу, без об зи ра на пол, по ре кло, на род ност и ве ру. Уче ни ци су мо гли 
да на ста вља ју шко ло ва ње би ло у ком прав цу оп штег обра зо ва ња или у 
прав цу струч ног или умет нич ког обра зо ва ња. Уче ни ци су има ли пра во 
да по свр ше ној основ ној шко ли про ду же шко ло ва ње на сред њим шко ла-
ма, па на уни вер зи тет или не ку ви со ку шко лу. По ред ре дов ног шко ло-
ва ња, је дин ствен школ ски си стем пред ви ђао је и скра ће но шко ло ва ње 
кроз раз не оп ште и струч не те ча је ве, а по сле по ло же них ис пи та на тим 
те ча је ви ма, свр ше ни те чај ни ци мо гли су да се укљу че у на ред но ре дов но 
сред ње, ви ше, ви со ко, струч но или умет нич ко обра зо ва ње.

Је дин ствен школ ски си стем пред ви ђао је од го ва ра ју ће вас пит не 
уста но ве, и то:

•	 Деч је ја сле за де цу до 3 го ди не
•	 Деч ји вр тић за де цу од 3 до 7 го ди на
•	 Основ ну шко лу за де цу од 7. до 11. го ди не
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•	 Ви шу основ ну шко лу или ни жу сред њу шко лу за де цу од 11. до 
15. го ди не

•	 Ви шу сред њу шко лу за де цу од 15. до 19. го ди не.
Је дин ствен школ ски си стем пред ви ђао је и две па ра лел не гра не по-

сле свр ше не основ не шко ле, и то:
•	 гра на ни жих, сред њих и ви ших струч них шко ла и те ча је ва,
•	 гра на ни жих сред њих и ви ших умет нич ких шко ла и те ча је ва.
Ви со ко обра зо ва ње на уни вер зи те ту, ви со ким и ве ли ким шко ла ма, 

ко је се на ста вља ло по сле свр ше не пот пу не сред ње шко ле или по сле свр-
ше них сред њих и ви ших струч них шко ла или те че је ва.

Је дин ствен школ ски си стем ФНРЈ ва жио је, да кле, и за де цу оме те ну 
у сво ме раз вит ку и ни је спре ча вао или оте жа вао упис у ма ко ју вас пит ну 
уста но ву, од но сно пре лаз из јед не вр сте вас пит не уста но ве у дру гу. Упис 
и пре лаз у по је ди ну вас пит ну уста но ву за ви сио је ис кљу чи во од од го ва-
ра ју ћих спо соб но сти и прет ход не спре ме – ди пло ме.

Ја сно је да раз ли ка у вас пи та њу и обра зо ва њу де це оме те не у раз во ју 
ни је би ло у школ ском си сте му (је дин стве ном школ ском си сте му), већ, 
пре све га, у ме то да ма и об ли ци ма вас пит но-обра зов ног ра да за сва ку 
ка те го ри ју де це. Ов де тре ба ис та ћи и зна чај про сто ра и аудио-ви зу ел-
них сред ста ва и по ма га ла у на ста ви. Ва жни де та љи су и у то ме што је 
„де фект но“ де те мо гло да се за др жи у деч јим ја сла ма и до 4–5 го ди на 
ста ро сти, деч јем вр ти ћу до 8–9. го ди не, а у спе ци јал ној основ ној шко ли 
и све док је не за вр ши, од но сно до 15 го ди на ста ро сти, ка да је пре ла зи ло 
на од го ва ра ју ће струч но оспо со бља ва ње.

Спе ци јал не осмо го ди шње шко ле за глу ву  
(глу во не му) де цу

 
Оп шти ци ље ви и за да ци шко ле за глу ву де цу би ли су исти као и за-

да ци оба ве зне шко ле за обра зо ва ње чу ју ће („нор мал не“) де це, тј. да раз-
ви ја ју све мо рал не и дру ге осо би не, на ви ке и уме ња у ду ху (та да) со ци ја-
ли стич ког вас пи та ња, да омо гу ће раз ви ја ње пси хич ких и те ле сних спо-
соб но сти и оспо со бља ва ње уче ни ка да се слу же орал ним (гла сов ним) 
го во ром.

Ове шко ле су мо гле би ти ор га ни зо ва не као са мо стал не екс тер не 
шко ле, шко ле са ин тер нат ским сме шта јем или као спе ци јал ни вас пит ни 
за во ди, а по ха ђа ла су их де ца од на вр ше не 7. до 15. го ди не.

У са ста ву и у окви ру ре дов них осмо го ди шњих шко ла мо гла су се 
осни ва ти спе ци јал на школ ска оде ље ња за глу ву де цу, што се у прак си и 
оства ри ва ло. Овим на чи ном ор га ни зо ва ња шко ло ва ња пру же на је мо-
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гућ ност да се глу ва де ца дру же са сво јим чу ју ћим вр шња ци ма и по спе-
шу ју раз вој го во ра.

На став ни пла но ви и про гра ми спе ци јал них шко ла за глу ве уче ни ке 
би ли су исти као и они у ре дов ним осмо го ди шњим шко ла ма и са др жа ли 
су исте пред ме те (из у зев пе ва ња и му зи ке). До по себ ног из ра жа ја до ла-
зи ла је на ста ва го во ра и има ла је нај ве ћи број ча со ва.

Уџ бе ни ци и на став на сред ства су би ла је дан од ве ли ких про бле ма у 
на ста ви глу вих у овом пе ри о ду. Ни је би ло спе ци јал них аку стич ких сред-
ста ва за ве жба ње и раз ви ја ње слу шних оста та ка, ни је би ло ауди о ме та ра 
за утвр ђи ва ње слу ха, ар ти ку ла ци о них сон ди и дру гих јед но став них по-
ма га ла, а да се не го во ри о са вре ме ним аудио-ви зу ел ним сред стви ма.

По се бан про блем је био и не до во љан број струч них на став ни ка за 
рад са глу вом де цом, али је и тај про блем ре шен ка да се по ве ћао број 
до шко ло ва них и остру че них учи те ља и свр ше них сту де на та са ви шом 
де фек то ло шком спре мом.

Ве ли ку уло гу у ства ра њу си сте ма шко ло ва ња глу ве де це има ли су 
Са вез глу вих Ју го сла ви је и Ср би је, јер се сма тра ло да до та да шњи си стем 
шко ло ва ња глу вих и на глу вих тре ба ме ња ти и оса вре ме њи ва ти. Цен-
трал ни од бор Са ве за глу вих Ју го сла ви је је до нео од лу ку о отва ра њу оде-
ље ња при ре дов ним шко ла ма у ко ји ма ће се вас пи та ва ти и обра зо ва ти 
глу ва де ца у ме сту бо рав ка и бли же око ли не де те та. Про свет не вла сти 
су при хва ти ле ове пред ло ге Са ве за глу вих Ју го сла ви је и ре пу блич ких 
од бо ра Са ве за глу вих, па је по че ло отва ра ње оде ље ња за глу ву де цу при 
ре дов ним шко ла ма. 

У овом пе ри о ду осни ва не су уста но ве за глу во не му де цу.
1. На ини ци ја ти ву Де си ми ра Ри сто ви ћа, за гра да ста рог из го ре лог 

мли на у Ин ђи ји об но вље на је сред стви ма Глав ног из вр шног од-
бо ра Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не (ГИ О АПВ), уз ма те ри јал-
ну по моћ ро ди те ља глу во не ме де це. Та ко је 8. но вем бра 1945. 
го ди не оба вље но све ча но отва ра ње До ма. Због ло ших усло ва и 
ве ћег бро ја де це, од лу ком ГИ О АПВ, Дом је ав гу ста 1947. го ди не 
пре ме штен у Су бо ти цу. 

2. У згра ди бив шег За во да Дру штва „Краљ Де чан ски“ у Бе о гра ду 
отво ре на је Шко ла за глу во не му де цу, но вем бра 1945. го ди не. 
На ста ва се из во ди ла орал ном ме то дом и ни је би ло ди фе рен ци-
ра ња де це по оста ци ма слу ха. Од 1952. го ди не про ме њен је на-
зив (Шко ла „Сил ви је Крањ че вић“).

3. За вод за глу во не му де цу и мла деж „Ра ди вој По по вић“ у Зе му ну 
осно ван је сеп тем бра 1947. го ди не.
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4. Дом глу вих „Краљ Алек сан дар I“ (1928–1944) је за вре ме дру гог 
свет ског ра та мо рао би ти исе љен из Ја го ди не у обли жње се ло 
Ри ба ре, да би 12. сеп тем бра 1953. го ди не по но во вра ћен у Ја го-
ди ну.

5. За вод за глу во не му де цу у При зре ну отво рен је 12.10. 1950. го-
ди не.

6. Дом за глу ву де цу у Ни шу осно ван је 1952. го ди не, али је из тех-
нич ких раз ло га шко ла по че ла са ра дом 5. ја ну а ра 1953. го ди не.

Отво ре на су оде ље ња за глу ву де цу при ре дов ним шко ла ма у сле де-
ћим гра до ви ма: Ужи цу, Чач ку, Шап цу, Но вом Па за ру, Вра њу, За је ча а ру, 
Зре ња ни ну, Кра ље ву, Бе о гра ду, Ле сков цу, Но вом Са ду, По жа рев цу, При-
шти ни, 

Шко ле уче ни ка у при вре ди и оде ље ња за глу ве уче ни ке у при вре-
ди при ре дов ним шко ла ма отво ре на су у сле де ћим ме сти ма: Бе о гра ду, 
Оде ље ње глу вих уче ни ка у при вре ди у Зре ња ни ну, Спе ци јал на шко ла за 
глу ве ква ли фи ко ва не рад ни ке са ин тер на том у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
Шко ла глу вих уче ни ка у при вре ди у Кра гу јев цу, Шко ла глу вих уче ни ка 
у при вре ди „Иво Ло ла Ри бар“ у Ни шу, Оде ље ње глу вих уче ни ка у при-
вре ди у Но вом Са ду, Оде ље ње глу вих уче ни ка шко ле за ква ли фи ко ва не 
рад ни ке у По жа рев цу, Оде ље ње за КВ рад ни ке у При зре ну, шко ла глу во-
не мих уче ни ка у при вре ди у Су бо ти ци. 

 Ци ље ви и за да ци спе ци јал ног вас пи та ња и обра зо ва ња би ли су: у 
спе ци јал ним шко ла ма и вас пит ним уста но ва ма вас пи та ва ју се и обра зу-
ју де ца и омла ди на у те ле сном и ду шев ном раз вит ку.

Оме те ном у раз вит ку сма тра ла су се она - за вас пи та ње и обра зо ва-
ње спо соб на – де ца и омла ди на пре ма ко јој је, због не до стат ка не пра-
вил но сти и ра зних дру гих по ре ме ћа ја у те ле сном и дру штве ном раз вит-
ку, по треб но при ме ни ти по се бан пе да го шки по сту пак. 

Спе ци јал не вас пит не уста но ве има ле су исте оп ште вас пит не и обра-
зов не ци ље ве као и ре дов не вас пит не уста но ве и шко ле за де цу и омла-
ди ну. 

По себ ни ци ље ви би ли су: 
•	 да се де ци и омла ди ни чи ји је раз вој био оме тен обез бе де од-

го ва ра ју ћи усло ви за не сме тан фи зич ки, пси хич ки и со ци јал ни 
раз ви так и мо гућ ност да из ра зе сво је по зи тив не ин те ре се и спо-
соб но сти;

•	 да се от кла ња ју или убла же по ре ме ћа ји и не до ста ци и код де це 
раз ви ја ју здра ве дис по зи ци је;

•	 да се омо гу ћи до ступ ност обра зо ва ња на свим ни во и ма у скла ду 
са њи хо вим пси хо фи зич ким спо соб но сти ма;



СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛОВАЊА ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ У СРБИЈИ ... 401

•	 да се код де це раз ви ја ју те ле сне, мо рал не, естет ске и рад не спо-
соб но сти и осо би не у скла ду са њи хо вим пси хо фи зич ким мо гућ-
но сти ма…

Ци ље ви и за да ци спе ци јал ног вас пи та ња и обра зо ва ња у уста но ва ма 
оства ри ва ли су се:

•	 при ла го ђа ва њем пла но ва, про гра ма и ме то да вас пит но-обра зов-
ног ра да у скла ду са при ро дом и сте пе ном оме те но сти де це;

•	 при ла го ђа ва њем ре дов них и спе ци јал них на став них и тех нич-
ких сред ста ва;

•	 по себ ном ор га ни за ци јом пе да го шког ра да, од го ва ра ју ћим уре-
ђе њем и опре мом оде ље ња, шко ла и уста но ва за спе ци јал но вас-
пи та ње;

•	 ан га жо ва њем спе ци јал ног пе да го шког и оста лог струч ног осо-
бља за вас пит но-обра зов ни рад;

•	 оспо со бља ва њем ро ди те ља и уже по ро ди це за рад са де цом и за 
са рад њу са вас пит ном уста но во;

•	 до бром са рад њом здрав стве них, со ци јал них и вас пит но-обра-
зов них уста но ва и струч ња ка у истим.

У прак си су че сто по сто ја ла и по сто је и де ца са ра зно вр сним ком би-
но ва ним пси хич ким, те ле сним и го вор ним не до ста ци ма (сле по-глу во-
не ма, те ле сно и пси хич ки за о ста ла де ца (с го вор ним, пси хич ким и те ле-
сним не до ста ци ма…) и њи ма је би ло омо гу ће но спе ци јал но вас пи та ње и 
обра зо ва ње, са спе ци фич ним ме то да ма и об ли ци ма ра да.

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма из 1957. го ди не, у НР Ср би ји би ло 
је 21 – два де сет јед но оде ље ње за глу ву де цу при ре дов ним основ ним 
шко ла ма у сре ским ме сти ма, 5-пет за во да ин тер нат ског ти па за основ но 
шко ло ва ње глу ве де це, 3 – три оде ље ња за на глу ве уче ни ке у Бе о гра ду, 
при ОШ „Све ти Са ва“ и „Бо рис Ки дрич“ и 6 – шест шко ла за уче ни ке у 
при вре ди, у Бе о гра ду, Ни шу, Кра гу јев цу, Ко сов ској Ми тро ви ци, Су бо ти-
ци и Но вом Са ду.

Ме сто у ко ме се 
завод налази

Ка па ци тет
завода

Број
деце

Број
наставника

Број
васпитача

Зе мун 130 141 23 18

Све то за ре во 80 102 15 6

Ниш 64 119 10 7

Су бо ти ца 100 226 16 7

При зрен 50 59 5 4
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Број но ста ње уче ни ка, на став ни ка и вас пи та ча  
у основ ним шко ла ма за глу ву де цу 1957. го ди не

На Кон гре су пе да го га Ју го сла ви је, ко ји је одр жан у Но вом Са ду 
1957. го ди не, Ми о драг Ма тић, еми нент ни про фе сор сур до пе да го ги је 
у члан ку „Смер ни це ре фор ме спе ци јал них шко ла Ју го сла ви је“, дао је 
пред ло ге о ре фор ми спе ци јал ног школ ства и вас пит но-обра зов ног ра да 
са глу вом де цом. Ма тић је ре фор му ста рог вас пит но-обра зов ног си сте-
ма глу вих на шао у пе да го шким, пси хо ло шким, здрав стве ним, со ци јал-
ним и еко ном ским раз ло зи ма. Ма тић је ис та као не га тив не и по зи тив не 
стра не ових раз ло га.

До но ше њем Оп штег за ко на о школ ству (1958) и Основ ног за ко на о 
фи нан си ра њу школ ства (1960) пред ви ђе но је шко ло ва ње ин ва лид не де-
це и омо гу ће но да се усво је мно ги пра вил ни ци и уред бе ко ји ма се ре гу-
ли шу пи та ња ре ха би ли та ци је, за шти те, еду ка ци је и оспо со бља ва ња ин-
ва ли да, а са мим тим и глу ве и на глу ве де це. 

У чла ну 5. Оп штег за ко на у школ ству про пи са но је оба ве зно шко-
ло ва ње де це оме те не у пси хич ком и фи зич ком раз вит ку и обез бе ђе на 
за кон ска мо гућ ност струч ног оспо со бља ва ња ове де це у спе ци јал ним 
шко ла ма и уста но ва ма. Та ко ђе је ре гу ли са но и вас пи та ње и обра зо ва ње 
ове де це у окви ру тро го ди шњег про фе си о нал ног обра зо ва ња.

На став ни пла но ви и про гра ми за глу ве 
и на глу ве уче ни ке основ не шко ле

 
Пр ви на став ни план и про грам за глу ву и на глу ву де цу у Ср би ји ура-

ђен је 1896. го ди не, а из ра дио га је Ко ста Ни ко лић, управ ник За во да 
Дру штва „Краљ Де чан ски“ у Бе о гра ду. План је пред ви ђао сле де ће на-
став не пред ме те: ар ти ку ла ци ју и на ста ву је зи ка; на у ку хри шћан ску; 
ра чун; по зна ва ње све та - ге о гра фи ју, исто ри ју, је ста стве ни цу, фи зи ку и 
хе ми ју; ле по пи са ње; цр та ње и ге о ме три ју; гим на сти ку; тех нич ко обра-
зо ва ње (за му шку де цу - за нат ску обу ку, за жен ску де цу - руч ни рад). 

Тре ба ис та ћи пе ри од по сле Пр вог свет ског ра та, ка да је Шко ла Дру-
штва „Краљ Де чан ски“ на ста ви ла са ра дом 1918. го ди не, јер се и та да 
овај на став ни план и про грам при ме њи вао. 

На осно ву За ко на о на род ним шко ла ма из 1929. го ди не, ура ђе ни су 
На став ни пла но ви и про гра ми за по моћ не шко ле, а са мим тим и за глу-
во не му основ ну шко лу (28. 3. 1931. го ди не). План је пред ви ђао сле де ће 
пред ме те: на у ку о ве ри; на род ни је зик; на род ну по вест; зе мљо пис; ра чун 
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с осно ва ма ге о ме три је; по зна ва ње при ро де и хи ги је ну; цр та ње, мо де ло-
ва ње; му шки руч ни рад; жен ски руч ни рад и до ма ћин ство; ле по пи са ње; 
те ле сне ве жбе по школ ском си сте му. 

Иако је овај на став ни план и про грам имао ка рак тер „при вре ме ни“, 
ду го ни су вр ше не ни ка кве из ме не ни до пу не, па се при ме њи вао и по сле 
Дру гог свет ског ра та, све до 1948. го ди не, ка да је Ко ми тет за шко ле и 
на у ку Ју го сла ви је до нео Оквир ни на став ни план и про грам за шко ле за 
глу ву де цу. Пре ма овом пла ну и про гра му шко ла је би ла сед мо лет ка: 

•	 пр ви и дру ги раз ред – „ни жи“; 
•	 тре ћи и че твр ти раз ред – „сред њи“; 
•	 пе ти, ше сти и сед ми раз ред – „ви ши“ сту пањ, у ко јем су се уче-

ни ци при пре ма ли за прак ти чан жи вот. 
Од дру гог по лу го ди шта школ ске 1952/53. го ди не при ме њи вао се На-

став ни план и про грам осмо го ди шњих шко ла за глу во не му де цу у НР Ср би-
ји („Про свет ни гла сник“ НР Ср би је, бр. 2–3/53), до нет од стра не Са ве та 
за про све ту и кул ту ру НР Ср би је. На став ни план и про грам је об у хва тао 
де вет пред ме та, а сва ки пред мет је имао свој циљ, за дат ке и раз ра ђе не 
на став не са др жа је. 

Овај про грам основ не шко ле је, да кле, имао исте пред ме те као уче-
ни ци у ре дов ним (чу ју ћим) шко ла ма, с тим што глу ви уче ни ци ни су 
има ли „пе ва ње“. По себ на па жња по кла ња на је ар ти ку ла ци ји и чи та њу 
го во ра са уста на став ни ка. „Ве жба ње слу ха“ ра ди ло се са глу вом де цом 
у ци љу пра вил не „твор бе“ и из го во ра гла со ва, ре чи и ре че ни ца.

„Ум но за о ста ла глу ва де ца“ из два ја на су у по себ на оде ље ња и са њи-
ма се и да ље ра ди ло по на став ном про гра му за „по моћ не шко ле“, а са 
оном де цом ко ја ни су мо гла на у чи ти гла сов ни го вор, ра ди ло се „је зи ком 
по кре та“, прст не азбу ке и опи сме ња ва ли су се ми мич ко-гра фич ком ме-
то дом.

На став ни про гра ми шко ла (оде ље ња) за ја ко на глу ву де цу, би ло је 
пред ви ђе но да се, по ред пред ме та из на став ног про гра ма за основ не 
шко ле, ра де и ве жбе ар ти ку ла ла ци је и чи та ња го во ра са уста. У ра ду са 
овом де цом би ло је нео п ход но скра ћи ва ње про гра ма и при ла го ђа ва ње 
гра ди ва де те то вим спо соб но сти ма и мо гућ но сти ма, по себ но у ни жим 
раз ре ди ма основ не шко ле (I и II).

  По сто ја ли су и На став ни про грам шко ла (оде ље ња) за по пра вља ње 
го вор них не до ста та ка – лак ши и те жи слу ча је ви го вор них не до ста та-
ка. Де ца са лак шим го вор ним не до ста ци ма по ха ђа ли су основ не шко ле 
за јед но са сво јим вр шња ци ма и ра ди ли по про гра ми ма тих шко ла, а го-
вор не ве жбе ни су по сто ја ле као по се бан пред мет већ се го вор ис пра вљао 
по ла ко, так тич ки и струч но, уз ак тив ну са рад њу учи те ља – на став ни ка 
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са оста лим уче ни ци ма. На сли чан на чин су се ис пра вља ли и лак ши слу-
ча је ви те па ња и му ца ња.

На став ни пла но ви и про гра ми за уче ни ке  
оште ће ног слу ха сред ње шко ле

 
Про фе си о нал но оспо со бља ва ње ли ца оште ће ног слу ха, нај че шће се 

оба вља кроз шко ло ва ње у шко ла ма за глу ве и на глу ве уче ни ке. Про ла-
зи ло је кроз све фа зе ко је је про ла зи ло и про фе си о нал но оспо со бља ва ње 
де це ко ја чу ју у Ср би ји. 

Про фе си о нал но оспо со бља ва ње је по че ло још пре, а по себ но по сле 
Пр вог свет ског ра та, у окви ру Шко ле Дру штва „Краљ Де чан ски“ у Бе о-
гра ду и Ин ва лид ског до ма у Зе му ну, 1924. го ди не, кроз тзв. за нат ске и 
ше грт ске шко ле. 

Од 1931. го ди не оспо со бља ва ње се на ста вља на осно ву На став ног 
пла на за глу ве, кроз пред ме те му шки руч ни рад и жен ски руч ни рад и до-
ма ћин ство, и то: 

•	 од пе тог раз ре да - оспо со бља ва ју се из у ча ва ју ћи др во рез и ду бо-
рез; 

•	 у ше стом раз ре ду - пле тар ство и кар то на жу; 
•	 у сед мом раз ре ду - сто лар ство (у окви ру школ ских ра ди о ни ца), а 

код при ват ни ка - гра фи чар ство, сто лар ство, обу ћар ски, кро јач-
ки, ба чвар ски и бра вар ски за нат. 

  По сле Дру гог свет ског ра та, ду го ни је би ло на став ног пла на и 
про гра ма за „шко ле уче ни ка у при вре ди“ за глу ву де цу, већ су се при ме-
њи ва ли пла но ви и про гра ми ре дов них шко ла - адап ти ра ни и при ла го ђе ни 
мо гућ но сти ма глу вих уче ни ка. 

За оства ри ва ње по ли тех нич ког обра зо ва ња ра ди ло се на ор га ни зо-
ва њу школ ских ра ди о ни ца и ка би не та. Ра ди о ни це би ле су за ми шље не 
та ко да мо гу би ти спо на те о ри је и прак се, да уче ни ци на у че свој ства 
и упо тре бу ма те ри ја ла, да ру ку ју ала ти ма и ма ши на ма, да сти му ли шу 
ства ра лач ку ак тив ност и да раз ви ју ко лек тив ни дух. У по је ди ним уста-
но ва ма ра ди ло се прет про фе си о нал но обра зо ва ње де фект не де це, где су 
уче ни ци про во ди ли у ра ди о ни ца ма по 2–3 ча са днев но.

Глу во не ма де ца су, за раз ли ку од оста лих ка те го ри ја де фект не де це, 
има ла нај ши ру област ода би ра бу ду ћег по зи ва, иако су по сто ја ла два 
гле ди шта у ве зи њи хо вог оспо со бља ва ња. Јед ни су сма тра ли да ову де цу 
по сле оп штег обра зо ва ња тре ба сла ти у др жав не и за дру жне ра ди о ни це 
и пред у зе ћа, где би у дру штву чу ју ћих до би ли со лид ну струч ну спре му 
и по треб не кул тур не и дру штве не на ви ке. Дру ги су сма тра ли да ор га ни-
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за ци ја при вред них и ин ду стриј ских пред у зе ћа не пру жа по вољ не усло ве 
за ши ре обра зо ва ње и оспо со бља ва ње, ни ти та мо по сто ји до во љан број 
струч ња ка за обу ку де це. 

Ре фор ма сред њег обра зо ва ња, за по че та 1958. го ди не, усло ви ла је 
но ву ор га ни зо ва ност шко ла, па је 1960. го ди не Са ве зна скуп шти на до-
не ла Ре зо лу ци ју о обра зо ва њу струч них ка дро ва, са зах те вом да се оства-
ри са вре ме на ор га ни за ци ја струч них шко ла. Зах те ва ло се фор ми ра ње 
школ ских цен та ра за спре ма ње ка дро ва за ви ше сте пе не струч ног обра-
зо ва ња. 

Го ди не 1960. до нет је пр ви На став ни план и про грам за спе ци јал не 
шко ле глу вих уче ни ка у при вре ди. Са вет за про све ту Ср би је 1961. го ди не 
до нео је Упут ство о ор га ни зо ва њу и ра ду школ ских цен та ра („Слу жбе-
ни гла сник“ СР Ср би је, бр. 18/61), у ко ме је школ ски цен тар де фи ни сан 
као „обра зов но-вас пит на уста но ва у ко јој сти чу обра зо ва ње уче ни ци за 
за ни ма ње ква ли фи ко ва них рад ни ка, тех ни ча ра и ви со ко ква ли фи ко ва них 
рад ни ка исте или срод не стру ке“.

 
Пла но ви и про гра ми вас пит ног ра да

 
Као до пу ну школ ском про гра му, сва ка вас пит но-обра зов на уста но-

ва за „глу во не му де цу“ има ла је за да так да ура ди Про грам ван школ ског 
вас пит но-обра зов ног ра да, по себ но она уста но ва ко ја је у свом са ста ву 
има ла пред школ ска оде ље ња и ин тер нат ски сме штај. Те про гра ме ра-
ди ла је пси хо ло шко-пе да го шка слу жба у са рад њи са пред став ни ци ма 
пи о нир ске и омла дин ске ор га ни за ци је шко ле. Про гра ми су при ла го ђа-
ва ни уз ра сту и по лу де це, њи хо вим спо соб но сти ма и ин те ре со ва њи ма, 
али и про стор ним усло ви ма шко ле и сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи ла. 
Про гра ми су има ли за циљ да се по бољ ша ква ли тет уче ња, про ши ре и 
си сте ма ти зу ју зна ња уче ни ка, раз ви ја ју скло но сти и спо соб но сти уче ни-
ка за кул тур но умет нич ко ства ра ла штво или спорт ске ак тив но сти (кроз 
ор га ни зо ва ње при ред би, так ми че ња и сле то ва) и сл.

Де ци и омла ди ни оме те ној у те ле сном и пси хич ком раз вит ку био 
је по тре бан спе ци јал ни пе да го шки трет ман, а дру штве на за јед ни ца раз-
ви ја ла је кон цеп ци ју о мо гућ но сти ма њи хо вог вас пи та ња и обра зо ва ња. 
Сма тра ло се да ће се де ци вас пи та њем и обра зо ва њем у спе ци јал ним 
вас пит но-обра зов ним уста но ва ма омо гу ћи ти сма ње ње и/или от кла ња-
ње по сле ди ца оште ће ња и ути ца ти на оспо со бља ва ње за уче шће у дру-
штве но ко ри сном ра ду. На су прот пре жи ве лој прак си и тврд њи да су 
„де фект на“ де ца „не про дук тив на“ и „без вред на“ и као та ква од ба ци ва-
на од дру штве не за јед ни це, шко ло ва њем у ре дов ном си сте му и спе ци-
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јал ним вас пит но-обра зов ним уста но ва ма, по ка за ло је да су ти на по ри 
ве о ма про дук тив ни. Шко ло ва њем у спе ци јал ним вас пит но-обра зов ним 
уста но ва ма, где је ме то до ло ги ја ра да, при ла го ђе ност на став них пла но-
ва и про гра ма деч јим мо гућ но сти ма и при ме ном аде кват них на став них 
сред ста ва, по стиг ну ти су ве ли ки ре зул та ти. 

На осно ву чла на 71. тач ка 14. Устав ног за ко на о осно ва ма дру штве-
ног и по ли тич ког уре ђе ња и о ор га ни ма вла сти На род не Ре пу бли ке Ср-
би је, про гла шен је За кон о спе ци јал ним шко ла ма, ко ји је усво ји ла На-
род на скуп шти на На род не Ре пу бли ке Ср би је на сед ни ци Ре пу блич ког 
ве ћа од 27. ок то бра 1961. го ди не. Овај за кон је сту пио на сна гу да ном об-
ја вљи ва ња (Слу жбе ни гла сник НР Ср би је број 48 од 25. но вем бра 1961. 
го ди не), а при ме њи вао се по чев од 1. ја ну а ра 1962. го ди не,

На осно ву овог За ко на, „Де ца и омла ди на оме те ни у фи зич ком или 
пси хич ком раз вит ку вас пи та ва ју се, обра зу ју и оспо со бља ва ју за са мо-
ста лан жи вот и рад у спе ци јал ним шко ла ма и дру гим спе ци јал ним уста-
но ва ма за вас пи та ње и обра зо ва ње“.

Спе ци јал не шко ле и уста но ве оства ру ју, у скла ду са мо гућ но сти ма 
њи хо вих уче ни ка, ци ље ве и за дат ке од го ва ра ју ћих ре дов них шко ла од-
но сно уста но ва, а по ред то га:

•	 ста ра ју се да се код уче ни ка раз ви ја ју спо соб но сти и скло но сти, 
а убла же или от кло не не до ста ци или по ре ме ћа ји у раз вит ку и 
њи хо ве по сле ди це;

•	 усме ра ва ју, при пре ма ју и оспо со бља ва ју уче ни ке за она за ни ма-
ња и по зи ве ко ји од го ва ра ју њи хо вим спо соб но сти ма и скло но-
сти ма, и ти ме омо гу ћа ва ју да се што пот пу ни је и лак ше ак тив но 
укљу че у при вред ни и дру штве ни жи вот за јед ни це;

•	 при ме њу ју у скла ду са на че ли ма са вре ме не ме то де пе да го ги је, 
спе ци јал не ме то де ра да и спе ци јал но на став на, тех нич ка и дру га 
сред ства ко ја од го ва ра ју при ро ди и сте пе ну не до ста та ка од но сно 
по ре ме ћа ја у раз вит ку уче ни ка;

•	 омо гу ћа ва ју уче ни ци ма дру же ње, за јед нич ки рад и ра зо но ду са 
њи хо вим вр шња ци ма из ре дов них шко ла;

•	 са ра ђу ју са ро ди те љи ма, ста ра те љи ма, ор га ни ма ста ра тељ ства, 
струч ним и дру штве ним ор га ни за ци ја ма и по ма жу им у пра вил-
ном по ди за њу и вас пи та њу де це и омла ди не оме те них у раз вит-
ку.

Вас пи та ње и обра зо ва ње од но сно оспо со бља ва ње за са мо ста лан жи-
вот и рад де це и омла ди не сме те них у раз вит ку вр ши се у:

•	 спе ци јал ним пред школ ским уста но ва ма;
•	 спе ци јал ним основ ним шко ла ма;
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•	 спе ци јал ним струч ним шко ла ма;
•	 спе ци јал ним вас пит ним за во ди ма и спе ци јал ним цен три ма за 

рад но оспо со бља ва ње.
За кон је пред ви део и мо гућ ност да се за де цу и омла ди ну оме те не у 

раз вит ку мо гу осни ва ти по себ на оде ље ња у са ста ву од го ва ра ју ће ре дов-
не пред школ ске уста но ве, од го ва ра ју ће ре дов не основ не шко ле, као и у 
са ста ву гим на зи је.

У са ста ву од го ва ра ју ће спе ци јал не шко ле и спе ци јал ног вас пит ног 
за во да мо гле су се осни ва ти по себ не ор га ни за ци о не је ди ни це са за да ци-
ма спе ци јал ног цен тра за рад но оспо со бља ва ње.

Спе ци јал не шко ле и уста но ве за вас пи та ње и обра зо ва ње мо гу би ти 
ор га ни зо ва не и као ин тер нат ске уста но ве.

У спе ци јал не шко ле и уста но ве упу ћи ва ла су се и при ма ла де ца и 
омла ди на оме те ни у раз вит ку, за ко је струч не ко ми си је у од ре ђе ним 
здрав стве ним и дру гим уста но ва ма утвр де  да им је по треб но вас пи та ње 
и обра зо ва ње од но сно оспо со бља ва ње за жи вот и рад у тим шко ла ма или 
уста но ва ма. Струч не ко ми си је ра ди ле су у скла ду са про пи си ма о ка те-
го ри за ци ји и еви ден ци ји де це и омла ди не оме те них у раз вит ку.

У чла ну 8. је де фи ни са но да шко ло ва ње у спе ци јал ној шко ли пре-
ста је кад струч на ко ми си ја утвр ди да су у то ку спе ци јал ног шко ло ва ња 
на сту пи ле у раз во ју уче ни ка про ме не ко је зах те ва ју пре ла зак у ре дов-
ну шко лу или дру гу спе ци јал ну шко лу од но сно уста но ву, или пре ста нак 
вас пи та ња и обра зо ва ња у дру штве ним уста но ва ма.

Уче ни ку за ко га струч на ко ми си ја утвр ди да тре ба да пре ђе у ре дов-
ну шко лу или дру гу спе ци јал ну шко лу од но сно уста но ву, не мо же про-
тив ње го ве во ље пре ста ти шко ло ва ње у спе ци јал ној шко ли пре свр шет ка 
те ку ће школ ске го ди не.

Вас пи та ње и обра зо ва ње од но сно рад но оспо со бља ва ње де це и омла-
ди не у спе ци јал ним шко ла ма и уста но ва ма би ло је бес плат но.

Тро шко ве сме шта ја и ис хра не уче ни ка у до мо ви ма ор га ни зо ва ним у 
спе ци јал ним шко ла ма и уста но ва ма сно си ли су ро ди те љи и дру га ли ца 
ко ја су по за ко ну би ла ду жна да се ста ра ју о њи хо вом вас пи та њу и обра-
зо ва њу. Оп штин ски на род ни од бо ри од ре ђу и ва ли су у ко јим уста но ва ма 
и у ко ме оби му оп шти на по ма же по ро ди ца ма ко је не ма ју до вољ но сред-
ста ва за сме штај и ис хра ну уче ни ка у до мо ви ма.

На спе ци јал не шко ле и уста но ве при ме њи ва ли су се про пи си ко ји се 
од но се на од го ва ра ју ће ре дов не шко ле и уста но ве, уко ли ко по сто је ћим 
за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.
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Спе ци јал не основ не шко ле

Спе ци јал на основ на шко ла осни ва ла се за од ре ђе ну ка те го ри ју де це 
оме те не у раз вит ку.

У спе ци јал ну основ ну шко лу упи си ва ла су се де ца од ре ђе не ка те го-
ри је ко ја до кра ја ка лен дар ске го ди не на вр ша ва ју сед му го ди ну жи во та, 
као и ста ри ја де ца ко ја због бо ле сти или из дру гих оправ да них раз ло га  
ни су  мо гла  би ти на вре ме упи са на у  шко лу.

На ста ва у спе ци јал ној основ ној шко ли би ла је ор га ни зо ва на по раз-
ре ди ма и по пра ви лу тра ја ла је нај ма ње осам го ди на.

Уче ник ко ји до на вр ше не се дам на е сте го ди не жи во та не за вр ши 
основ ну шко лу мо гао је спе ци јал ну основ ну шко лу по ха ђа ти до на вр ше-
не де вет на е сте го ди не жи во та.

Ако у ме сту пре би ва ња ро ди те ља не ма од го ва ра ју ће спе ци јал не 
основ не шко ле, а ро ди те љи де те та од но сно ли ца ко ја су ду жна да се ста-
ра ју о ње го вом вас пи та њу и обра зо ва њу ни су у мо гућ но сти да сно се тро-
шко ве ње го вог из др жа ва ња у дру гом ме сту, по треб на сред ства де ли мич-
но или у це ли ни обез бе ши ва ли су оп штин ски на род ни од бо ри.

Оба ве за уче ни ка да по ха ђа спе ци јал ну основ ну шко лу пре ста је ка-
да уче ник за вр ши про пи са но шко ло ва ње или ка да на осно ву ми шље ња 
струч не ко ми си је пре ђе у ре дов ну шко лу или у спе ци јал ну уста но ву за 
вас пи та ње и обра зо ва ње од но сно ка да бу де вра ћен на ста ра ње ро ди те-
љи ма или ста ра те љи ма.

Уче ник спе ци јал не основ не шко ле ни је мо гао би ти ис кљу чен из 
шко ле.

За уче ни ке спе ци јал не основ не шко ле, ко ји не мо гу да на пре ду ју 
упо ре до са де цом сво га раз ре да, ор га ни зо ва на је у тој шко ли по себ на 
на ста ва по про гра му при ла го ђе ном  спо соб но сти ма  та кве  де це.

Уче ни ци ко ји из би ло ко јих раз ло га ни су по ха ђа ли спе ци јал ну основ-
ну шко лу мо гли су ван ред ним по ла га њем за вр ша ва ти по је ди не раз ре де.

За де цу и омла ди ну оме те не у раз вит ку ко ји су две или ви ше го ди на 
за ка сни ли у свом оба ве зном шко ло ва њу, па због то га не би мо гли до сво-
је на вр ше не се дам на е сте го ди не жи во та за вр ши ти пот пу ну спе ци јал ну 
основ ну шко лу, ор га ни зо ва но је скра ће но шко ло ва ње по по себ ном на-
став ном пла ну и про гра му.

Ли ца сме те на у раз вит ку ста ри ја ад се дам на ест го ди на ко ја ни су за-
вр ши ла основ ну шко лу, мо гла су ову шко лу од но сно по је ди не раз ре де 
за вр ша ва ти ван ред ним по ла га њем по по себ ном на став ном пла ну и про-
гра му у од го ва ра ју ћој спе ци јал ној основ ној шко ли.
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Спе ци јал не струч не шко ле

Као спе ци јал не струч не шко ле мо гле су се осни ва ти све шко ле ко је 
су у си сте му школ ства пред ви ђе не као ре дов не струч не шко ле.

Спе ци јал не струч не шко ле пру жа ле су струч но обра зо ва ње омла ди-
ни сме те ној у раз вит ку и од ра слим оне спо со бље ним ли ци ма.

У спе ци јал не струч не шко ле при ма ла се омла ди на ко ја је за вр ши ла 
спе ци јал ну или ре дов ну основ ну шко лу, а ни је ста ри ја  од  де вет на ест 
го ди на.

У спе ци јал не струч не шко ле при ма ла су се и оне спо со бље на ли ца 
ста ри ја од де вет на ест го ди на, ор га ни зо ва њем по себ них оде ље ња за ста-
ри је у овим шко ла ма.

За ли ца ста ри ја од се дам на ест го ди на ко ја су би ла оме те на у раз вит-
ку и ни су за вр ши ла основ ну шко лу, али су спо соб на за струч но обра зо-
ва ње, спе ци јал не струч не шко ле мо гле су ор га ни зо ва ти спе ци јал не те ча-
је ве, се ми на ре и дру ге об ли ке за сти ца ње струч ног обра зо ва ња.

Тра ја ње обра зо ва ња у спе ци јал ној струч ној шко ли мо гло је би ти и 
ду же од тра ја ња обра зо ва ња у од го ва ра ју ћој  ре дов ној  струч ној  шко ли.

У спе ци јал ним струч ним шко ла ма прак тич но обра зо ва ње уче ни ка 
ор га ни зо ва но је по на став ном пла ну и про гра му те вр сте шко ле и по 
про пи си ма о про фе си о нал ној  ре ха би ли та ци ји.

Спе ци јал не уста но ве за вас пи та ње и обра зо ва ње

За де цу и омла ди ну оме те не у раз вит ку ко ји по сво јим осо би на ма и 
спо соб но сти ма и спе ци јал ним по тре ба ма у по гле ду вас пи та ња и обра зо-
ва ња од но сно оспо со бља ва ња за жи вот и рад то ли ко од сту па ју од сво јих 
вр шња ка да се не мо гу шко ло ва ти ни у спе ци јал ним шко ла ма, ор га ни-
зо ва ни су спе ци јал ни вас пит ни за во ди и спе ци јал ни цен три за рад но 
оспо со бља ва ње. Оп ште и струч но обра зо ва ње од но сно оспо со бља ва ње 
оба вља ло се у овим за во ди ма по по себ ним на став ним пла но ви ма и про-
гра ми ма. Спе ци јал ни цен три за рад но оспо со бља ва ње ор га ни зо ва ни су 
за од ре ђе ну ка те го ри ју омла ди не ко ја је за вр ши ла спе ци јал ну основ ну 
шко лу или од ре ђе ни про грам оп штег обра зо ва ња у спе ци јал ном вас пит-
ном за во ду, али ни је би ла спо соб на да се да ље шко лу је у спе ци јал ним 
струч ним шко ла ма.
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По себ на  оде ље ња  у  ре дов ним  шко ла ма

По себ на оде ље ња у ре дов ним шко ла ма и дру гим ре дов ним уста но-
ва ма за обра зо ва ње и вас пи та ње ор га ни зо ва на су за ону де цу и омла ди ну 
оме те не у раз вит ку, ко ји су по сво јим осо би на ма и спо соб но сти ма мо-
гли да уче ству ју у школ ским ак тив но сти ма ор га ни зо ва ним у по себ ном 
оде ље њу, да се дру же са сво јим вр шња ци ма из ре дов них шко ла, од но сно 
уста но ва, као и да без ште те по да љи раз ви так уче ству ју у оп штим школ-
ским ак тив но сти ма.

По себ на оде ље ња у са ста ву ре дов них пред школ ских уста но ва и ре-
дов них шко ла мо гли су се, из у зет но, осни ва ти за де цу ко ја не ис пу ња ва ју 
усло ве ако у ме сту не мо же да се осну је спе ци јал на пред школ ска уста но-
ва од но сно спе ци јал на шко ла због ма лог бро ја де це од ре ђе не ка те го ри је.

Ор га ни за ци ја и рад спе ци јал них шко ла и уста но ва

Спе ци јал не шко ле и уста но ве ор га ни зо ва не су та ко да це ло куп ним 
уну тра шњим жи во том, од но си ма, спе ци јал ним об ли ци ма и ме то ди ма 
ра да обез бе ђу ју оства ри ва ње ци ље ва вас пи та ња и обра зо ва ња де це и 
омла ди не оме те них у раз вит ку.

Вас пи та ње и обра зо ва ње од но сно рад но оспо со бља ва ње у спе ци јал-
ним шко ла ма и уста но ва ма из во ди ло се по по себ ним на став ним пла но-
ви ма и про гра ми ма. Ове пла но ве и про гра ме до но сио је ор ган упра вља ња 
спе ци јал ном шко лом од но сно уста но вом на пред лог на став нич ког ве ћа, а 
у скла ду са на че ли ма и за да ци ма вас пи та ња и обра зо ва ња де це и омла ди-
не оме те них у раз вит ку ко је утвр ђу је ре пу блич ки Са вет за про све ту.

У спе ци јал ним шко ла ма и уста но ва ма упо тре бља ва ли су се уџ бе ни-
ци, на став на и тех нич ка сред ства и школ ска опре ма ко ји се одо бра ва ју 
по по сто је ћим про пи си ма. По тим про пи си ма утвр ђе не су и нор ме за 
из град њу про сто ри ја и дру гих обје ка та на ме ње них вас пи та њу и обра зо-
ва њу по је ди них ка те го ри ја де це и омла ди не оме те них у раз вит ку.

Основ на је ди ни ца у спе ци јал ној шко ли је оде ље ње, у спе ци јал ној 
пред школ ској уста но ви и спе ци јал ном вас пит ном за во ду – вас пит на 
гру па, а у ра ди о ни ци спе ци јал не струч не шко ле и цен тру за рад но оспо-
со бља ва ње – рад на гру па.

Школ ско оде ље ње, по пра ви лу, са чи ња ва ју уче ни ци истог раз ре да. 
По по тре би, у истом оде ље њу мо гу би ти и уче ни ци два а нај ви ше три 
уза стоп на раз ре да.

С об зи ром на ка те го ри ју уче ни ка оде ље ње од но сно вас пит на 
гру па об у хва та ла је нај ма ње осам, а нај ви ше два на ест уче ни ка.
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У оде ље њу спе ци јал не струч не шко ле мо гло је би ти нај ви ше пет-
на ест уче ни ка.

У оде ље њу од но сно вас пит ној гру пи за уче ни ке са ком би но ва-
ним смет ња ма и не до ста ци ма мо же би ти нај ви ше осам уче ни ка.

Успех уче ни ка спе ци јал них шко ла и уста но ва оце њи вао се пре ма 
оп штим про пи си ма ко ји ва же за од го ва ра ју ће ре дов не шко ле од но сно 
уста но ве, уко ли ко ре пу блич ки Са вет за про све ту не про пи ше по се бан 
на чин оце њи ва ња за од ре ђе не ка те го ри је де це и омла ди не оме те не у 
раз вит ку.

На став ник од но сно вас пи тач спе ци јал не шко ле од но сно уста но ве 
мо гло је би ти ли це ко је рас по ла же од го ва ра ју ћом спе ци јал ном пе да го-
шком спре мом за рад у од но сној вр сти спе ци јал не шко ле. Спе ци јал на 
пе да го шка спре ма сти ца ла се на од го ва ра ју ћој шко ли за обра зо ва ње на-
став ни ка спе ци јал них шко ла.

Струч но осо бље за про фе си о нал но и рад но оспо со бља ва ње, фи зи-
кал ну те ра пи ју и те ра пи ју ра дом, ме ди цин ску, пси хо ло шку и со ци јал ну 
слу жбу у спе ци јал ним шко ла ма и уста но ва ма мо ра ло је рас по ла га ти од-
го ва ра ју ћом струч ном спре мом пред ви ђе ном за рад у од ре ђе ној вр сти 
спе ци јал не шко ле од но сно уста но ве.

Ре пу блич ки Са вет за про све ту мо гао је ор га ни зо ва ти по је ди ну спе-
ци јал ну шко лу од но сно уста но ву као де мон стра ци о ни цен тар, или као 
екс пе ри мен тал ну шко лу од но сно уста но ву или као ве жба о ни цу за прак-
ти чан рад кан ди да та ко ји се оспо со бља ва ју за на став нич ки или дру ги 
струч ни рад у спе ци јал ним шко ла ма и уста но ва ма.

Спе ци јал не шко ле и уста но ве мо гле су ор га ни зо ва ти про у ча ва ње и 
из на ла же ње вр сте ра да за де цу и омла ди ну оме те не у раз вит ку и за од-
ра сла оне спо со бље на ли ца, као и струч не слу жбе за по ма га ње уче ни ка у 
да љем обра зо ва њу и оспо со бља ва њу за жи вот по из ла ску из шко ле.

Осни ва ње и уки да ње спе ци јал них шко ла и уста но ва

Спе ци јал не шко ле и уста но ве мо гли су осни ва ти др жав ни ор га ни и 
ор га ни за ци је ко ји су по оп штим про пи си ма овла шће ни да осни ва ју од-
го ва ра ју ће ре дов не шко ле од но сно уста но ве.

Ак том о осни ва њу спе ци јал не шко ле од но сно уста но ве од ре ђе на је 
основ на де лат ност и за да ци шко ле од но сно уста но ве, уз раст, пол, ка-
те го ри ја и бли же од ли ке де це и омла ди не ко ја ће се при ма ти у шко лу 
од но сно уста но ву.
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Упра вља ње  спе ци јал ним шко ла ма и уста но ва ма

Спе ци јал ном пред школ ском уста но вом упра вља ли су: управ ни од-
бор, пе да го шко ве ће и управ ник.

Спе ци јал ном основ ном шко лом и спе ци јал ном струч ном шко лом 
упра вља ли су: школ ски од бор, на став нич ко ве ће и ди рек тор.

Спе ци јал ним вас пит ним за во дом и спе ци јал ним цен тром за рад но 
оспо со бља ва ње упра вља ли су: управ ни од бор, струч но ве ће и ди рек тор.

Пе да го шко ве ће, на став нич ко ве ће и струч но ве ће са чи ња ва ло је 
осо бље ко је вр ши вас пит но обра зов ни и дру ги струч ни рад са уче ни ци-
ма у шко ли од но сно уста но ви.

Пе да го шко и струч но ве ће вр ше у од но сним спе ци јал ним уста но ва-
ма по сло ве и за дат ке ко ји су про пи си ма о ор га ни за ци ји и ра ду ре дов них 
шко ла ста вље ни у де ло круг на став нич ког ве ћа.

Школ ски од бор спе ци јал не шко ле или уста но ве, у за ви сно сти од вр-
сте шко ле од но сно уста но ве са чи ња ва ли су:

•	 од ре ђе ни број чла но ва ко је име ну је над ле жни на род ни од бор на 
за јед нич кој сед ни ци оба ве ћа на пред лог са ве та за про све ту;

•	 од ре ђе ни број чла но ва ко је би ра на став нич ко од но сно пе да го-
шко или струч но ве ће из ре да на став ни ка и дру гих струч них са-
рад ни ка шко ле од но сно уста но ве;

•	 од ре ђе ни број чла но ва ко је из ре да сво јих чла но ва би ра ју за ин-
те ре со ва не при вред не и дру штве не ор га ни за ци је, струч на удру-
же ња и уста но ве.

Ди рек тор шко ле је по свом по ло жа ју био члан школ ског од бо ра.
У школ ски од бор спе ци јал не струч не шко ле ула зио је и од ре ђе ни 

број уче ни ка, ко је је би ра ла за јед ни ца уче ни ка шко ле.
За ди рек то ра од но сно управ ни ка спе ци јал не шко ле од но сно уста-

но ве мо гло је би ти по ста вље но ли це ко је ис пу ња ва усло ве за на став ни ка 
од но сне шко ле.

Ди рек тор од но сно управ ник спе ци јал не шко ле од но сно уста но-
ве имао је иста пра ва и ду жно сти као и ди рек тор од го ва ра ју ће ре дов не 
шко ле од но сно успо но ве.

ЗА КЉУ ЧАК

Шко ло ва ње глу ве де це пре дру гог свет ског ра та у Ср би ји би ло је 
ис кљу чи во за вод ског ка рак те ра. То је има ло по зи тив них и не га тив них 
стра на. По зи тив но је то што су де ца има ла ма те ри јал ну обез бе ђе ност и 
што су раз би ја не ба ри је ре о спо соб но сти ма глу вих осо ба, а не га тив не 
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стра не су у то ме што је циљ био уско по ста вљен – раз ви ја ње гла сов ног 
го во ра уз да ва ње вр ло оскуд них зна ња.

Школ ски си стем у Ју го сла ви ји и Ср би ји по сле дру гог свет ског ра та 
био је јед нак за сву де цу. Је дин ствен школ ски си стем ФНРЈ ва жио је и за 
де цу оме те ну у раз вит ку, са мим тим и за глу ву де цу. Ова де ца су мо гла 
би ра ти уста но ву за вас пи та ње и обра зо ва ње, тј. мо гла су се укљу чи ти у 
ре дов не шко ле за јед но са чу ју ћом де цом, би ти у по себ ним оде ље њи ма 
при ре дов ним шко ла ма или ићи у спе ци јал ну вас пит но-обра зов ну уста-
но ву. Ни јед ном де те ту се ни је спре ча вао упис у би ло ко ју од на ве де-
них уста но ва, од деч јих ја са ла до уни вер зи те та, као ни пре лаз из јед не у 
дру гу вас пит но-обра зов ну уста но ву. Раз ли ка у вас пи та њу и обра зо ва њу 
глу ве де це у од но су на чу ју ћу де цу би ла је ба зи ра на на спе ци фич но сти 
ме то да и об ли ка из во ђе ња про це са на ста ве, на бро ју де це у оде ље њу, на-
став ним сред стви ма и про сто ру у ко јем се из во ди на ста ва.

Ка рак те ри сти ка је и у до но ше њу За ко на о спе ци јал ним шко ла-
ма (1961), у ко јем је де таљ но раз ра ђен си стем шко ло ва ња глу ве де це и 
омла ди не.
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SUMMARY

The paper presents a historical overview of development of education for 
deaf students in Serbia until the enactment of the Law on special schools (1961). 
Solutions that were set through reforms, particularly after the Second World 
War, were rather interesting and efficient. The system of education was the same 
for all children, and education of deaf children had its own specifics in terms of 
attending the regular school system, special classes within regular schools and in 
special educational institutions.
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Уво ђе ње си сте мат ског пре гле да слу ха у по ро ди ли шту, нео на тал ног 
скри нин га, зна чај но је по ме ри ло вре ме от кри ва ња кон ге ни тал них оште ће-
ња слу ха. Ра ни је вре ме ди јаг но зе и по чет ка ин тер вен ци је ко је је са 30 ме се ци 
по ме ре но на 3, од но сно 6 ме се ци, бит но је по бољ ша ло крај њи успех ха би ли-
та ци је слу ша ња и го во ра. Ра на ин тер вен ци ја уз при ме ну слу шних ам пли фи-
ка то ра, а по по тре би и ко хле ар ног им план та од ви ја се у вре ме мак си мал не 
пла ситчно сти ЦНС, па се ти ме крај ни ре зул тат у раз во ју ауди тив не пер-
цеп ци је, го во ра и је зи ка при бли жа ва нор ма ти ви ма за чу ју ћу де цу.

При ка зан је мо дел ра да у Кли ни ци за ОРЛ и МФХ Кли нич ког цен тра 
Ср би је, где се спро во ди си стем ра не ди јаг но сти ке и ре ха би ли та ци је, као и 
про ве ра но во ро ђен ча ди ко ја ни су про шла на скри нин гу у по ро ди ли шту, као 
и по себ но пра ће ње но во ро ђен ча ди са по ве ћа ним ри зи ком за оште ће ње слу ха.

У по ро ди ли шту Ги не ко ло шко аку шер ске кли ни ке КЦС се ра ди дво сте-
пе на про ве ра ТЕ О АЕ ме то дом. Де те ко је два пу та не про ђе на јед ном или оба 
ува упу ћу је се ком плет ну ауди о ло шку об ра ду у Од сек за ауди о ло шку ре ха би-
ли та цју КЦС где се слух про ве ра ва ба те ри јом ауди о ло шких те сто ва: BOA, 
ТЕ О АЕ, DPO AE, BE RA, тим па но ме три ја, ме ре ње аку стич ког ре флек са. BE-
RA је ра ђе на фре квент но спе ци фич ним сти му лу си ма (to ne burst) на 0.5, 1, 2 
и 4 кHz ин тен зи те том од 40 dB, при че му је при су ство свих та ла са са од го-
ва ра ју ћим ла тен ци ја ма за уз раст сма тра но уред ним слу хом. Пр ва ауди о ло-
шка про ве ра се ра ди око пр вог ме се ца, а за тим се пре глед по на вља са на вр ше-
них 3 и 6 ме се ци код де це без ри зи ко фак то ра, а до го ди ну да на са фак то ри ма 
ри зи ка. Де ца где у по сто ји хе ре ди тар но оп те ре ће ње у фа ми ли ји пра те се до 
на вр ше не 3 го ди не, а по по тре би и ду же.



Бранка Микић и сар.416

У пе ри о ду од 1.06.2010. до 1.12.2010. од 3635 но во ро ђен ча ди скри нин гом 
је об у хва ће но 3271 (90%). Не у спе шно је би ло на пр вом скри нин гу 294 (9% а на 
дру гом 174 (5.3%). Од 174 де це упу ће не на ауди о ло шку про ве ру, 59 (33,9%) је 
има ло не ки од фак то ра ри зи ка за оште ће ње слу ха.). Те шко оште ће ње слу ха 
ко је је зах те ва ло ам пли фи ка ци ју и ха би ли та ци ју слу ша ња и го во ра утвр ди-
ли смо код јед ног де те та. Та ко ђе је ура ђе на и ком плет на ауди о ло шка об ра да 
код 23 бе бе с фак то ри ма ри зи ка, ко је су ро ђе не у дру гим по ро ди ли шти ма где 
се не ра ди скри нинг. Код 2 бе бе је утвр ђе но сен зо ри не у рал но оште ће ње слу ха, 
док су код још 3 ре ги стро ва ни еле мен ти ауди тив не не у ро па ти је-ди син хро-
ни је и по ред уред не би хе ви о рал не ре ак ци је на звук.

Нео на тал ни скри нинг оте ће ња слу ха по чет на је ка ри ка у си сте му ра не 
ди јаг но сти ке и ин тер вен ци је код кон ге ни тал ног оште ће ња слу ха. Нео п ход но 
је до след но спро во ђе ње ди јаг но стич ких и ха би ли та ци о них про то ко ла да би 
се по сти гли оп ти мал ни ре зул та ти.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: рано откривање, конгенитално оштећење слуха

УВОД

Си сте мат ски пре глед слу ха но во ро ђен ча ди – нео на тал ни скри нинг 
у по ро ди ли шту зна чај но је по ме рио гра ни це у ра ној ди јаг но сти ци и ре-
ха би ли та ци ји де це с кон ге ни тал ним оште ће њем слу ха. Бла го вре ме на 
сум ња да по сто ји оште ће ње слу ха омо гу ћа ва да се де те ра ни је упу ти на 
ком плет ну ди јаг но стич ку об ра ду до на вр ше ног тре ћег ме се ца жи во та, 
а да ха би ли та ци ја слу ша ња и го во ра за поч не пре на вр ше них шест ме-
се ци жи во та. На тај на чин мак си мал но се ути че на под сти ца ње раз во ја 
де те та у пе ри о ду нај ве ће пла стич но сти цен трал ног нер вног си сте ма и 
ми ни ми зи ра ју ра зор не по сле ди це ауди тив не де при ва ци је. Крај њи ис-
ход у по гле ду функ ци је слу ша ња, го во ра и са зре ва ња цен трал ног ауди-
тив ног си сте ма по сле ра не ин тер вен ци је, у пр ве три го ди не жи во та, 
при бли жа ва се нор ма ти ви ма за чу ју ћу де цу (Shar ma, 2009,2010). Због 
то га је од нај ве ћег зна ча ја фор ми ра ње це ло куп ног си сте ма за ра ну ди-
јаг но сти ку и ин тер вен ци ју код кон ге ни тал ног оште ће ња слу ха (EH DI 
– Early He a ring De tec tion and In ter ven tion). Ови си сте ми има ју не ке 
сво је за јед нич ке прин ци пе, али се раз ли ку ју од зе мље до зе мље и на 
њих бит но ути чу не са мо струч ни, већ и ор га ни за ци о ни, фи нан сиј ски 
и прав ни аспек ти у кон крет ној др жа ви или не ком ње ном де лу (Swa ne-
po el,2008). У Ср би ји се си стем ра не ди јаг но сти ке и ин тер вен ци је код 
кон ге ни тал ног оште ће ња слу ха раз ви ја де це ни ја ма, али ни до да нас 
ни је спро ве ден и уре ђен прав ним ак ти ма на те ри то ри ји це ле зе мље. 
Нео на тал ни скри нинг спро во ди се у ма лом бро ју по ро ди ли шта у по-
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след њих 7 го ди на, али је број но во ро ђен ча ди ко ја про ла зе ову про це-
ду ру тек ма ло ви ше од 10% од 70000 но во ро ђе них бе ба у на шој зе мљи. 
Због то га се још увек ди јаг но за кон ге ни тал ног оште ће ња слу ха рет ко 
по ста вља у пр вој го ди ни жи во та, из у зев код де це са фак то ри ма ви со ког 
ри зи ка за оште ће ње слу ха. 

Основ ни прин ци пи Про гра ма ра не ди јаг но сти ке и ин тер вен ци је код 
оште ће ња слу ха (EH DI) су спро во ђе ње си сте мат ског скри нин га за сву 
но во ро ђен чад пре на вр ше них ме сец да на, ком плет на ауди о ло шка ди јаг-
но сти ка за де цу ко ја ни су про шла на скри нин гу до 3 ме се ца и за по чи ња-
ње те ра пиј ске ин тер вен ци је код по твр ђе ног оште ће ња слу ха пре ше стог 
ме се ца жи во та. EH DI про грам под ра зу ме ва и кон ти ну и ра но пра ће ње 
и ком плет ну ба зу по да та ка, као и по др шку по ро ди ца ма де це оште ће-
ног слу ха и са рад њу са над ле жним др жав ним ор га ни ма од го вор ним за 
спро во ђе ње про гра ма. За успех про гра ма по треб ни су до бро еду ко ва ни 
мул ти ди сци пли нар ни ти мо ви за ди јаг но сти ку и ре ха би ли та ци ју, као и 
до ступ ност ви со кој тех но ло ги ји у по гле ду ди јаг но стич ке опре ме, ди ги-
тал них слу шних апа ра та и ко хле ар них им пла на та.

На осно ву го то во три де це ни је ис ку ства у обла сти ра ног ок три ва ња 
оште ће ња слу ха и ин тер вен ци је (EH DI) За јед нич ки ко ми тет за де чи ји 
слух (Jo int Com mit tee for In fant He a ring – JCIH) је ре де фи ни сао прин-
ци пе и упут ства за EH DI про гра ме кроз сво ју Зва нич ну из ја ву за 2007. 
Го ди ну (JCIH 2007). Но ви не се са сто је у сле де ћем:

1. Де ч је оште ће ње слу ха од но си се не са мо на на обо стра но трај но 
сен зо ри не у рал но оште ће ње, не го и на јед но стра но сен зо ри не у-
рал но, трај но кон дук тив но и „не у рал но“ (Audi tory Ne u ro pathy 
Spec trum Di sor der – ANSD). Све ове вр сте оште ће ња слу ха ди јаг-
но сти ку ју се и аде кват но тре ти ра ју кроз EH DI

2. Про то ко ли скри нин га у по ро ди ли шту бит но се раз ли ку ју за 
здра ве бе бе (дво сте пе ни ТЕ О АЕ или DPO AE) и бе бе из нео на-
тал не ин тен зив не не ге (Neo na tal In ten si ve Ca re Unit – NI CU) 
код ко јих је оба ве зан скри нинг ме то дом ауто мат ских ауди тив-
них по тен ци ја ла мо жда ног ста бла (Auto ma ted Audi tory Bra in-
stem Re spon se – AABR). Чим јед ном не про ђу на AABR скри-
нин гу бе бе из NI CU се од мах упу ћу ју на де таљ ну ауди о ло шку 
ди јаг но сти ку.

3. Ре скри нинг се увек ра ди обо стра но, чак иако са мо јед но уво ни је 
про шло на пр вом скри нин гу.

4. Ди јаг но сти ку спро во ди ис ку сан мул ти ди сци пли нар ни тим и 
оба ве зна је бар јед на BE RA (Bra in stem Evo ked Re spon se Audi o-
me try). Ре е ва лу а ци ја се ра ди пре ма ин ди ви ду ал ним по тре ба ма, 
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уко ли ко по сто ји ри зик на кнад но на ста лог или про гре сив ног гу-
бит ка слу ха (ин фек ци је ЦМВ, хер пес, ва ри цел ла, ме нин ги тис, 
син дро ми, не у ро де ге не ра тив не бо ле сти, тра у ма, ото ток сич ни 
ле ко ви-хе мо те ра пи ја)

5. Ам пли фи ка ци ја са вре ме ним ди ги тал ним слу шним апа ра ти ма 
се мо ра ура ди ти уну тар ме сец да на од по ста вља ња ди јаг но зе 
оште ће ња слу ха

6. Де ца са утвр ђе ним оште ће њем слу ха тре ба да бу ду под врг ну та 
дру гим ме ди цин ским ис пи ти ва њи ма (ге нет ска, ОРЛ, оф тал мо-
ло шка и др.)

7. Ра на ре ха би ли та ци ја се мо же спро во ди ти код ку ће или у ин сти-
ту ци ја ма, али увек мо ра би ти пра ће на од стра не ре фе рент них 
цен та ра

Си стем скри нин га у по ро ди ли шту до не кле се раз ли ку је у по је ди ним 
зе мља ма, али је нај ши ре при хва ћен си стем дво сте пе ног скри нин га при-
ме ном тран зи јент них ото а ку стич ких еми си ја (ТЕ О АЕ) за здра ву но во-
ро ђен чад. Ово је не до вољ но за бе бе у ин тен зив ној не зи, па се уз ТЕ О АЕ 
при ме њу је и скри нинг ауто мат ским ауди тив ним ево ци ра ним по тен ци-
ја ли ма мо жда ног ста бла (AABR) да се не би пре ви де ли слу ча је ви ауди-
тив не не у ро па ти је (Audi tory Ne u ro pathy Spec trum Di sor der – ANSD) ко-
ја се че шће ја вља у овој по пу ла ци ји (Uus, 2008).

EH DI си стем у све ту је зна чај но на пре до вао, та ко да је у САД број 
но во ро ђен ча ди ко ја под ле жу скри нин гу слу ха у по ро ди ли шту по рас тао 
са 32% у 2000. го ди ни на 95% у 2007., али се из у зет но ви сок про це нат 
(47%) гу би из да љег пра ће ња. У зе мља ма Европ ске уни је про це нат скри-
нин га је 2007. го ди не био 45%, али се све га 5% гу би ло у да љем про це су 
пра ће ња. Од зе ма ља у окру же њу нај бо ље ор га ни зо ван си стем скри нин га 
и EH DI има Хр ват ска где је про це нат де це ко ја су об у хва ће на скри нин-
гом пре ко 96%, а си стем да љег пра ће ња и ин тер вен ци је је из ван ре дан 
(Gran do ri, 2010).

Да би EH DI си стем до бро функ ци о ни сао нео п ход но је на пра ви ти 
аде ква тан на ци о нал ни про грам, за кон ску ре гу ла ти ву, де фи ни са ти ка-
дров ске, тех нич ке и фи нан сиј ске по тре бе, кон ти ну и ра но оба ве шта ва ти 
јав ност и пру жа ти струч ну и дру штве ну по др шку де ци оште ће ног слу ха 
и њи хо вим по ро ди ца ма.

У САД су де фи ни са ни на ци о нал ни ци ље ви EH DI про гра ма:
1. Сва но во ро ђен чад тре ба да про ђу скри нинг слу ха до на вр ше ног 

јед ног ме се ца, а пре от пу ста из по ро ди ли шта.
2. Сва де ца ко ја не про ђу на скри нин гу тре ба да бу ду упу ће на на 

ауди о ло шку ди јаг но сти ку до на вр ше на 3 ме се ца.
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3. Сва де ца са утвр ђе ним оште ће њем слу ха тре ба да бу ду укљу че на 
у ра ну ин тер вен ци ју до на вр ше них 6 ме се ци

4. Сва де ца са од ло же ним, сте че ним или про гре сив ним оште ће-
њем слу ха тре ба да бу ду укљу че на у ре ха би ли та ци ју што пре.

5. Сва де ца са оште ће њем слу ха мо ра ју има ти стал ну ме ди цин ску 
не гу.

6. Сва ка др жа ва мо ра има ти пре ци зне про гра ме кон тро ле и пра-
ће ња EH DI да би се ми ни ми зи рао број де це из гу бље не из да љег 
пра ће ња и ин тер вен ци је.

Си стем скри нин га и EH DI се по ла ко ујед на ча ва у све ту. Број де це 
са би ла те рал ним оште ће њем слу ха ва ри ра од 1–3 на 1000 жи во ро ђе не 
де це, ма да је пре ма сте пе ну ре ле вант ног кон ге ни тал ног оште ће ња слу ха 
ко је зах те ва ин тер вен цју тај број 1–1.8 (Ne u mann и сар. 2010).

Иако је у Ср би ји си стем ра не ди јаг но сти ке и ин тер вен ци је код де це 
са кон ге ни тал ним оште ће њем слу ха де фи ни сан и спро во ђен још од сре-
ди не ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, да на шња си ту а ци ја у по гле ду 
нео на тал ног скри нин га је го ра не го би ло где у Евро пи, САД, па чак и 
Ла тин ској Аме ри ци и не ким африч ким зе мља ма, за то што по ли тич ке и 
ад ми ни стра тив не струк ту ре у на шој зе мљи не слу ша ју ар гу мен те струч-
не јав но сти. Са вре ме ни нео на тал ни скри нинг слу ха по мо ћу ото то а ку-
стич ких еми си ја ра ди се спо ра дич но у ма лом бро ју по ро ди ли шта у по-
след њих 7–8 го ди на и број но во ро ђен ча ди об у хва ће них скри нин гом је 
све га око 10%. Ауди о ло шка ис пи ти ва ња се не што че шће ра де код де це 
са фак то ри ма ри зи ка за оште ће ње слу ха на ини ци ја ти ву пе ди ја та ра или 
ро ди те ља.

Си стем ра не ди јаг но сти ке и ре ха би ли та ци је у Бе о гра ду је кон ци-
пи ран 1967. го ди не ка да је за јед нич ким сред стви ма та да шње ју го сло-
вен ске и вла де САД фор ми ран Цен тар за ре ха би ли та ци ју Са ве за глу-
вих и на глу вих Ју го сла ви је као на уч но-ис тра жи вач ка, ди јаг но стич ка и 
ре ха би ли та ци о на уста но ва. Пр ви ру ко во ди лац уста но ве био је Проф 
др сц Љу бо мир Са вић, ко ји је до сво јих по след њих да на остао наш са-
рад ник и при ја тељ, спре ман да по мог не сво јим огром ним ис ку ством и 
дра го це ним са ве ти ма. Од 1985. Го ди не Цен тар је ин те гри сан са Кли ни-
ком за ото ри но ла рин го ло ги ју и мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју Кли нич-
ког цен тра Ср би је и са да је то Од сек за ауди о ло шку ре ха би ли та ци ју. 
Про сеч на ста рост де це у мо мен ту от кри ва ња оште ће ња слу ха би ла је 
22 ме се ца, а ре ха би ли та ци ја је код ве ћи не де це за по че та пре на вр ше-
не три го ди не. Про це нат укљу че ња у ре дов ну шко лу де це са те шким 
оште ће њем слу ха и прак тич ном глу во ћом био је из ме ђу 70–80%, што 
је би ло знат но бо ље не го у ве ћи ни европ ских зе ма ља иСАД пре уво-
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ђе ња нео на тал ног скри нин га и пе ди ја триј ске ко хле ар не им план та ци је 
по чет ком де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка. По што се у Ср би ји од 
2002 го ди не ра ди ко хле ар на им план та ци ја про це нат де це са нај те жим 
оште ће њи ма слу ха ко ја се шко лу ју по ре дов ном про гра му је по рас тао 
на 90%. Нео на тал ни скри нинг се ра ди код ма лог бро ја но во ро ђен ча ди 
у Ср би ји, па се оште ће ње слу ха рет ко от кри ва у пр вој го ди ни жи во та, 
из у зев код де це са фак то ри ма ви со ког ри зи ка. Нај мла ђе де те им план-
ти ра но у Кли нич ком цен тру Ср би је је има ло 12 ме се ци, али је све ве ћи 
број де це им план ти ра не из ме ђу 12. и 24. ме се ца жи во та. Да љи на пре-
дак ра но им план ти ра не де це у по гле ду ауди тив не функ ци је, го во ра и 
је зи ка, не у по ре ди во бо љи не го код ка сно им план ти ра не де це са кон ге-
ни тал ним оште ће њем слу ха.

ЦИЉ РА ДА

Циљ ра да је био да се при ка же функ ци о ни са ње си сте ма ра не ди јаг-
но сти ке и ре ха би ли та ци је (EH DI) ко ји се спро во ди у окви ру Кли нич-
ког цен тра Ср би је у Бе о гра ду кроз са рад њу Кли ни ке за ги не ко ло ги ју и 
аку шер ство и Од се ка за ауди о ло шку ре ха би ли та ци ју Кли ни ке за ото ри-
но ла рин го ло ги ју и мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју у пе ри о ду од ју на до 
де цем бра 2010.

МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТО ДЕ

У Кли ни ци за ги не ко ло ги ју спро ве ден је дво сте пе ни ски ринг слу ха 
ме то дом тран зи јент них ото а ку стич ких ем си јиа (ТЕ О АЕ) код 3271 од 
укуп но 3635 жи во ро ђе не де це у том пе ри о ду, што пред ста вља 90%.На 
да љу ауди о ло шку обар ду упу ће но је 174 (5,3%) од укуп ног бро ја де це 
код ко јих је ра ђен скри нинг. У овој гру пи де це 54 (33.4%) је има ло је-
дан или ви ше фак то ра ри зи ка за по ја ву оште ће ња слу ха. Ко ри шћен је 
ауто мат ски скри нер Ec ho screen. Пр ви скри нинг је ра ђен дру гог или 
тре ћег да на по ро ђе њу код здра вих бе ба и по на вљан по сле две не де ље. 
Код де це ко ја су се на ла зи ла у ин тен зив ној не зи скри нинг слу ха ра ђен 
је пред от пуст из бол ни це или ка да је оп ште ста ње де те та то до зво ља-
ва ло.

Сва де ца ко ја ни су про шла ни на дру гом скри нин гу упу ће на су на 
ком плет ну тим ску ди јаг но сти ку у Од сек за ауди о ло шку ре ха би ли ат ци ју 
Кли ни ке за ОРЛ и МФХ Кли нич ког цен тра Ср би је да љу об ра ду и про ве-
ру слу ха. Код здра ве тер мин ске но во ро ђен ча ди ова про ве ра је ра ђе на је 
у пр вом или дру гом ме се цу жи во та, док је код пре вре ме но ро ђе не или 
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де це са до дат ним здрав стве ним про бле ми ма ауди о ло шка об ра да ра ђе на 
ка да то до зво ли оп ште ста ње де те та. Про ве ра слу ха ра ђе на је ком плет-
ном ба те ри јом ауди о ло шких те сто ва, ко ја је укљу чи ва ла би хе ви о рал не 
и елек тро фи зи ло шке ме то де. Be ha vi or Ob ser va tion Audi o me try (BOA) је 
ко ри шће на за про це ну ре ак ци је де те та на звук уз про це ну пра га слу ха и 
зре ло сти функ ци је слу ша ња у од но су на уз раст.

По сле ОРЛ пре гле да, ра ђе на је тим па но ме три ја и ме ре ње аку стич-
ког ре флек са, а за тим ото а ку стич ке еми и си је у оба мо да ли те та (ТЕ О АЕ 
и DPO AE) и ауди тив ни ево ци ра ни по тен ци ја ли мо жда ног ста бла (BE-
RA– Bra in stem Evo ked Re spon se Audi o me try). Као сти му лус ко ри шћен 
је то не бурст ин тен зи те та 40 dB у фре квент ном оп се гу од 500 до 4000 
Hz (Hood, 2010). Од го вор до бре мор фо ло ги је и ап со лут них и ин тер та ла-
сних ла тен ци ја на овом ин тен зи те ту про це њен је као уре дан слух уко ли-
ко су и на ла зи оста лих те сто ва то по др жа ва ли.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

На пр вом скри нин гу у по ро ди ли шту ни је про шло 294 бе ба (9%), док 
ни на дру гом скри нин гу на јед ном или оба ува ни је про шло 174 бе бе, 
што чи ни 5,3% од укуп ног бро ја де це код ко је је ура ђен скри нинг. 

Пер ма нен ти сен зо ри не у рал ни гу би так слу ха утвр ђен је код два де-
те та са ви со ким фак то ри ма ри зи ка и код њих је спро ве де на ха би ли та-
ци ја слу ша ња и го во ра уз слу шне апа ра те. Јед но де те је има ло хе ре ди-
тар но оп те ре ће ње и код ње га је утвр ђе но ко хле ар но оште ће ње слу ха 
те шког сте пе на са 3 ме се ца, а ха би ли та ци ја уз слу шне апа ра те за по че-
та с 4 ме се ца. На пре дак у ха би ли та ци ји је од ли чан. Дру го де те је ро ђе-
но са ви ше стру ким фак то ри ма ри зи ка (LBW – 1600 г, те шка ас фик си ја, 
РДС, ме ха нич ка вен ти ла ци ја 2 ме се ца, ото то скич ни ле ко ви) Дјаг но за 
те шког оште ће ња слу ха по ста вље на је са 8 ме се ци и од мах је за по че-
та ха би ли та ци ја слу ша ња и го во ра уз су шне апа ра те. У по чет ку је до-
ми ни ра ла ауди тив на не у ро па ти ја (ANSD). Кроз са зре ва ње цен трал ног 
нер вног си сте ма до шло је то ком вре ме на до по пра вља ња би хе ви о рал-
не ре ак ци је на звук та ко да са да по сто ји сен зо ри јел но оште ће ње слу ха 
уме ре ног сте пе на, а еле мен ти ANSD се гу бе за хва љу ју ћи не у ро ма ту ра-
ци ји ауди тив ног си сте ма.

При ли ком пр ве тим ске про ве ре ко ја је ра ђе на углав ном из ме ђу 3. 
и 6. не де ље код све оста ле де це на осно ву ба те ри је ауди о ло шких те сто-
ва утвр ђен је праг слу ха у гран ца ма со ци јал ног кон так та, ма да ТЕ О АЕ 
и да ље ни су би ле ре ги стро ва не код тре ћи не де це. DPO AE су би ле при-
сут не из у зев код де це ко ја су у мо мен ту пре гле да има ла тим па но грам 
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ти па Б, што на во ди на за кљу чак да су DPO AE ро буст ни је од ТЕ О АЕ уко-
ли ко по сто ји про блем у сред њем уву. Би хе ви о рал на ре ак ци ја би ла је 
уред на код све те де це, а BE RA је би ла у гра ни ца ма оче ки ва них на ла за 
за уз раст. Код јед ног бро ја де це са фак то ри ма ри зи ка за оште ће ње слу-
ха (19/54) BE RA је би ла на ру ше не мо ро фо ло ги је на пр вој ауди о ло шкој 
кон тро ли, али је то ком вре ме на до шло до са зре ва ња за пи са са бо љом 
де фи ни ци јом та ла са и про гре сив ним скра ће њем ап со лут них ла тен ци-
ја и ин тер та ла сних ин тер ва ла. Де ца са фак то ри ма ри зи ка пра ће на су 
до на вр шенх го ди ну да на у тро ме сеч ним ин тер ва ли ма, док је код де це 
са хе ре ди тар ним ри зи ком за оште ће ње слу ха а у ди о ло шко пра ће ње на-
ста вље но до на вр ше не три го ди не ста ро сти.

ЗА КЉУ ЧАК

Про грам ра не ди јаг но сти ке и ин тер вен ци је (EH DI) ве о ма је зна ча-
јан за уна пре ђе ње ко нач ног ис хо да код кон ге ни тал них оште ће ња слу ха. 
За по чи ња ње ам пли фи ка ци је и ха би ли та ци је пре на вр ше них 6 ме се ци 
жи во та омо гу ћа ва сти му ла ци ју цен трал ног ауди тив ног си сте ма у фа зи 
мак си мал не пла стич но сти чи ме се до сти же нај бо љи функ ци о нал ни ис-
ход у слу ша њу и го во ру, а сте пен зре ло сти ауди тив ног кор тек са до сти же 
вред но сти као код чу ју ће де це.

Скри нинг слу ха у по ро ди ли шту пред ста вља по чет ну фа зу EH DI и 
спро во ди се ме то дом дво сте пе них ТЕ О АЕ. Пр ва про ве ра ра ди се дру гог 
или тре ћег да на по ро ђе њу код здра вих бе ба, док се код де це у ин тен зив-
ној не зи ра ди ка да то до зво ли оп ште ста ње де те та.

Де ца ко ја два пу та не про ђу на скри нин гу на јед ном или оба ува 
упу ћу ју се на да љу ауди о ло шку и де фек то ло шку ди јаг но сти ку. Ба те ри ја 
те сто ва за про ве ру слу ха об у хва та ОРЛ пре глед, тим па но ме три ју, ме-
ре ње аку стич ког ре флек са, би хе ви о рал ну оп сер ва ци о ну ауди о ме три ју 
(BOA), тран зи јент не и дво тон ске ото а ку стич ке еми си је (ТЕ О АЕ и DPO-
AE) и ауди тив не ево ци ра не по тен ци ја ле мо жда ног ста бла (BE RA).

Ауди о ло шка про ве ра код здра ве но во ро ђен ча ди се пр ви пут ра ди у 
уз ра сту из ме ђу 3 и 6 не де ља, а по на вља са 3 и 6 ме се ци. Код де це из ин-
тен зив не не ге вре ме ауди о ло шких кон тро ла усло вље но је оп штим ста-
њем де те та.

По на вља ње ауди ло шких те сто ва слу жи за по твр ду ста ња слу ха и 
пра ће ње са зре ва ња цен тра ног ауди тив ног си сте ма и функ ци је слу ша ња.

Ра на ди јаг но сти ка и ин тер вен ци ја (EH DI) зах те ва ко ор ди на ци ју 
нео на то ло шког ти ма ко ји ра ди скри нинг у по ро ди ли шту и ти ма у се-
кун да рном ауди о ло шком цен тру ко ји се ба ви ди јаг но сти ком и ре ха би-
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ли та ци јом. Бит но је фор ми ра ње цен трал не ба зе по да та ка ра ди пра ће ња 
бе ба из скри нинг про гра ма да би се сма њио број де це ко ја се гу бе из да-
јег пра ће ња. Ин фор ми са ње ро ди те ља и јав но сти о скри нин гу и зна ча ју 
оште ће ња слу ха су бит ни да би се из бе гле не по треб не тра у ме и за бри ну-
тост ро ди те ља при са оп ште њу да бе ба ни је про шла на скри нин гу.

По треб но је обез бе ди ти ма те ри јал ну и фи нан сиј ску по др шку за кон-
ти ну и ра но спро во ђе ње EH DI про гра ма, а то зах те ва укљу че ње свих ор-
га на и ин сти ту ци ја ко је ову област тре ба да де фи ни шу и до но ше њем 
прав не ре гу ла ти ве.

От кри ва њем кон ге ни тал ног оште ће ња слу ха и за по чи нај њем ха-
би ли та ци је у пр вим ме се ци ма жи во та по сти же се знат но бо љи ис ход и 
омо гу ћа ва де те ту да до стиг не у ве ли кој ме ри сво је чу ју ће вр шња ке и 
укљу чи се у си стем ре дов ног шко ло ва ња. Ра на ди јаг но за и ин тер вен ци ја 
код кон ге ни тал ног оште ће ња слу ха омо гу ћа ва скра ће ње пе ри о да ауди-
тив не де при ва ци је, чи ме се пре ве ни ра ју ра зор не по сле ди це овог хен-
ди ке па ко ји по га ђа сфе ру слу ша ња, го во ра, је зи ка, ми шље ња, уче ња и 
раз вој лич но сти у це ли ни.
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SUMMARY

Introduction of systematic hearing check-upsin maternity hospitals – 
neonatal hearing screening, induced progress in early detection of congenital 
hearing loss. Average age at diagnosis and intervention is shifted from 30 
months to 3 and 6 months respectively thus improving final outcome in 
hearing and speech functions tremendously. Early intervention in hearing 
impaired infant, using hearing aids or cochlear implants when necessary, 
during period of maximal CNS plasticity enables optimal achievements in 
auditory perception and speech and language similar to their hearing peers. 

The model of early hearing loss detection and intervention in Audiology 
Rehabilitation Department in ENT Clinic of Clinical Center of Serbia in 
Belgrade is reviewed. Apart from audiology controls in well babies who 
failed neonatal screening novorođenčadi, special attention is payed to 
population of babies and infants with risk factors for hearing impairment.
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Neonatal hearing screening (NHS) in well babies and neonatal 
intensive care unit (NICU) of Gynecology and Obstetrics Clinic of Clinical 
Center of Serbia in Belgrade is done in two steps using transient evoked 
otoacoustic emissions (TEOAE). Each baby who NHS twice is referred to 
Audiology Rehabilitation Department for further audiological testing using 
pediatric battery (Behavioral Observation Audiometry-BOA, Transient 
Evoked Otoacoustic Emissions – TEOAE, Distortion Products Otoacoustic 
Emissions – DPOAE, Brainstem Evoked Response Audiometry – BERA, 
tympanometry, acoustic reflex measurements). BERA stimuli are tone 
bursts from 0.5 to 4 kHz at 40 dB. If the morphology and latencies of BERA 
waves are correct it is assumed that hearing thresholdis normal. Well babies 
are tested at the age of one month, three months and six months. If any risk 
factor is present periodic testing should be continued until 12 months of 
age. Infants with hereditary burden of familiar deafness should be followed 
up to 3 years of age and even longer when necessary.

During six – month period, from June to December 2010. , 3271 babies 
out of 3635 newborns were screened (90%). Failure rate on the first screening 
was 9% (294/3271) and 5.3% (174/3271) respectively. Profound bilateral 
hearing loss requiring amplification and speech and hearing habilitation 
was detected in one child. A group of 23 at risk babies underwent complete 
audiological diagnostics without prior screening procedures. Two of them 
had significant hearing loss and additional 3 had auditory neuropathy 
spectrum disorder with next to normal behavioral thresholds.

 Neonatal hearing screening is initial step in early hearing loss detection 
and intervention (EHDI). Development of detailed protocols for neonatal 
hearing screening, early audiologic diagnosis and early intervention for 
congenitalhearing loss, along with national program, national database, 
technological support, family guidance and legislation are prerogatives 
of successful EHDI program. If diagnostic and habilitation protocols are 
consequently implemented congenitally deaf children could achieve their 
full potential.

KEY WORDS: early detection, congenital hearing loss
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УТИЦАЈ СТЕПЕНА ОШТЕЋЕЊА СЛУХА НА ОПИС СЛИКА У 

НИЗУ У ШКОЛАМА ЗА ГЛУВУ И НАГЛУВУ ДЕЦУ1

Надежда Димић¹, Мирјана Атансковић², Љубица Исаковић¹
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² Центар за смештај и боравак деце и омладине  

ометене у развоју, Београд

Пи са ни го вор је основ но сред ство оп штег и го вор но-је зич ког раз во ја глу ве 
и на глу ве де це. Стрип при ча или сли ке у ни зу има ју зна чај ну уло гу у фор-
ми ра њу је зич ке кул ту ре уче ни ка. Опис сли ке об у хва та ви зу ел ну пер цеп ци ју 
и је зич ко из ра жа ва ње. Сли ка сти му ла тив но де лу је на уче ни ка, раз ви ја спо-
соб ност по сма тра ња и ми шље ња, по ве зу је ми сли и осе ћа ња са ра ни јим ис ку-
ством и пру жа мо гућ ност да се за ми сли це ла си ту а ци ја у ко јој се зби ва рад-
ња на сли ци. Пу тем сли ке мо же мо да оце ни мо ко је су мо гућ но сти пи сме ног 
из ра жа ва ња уче ни ка.

На по чет ку ис тра жи ва ња по ста вљен је оп шти циљ ко ји гла си: ис пи-
та ти функ ци ју стрип при че у на ста ви срп ског је зи ка у шко ла ма за глу ву и 
на глу ву де цу. На осно ву ци ља по ста вље ни су за да ци ис тра жи ва ња: утвр ди ти 
ути цај сте пе на оште ће ња слу ха на опис сли ка у на ста ви срп ског је зи ка у 
шко ла ма за глу ву и на глу ву де цу, утвр ди ти ко је вр сте гре ша ка уче ни ци пра ве 
при опи су сли ка у ни зу, утвр ди ти фре квен ци ју и вр сту ре чи при опи су сли ка 
у на ста ви срп ског је зи ка у шко ла ма за глу ву и на глу ву де цу. 

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

Узо рак је чи ни ло 56 уче ни ка уз ра ста од тре ћег до осмог раз ре да. У овом 
ра ду пред ста ви ће мо под у зо рак ко га чи не уче ни ци раз вр ста ни пре ма сте пе-
ну оште ће ња слу ха са по себ но из дво је ном гру пом уче ни ка са ко хле ар ним им-

1 Овај рад је настао у оквиру пројекта који се реализује под покровитељством 
Министарства просвете и науке Републике Србије под називом „Утицај кохлеарне 
имплантације на едукацију глувих и наглувих особа“, БР. 179055
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план том: ко хле ар но им план ти ра на де ца 6 уче ни ка (6%), сред ња ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 12 уче ни ка (18% ), те шка ауди тив на дeфицијенција 17 уче-
ни ка (26%), ду бо ка ауди тив на де фи ци јен ци ја 31 уче ник (47%). 

Као ин стру мент су ко ри шће не стрип при че „Зи ма“ и „Про ле ће“ (Ђ. Ко-
стић, С. Вла ди са вље вић, М. По по вић).

До би је ни ре зул та ти при ка за ни су та бе лар но и гра фич ки. 
На осно ву ана ли зе до би је них ре зул та та за кљу чи ли смо да по сто је не-

знат не раз ли ке из ме ђу ре зул та та уче ни ка са ду бо ком ауди тив ном де фи ци-
јен ци јом (у про сеч ном бро ју упо тре бље них ре чи, ре че нич ном ни воу из ра жа ва-
ња или фре квент но сти од ре ђе них вр ста ре чи) у од но су на уче ни ке са те шком 
и сред њом ауди тив ном де фи ци јен ци јом, као и у од но су на ко хле ар но им план-
ти ра не уче ни ке, ко ји по сти жу про цен тул но бо ље ре зул та те у од но су на све 
по ме ну те па ра ме тре, али не у ме ри у ко јој се оче ки ва ло. 

У узор ку ко хле ар но им план ти ра них уче ни ка има чак 3 уче ни ка ко ји су 
уз ра ста до пе тог раз ре да, па се ло ши ја по стиг ну ћа до не кле мо гу при пи са ти 
и то ме да се они још увек на ла зе у раз ре ди ма по чет ног опи сме ња ва ња. Та ко ђе, 
у раз го во ру са њи хо вим на став ни ци ма до шло се до по да тка да де ца у сво јим 
им план ти ма че сто не ма ју ба те ри је, што сва ка ко ути че и на слу шну пер-
цеп ци ју, ква ли тет је зи ка и усме ног и пи са ног из ра за.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: стрип при ча, срп ски је зик, пи са ње, ко хле ар ни им плант, 
глу ви и на глу ви

УВОД

Пи са ни го вор пред ста вља је дан од во де ћих об ли ка ко му ни ка ци је. Код 
де це оште ће ног слу ха пи са ни го вор пред ста вља мно го ви ше од сред ства 
ко му ни ка ци је. Он за пра во до пу њу је огра ни че ност њи хо вог усме ног го во-
ра. По зна та је чи ње ни ца да де те ко је чу је пр во раз ви је усме ни го вор, а тек 
ка сни је и пи са ни го вор то ком школ ске обу ке. За раз ли ку од ње га, де те 
оште ће ног слу ха учи исто вре ме но усме ни и пи са ни го вор (Ди мић,1996).

Ја сно је да пи са ње код глу вих и на глу вих мо же зна чај но да до при не-
се ин клу зи ји у дру штве ну сре ди ну. Али, по тен ци ја ли пи са ња че сто оста-
ју не ис ко ри шће ни. Да би се они пот пу но ис ко ри сти ли ква ли тет ових 
ве шти на мо ра се по ди ћи на но ви ни во. На и ме, њи хов пи са ни из раз јe 
си ро ма шан, та ко да иако ла ко на у че пи са не зна ко ве они пи шу агра ма-
тич но, спо ро, не уви ђа ју од но се ме ђу ре че ни ца ма, не по ве зу ју аде кват-
но ре чи у ре че ни ци и ре че ни це ме ђу соб но, док им је ак ти ван реч ник 
оску дан (Ди мић, Ко ва че вић, 1999; Ко ва че вић, Т., 2003).

Де цу тре ба оспо со би ти да ко ри сте пи са ни го вор у ра зним жи вот ним 
си ту а ци ја ма. На тај на чин они бо га те свој реч ник, сти чу но ва зна ња и 
раз ви ја ју ве ће спо соб но сти да пу тем пи са не ре чи ко му ни ци ра ју са сре-
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ди ном, при ма ју по ру ке ра зних лич но сти, емо ци о нал но их ожи вља ва ју 
при хва та ју или од ба цу ју, раз ми шља ју о њи ма, до но се су до ве и за кључ ке. 
Ак ти ван од нос уче ни ка пре ма пи са ном го во ру по ма же им да уче ству ју 
у про це си ма и зби ва њи ма ко ја су им про стор но и вре мен ски уда ље на. 

Стрип при ча, или сли ке у ни зу, има ју зна чај ну уло гу у фор ми ра њу 
је зич ке кул ту ре уче ни ка. Опи си ва ње је зна ча јан об лик је зич ког ко му-
ни ци ра ња. Нео п ход но је за ја сно пред ста вља ње су штин ских од но са из-
ме ђу пред ме та, би ћа и по ја ва у сва кој жи вот ној си ту а ци ји. Код глу ве и 
на глу ве де це се по мо ћу илу стра ци ја учвр шћу је про ма трач ко пам ће ње, 
убр за ва про цес фор ми ра ња пој мо ва и олак ша ва овла да ва ње ак тив ним 
реч ни ком. (Ди мић, Иса ко вић, 2005; Ди мић, Иса ко вић, 2006; Ди мић, 
Ву ја си но вић, Иса ко вић, 2003; Иса ко вић, Ди мић 2007).

На шим ис тра жи ва њем же ли мо да ис пи та мо функ ци ју стрип при че 
у на ста ви срп ског је зи ка код глу ве и на глу ве де це, са по себ ним освр том 
на де цу са ко хле ар ним им план том.

Пи са ни го вор је је дан од на чи на ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма. То је 
сло же на де лат ност, по што из у зет но ан га жу је спо соб но сти по је дин ца. 
Пи са ни го вор, за глу ву и на глу ву де цу, има из у зет ну ва жност, по што је 
ко му ни ка ци ја пу тем усме ног го во ра оте жа на. Пре ко пи сма глу ва и на-
глу ва де ца мо гу да при ме ин фор ма ци је и да из ра жа ва ју сво је ми сли и 
осе ћа ња. Да нас, у са вре ме ном дру штву, пи са на реч се су сре ће у свим 
жи вот ним си ту а ци ја ма. Са вла да ва њем пи сме но сти чо век отва ра се би 
пут ка сти ца њу зна ња и про ши ре њу ду хов ног хо ри зон та, ка јед ној ши-
ро кој мо гућ но сти ко му ни ка ци је са дру гим љу ди ма. Збот то га је је дан од 
глав них за да та ка шко ле да овој де ци омо гу ћи да свла да ју и усво је про-
цес пи са ног го во ра.

Ма ло број ни су ра до ви о про це су раз во ја пи са ног го во ра. Али и ти 
ра до ви се од но се углав ном на де цу ко ја чу ју. Про блем пи са ног го во ра 
код глу ве и на глу ве де це вр ло је ма ло ис тра жи ван и као та кав пред ста-
вља иза зов за мно ге ис тра жи ва че. 

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пи са ни го вор је основ но сред ство оп штег и го вор ног раз во ја глу ве и 
на глу ве де це.

Он је је дан од пу те ва сти ца ња и утвр ђи ва ња зна ња и усло ва за да љи 
раз вој де те та. На ме ра овог ис тра жи ва ња би ла је да се ра све тли про блем 
пи са не кул ту ре код глу ве и на глу ве де це основ но школ ског уз ра ста. 

Спро ве де но ис тра жи ва ње има ло је циљ да ис пи та функ ци ју стрип 
при че у на ста ви срп ског је зи ка у шко ла ма за глу ву и на глу ву де цу, као и 
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ко је су мо гућ но сти пи сме ног из ра жа ва ња ове де це у за ви сно сти од сте-
пе на оште ће ња слу ха. 

УЗО РАК ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

 Ис тра жи ва ње је спро ве де но на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у две 
основ не шко ле на под руч ју Бе о гра да: Основ ној шко ли за оште ће не слу-
хом –на глу ве „Сте фан Де чан ски“ и Основ ној шко ли за де цу оште ће ног 
слу ха и го во ра „Ра ди вој По по вић“. Узо рак је чи ни ло 56 уче ни ка уз ра ста 
од тре ћег до осмог раз ре да. 

У овом ра ду пред ста ви ће мо под у зо рак ко га чи не уче ни ци раз вр ста-
ни пре ма сте пе ну оште ће ња слу ха са по себ но из дво је ном гру пом уче ни-
ка са ко хле ар ним им план том. 

•	 Ко хле ар но им план ти ра на де ца 6 уче ни ка (6%)
•	 Сред ња ауди тив на де фи ци јен ци ја 12 уче ни ка (18%)
•	 Те шка ауди тив на дфи ци јен ци ја 17 уче ни ка (26%)
•	 Ду бо ка ауди тив на де фи ци јен ци ја 31 уче ник (47%)
Ин те ли ген ци ја уче ни ка би ла је у гра ни ца ма нор ма ле за слу шно оште-

ће ну по пу ла ци ју. Ста ње ви да уче ни ка је та ко ђе би ло за до во ља ва ју ће. 

УСЛО ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

При ли ком ис пи ти ва ња во ди ло се ра чу на о свим су бјек тив ним и 
објек тив ним фак то ри ма ко ји мо гу да ути чу на про цес пи са ња. Ни су ко-
ри шће ња ни ка ква мо ти ва ци о на сред ства. Ис пи ти ва ње је вр ше но у то ку 
пре по днев не на ста ве и осве тље ност је би ла до бра. 

Ис тра жи ва ње се од ви ја ло у пе ри о ду мај-јун 2010. го ди не. Пре по-
чет ка ис тра жи ва ња уче ни ци ма су да та пре ци зна упут ства пу тем го во ра 
и зна ков ног је зи ка.

31
47%

6
9%

12
18%

17
26%

Дубока аудитивна дефицијенција Кохлеарно имплантирана деца

Средња аудитивна дефицијенција Тешка аудитивна дефицијенција
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ИН СТРУ МЕН ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

На по чет ку ис тра жи ва ња од ре ђе ни су од го ва ра ју ћи ин стру мен ти. 
1. Објек тив на и су бјек тив на ауди ме три ја 
По да ци о ста њу слу ха узе ти су из по сто је ће школ ске до ку мен та ци је. 

Уче ни ци су раз вр ста ни на осно ву кла си фи ка ци је Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је. 

2. Стрип при че „Зи ма“ и „Про ле ће“ (Ђ. Ко стић, С. Вла ди са вље вић, 
М. По по вић, 1983).

Стрип при че се са сто је од 4 сли ке. Стрип при ча се не за сни ва на 
вер бал ном мо де лу и она омо гу ћа ва уче ни ку да за па жа, да по ве зу је и 
ство ри сам свој ток при че ко ја мо же де ло ва ти као са мо стал но спон та но 
из ла га ње. Ана ли зом овог пи са ног деч јег ка зи ва ња мо гу се до би ти мно ги 
по да ци. Нас је интересоваo ути цај сте пе на оште ће ња слу ха на ни во из-
ра жа ва ња глу ве и на глу ве де це (да ли је то реч, про ста ре че ни ца, про ши-
ре на или сло же на ре че ни ца), фре квент ност ре чи и нај за сту пље ни је ре чи 
ко ри шће не при опи су ових сли ка. 

У ис тра жи ва њу су, у за ви сно сти од по да та ка ко ји су при ку пље ни 
и по ста вље них ци ље ва ис тра жи ва ња, у об ра ди ко ри шће ни про цен ти и 
арит ме тич ка сре ди на.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
 

 Та бе ла број 1 –  Стрип при ча „Зи ма“

Сте пен оште ће ња 
слу ха

Пр ва сли ка  
(број ре чи)

Дру га сли ка  
(број ре чи)

Тре ћа сли ка 
(број речи)

Че твр та сли ка
(број речи)

Ко хле ар но  
им план ти ра ни 6,61 6,4 5,93 6

Сред ња ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 6,25 6,42 6,38 6,82

Те шка ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 6 6,06 5,93 6, 17

Ду бо ка ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 5,45 5,36 5,87 4,91

укуп но 24,31 24,24 23,8 23,36

про сек 0,43 0,43 0,42 0,41

У та бе ли број 1 при ка зан је про се чан број упо тре бље них ре чи при 
опи су Стрип при че „Зи ма“ у за ви сно сти од сте пе на оште ће ња слу ха.
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На осно ву ана ли зе до би је них ре зул та та за кљу чи ли смо да по сто је 
раз ли ке у бро ју упо тре бље них ре чи из ме ђу уче ни ка са ду бо ком ауди-
тив ном де фи ци јен ци јом (про сек по уче ни ку од 4,91 до 5,87) у од но су 
на уче ни ке са те шком (про сек од 5,93 до 6,17) и сред њом ауди тив ном 
де фи ци јен ци јом (про сек по уче ни ку од 6,25 до6,82), као и у од но су на 
ко хле ар но им план ти ра не уче ни ке (про сек по уче ни ку од 5,93 до 6,61) 
ко ји су по сти гли не што бо ље ре зул та те. 

 Та бе ла број 2 – Стрип при ча „Про ле ће“

Сте пен оште ће ња 
слу ха

Пр ва сли ка 
(број ре чи)

Дру га сли ка 
(број ре чи)

Тре ћа сли ка
(број речи)

Че твр та сли ка
(број речи)

Ко хле ар но  
им план ти ра ни 6,7 6,43 5,98 6

Сред ња ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 6,2 6,4 6,31 5,99

Те шка ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 6 6,14 5,84 6, 07

Ду бо ка ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 5,6 5,38 5,42 4,9

укуп но 24,5 24,35 23,55 22,96

про сек 6,125 6,08 5,88 5,74
 
У та бе ли број 2 при ка зан је про се чан број упо требљних ре чи при 

опи су стрип при че „Про ле ће“ у за ви сно сти од сте пе на оште ће ња слу ха.
На осно ву ана ли зе до би је них ре зул та та за кљу чи ли смо да по сто је 

раз ли ке из ме ђу ре зул та та уче ни ка са ду бо ком ауди тив ном де фи ци јен-
ци јом (про сек ре чи по уче ни ку од 4,9 до 5,6), у од но су на уче ни ке са 
те шком (про сек по уче ни ку од 5,84 до 6,14 ) и сред њом ауди тив ном де-
фи ци јен ци јом (про сек ре чи по уче ни ку од 5,99 до 6,4), као и у од но су на 
ко хле ар но им план ти ра не уче ни ке ко ји су по сти гли не што бо ље ре зул та-
те (про сек по уче ни ку од 5,98 до 6,7).

 Та бе ла број 3 – Стрип при ча „Зи ма“

Сте пен оште ће ња слу ха Број упо тре бље них ре че ни ца

Ко хле ар но им план ти ра ни 3,8

Сред ња ауди тив на де фи ци јен ци ја 3 ,2

Те шка ауди тив на де фи ци јен ци ја 3

Ду бо ка ауди тив на де фи ци јен ци ја 1,03
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  У та бе ли број 3 при ка зан је про се чан број упо тре бље них ре че ни ца 
при опи су Стрип при че „Зи ма“ у за ви сно сти од сте пе на оште ће ња слу ха.

На осно ву ана ли зе до би је них ре зул та та за кљу чи ли смо да по сто је 
раз ли ке из ме ђу ре зул та та уче ни ка са ду бо ком ауди тив ном де фи ци јен-
ци јом (про сек по уче ни ку 1,03) у од но су на уче ни ке са те шком (про сек 
по уче ни ку 3) и сред њом ауди тив ном де фи ци јен ци јом (про сек по уче-
ни ку 3,2), као и у од но су на ко хле ар но им план ти ра не уче ни ке, ко ји су 
по сти гли не што бо ље ре зул та те (про сек по уче ни ку 3,8). 

 Та бе ла број 4 – Стрип при ча „Про ле ће“

Сте пен оште ће ња слу ха Број упо тре бље них ре че ни ца

Ко хле ар но им план ти ра ни 3,58

Сред ња ауди тив на де фи ци јен ци ја 3 ,12

Те шка ауди тив на де фи ци јен ци ја 3,24

Ду бо ка ауди тив на де фи ци јен ци ја 1,23
 
 У та бе ли број 4 при ка зан је про се чан број упо тре бље них ре че ни-

ца при опи су стрип при че „Про ле ће“у за ви сно сти од сте пе на оште ће ња 
слу ха.

На осно ву ана ли зе до би је них ре зул та та за кљу чи ли смо да по сто је 
раз ли ке из ме ђу ре зул та та уче ни ка са ду бо ком ауди тив ном де фи ци јен-
ци јом (про сек по уче ни ку 1,23) у од но су на уче ни ке са те шком (про-
сек по уче ни ку 3,24) и сред њом ауди тив ном де фи ци јен ци јом (про сек по 
уче ни ку 3,12), као и у од но су на ко хле ар но им план ти ра не уче ни ке ко ји 
су по сти гли не што бо ље ре зул та те (про сек по уче ни ку 3,58). 

ЗА КЉУ ЧАК

Пи са ни го вор има не про це њи ву уло гу у је зич ком раз во ју глу ве и на-
глу ве де це. Раз во јем пи са ног го во ра де ца мо гу исто вре ме но да по бољ-
ша ју и усме ни на чин из ра жа ва ња. Пи сме ност има огро ман по тен ци јал и 
зна чај у њи хо вој ко му ни ка ци ји и укљу чи ва њу у дру штве ну сре ди ну. Ана-
ли зом опи са сли ка уче ни ка мо же мо да уочи мо шта де ца ви де на сли ци, 
шта мо гу да об ја сне и про ту ма че и ка кве за кључ ке уме ју да из ве ду.

1. У пи са ном из ра жа ва њу уче ни ка не што бо ље ре зул та те су по сти-
гли уче ни ци са ко хле ар ним им план том, али мо же мо ре ћи 
да се оче ки ва ла ве ћа раз ли ка у од но су на уче ни ке ко ји ко-
ри сте слу шне апа ра те а има ју сред њу и те шку ауди тив ну 
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де фи ци јен ци ју. Де ли мич но об ја шње ње до би је них ре зул та-
та мо же мо при пи са ти то ме да у узор ку ко хле ар но им план-
ти ра них уче ни ка има чак три уче ни ка ко ји су уз ра ста до 
пе тог раз ре да, па се ло ши ја по стиг ну ћа об ја шња ва ју ти ме 
да се они још увек на ла зе у раз ре ди ма по чет ног опи сме-
ња ва ња. Та ко ђе, у раз го во ру са њи хо вим на став ни ци ма 
до шло се до по да тка да де ца не ма ју увек ба те ри је у свом 
им план ту, што сва ка ко ути че на слу шну пер цеп ци ју, као и 
на ква ли тет усме ног и пи са ног из ра за. Ту по себ но тре ба из-
дво ји ти зна чај ра не ин тер вен ци је, ре ха би ли та ци је, сти му-
ла тив ност сре ди не у ко јој уче ник жи ви, па и ка рак те ри сти-
ке са ме лич но сти. 

2. Уоче не су раз ли ке из ме ђу ре зул та та уче ни ка са ду бо ком ауди-
тив ном де фи ци јен ци јом (у бро ју упо тре бље них ре чи, ни-
воу из ра жа ва ња пу тем ре че ни ца или фре квент но сти од-
ре ђе них ре чи) у од но су на уче ни ке са те шком и сред њом 
ауди тив ном де фи ци јен ци јом, као и у од но су на ко хле ар но 
им план ти ра не уче ни ке ко ји су по сти гли не што бо ље ре-
зул та те.

3. У ра до ви ма глу ве и на глу ве де це до ми ни ра на чин опи си ва ња 
сли ка пу тем ша бло на. На став ни ци тре ба што ра ни је да под сти чу 
уче ни ке да опи су ју раз ли чи та би ћа и пред ме те, ка ко у усме ном 
та ко и у пи са ном об ли ку. По ред име ни ца и гла го ла, уче ни ци ма 
тре ба да ва ти што ви ше при де ва, али и оста лих вр ста ре чи ка ко 
би до шло и до њи хо ве ак тив не при ме не. Уче ни ци са ко хле ар-
ним им план том су при опи су сли ка упо тре би ли ви ше ре че ни ца, 
по себ но у ста ри јим раз ре ди ма, где ква ли тет но спа ја ју ре че ни це 
у ми са о ну це ли ну. Код оста лих уче ни ка је уоче но да се чак и 
на уз ра сту сед мог и осмог раз ре да из ра жа ва ју на ни воу ре чи. 
Уче ни ци нај ви ше упо тре бља ва ју про сте, а у ста ри јим раз ре ди ма 
про ши ре не ре че ни це. На раз во ју реч ни ка тре ба ин тен зив но ра-
ди ти од нај ра ни јег уз ра ста, кре ћу ћи се од кон крет них-бли жих ка 
да љим и ап стракт ним пој мо ви ма. 

4. Па сив ни реч ник глу ве и на глу ве де це је бо га ти ји од ак тив ног. 
До га ђа се да де ца раз у ме ју сам по јам, али не упо тре бља ва ју ак-
тив но од ре ђе ну реч у свом ис ка зу. На при мер, гла гол то пи ти 
(стрип при ча „Зи ма“) је упо тре био ма ли про це нат де це, иако 
раз у ме ју сам по јам и ка ко и за што на ста је то пље ње сне га. Ме ђу-
тим, они су при опи су те сли ке углав ном ко ри сти ли ис каз: Сун це 
гре је; Не ма, ма ло снег; Ну ла снег. Та ко ђе, ве о ма је ва жно да то ком 
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об ра де не по зна тих ре чи сва ка реч до би је сво ју упо треб ну вред-
ност, као и да се уче ни ци под сти чу да те но во на у че не ре чи ко ри-
сте у ре че ни ци ма, ка ко би утвр ди ли њи хо во зна че ње.

5. Нај фре квент ни је ре чи, при опи су стрип при че „Зи ма“ би ле су: 
снег, зи ма, де ца, пра ви ти, пе ва ти, бе ло, хлад но.
Нај фре квент ни је ре чи, при опи су стрип при че „Про ле ће“ би ле 
су: ја бу ка, др во, ба та, пе ња ти, па да ти.

6. У шко ла ма за глу ву и на глу ву де цу раз во ју пи са ног го во ра тре ба 
по све ти ти по себ ну па жњу. По себ но тре ба на сто ја ти да се про-
на ђу на чи ни да се сви уоче ни про бле ми у пи са ном из ра жа ва њу 
глу вих и на глу вих осо ба от кло не, или све ду на ми ни мум.
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SUMMARY

 Written language is the primary means of general and speech 
development of deaf and children with hearing disabilities. A-series-of-
picture - has an important role in shaping the culture of language learners. 
Description of the image includes a visual perception and language 
expression. Picture has a stimulating effect on students, develops their 
ability of observation and thinking, as well as their thoughts and feelings 
associated with the past experience and their opportunity to imagine the 
whole situation in which the action takes place on picture. We can assess 
what are the possibilities of written expression children tested in the 
description of related pictures in a row. 

 At the beginning, we set the general objective of the research: to 
investigate the function of pictures story in the Serbian language teaching 
in schools for deaf and children with hearing disabilities. In doing so, we 
also determine the specific research objectives, which is: to determine the 
impact of hearing loss on the description of images in teaching Serbian 
language in schools for deaf and hard of hearing children, to determine what 
kinds of mistakes pupils make to describe pictures in a row, to determine 
the frequency and type of words to describe images in teaching Serbian 
language in schools for deaf and hard of hearing children.
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The survey has been conducted in the Republic of Serbia, the two 
primary schools in Belgrade: school for deaf and hard of hearing children 
„Stefan Decanski,” and primary school for children with hearing and speech 
loss „Radivoj Popovic“. The sample included fifty-six pupils of two schools 
from third till the eight grade. In this paper we present a subsample of pupils 
who are classified by degree of hearing loss with a distinctive group of six 
pupils with cochlear implants: cochlear implanted children -6 pupils (6%), 
medium auditory deficiency-12 pupils (18%) , hard auditory deficiency 
-7 pupils (26% ), deep auditory deficiency 31 pupils (47%). We used two 
pictures stories - “Winter“ and „Spring“ (F. Kostic, S. Vladisavljevic, M. 
Popovic). 

The results are presented in tables and charts. 
The obtained results led to our conclusion that there was slight 

differences between the results of pupils with deep auditory deficiency 
in the use of the word, sentence or expression level of the frequency of 
certain types of words in relation to pupils with severe, medium auditory 
deficiency and also in relation to the cochlear implanted pupils who have 
achieved better results compared to all the above parameters, but not as 
much as expected. In a sample of cochlear implanted pupils there are even 
three pupils who were aged to fifth grade and we can prescribe, in a small 
degree, the poor results because they are in the initial phase of literacy. 
Furthermore, in conversation with their main teachers we came to the 
information that children do not permanently carry the batteries, which 
certainly affects on the auditory perception, on the quality of language-oral 
and written expression.

KEY WORDS: pictures story, the Serbian language, writing, cochlear 
implant, the deaf and hard of hearing
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СУРДОЛОШКО САВЕТОВАЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ 
ОСОБА И ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА1
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Факултет за специјалну едукациjу и рехабилитацију, Београд

У овом ра ду при ка за на је област ра да сур до ло га ко ја је ве о ма ду го би ла 
те о риј ски не у о бли че на а че сто при сут на у прак си. Раз ло зи су ви ше стру ки: 
не пре по зна ва ње тих ак тив но сти од стра не са мих сур до ло га, не пре по зна ва ње 
сво јих ком пе тен ци ја у обла сти сур до ло шког са ве то ва ња, не до ста так еду ка-
ци је из обла сти са ве то ва ња и сл. Про ме не су уоче не у тре нут ку ка да је са-
ве то ва ње до би ло ши ри кон текст услед по ве ћа них по тре ба глу вих и на глу вих 
осо ба и њи хо вих по ро ди ца за овом вр стом услу га. То је ре зул ти ра ло озбиљ ним 
ан га жо ва њем струч но-на уч не јав но сти у раз во ју сур до ло шког са ве то ва ња. 
Об ја вљен је ве ћи број ис тра жи ва ња из ове обла сти, што је до ве ло до из ра де 
до ку ме на та у ви ду оба ве зу ју ћих пре по ру ка за оба вља ње сур до ло шке прак се од 
стра не AS HA ор га ни за ци је (1997). Пред мет сур до ло шког са ве то ва ња про ис-
ти че нај ви ше из те шко ћа ко је се ја вља ју услед оте жа не ко му ни ка ци је глу вих 
и на глу вих осо ба са окру же њем. Сур до ло шки са ве то дав ни тро у гао чи не три 
ком по нен те нео п ход не за оба вља ње ква ли тет ног са ве то ва ња: зна ње, те о ри је 
и лич ни стил. Сур до лог-са вет ник та ко ђе мо ра до бро по зна ва ти и раз у ме ти 
људ ске ре ак ци је ко је су иза зва не жи вот ним ис ку ше њи ма. Не ве ри ца, бес, кри-
ви ца, де пре си ја и анк си о зност су не ка од нај че шћих ста ња глу вих и на глу вих 
осо ба и њи хо вих по ро ди ца ка да се су о че са гу бит ком слу ха. Ана ли зи ра ју ћи 
си ту а ци је у ко ји ма је нео п ход но да ти са вет мо же се за кљу чи ти да по сто је 
три основ на ти па сур до ло шког са ве то ва ња: ин фор ма тив но, еду ка тив но и 
кри зно са ве то ва ње. Нео п ход но је да се обо га ти еду ка ци ја сур до ло га са др жа ји-
ма из обла сти са ве то ва ња и да се при сту пи из ра ди пу бли ка ци ја ко је би би ле 
ко ри сни во ди чи кроз сур до ло шку прак су.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: сур до ло шко са ве то ва ње, глу ве и на глу ве осо бе, по ро ди ца, 
ти по ви сур до ло шког са ве то ва ња

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

У про шло сти се сур до ло шко са ве то ва ње за сни ва ло са мо на јед ном 
об ли ку са ве то ва ња ко је је под ра зу ме ва ло пру жа ње оп штих ин фор ма ци-
ја глу вим и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма о по сле ди ца ма 
по ре ме ћа ја слу ха. Тај об лик са ве то ва ња је био део оп штег сур до ло шког 
ра да и ни је био ја сно из дво јен као по себ на ак тив ност сур до ло га. Вр ло 
бр зо струч ња ци су уочи ли да по сто ји по тре ба за све о бу хват ни јим при-
сту пом у са ве то ва њу ових осо ба и њи хо вих по ро ди ца. Та ко је до шло до 
раз во ја ове сур до ло шке обла сти и ак тив но сти ко је из ње про из и ла зе. Но-
ви при ступ сур до ло шког са ве то ва ња под ра зу ме ва са ве то дав ну по др шку 
у свим аспек ти ма жи во та глу вих и на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца.

Ана ли зом ве ћег бро ја де фи ни ци ја сур до ло шког са ве то ва ња мо же 
се за кљу чи ти да све оне под ра зу ме ва ју пру жа ње по мо ћи глу вим и на-
глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма за оства ри ва ње бо љег са мо ра-
зу ме ва ња и раз у ме ва ње дру гих љу ди, по моћ у ре ша ва њу од ре ђе них жи-
вот них те шко ћа, по моћ у ре ша ва њу по сто је ћих кон фли ка та и по моћ у 
при ла го ђа ва њу не ким жи вот ним до га ђа ји ма.

Сур до ло шко са ве то ва ње би тре ба ло да по ма же глу вим и на глу вим 
осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма да се ме ња ју и при ла го ђа ва ју но во на-
ста лим си ту а ци ја ма, та ко ђе да их во ди ка ве ћој не за ви сно сти и са мо-
стал но сти у од лу чи ва њу.

Не ки сур до ло зи по ка зу ју не по ве ре ње у ве зи са оба вља њем по сло ва 
са ве то ва ња за то што ми сле да је то ви со ко спе ци ја ли зо ва на де лат ност 
ко ју ис кљу чи во оба вља ју по себ но об у че ни са вет ни ци (пси хо ло зи, пси-
хи ја три, со ци јал ни рад ни ци, пе да го зи). Ме ђу тим, са ве то ва ње се сва ка-
ко мо же по сма тра ти као знат но ши ре де ло ва ње ко је се спро во ди до ста 
ру тин ски од стра не ве ћег бро ја љу ди и струч ња ка ко ји окру жу ју глу ве 
и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це као што су сур до ло зи, на став ни ци, 
прав ни ци, па и све ште ни ци. На овај на чин осо бе при ма ју са ве те као по-
тре бу за про на ла же ње бо љег на чи на са гле да ва ња по вре ме них жи вот них 
про бле ма. Ово је дру га чи ји на чин са гле да ва ња са ве то ва ња и он је ве о ма 
зна ча јан за сур до ло ге. 

Пи та ње ко је се са мо по се би на ме ће је ко је су то си ту а ци је у ко ји ма 
глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це мо гу има ти по тре бу за са ве то-
ва њем. Пр во, гу би так слу ха је уско по ве зан са те шко ћа ма у ко му ни ка-
ци ји. Иако ве ћи на де фи ни ци ја ко му ни ка ци је го во ре о ко му ни ка ци ји као 
при ма њу и да ва њу од ре ђе них лин гви стич ких ин фор ма ци ја, за сур до ло ге, 
глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це то је мно го ви ше од то га. За ве-
ћи ну осо ба вер бал на ко му ни ка ци ја је на чин на ко ји љу ди ус по ста вља ју и 
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одр жа ва ју од но се са дру гим љу ди ма. Ка да је овај на чин одр жа ва ња од но-
са са дру гим љу ди ма не мо гућ, до ла зи до те шко ћа у раз во ју со ци јал них 
ин тер ак ци ја па са мим тим опа да и ква ли тет жи во та тих осо ба. Ве ћи на 
ис тра жи ва ња по твр ђу ју да код глу вих и на глу вих осо ба по сто ји ве ћа ве ро-
ват но ћа при су ства де пре си је, ма њак за до вољ ства соп стве ним жи во том и 
не до ста так са мо по у зда ња (Mul row et al., 1990; Uhlmann et al., 1989). 

За ве ћи ну љу ди гу би так слу ха пред ста вља ви ше оп шти гу би так у свим 
обла сти ма жи вот ног функ ци о ни са ња. За ро ди те ље де це код ко је је ди јаг-
но сти ко ва на глу во ћа или на глу вост ова ди јаг но за пред ста вља гу би так надe 
и сно ва ко је су има ли у ве зи са сво јом де цом. За му зи ча ра ко ји до жи ви гу-
би так слу ха то пред ста вља крај ка ри је ре или пре ста нак из во ра ве ли ког за-
до вољ ства. Из ових раз ло га сур до ло зи мо ра ју при хва ти ти сво ју уло гу са-
вет ни ка. Уства ри, Аме рич ка асо ци ја ци ја за слух, го вор и је зик (Ame ri can 
Spe ech-Lan gu a ge-He a ring As so ci a tion - AS HA) пре по ру чу је мо дел прак се 
ко ји об у хва та са ве то ва ње као део од го вор но сти сур до ло га (AS HA,1997). 

Блум и Ку пер ман (Blo om, Co o per man, 1992) пре по ру чу ју ко ри шће-
ње тер ми на кли нич ки са вет ник да би озна чи ли сур до ло га ко ји мо же 
обез бе ди ти хо ли стич ки при ступ у ра ду са глу вим и на глу вим осо ба ма 
и њи хо вим по ро ди ца ма, укљу чу ју ћи са ве то ва ње у це ло ку пан сур до ло-
шки рад. Овај тер мин та ко ђе ука зу је да при мар на уло га сур до ло га ни је 
са ве то ва ње, већ се са ве то ва ње ко ри сти као део це ло куп ног пла на на ме-
ње ног раз ре ша ва њу лич них те шко ћа ко је су про ис те кле из по ре ме ћа ја у 
ко му ни ка ци ји. Сур до ло шко са ве то ва ње обез бе ђу је не са мо са гле да ва ње 
и ре ша ва ње про бле ма про ис те клих из ло ше ко му ни ка ци је глу вих и на-
глу вих осо ба, већ по ма же овим осо ба ма да бо ље и по зи тив ни је са гле да ју 
се бе и сво је окру же ње (Blo om, Co o per man, 1992).

СУР ДО ЛО ШКИ СА ВЕ ТО ДАВ НИ ТРО У ГАО

Ко је су то ком по нен те ко је чи не не ког до брим са вет ни ком? По сто је 
три ком по нен те ко је пра ве са ве то дав ни тро у гао у сур до ло ги ји: зна ње, 
те о ри је и лич ни стил (Blo om, Co o per man, 1992). Зна ње у са ве то дав ном 
тро у глу пред ста вља спе ци фич не слу ша лач ке спо соб но сти и ак тив но сти 
ко је из њих про ис ти чу, а ко је оба вља сур до лог у ин тер ак ци ји са глу вим и 
на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма. Сур до лог се ста ра о глу вим и 
на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма, охра бру је их да ис ка жу сво ја 
за па жа ња о про бле му у ко ме се на ла зе и по ка зу је ко му ни ка циј ску ем-
па ти ју. То су ве шти не ко је мо гу да по мог ну у ус по ста вља њу и ства ра њу 
по ве ре ња и отво ре но сти из ме ђу сур до ло га и глу вих и на глу вих осо ба и 
њи хо вих по ро ди ца.
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Те о риј ски аспект са ве то дав ног тро у гла упу ћу је на зна ња о спе ци-
фич ним те о ри ја ма са ве то ва ња ко је мо гу би ти во дич сур до ло гу у оства-
ри ва њу ин тер ак ци је са осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма. Те о ри ја ко ја 
се нај ши ре ко ри сти у ра ду струч ња ка ко ји се ба ве по ре ме ћа ји ма ко-
му ни ка ци је је те ра пи ја усме ре на осо бом (per son-cen te red the rapy) ко ју 
је раз вио Карл Ро џерс (Ro gers, 1980). Основ ни прин цип овог при сту па 
је да глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це по ред то га што тре ба да 
ре ша ва ју сво је про блем и по стиг ну по зи тив ни ји и здра ви ји став у од-
но су на тре нут ну си ту а ци ју мо ра ју да бу ду све сне да они има ју и пра-
ва на то. Ово та ко ђе им пли ци ра да су са ме осо бе и њи хо ве по ро ди це 
од го вор не за свој опо ра вак уз по др шку сур до ло га-са вет ни ка ко ји им 
по ма же да се опо ра ве по мо ћу сво јих уну тра шњих сна га. Са ци љем да 
те ра пи ја усме ре на осо бом бу де успе шна сур до лог мо ра би ти спре ман 
да при хва ти сво ју уло гу не као струч њак већ као осо ба ко ја обез бе ђу је 
од го во ре, пра ти осо бе и њи хо ве по ро ди це и усме ра ва њи хо ве пла но ве 
ка ре ше њу про бле ма. 

Сур до лог мо ра про це њи ва ти глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро-
ди це са по зи тив ним ста вом у од но су на њих. Ово зна чи да сур до лог мо ра 
при хва ти ти осо бе и њи хо ве по ро ди це она квим ка кви је су без об зи ра на 
не ке емо ци је ко је мо гу ис ку си ти. То зна чи да чак и у си ту а ци ја ма ка да 
глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це усме ре бес ди рект но ка сур до-
ло гу, или у си ту а ци ји ми ни мал ног или ни ка квог на прет ка ка по ста вље-
ним ци ље ви ма, они се мо ра ју по сма тра ти са по што ва њем и као не ко ко 
за слу жу је да до би је што ви ше по зи тив не енер ги је.

Лич ни стил је тре ћа ком по нен та сур до ло шког са ве то дав ног тро у гла 
и она укљу чу је, из ме ђу оста лог, до бро по зна ва ње соп стве не лич но сти 
од стра не сур до ло га. Љу ди би ра ју ху ма не по зи ве из раз ли чи тих раз ло-
га, по не кад ти раз ло зи ни су ис прав ни. Да ли сур до лог-са вет ник тра жи 
по што ва ње од глу вих и на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца? Да ли се 
сур до лог-са вет ник осла ња на осо бе и њи хо ве по ро ди це уве ћа ва ју ћи на 
тај на чин свој его и осе ћај мо ћи? Да ли сур до лог-са вет ник по ве ћа ва сво-
је са мо по што ва ње на осно ву про це не ко ли ко осо бе и њи хо ве по ро ди це 
слу ша ју и по шту ју ње го ве са ве те? Сур до лог ко ји има свест о се би раз у ме 
да убе ђи ва ње глу вих и на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца ка од ре ђе-
ном прав цу ре ше ња про бле ма ни је уло га сур до ло га-са вет ни ка. Са ве то-
ва ње је на ме ра за во ђе ње осо ба и њи хо вих по ро ди ца ка пре по зна ва њу 
пра вих ре ше ња ко ја код њих ства ра ју осе ћај да њи хов жи вот има сми сла. 
Пра вље ње пла на бри ге о глу вим и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро-
ди ца ма не сме се ра ди ти баз њи хо вог ак тив ног уче шћа. Тре ба се увек 
се ти ти да је је дан од основ них ци ље ва са ве то ва ња по сти за ње што ве ће 
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са мо стал но сти и глу вих и на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца. Ово се 
не мо же по сти ћи ако они ни су укљу че ни у про це се до но ше ња од лу ка.

РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ЉУД СКИХ РЕ АК ЦИ ЈА

Сур до лог-са вет ник та ко ђе мо ра до бро по зна ва ти и раз у ме ти људ ске 
ре ак ци је ко је су иза зва не жи вот ним ис ку ше њи ма. Сва ка глу ва и на глу ва 
осо ба је ин ди ви дуа и ско ро је не мо гу ће пред ви де ти ка ко ће по је дин ци ре-
а го ва ти на ди јаг но зу гу бит ка слу ха. За сур до ло ге је бит но да бу ду све сни и 
да пре по зна ју не ке обра сце по на ша ња ко је су при ме ти ли у тре нут ку ка да 
се осо ба или ро ди те љи кон фрон ти ра ју са те шким жи вот ним до га ђа ји ма.

Јед на та ква ре ак ци ја је ту га, де фи ни са на као „обра зац фи зич ког или 
емо ци о нал ног од го во ра на одва ја ње или гу би так … про цес у фа за ма од 
па ни ке до не ве ри це, од по ри ца ња до бе са, од кри ви це до про на ла же ња 
из во ра уте хе и на кра ју до при ла го ђа ва ње на ствар ност (Mosby Me di cal 
Encyclo pe dia, 1996). Не ве ри ца и по ри ца ње се че сто при ме ћу ју код оних 
ко ји не же ле при зна ти да има ју гу би так слу ха чак и ка да је тај гу би так 
до ку мен то ван пу тем ди јаг но стич ких ме то да. Дру ги при мер су ро ди те-
љи ко ји ула жу ве ли ки на пор у про на ла же ње при хва тљи ви јег об ја шње ња 
ре зул та та те сто ва ко ји ука зу ју на по ре ме ћај слу ха, при том сум ња ју ћи у 
ком пе тен ци ју сур до ло га. 

Бес је дру га људ ска ре ак ци ја на ко ју се на и ла зи у ра ду са глу вим и 
на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма, иако то мо же би ти ве о ма те-
шка фа за за све ко ји су укљу че ни у рад и жи вот глу ве и на глу ве осо бе. То 
је че сто сиг нал ме ња ња људ ских осе ћа ња од по ри ца ња ка при хва та њу. У 
овој фа зи ти пич но пи та ње ко је се по ста вља је „За што се ово до га ђа баш 
ме ни/мом де те ту?‛' (Van Hec ke, 1994). Осо бе мо гу та ко ђе ре а го ва ти са 
бе сом ко ји је упу ћен пре ма сви ма са ре че ни цом „Жи вот ни је по штен 
пре ма ме ни.“ или „Жи вот је не пра ве дан“. Че сто ста ри је осо бе има ју по-
те шко ћа да раз ви ју по зи ти ван став пре ма жи во ту ка да су у си ту а ци ји да 
има ју оте жа ну или пот пу но оне мо гу ће ну ко му ни ка ци ју са окру же њем. 
Ово мо же во ди ти ка бе су ко ји је по не кад усме рен на осо бе ко је им са оп-
шта ва ју ло шу вест у ве зи са њи хо вим слу хом. 

 Код ро ди те ља де це код ко је је ди јаг но сти ко ван гу би так слу ха ја вља 
се осе ћај кри ви це као јед но од нај че шћих осе ћа ња. Ово се мо же ма ни-
фе сто ва ти у ви ду пи та ња упу ће ног сур до ло гу: „Шта ви ми сли те ко ји је 
узрок по ја ви глу во ће код мог де те та?“ или „У то ку труд но ће ста вља ла 
сам ка пи за нос да ли то мо же би ти узрок гу бит ку слу ха мог де те та?“ На 
овај на чин ро ди те љи по ку ша ва ју да до би ју по твр ду да они ни су кри ви за 
гу би так слу ха њи хо ве де це.



Сања Ђоковић и сар.444

Ве о ма је бит но да у овом тре нут ку сур до лог пру жи пу ну по др шку 
ро ди те љи ма. По не кад се по ја вљу ју пи та ња са ве о ма јед но став ним са др-
жа јем и ко је Кларк (1994) на зи ва пи та њи ма са афек тив ном по за ди ном. 
За раз ли ку од ових пи та ња ко ја обич но из и ску ју јед но став не од го во ре, 
афек тив на или емо ци о нал на по за ди на тих пи та ња зах те ва ју ду бље раз у-
ме ва ње и раз ми шља ње сур до ло га као и да ва ње емо ци о нал но аде кват них 
од го во ра. 

Не ки сур до ло зи сма тра ју да је ве о ма те шко пру жи ти пу ну си гур ност 
ро ди те љи ма глу ве и на глу ве де це а да се не пре ђе гра ни ца у ви ду да ва ња 
ла жне на де. На при мер, мај ка де те та код ко га је ди јаг но сти ко ва но обо-
стра но те шко сен зо ри не у рал но оште ће ње слу ха пи та сур до ло га „да ли 
ми сли да ако она бу де ра ди ла све тач но и она ко ка ко јој се ка же да ће 
та да би ти све у ре ду са ње ним де те том“. Ве о ма је ва жно за све оне ко ји 
су укљу че ни у овај про цес да сур до лог бу де пот пу но искрен пре ма њи-
ма. Та ко ђе, чи ње ни ца је да не по сто ји ни ко ко мо же да на пра ви пот пу но 
тач ну пре дик ци ју бу дућ но сти или да уна пред дâ про це ну на пре до ва ња 
глу вих и на глу вих осо ба у про це су ре/ха би ли та ци је. И за то је не по треб-
но уна пред гле да ти све цр но и та кав став тре ба мак си мал но из бе га ва ти 
или га су зби ја ти ако се већ по ја вио. Ве о ма је бит но на гла си ти глу вим и 
на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма да ће они увек има ти ја сан 
пра вац кре та ња у про це су ре/ха би ли та ци је, нео п ход ну по др шку, аде-
кват но и пра во вре ме но упу ћи ва ње и во ђе ње, а да ће им струч ња ци и 
сред ства увек би ти на рас по ла га њу. 

Анк си о зност ко ја се де фи ни ше као осе ћа ње бри ге или стра ха због 
не ча га што осо ба до жи вља ва као на до ла зе ћу прет њу, та ко ђе је че ста ре-
ак ци ја по сле при мље не ме ди цин ске ин фор ма ци је о ди јаг но зи. Анк си-
о зност се мо же на слу ти ти из пи та ња као што је „ако се гу би так слух 
по гор ша или про ши ри ко ли ко ће то ути ца ти на ци ље ве и сно ве глу вих и 
на глу вих осо ба.

Да ва ње од го во ра глу вим и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца-
ма ко ји су крај ње јед но став ни и у се би са др же основ не чи ње ни це зна чај-
но сма њу ју при сут ну анк си о зност. Ка да осо бе или по ро ди це има ју ма ње 
са зна ња о свом слу ча ју они мо гу осе ћа ти да им не до ста ју ин фор ма ци је 
о ло ши јем сце на ри ју, тј. о сце на ри ју са по гор ша њем ста ња слу ха, што 
зна чај но по ве ћа ва анк си о зност. Са вет сур до ло га у том слу ча ју мо ра са-
др жа ти основ не чи ње ни це и ин фор ма ци је, што сма њу је анк си о зност а 
по ве ћа ва емо ци о нал но здра вље. Ова кви са ве ти та ко ђе мо гу до при не ти 
сма ње њу де пре си је у слу ча ју да је раз лог де пре си је не ре ал на пре на гла-
ше на ре ак ци ја по сле да те ди јаг но зе.      
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ТИ ПО ВИ СУР ДО ЛО ШКОГ СА ВЕ ТО ВА ЊА 

Сур до лог у то ку ра да са глу вим и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по-
ро ди ца ма до ла зи у раз ли чи те си ту а ци је ко је из и ску ју пру жа ње аде кват-
них са ве та. Ве о ма је бит но да сур до лог пре по зна ту си ту а ци ју и да иза-
бе ре пра ви тип са ве та ко ји ће упу ти ти глу вој и на глу вој осо би и њи хо вој 
по ро ди ци. За то је свр сис ход но да ти ба рем оп шту по де лу сур до ло шког 
са ве то ва ња. Ана ли зи ра ју ћи си ту а ци је у ко ји ма је нео п ход но да ти са вет 
мо же се за кљу чи ти да по сто је три основ на ти па сур до ло шког са ве то ва-
ња: ин фор ма тив но, еду ка тив но и кри зно са ве то ва ње.

По сле са зна ња да осо ба или де те има оште ћен слух, по сле по твр ђе не 
и ме ди цин ски до ку мен то ва не ди јаг но зе и до жи вље ног стре са ка да осо ба 
и по ро ди ца још увек ни су пот пу но све сне си ту а ци је у ко јој се на ла зе а 
још ма ње су у си ту а ци ји при хва та ња жи вот них окол но сти, сур до лог има 
ве о ма те жак за да так да оба ви са ве то дав ни раз го вор ко ји је пр вен стве но 
ин фор ма ти ван али ујед но и кри зни. У том пр вом са ве то ва њу сур до лог 
пру жа њем оп штих ин фор ма ци ја о то ме шта је то глу во ћа или на глу вост, 
ко је су по сле ди це али и ко је су мо гућ но сти, ка ко из гле да ре ха би ли та ци-
ја и обра зо ва ње и слич но, уз ко ри шће ње до брог лич ног сти ла, мо же да 
ис пу ни тај те жак за да так. Тре ба на гла си ти да без об зи ра што је ин фор-
ма тив но са ве то ва ње нај че шће би ло при сут но у ра ду сур до ло га и што се 
у про шло сти нај ви ше обра ћа ла па жња на овај тип са ве то ва ња, још увек 
ова област ра да не ма аде кват не те о риј ске а ни праг ма тич не окви ре. Раз-
ло ге за ово тре ба сва ка ко јед ним де лом тра жи ти у не до вољ ној еду ко ва-
но сти сур до ло га из обла сти са ве то ва ња, за тим не до стат ком ли те ра ту ре 
и сла бим ис тра жи вач ким ин те ре со ва њем. Че сто, ин фор ма тив но са ве то-
ва ње је пре пу ште но ини ци ја ти ви и ин ту и ци ји сур до ло га, а де ша ва се да 
се по не кад ова кви раз го во ри уоп ште не оба ве са глу вим и на глу вим осо-
ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма. У за пад ним зе мља ма са ве то ва ње пред ста-
вља јед ну од бит них ком по нен ти у ра ду сур до ло га. Тре ну так, са др жај и 
на чин ка да ће се ре ћи, шта ће се ре ћи и на ко ји на чин ће се ре ћи глу вим 
и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма је пре по ру че но у пи са ним 
во ди чи ма до бре прак се струч них удру же ња а ве ри фи ко ва но од стра не 
на уч них ин сти ту ци ја (AS HA,1997).   

Ин фор ма тив ни тип са ве то ва ња под ра зу ме ва три бит не гру пе ин-
фор ма ци ја: ин фор ма ци је о са мом оште ће њу слу ха, ин фор ма ци је о на-
чи ни ма ко му ни ка ци је са глу вим и на глу вим осо ба ма а ка да су у пи та њу 
по ро ди це глу ве и на глу ве де це по се бан на гла сак се ста вља на ин фор-
ма ци је о оп хо ђе њу и оства ри ва њу до брих ве за и од но са из ме ђу чла но ва 
по ро ди це.
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Еду ка тив ни тип са ве то ва ња је ви ше спе ци ја ли зо ван од ин фор ма тив-
ног и у од ре ђе ном тре нут ку тра жи ан га жо ва ње глу вих и на глу вих осо ба 
и по ро ди ца. Еду ка тив ни тип са ве то ва ња се од но си на пру жа ње ин фор-
ма ци ја кроз ко је ће се осо бе и по ро ди це об у чи ти за рад и уве жба ва ње 
од ре ђе них ве шти на и спо соб но сти у кућ ним усло ви ма. Ме то до ло шки 
зах те ви про це са ре ха би ли та ци је на ме ћу по тре бу за ду го трај ним и кон-
ти ну и ра ним уве жба ва њем ка ко би се по сти гао мак си мал ни ефе кат у ра-
ду. То из и ску је, по ред ра да са сур до ло гом, до дат ни рад и са чла но ви ма 
по ро ди це. Да би се обез бе дио ква ли те тан рад у кућ ним усло ви ма сур-
до лог мо ра обез бе ди ти еду ка тив но са ве то ва ње ко је под ра зу ме ва обу ку 
по ро ди це о на чи ни ма про ду же ног ре/ха би ли та циј ског ра да у кућ ним 
усло ви ма. Обу ка се из во ди ка ко би се сте кла зна ња о: вр ста ма и об ли ци-
ма ак тив но сти ко ји се спро во де при ли ком ве жба ња у кућ ним усло ви ма, 
ме то да ма и тех ни ка ма, пре по ру че ним при сту пи ма у ра ду са глу вим и 
на глу вим осо ба ма, а ка да су у пи та њу ро ди те љи глу ве и на глу ве де це 
по ред све га на ве де ног до би ја ју и до дат не еду ка тив не са ве те о ра ду ко ји 
мо ра би ти ускла ђен са уз ра стом де те та.

Кри зно са ве то ва ње ни је по ве за но са мо са тре нут ком ка да се глу ве 
и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це пр ви пут су срет ну са ди јаг но зом гу-
бит ка слу ха, већ са свим си ту а ци ја ма ко је су пре по зна те као те шке или 
стре сне а иза зва не су при сут ним по ре ме ћа јем. По сто је два ти па кри-
зних си ту а ци ја ко је мо гу до ве сти до дис функ ци о нал но сти глу ве или 
на глу ве осо бе или њи хо ве по ро ди це: раз вој не и ак ци дент не кри зе. Под 
раз вој ном кри зом под ра зу ме ва ју се од ре ђе не пре крет ни це, пре ки ди, за-
сто ји, по ре ме ћа ји у раз во ју ко ји су иза зва ни не ким нор ма тив ним, раз-
вој но оче ки ва ним до га ђа јем или пре ла ском из јед не у дру гу раз вој ну 
фа зу, ка да раз вој ни по тен ци ја ли по је дин ца и зах те ви сре ди не по ста ју, 
ба рем при вре ме но, не ус кла ђе ни. Ак ци дент не, не нор ма тив не кри зе на-
ста ју на гло и, по пра ви лу, нео че ки ва но, ове кри зе ре ме те жи вот ни ци-
клус (Дра го је вић, 2006). Ак ци дент не кри зе су не пред ви дљи ве и иза зва ју 
ве ћу дис функ ци о нал ност од раз вој них кри за ко је се мо гу пред ви де ти а 
са мим тим и де ли мич но пре ве ни ра ти. Кри зно са ве то ва ње је по вре ме-
но, за раз ли ку од прет ход на два ко ја су при сут на у сва ко днев ном ра ду 
сур до ло га. Кри зно са ве то ва ње у ве ћи ни слу ча је ва ини ци ра осо ба или 
по ро ди ца, ма да то мо же ура ди ти и сур до лог ако уочи те шко ће на ро чи-
то оне ко је не га тив но ути чу на про це се ре/ха би ли та ци је или еду ка ци је 
или зна чај но угро жа ва ју ква ли тет жи во та глу вих и на глу вих. Овај тип 
са ве то ва ња је за сур до ло га нај сло же ни ји и тре ба би ти ве о ма оба зрив при 
ова квом ти пу са ве то ва ња јер се ла ко пра ве струч не гре шке. Све си ту а-
ци је ко је зах те ва ју озби љан струч ни над зор и рад, а по ве за но је са пси-
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хич ким ста њем глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це тре ба упу ти ти 
спе ци ја ли сти ма за ову област (пси хо ло зи ма, пси хи ја три ма и сл.). 

Да би сур до ло шко са ве то ва ње би ло аде кват но спро ве де но, без об-
зи ра на тип са ве то ва ња, по треб но је да сур до лог по шту је не ка основ на 
пра ви ла као што су:
- сур до лог тре ба уна пред да при пре ми ти оквир ни кон цепт раз го во ра 

ко ји же ли да оба ви са глу вом и на глу вом осо бом или по ро ди цом;
- сур до лог у раз го во ру са глу вом и на глу вом осо бом или по ро ди цом  

мо ра да ко ри сти реч ник при ла го ђен слу ша о ци ма да би га раз у ме ли 
и схва ти ли по ру ку раз го во ра;

- сур до лог мо ра ин ди ви ду а ли зо ва ти са ве то ва ње у од но су на кон кре-
тан слу чај;

- сур до лог тре ба да за раз го вор одво ји до вољ но вре ме на ка ко би био 
на услу зи глу вим и на глу вим осо ба ма и по ро ди ца ма. Ни ка ко се не 
сме де си ти си ту а ци ја у ко јој сур до лог пре ки да раз го вор у кључ ном 
тре нут ку због не до стат ка вре ме на. Ова си ту а ци ја мо же да се из бег не 
ако се уна пред до го во ри пред ви ђе но вре ме за раз го вор; 

- ако се де си да сур до лог не уме да од го во ри на не ко по ста вље но пи та-
ње он то мо ра глу вој и на глу вој осо би или ро ди те љу да са оп шти, и да 
им ука же на то да ће од го вор до би ти при сле де ћем су сре ту; 

- сур до лог мо ра глу вим и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма 
да ти тач не ин фор ма ци је или пот пу не од го во ре;

- сур до лог мо ра да ва ти ди рект не од го во ре на по ста вље на пи та ња или 
кон крет не са ве те у од но су на жи вот ну си ту а ци ју без пре ве ли ког те о-
ре ти са ња и уоп шта ва ња. То се нај бо ље по сти же ре ал ним при ме ри ма 
из сва ко днев ног жи во та.
Ако сур до лог при ме ни ова пра ви ла са ве то ва ње ће си гур но би ти при-

хва ће но од стра не глу вих и на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца, што ће 
обез бе ди ти до бру осно ву за ре ше ње од ре ђе них те шко ћа ко је су се по ја-
ви ле у њи хо вој сва ко днев ни ци. 

ЗА КЉУ ЧАК

Сур до ло шко са ве то ва ње је део сур до ло шког ра да. Не тре ба га из бе-
га ва ти већ са мо бо ље про у чи ти, бо ље се при пре ми ти и хра бро га при ме-
ни ти у ра ду. Ова кав рад зна чај но уна пре ђу је ква ли тет жи во та глу вих и 
на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца а та ко ђе олак ша ва сур до ло шки рад. 
По сто ји не ко ли ко бит них на по ме на ко је про ис ти чу из овог ра да а то су:
- сур до ло шко са ве то ва ње под ра зу ме ва пру жа ње по мо ћи глу вим и на-

глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма за оства ри ва ње бо љег са мо-
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ра зу ме ва ња и раз у ме ва ње дру гих љу ди, по моћ у ре ша ва њу од ре ђе-
них жи вот них те шко ћа, по моћ у ре ша ва ња по сто је ћих кон фли ка та 
или по моћ у при ла го ђа ва њу не ким жи вот ним до га ђа ји ма.

- по сто је три ком по нен те ко је пра ве сва е то дав ни тро у гао у сур до ло ги-
ји: зна ње, те о ри је и лич ни стил. Зна ње у са ве то дав ном тро у глу пред-
ста вља спе ци фич не слу ша лач ке спо соб но сти и ак тив но сти ко је из 
њих про ис ти чу. Те о риј ски аспект са ве то дав ног тро у гла упу ћу је на 
зна ња о спе ци фич ним те о ри ја ма са ве то ва ња ко је мо гу би ти во дич 
сур до ло гу у оства ри ва њу ин тер ак ци је са глу вим и на глу вим осо ба-
ма и њи хо вим по ро ди ца ма. Лич ни стил је тре ћа ком по нен та сур до-
ло шког са ве то дав ног тро у гла и она укљу чу је из ме ђу оста лог, до бро 
по зна ва ње са мог се бе као сур до ло га-са вет ни ка.

- по ред до брог по зна ва ња соп стве не лич но сти, спо соб но сти и по зна-
ва ња те о ри ја са ве то ва ња, ква ли те тан сур до лог-са вет ник та ко ђе мо ра 
до бро раз у ме ти људ ске ре ак ци је ко је су иза зва не жи вот ним ис ку ше-
њи ма.

- ана ли зи ра ју ћи си ту а ци је у ко ји ма је нео п ход но да ти са вет мо же се 
за кљу чи ти да по сто је три основ на ти па сур до ло шког са ве то ва ња: ин-
фор ма тив но, еду ка тив но и кри зно са ве то ва ње.

- да би сур до ло шко са ве то ва ње би ло аде кват но спро ве де но, без об зи-
ра на тип са ве то ва ња, по треб но је да сур до лог по шту је не ка основ на 
пра ви ла.

- по треб но је укљу чи ти у на став ни план и про грам по је ди них пред ме-
та сур до ло шког оде ље ња Фа кул те та за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха-
би ли та ци ју са др жа је ко ји се ба ве сур до ло шким са ве то ва њем ка ко би 
се сту дент об у чи ли овим ве шти на ма. Мо ра се на гла си ти да по сто је 
ак тив но сти ко је иду у том прав цу, што ће се пот пу но ве ри фи ко ва ти 
у сле де ћој акре ди та ци ји.

- нео п ход но би би ло из ра ди ти во дич до бре прак се у обла сти сур до ло-
шког са ве то ва ња и ди стри бу и ра ти га свим сур до ло зи ма. По угле ду на 
уре ђе не си сте ме, тре ба ло би да на ру чи о ци ових во ди ча до бре прак се 
бу ду струч на удру же ња а ре а ли за то ри фа кул те ти или ин сти ту ти.
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AUDIOLOGY COUNSELLING DEAF AND HARD 
OF HEARING PERSONS AND THEIR FAMILIES
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SUMMARY

This paper present work area audiologist which that is very long 
been theoretically formless and often present in practice. The reasons are 
multiple: failure to recognize these activities by themselves audiologists, 
not recognizing their competence in the field audiology counseling, lack 
of education in the field of counseling, etc.  The changes were observed 
at the time the advice given wider context due to the increased needs 
of deaf and hard of hearing persons and their families for this type of 
service. This resulted in a serious engagement of professional and scientific 
community in developing audiology counseling.  A number of published 
research in this area which led to the production of documents in the 
form of recommendations to perform binding audiology practices of the 
organization by ASHA (1997). The subject comes up audiology advice from 
the difficulties that arise due to difficulties in communication for deaf and 
hard of hearing people with family. Audiology advisory triangle consists 
of three components necessary to perform quality counseling: knowledge, 
theory and personal style. Audiology-adviser must has also good knowledge 
and understand human reactions caused by life’s challenges.  Disbelief, 
anger, guilt, depression and anxiety are some of the most common state 
of deaf persons and their families to cope with hearing loss. Analyzing the 
situation in which it is necessary to advise it can be concluded that there 
are three basic types of audiology counseling: informative, educational and 
crisis counseling.  It is necessary to enrich the education of audiologists 
facilities in the area of   counseling and development approaches to 
publications that would be useful guides audiology practice.

KEY WORDS: audiology counseling, deaf and hard of hearing people, 
families, types of audiology counseling.
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Обра зло же ње за из бор пред ме та ис тра жи ва ња је чи ње ни ца да зна тан 
број мла дих осо ба са глу во ћом на кон за вр шет ка шко ло ва ња из ла зи без рад них 
ком пе те ци ја, мо ти ва ци је и ис ку ства ко је им олак ша ва за по сле ње и ула зак 
у свет ра да. Бо га та ли те ра ту ра ука зу је на при су ство низа пре пре ка ко је 
оне мо гу ћа ва ју раз ви ја ње рад них ком пе тен ци ја то ком про фе си о нал ног оспо-
со бља ва ња и за по шља ва ња глу вих и на глу вих осо ба. Не ке од тих пре пре ка су 
из о ста нак си сте ма по др шке и услу га у пе ри о ду пре ла ска из школ ске у рад ну 
сре ди ну, не при ла го ђен на став ни план и про грам обу ке, не при ла го ђе на рад на 
сре ди на и ста во ви по сло да ва ца пре ма за по шља ва њу глу вих и на глу вих осо ба.

У ци љу утвр ђи ва ња ста во ва ру ко во ди ла ца пре ма рад ним ком пе тен ци-
ја ма глу вих и на глу вих осо ба ода бран је узо рак од 180 ру ко во ди ла ца др жав-
них и при ват них рад них ор га ни за ци ја из Бе о гра да и уну тра шњо сти (Ле ско-
вац, Ниш, Кру ше вац). За при ку пља ње по да та ка ко ри шћен је стан дар ди зо ван 
Упит ник за про це ну ста во ва по сло да ва ца пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма 
за по сле ни ка ко ји се са сто ји од 17 ста во ва, ко ји од ра жа ва ју сла га ње у ми шље-
њу на осно ву по јед но ста вље не Ли кер то ве ска ле од 1 (сла жем се) до 3 (не сла-
жем се). У ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шће ни су не па ра ме триј ски 
те сто ви (Kru skal Wal lis Test i Wil co xon Sig ned Ranks Test). По ред то га, ана-

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

2 marina.r-s@hotmail.com
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ли зи ра на је нај са вре ме ни ја ли те ра ту ре ко ја се ба ви тран зи ци јом уче ни ка из 
школ ске у рад ну сре ди ну и ИОП.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да ру ко во ди о ци жен ског по ла по зи тив-
ни је пер ци пи ра ју рад не спо соб но сти глу вих и на глу вих осо ба, од ру ко во ди ла ца 
му шког по ла. За раз ли ку од ру ко во ди ла ца из уну тра шњо сти, ру ко во ди о ци из 
Бе о гра да сма тра ју да су глу ве и на глу ве осо бе бр зе у ра ду (p=0.029), да схва-
та ју рад не оба ве зе (p=0.004), да мо гу оба вља ти све по сло ве (p ≤0.000) и да се 
мо гу да ље обра зо ва ти (p=0.004). Ру ко во ди о ци из др жав них фир ми има ју по зи-
тив ни је ста во ве пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на глу вих рад ни ка, 
јер не гре ше у ра ду (p=0.007) ви ше од рад ни ка оп ште по пу ла ци је, уред ни су 
(p≤0.000), од го вор ни (p=0.028), за ин те ре со ва ни (p=0.009) и са мо стал ни у ра-
ду (p≤0.000), схва та ју рад не оба ве зе (p≤0.000) и по ли ти ку фир ме (Х=11.835, 
p=0.001) и мо гу на пре до ва ти у ка ри је ри по вер ти ка ли тј. по ста ти ше фо ви 
(p=0.001). Сте пен обра зо ва ња и ста ро сна доб ру ко во ди ла ца не ути че на њи-
хо ве ста во ве пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на глу вих осо ба (p=0.237; 
p=0.916). Ис ку ство у ра ду са глу вим и на глу вим осо ба ма до при но си по зи тив-
ним ста во ви ма ру ко во ди ла ца пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на глу-
вих осо ба (p≤0.000).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ру ко во ди о ци, при ват не фир ме, др жав не фир ме, рад не 
ком пе тен ци је, глу ве и на глу ве осо бе

УВОД

У све ту већ де це ни ја ма ег зи сти ра кон цепт тран зи ци о ног пла ни ра ња 
ко ји олак ша ва глу вим и на глу вим осо ба ма пре лаз из школ ске сре ди не и 
ула зак у рад ну ор га ни за ци ју тј. при пре ма за рад и про дук тив но адулт но 
до ба. На и ме, тран зи ци о но пла ни ра ње је про цес ко ји под ра зу ме ва пру-
жа ње по др шке уче ни ку и ње го вим ро ди те љи ма у иден ти фи ко ва њу ду-
го роч них ци ље ва ве за них за пе ри од на кон за вр шет ка шко ло ва ња, као и 
мо гућ ност да уче ни ци то ком сред ње шко ле стек ну од го ва ра ју ће ис ку-
ство и ве шти не ко је ће би ти по треб не за оства ри ва ње тих ду го роч них 
ци ље ва. Овај пе ри од, у ли те ра ту ри по знат као се кун дар ни тран зи ци о-
ни пе ри од, је сте ком плек сна це ли на ко ја има раз ли чи те, ме ђу за ви сне 
аспек те у ко ји ма се од ви ја, али се као при мар ни аспек ти по ми њу обра-
зо ва ње, обу ка и за по шља ва ње. 

Се кун дар ни тран зи ци о ни про грам под ра зу ме ва: а) са рад њу са тр-
жи штем ра да тј. аген ци ја ма за за по шља ва ње и рад ним ор га ни за ци ја ма 
(No o nan et al. 2008), б) да је сред њо шко лац цен тар тран зи ци о ног пла ни-
ра ња (Cobb & Al well, 2008; Test et al., 2004), ц) школ ски план и про грам, 
обу ку и ин струк ци је ко ји су фо ку си ра ни на спе ци фич ним по сле школ-
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ским ис хо ди ма тј. при пре ма ма за ши ру со ци јал ну и рад ну ин те гра ци ју 
(Al well & Cobb, 2006; Po wers et al., 2007), d) укљу чи ва ње по ро ди це (Leh-
man et al. 1999; Mor ning star, 1997; Mor ning star, Tur nbull, & Tur nbull, 
1995), e) са мо о пре де ље ње уче ни ка (Cobb et al., 2008; Kar vo nen et al. 
2004; Weh meyer & Fi eld, 2007), f) са мо е фи ка сност на обу ци, ака дем ским 
и ван на став ним ак тив но сти ма (Ko hler, 2007; Mor ning star, 2006). 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња о ефи ка сним се кун дар ним тран зи ци о ним 
про гра ми ма ука зу ју да при су ство аде кват не по др шке, услу ге и прак се 
до во ди до успе шне тран зи ци је сред њо школ ца из шко ле у рад ну сре ди ну. 
То ком овог пе ри о да спро во ди се про це на рад них спо соб но сти и ве шти-
на ра ди утвр ђи ва ња функ ци о нал них по тен ци ја ла и огра ни че ња ве за них 
за оме те ност, иден ти фи ку ју се пси хо со ци јал ни, еду ка ци о ни и со ци о е ко-
ном ски чи ни о ци ко ји би мо гли да, у ин тер ак ци ји са оме те но шћу, ути чу 
на рад ну ефи ка сност и са мо ста лан жи вот. 

Пла ни ра ње тран зи ци о ног пе ри о да под ра зу ме ва кре и ра ње про гра ма 
за сно ва ног на ин ди ви ду ал ним по тре ба ма и скло но сти ма ко ји омо гу ћа ва 
уна пре ђе ње по сто је ћих спо соб но сти и сна га ка ко би се по је ди нац оспо-
со био за аде кват но оба вља ње по сла за ко ји по ка зу је нај ви ше ин те ре со-
ва ња и спо соб но сти. Тран зи ци о но пла ни ра ње, пре ма ИДЕА (2004) тре ба 
би ти об у хва ће но Ин ди ви ду а ли зо ва ним обра зов ним пла ном про гра мом 
(ИОП) од 16. го ди не (мно ги се за ла жу да овај про цес поч не и ра ни је), 
а нај ка сни је го ди ну да на пре пу но лет ства ка ко би се уче ник аде кват но 
при пре мио за по сао ко ји му нај ви ше од го ва ра и упо знао са сво јим пра-
ви ма и оба ве за ма ко је му пред сто је. Про грам об у хва та аде кват не ци ље-
ве ко ји се тре ба ју по сти ћи то ком и на кон шко ло ва ња, а у ве зи су са еду-
ка ци јом, за по сле њем и ве шти на ма са мо стал ног жи вље ња. Као про цес, 
тран зи ци о но пла ни ра ње под ра зу ме ва ин тер ре сор ну са рад њу и мул ти-
ди сци пли нар ни при ступ ко ји ци ље ве ИОП ре а ли зу је тим ски, парт нер-
ским од но сом осо бе тј. уче ни ка, ње го ве по ро ди це, де фек то ло га, на став-
ни ка, али и сер ви са на ме ње них од ра слим осо ба ма. 

По ред то га, сред њо школ ски про гра ми ко ји под сти чу по ро ди цу и 
уче шће уче ни ка то ком пла ни ра ња тран зи ци је су по ве за ни са по сти за-
њем ве ћих по сле школ ских ис хо да као што су за по шља ва ње, кон ти ну и-
ра но обра зо ва ње, жи вот и ан га жо ва ње у ло кал ној и ши рој за јед ни ци (De-
vli e ger & Trach, 1999; Lind strom et al. 2007). Si tling ton, Ne u bert, & Le con-
te, (1997) пи шу да до би је ни по да ци слу же као нит у про це су тран зи ци је 
и чи не осно ву за де фи ни са ње услу га жи вот них ци ље ва ко ји се укљу чу ју 
у ИОП. Ци ље ви тре ба да об у хва те уче ни ко ве сна ге, скло но сти и ин те ре-
се. ИОП-тим од лу чу је ко ји еду ка тив ни про гра ми ће нај ви ше од го ва ра ти 
сва ком уче ни ку на осно ву ба те ри је те сто ва и про це на. Про це не се вр ше 
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пу тем ди рект ног по сма тра ња, те сто ва по стиг ну ћа, скло но сти, ин те ли-
ген ци је, лич но сти и ин те ре со ва ња, ин тер вјуа и упит ни ка. Да кле, то ком 
про це са про фе си о нал ног оспо со бља ва ња ове про це не обез бе ђу ју мул-
ти ди мен зи о ни при ступ, као и пре ци зне ин фор ма ци је о фак то ри ма ко ји 
ути чу на успех у оспо со бља ва њу, за по шља ва њу и ка сни је, сва ко днев ном 
жи во ту глу вих и на глу вих осо ба (Ра дић Ше стић, Жи гић, 2006). 

Пре ма ис тра жи ва њу ко је је спро вео Цен тар за са мо стал ни жи вот 
ин ва ли да Ср би је (Љу бин ко вић и сар., 2010: 57) нај ве ће пре пре ке са ко-
ји ма се су сре ћу глу ве и на глу ве осо бе, као и дру ге осо бе са оме те но шћу, 
су не до ста так аде кват не слу жбе за по др шку и тран зи ци о но пла ни ра ње 
(50.9%), пред ра су де по сло да ва ца (49.2%), не до вољ на ин фор ми са ност о 
рад ним ме сти ма (48.4%), не при ла го ђе ност кон кур са (45.9%) и дис кри-
ми на ци ја (45.2%). 

McFar lin, Song and Son ntag (1991) ан ке ти ра ли су 500 ру ко во ди ла-
ца и утвр ди ли не га тив не ста во ве пре ма за по шља ва њу глу вих и на глу-
вих осо ба. Они су за сно ва ни на ми то ви ма (Un ger, 2002), ис кри вље ној 
пер цеп ци ји (Smart, 2001: 88), сте ре о ти пи ма (Blanck, 2003, 2001) и стра-
хо ви ма (Dik sa & Ro gers, 1996, Peck, Kir kbri de, 2001). Ове емо ци о нал не 
ре ак ци је мо гу под ста ћи дис кри ми на ци ју на рад ном ме сту, до при не ти 
не за по сле но сти и ло шој рад ној ат мос фе ри. 

Мно ги по сло дав ци и да ље ве ру ју да су глу ви и на глу ви рад ни ци не-
по у зда ни, не про дук тив ни, кон фликт ни, да угро жа ва ју без бед ност са рад-
ни ка, да иду че шће на бо ло ва ње од дру гих рад ни ка, и да адап та ци ја рад-
ног ме ста за ове рад ни ке из и ску је знат на фи нан сиј ска ула га ња (Un ger, 
2002: 6; Wells, 2001:42). 

За по сле на глу ва или на глу ва осо ба ко ри сти низ стра те ги ја да за до-
во љи оче ки ва ња рад не сре ди не: (а) при кри ва оме те ност, (б) од мах ин-
фор ми ше око ли ну о сво јој оме те но сти да би сма њи ла не ла год ност, (ц) 
зах те ва по моћ да би зна ла шта се од ње оче ку је, (д), на гла ша ва слич ност 
са дру ги ма пре ко за јед нич ких ин те ре са, ми шље ња и вред но сти, и (е) 
по ста је су пер рад ник да би раз би ла сте ре о ти пе и про ме ни ла оче ки ва-
ња дру гих (Sto ne & Co lel la, 1996: 388). По ред то га, не га тив ни ста во ви и 
по на ша ње ко лек ти ва мо гу до ве сти до не за до вољ ства глу вих и на глу вих 
рад ни ка у ви ду сма ње не за ин те ре со ва но сти, про дук тив но сти, на ро чи то 
ка да ве ру ју да ни су пра вед но и до вољ но на гра ђе ни, анк си о зно сти и по-
вла че ња. На тај на чин по твр ђу ју ни ска оче ки ва ња рад не сре ди не (Blanck 
и сар., 2003).

Обра зло же ње за из бор пред ме та ис тра жи ва ња је чи ње ни ца да упр-
кос скром ним по бољ ша њи ма ко ја су до ка за на у то ку по след ње две де це-
ни је, зна тан број мла дих осо ба са глу во ћом на кон за вр шет ка шко ло ва ња 
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из ла зи без рад них ком пе те ци ја, мо ти ва ци је и ис ку ства ко је им олак ша ва 
за по шља ва ње и ула зак у свет ра да. 

Бо га та ли те ра ту ра ука зу је на при су ство број них пре пре ка ко је оне-
мо гу ћа ва ју раз ви ја ње рад них ком пе тен ци ја то ком про фе си о нал ног 
оспо со бља ва ња. Не ке од тих пре пре ка су из о ста нак си сте ма по др шке и 
услу га у пе ри о ду пре ла ска из школ ске у рад ну сре ди ну, не при ла го ђен 
на став ни план и про грам обу ке, не при ла го ђе на рад на сре ди на и ста во ви 
по сло да ва ца пре ма за по шља ва њу глу вих и на глу вих осо ба.

ЦИ ЉЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ ис тра жи ва ња је да од ре ди мо ста во ве по сло да ва ца др-
жав них и при ват них пред у зе ћа из Ср би је пре ма рад ним ком пе тен ци ја-
ма глу вих и на глу вих осо ба. По себ ни ци ље ви су да утвр ди мо да ли пол, 
тип фир ме, ста ро сна доб, сте пен обра зо ва ња, ис ку ство у ра ду са глу вом 
или на глу вом осо бом и ве ли чи на гра да ути чу на ста во ве по сло да ва ца, 
као и ак тив но сти ве за не за лак шу тран зи ци ју сред њо шко ла ца из шко ле 
у рад ну сре ди ну кроз ИОП. 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак је де фи ни сан пре ма кри те ри ју му слу чај ног из бо ра ис пи та-
ни ка, тј. 180 ру ко во ди ла ца др жав них и при ват них пред у зе ћа, 100 жен-
ског и 80 му шког по ла, ко је при па да ју сле де ћим под руч ји ма ра да: здрав-
ство, обра зо ва ње, тр го ви на, за нат ство и лич не услу ге. Ру ко во де ћи ка дар 
ко ји је укљу чен у ис тра жи ва ње од но си се на ге не рал не ди рек то ре, ди-
рек то ре ор га ни за ци о них је ди ни ца, за ме ни ке ди рек то ра, ше фо ве по го на 
или оде ље ња тј. ме на џе ре свих ни воа (од топ ме на џе ра до пр ве ли ни је).

Узо рак чи ни 80 или 44.4% ис пи та ни ка из Бе о гра да и 100 или 55.6% 
ис пи та ни ка из уну тра шњо сти (Ле ско вац, Ниш, Кру ше вац). Од под у зор-
ка из Бе о гра да 52 или 28.9% ис пи та ни ка ра ди у др жав ним фир ма ма, а 
28 или 15.5% ис пи та ни ка ра ди у при ват ним фир ма ма. Од укуп ног бро ја 
ис пи та ни ка из уну тра шњо сти, 64 или 35.6% је за по сле но у др жав ним 
фир ма ма и 36 или 20% у при ват ним фир ма ма. У од но су на вр сту фир ме 
116 или 64.5% ис пи та ни ка је за по сле но у др жав ним фир ма ма и 64 или 
35.5% у при ват ним фир ма ма. 

Ста ро сну струк ту ру узор ка де тер ми ни ше 50 или 27.8 % ис пи та ни ка 
ста ро сне до би до 29 го ди на, 56 или 31.1 % од 30 до 39 го ди на, и од 40 
и ви ше го ди на 74 или 41.1 % ис пи та ни ка. Сте пен обра зо ва ња нај мла ђе 
гру пе ис пи та ни ка (до 29 го ди на) је: са за на том не ма ни јед ног ис пи та-
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ни ка, са сред њом шко лом 16 или 8.9%, са ви шом шко лом 10 или 5.5% 
ис пи та ни ка, и са фа кул тет ским обра зо ва њем 24 или 13.3%. Ис пи та ни-
ци ста ро сне до би од 30 до 39 го ди на има ју сле де ћи обра зов ни ни во: 2 
или 1.1% са за на том, 18 или 10% са сред њом шко лом, 20 или 11.2% са 
ви шом шко лом и 16 или 8.9% са фа кул те том. Нај ста ри ја гру па ис пи та-
ни ка, пре ко 40 го ди на, има нај ни жу обра зов ну струк ту ру у од но су на 
прет ход не под гру пе узор ка: са за на том 10 или 5.6%, са сред њом шко лом 
32 или 17.7%, са ви шом шко лом 12 или 6.7% , и са фа кул те том 20 или 
11,1% ис пи та ни ка.

Мер ни ин стру мент 

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен стан дар ди зо ва ни Упит ник за про це ну 
ста во ва по сло да ва ца пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма осо ба са оме те но шћу 
ко ји про це њу је ста во ве ис пи та ни ка пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма (17 
ва ри ја бли, ква ли тет, про дук тив ност, гре шке у ра ду, бр зи на ра да, уред-
ност, од го вор ност, за ин те ре со ва ност итд.) глу вих и на глу вих осо ба. Ме-
ре ње ста во ва је спро ве де но по мо ћу по јед но ста вље не Ли кер то ве ска ле 
ко ја од ра жа ва сла га ње са тврд њом у ни воу од 1(сла жем се) до 3 (не сла-
жем се). По ред то га, ана ли зи ра на је нај са вре ме ни ја ли те ра ту ре ко ја се 
ба ви тран зи ци јом уче ни ка из школ ске у рад ну сре ди ну и ИОП.

ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА

За при ка зи ва ње основ них ста ти стич ких по ка за те ља ко ри шће не су 
де скрип тив не ме то де. У ци љу утвр ђи ва ња зна чај но сти од но са из ме ђу 
не за ви сних (пол, град, тип фир ме, ста ро сна доб, сте пен обра зо ва ња) и 
па ра ме триј ских за ви сних ва ри ја бли (ква ли тет, про дук тив ност, гре шке у 
ра ду, бр зи на ра да, уред ност, од го вор ност, за ин те ре со ва ност итд) ко ри-
шће ни су не па ра ме триј ски те сто ви (Kru skal Wal lis Test i Wil co xon Sig-
ned Ranks Test). 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Уло га ру ко во ди ла ца је ве о ма ва жна у раз во ју и им пле мен та ци ји по-
слов не по ли ти ке и прак се усме ре не ка за по шља ва њу глу вих и на глу вих 
осо ба. Уко ли ко ру ко во де ћи ка дар има по зи ти ван од нос пре ма рад ним 
ком пе тен ци ја ма и за по шља ва њу глу вих и на глу вих осо ба, уто ли ко ће и 
оста ли чла но ви рад не сре ди не би ти отво ре ни ји да их по др же, са ра ђу ју 
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са њи ма и/или обез бе де до дат ну обу ку и олак ша ју пре лаз/тран зи ци ју у 
рад ну сре ди ну.

На осно ву ре зул та та три на ест сту ди ја у ко ји ма су про це њи ва не рад-
не ком пе тен ци је глу вих и на глу вих осо ба, у де сет сту ди ја је до ка за на 
не га тив на при стра сност ру ко во ди ла ца (Co lel la и сар., 1998). Ни ска оче-
ки ва ња по сло да ва ца их на во де да ус кра те за по сле ње или при ступ по-
сло ви ма са знат ном од го вор но шћу, и на тај на чин јој оне мо гу ћи да се 
раз ви ја и на пре ду је (Blanck et al., 2003 a, c; Co lel la, 2001, 1996).

Та бе ла 1 – Ути цај по ла на ста во ве ру ко во ди ла ца  
пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба

ва ри ја бле пол Н Ранг Х df p

Про дук тив ност му шки
женски

80
100

81.26
97.89 5.811 1 0.016

Гре шке у ра ду му шки
женски

80
100

79.46
99.33 8.775 1 0.003

Бр зи на ра да му шки
женски

80
100

82.45
96.94 4.512 1 0.034

Од го вор ност у ра ду му шки
женски

80
100

78.77
99.89 9.415 1 0.002

Мо гу би ти ше фо ви му шки
женски

80
100

98.86
83.81 4.479 1 0.034

Мо гу се да ље обра зо ва ти му шки
женски

80
100

80.84
98.23 6.132 1 0.013

Ако раз мо три мо ути цај по ла на ста во ве ру ко во ди ла ца на ни воу по-
је ди нач них ва ри ја бли, при мет но је да ру ко во ди о ци жен ског по ла по зи-
тив ни је пер ци пи ра ју рад не спо соб но сти глу вих и на глу вих осо ба (Та-
бе ла 1). Од но сно, ру ко ви о ди о ци жен ског по ла сма тра ју да су глу ви и 
на глу ви рад ни ци про дук тив ни (p=0.016), да не пра ве гре шке (p=0.003), 
да су бр зи (p=0.034), од го вор ни (0.002), и да се мо гу да ље обра зо ва ти и 
на пре до ва ти у ра ду (p=0.013). За раз ли ку од ко ле ги ни ца, ру ков ди о ци 
му шког по ла сма тра ју да глу ве и на глу ве осо бе мо гу би ти ше фо ви (p= 
0.034) сек то ра, оде ље ња или по го на. Ова тен ден ци ја је при ме ће на и 
у ис тра жи ва њи ма Si per ste i na (2006), Pitt-Cat so up he sa и But ter wort ha 
(1995).
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Та бе ла 2 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма рад ним  
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су на град

град Н Ранг Х df p

Брзина рада
Бе о град

уну тра шњост
80

100
101.00
85.25 4.797 1 0.029

Самосталност 
у раду

Бе о град
уну тра шњост

80
100

99.95
85.78 3.740 1 0.051

Схватање 
радних обавеза

Бе о град
уну трашњост

80
100

104.58
83.46 8.370 1 0.004

Обављају све 
послове

Бе о град
уну тра шњост

80
100

107.37
82.07 12.332 1 0.000

Могу се даље 
образовати

Бе о град
уну тра шњост

80
100

104.90
83.30

8.523 1 0.004

За раз ли ку од ис пи та ни ка из уну тра шњо сти, ис пи та ни ци из Бе о гра-
да сма тра ју да су глу ве и на глу ве осо бе бр зе у ра ду (p=0.029), да схва та ју 
рад не оба ве зе (p=0.004), да мо гу оба вља ти све по сло ве (p ≤0.000) и да 
се мо гу да ље обра зо ва ти (p=0.004). На осно ву ре зул та та из Та бе ле 2 мо-
же мо за кљу чи ти да ис пи та ни ци из Бе о гра да има ју по зи тив ни је ста во ве 
пре ма рад ним спо соб но сти ма глу вих и на глу вих осо ба од ис пи та ни ка из 
уну тра шњо сти. 

Та бе ла 3 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма рад ним  
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су на тип фир ме

ва ри ја бле фир ма Н Ранг Х df p

Гре шке у ра ду
др жав на
при ват на

80
100

97.19
78.37 7.312 1 0.007

Уред ност у ра ду
др жав на
при ват на

116
64

99.99
73.30 14.054 1 0.000

Од го вор ност
др жав на
при ват на

116
64

96.06
80.41 4.799 1 0.028

За ин те ре со ва ност
др жав на
при ват на

116
64

96.99
78.73 6.784 1 0.009

Са мо стал ност
др жав на
при ват на

116
64

99.63
73.95 12.652 1 0.000

Схва та ње по ли ти ке 
фир ме

др жав на
при ват на

116
64

99.43
74.31 11.835 1 0.001

Схва та ње рад них 
оба ве за

др жав на
при ват на

116
64

104.92
64.36 31.819 1 0.000

Оба вља ју све по-
сло ве

др жав на
при ват на

116
64

99.93
73.41 13.977 1 0.000

Мо гу би ти ше фо ви/
ру ко во ди о ци

др жав на
при ват на

116
64

99.21
74.72

11.000 1 0.001
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Као што се ви ди у Та бе ли 3, ру ко во ди о ци из др жав них фир ми има-
ју по зи тив ни је ста во ве пре ма рад ним спо соб но сти ма глу вих и на глу вих 
рад ни ка, јер не гре ше у ра ду (p=0.007) ви ше од рад ни ка оп ште по пу ла ци-
је, уред ни су (p ≤0.000), од го вор ни (p=0.028), за ин те ре со ва ни (p=0.009) 
и са мо стал ни у ра ду (p ≤0.000), схва та ју рад не оба ве зе (p ≤0.000) и по-
ли ти ку фир ме (p=0.001), мо гу ра ди ти све по сло ве (p ≤0.000) и на пре до-
ва ти у ка ри је ри по вер ти ка ли тј. по ста ти ше фо ви (p=0.001). 

Ис тра жи ва ње Bruye`re (2000:165) ука зу је да су по сло да ва ци у при-
ват ном сек то ру, на ро чи то топ ме на џе ри, за ин те ре со ва ни за ефи ка сно 
сма ње ње ба ри је ра за за по шља ва ње глу вих и на глу вих осо ба, 62% је 
спрем но да обез бе ди обу ку осо бља у ци љу ме ња ња ста во ва пре ма глу-
вим и на глу вим осо ба ма, а 59% је из ра зи ло же љу за мен тор ским ра дом 
са глу вим и на глу вим осо ба ма док се не адап ти ра ју у рад ној сре ди ни.

Ме ђу тим, ис тра жи ва ње Schur и сар. (2009) ука зу је на сма ње ну мо-
гућ ност до дат не обу ке и уче шће глу вих и на глу вих рад ни ка у до но ше њу 
од лу ка ка ко у при ват ним та ко и у јав ним пред у зе ћи ма.

У сту ди ји Lee и сар. (1994) 72% по сло да ва ца ко ји су за по сли ли глу-
ве осо бе оце ни ли су њи хо ве рад не ком пе тен ци је као про сеч не, из над 
про се ка, или од лич не. У ис тра жи ва њу ко је су спро ве ли McFar lin и сар. 
(1991), по сло дав ци су та ко ђе по ка за ли по зи ти ван од нос пре ма рад ним 
пер фор ман са ма глу вих рад ни ка.

Сте пен обра зо ва ња и ста ро сна доб ру ко во ди ла ца не ути чу на њи хо ве 
ста во ве пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на глу вих осо ба.

Глу ву или на глу ву осо бу по зна је све га 70 (38,9%) ру ко во ди ла ца. На 
осно ву Wil co xon Rang Те ста утвр ђе но је да ру ко во ди о ци ко ји по зна ју глу-
ву осо бу има ју по зи тив ни је ми шље ње о њи хо вим рад ним (Z=-11.640(а), 
p ≤0.000) ком пе тен ци ја ма од ру ко во ди ла ца ко ји их не по зна ју. Очи глед-
но је да по зна ва ње осо бе по ве ћа ва по зи тив ну пер цеп ци ју рад них спо соб-
но сти глу вих и на глу вих осо ба.

Ис ку ства у ра ду са глу вим или на глу вим осо ба ма има 26 или 14.5% 
ру ко во ди ла ца. Оно та ко ђе до при но си по зи тив ним ста во ви ма ру ко во-
ди ла ца пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на глу вих осо ба (Z=-
11.639(а), p ≤0.000).

Зна тан број ис тра жи ва ња ука зу је да по зна ва ње, дру же ње и ис ку ство 
у ра ду са глу вим и на глу вим осо ба ма по зи тив но ути чу на ста во ве ру-
ко во ди ла ца пре ма њи хо вим рад ним ком пе тен ци ја ма и за по шља ва њу. 
По сло дав ци ко ји су јед ном ан га жо ва ли глу ве или на глу ве рад ни ке на-
ста вља ли су са том прак сом, јер су ве о ма за до вољ ни њи хо вим ре зул та-
ти ма ра да (Gil bri de, Sten srud, Van der go ot, Gol den, 2003; Graf fam, Smith, 
Shinkfield, Pol zin, 2002; Levy, Jes sop, Rim mer man, Levy, 1992). 
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ЗА КЉУ ЧАК

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ука зу ју да ру ко ви о ди о ци жен ског по-
ла има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и 
на глу вих осо ба. Ру ко во ди о ци му шког по ла, за раз ли ку од ко ле ги ни ца, 
сма тра ју да глу ве и на глу ве осо бе мо гу би ти ше фо ви тј. да ру ко во де ра-
дом по го на, оде ље ња и сл. Ру ко во ди о ци из Бе о гра да има ју по зи тив ни је 
ста во ве од ру ко во ди ла ца из уну тра шњо сти ка да се ра ди о бр зи ни ра да, 
схва та њу рад них оба ве за, оба вља њу свих по сло ва и да љем обра зо ва њу 
глу вих и на глу вих осо ба.

Ру ко во ди о ци из др жав них фир ми има ју по зи тив ни је ста во ве пре-
ма рад ним спо соб но сти ма глу вих и на глу вих рад ни ка, јер не гре ше у 
ра ду ви ше од рад ни ка оп ште по пу ла ци је, уред ни су, од го вор ни, за ин те-
ре со ва ни и са мо стал ни у ра ду, схва та ју рад не оба ве зе и по ли ти ку фир-
ме, мо гу ра ди ти све по сло ве и на пре до ва ти у ка ри је ри по вер ти ка ли 
тј. по ста ти ше фо ви. По зна ва ње и ис ку ство у ра ду до при но се по зи тив-
ни јим ста во ви ма ру ко во ди ла ца пре ма рад ним спо соб но сти ма глу вих 
и на глу вих осо ба. Сте пен обра зо ва ња и ста ро сна доб ру ко во ди ла ца не 
ути чу на њи хо ве ста во ве пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих и на-
глу вих осо ба.

Има ју ћи у ви ду да по зна ва ње, дру же ње и ис ку ство у ра ду са глу вим 
и на глу вим осо ба ма по зи тив но ути чу на ста во ве ру ко во ди ла ца пре ма 
њи хо вим рад ним ком пе тен ци ја ма и за по шља ва њу, ИОП то ком про фе-
си о нал ног оспо со бља ва ња тре ба да обез бе ди обу ку глу вих и на глу вих 
уче ни ка у ин клу зив ним рад ним усло ви ма тј. отво ре ној при вре ди. По-
сло дав ци ко ји су јед ном ан га жо ва ли или спро ве ли обу ку глу вих уче ни ка 
ра до на ста вља ју са том прак сом. По зи тив не ста во ве тре ба за др жа ти и 
под ста ћи код ре зер ви са них или сум њи ча вих по сло да ва ца до бро спро-
ве де ном про фе си о нал ном ре ха би ли та ци јом и тран зи ци јом глу вих и на-
глу вих осо ба из школ ске у рад ну сре ди ну.

Ин стру мент ко јим се обез бе ђу је при ла го ђа ва ње про фе си о нал ног 
оспо со бља ва ња, за по шља ва ње и раз ви ја ње рад них ком пе тен ци ја мла дих 
осо ба са глу во ћом тре ба да са др жи: 
	Де та љан опис функ ци о ни са ња глу ве мла де осо бе (раз вој ни ста-

тус у це ли ни, а за тим по обла сти ма раз во ја: 1. са знај ног (ор га ни-
за ци ја па жње, ини ци ја ти ва, ра до зна лост и др.), 2. емо ци о нал ног 
(емо ци о нал на ста бил ност), 3. Со ци јал ног (при хва ће ност од стра-
не вр шња ка, ко ле га, од нос пре ма ауто ри те ту, при хва та ње рад них 
оба ве за и др.), 4. Фи зич ког (сна га, мо то ри ка, ускла ђе ност и ко ор-
ди на ци ја по кре та).
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	 „Ја ке стра не“ мла де осо бе (спо соб но сти, по тре бе, ин те ре со ва-
ња…). Обла сти у ко ји ма је нај у спе шни ји по је ди нац: шта мо же, 
уме, у че му је нај бо љи…

	 „Сла бе стра не“ мла де осо бе – обла сти за о ста ја ња у од но су на вр-
шња ке или ко ле ге на по слу, обла сти у ко ји ма му је по треб на по-
моћ и по др шка (ко му ни ка ци о не, со ци јал не, обра зов не по тре бе и 
адап та ци ја рад не сре ди не).

	Ци ље ви чи је се оства ре ње оче ку је у од ре ђе ном вре мен ском 
пе ри од. Ци ље ви мо ра ју би ти пре ци зни, ре ал ни и оства ри ви тј. 
обез бе ди ти до бро ис пла ни ра ни из бор ак тив но сти ко је, по ред 
обра зов них зах те ва, има ју за циљ да под сти чу са мо по што ва ње, 
са мо е фи ка сност и спо ља шњи ло кус кон тро ле. 

	Де та љан план ак тив но сти де ло ва ња ра да са мла дом осо бом.
	Об ли ке, ти по ве, ни вое, са др жа је и уче ста лост по др шку.
	До би ти ре а ли зо ва них ак тив но сти (Ka mens, Mic he le, 2004). 
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ATTITUDES OF MANAGERS TOWARD WORK COMPETENCIES  
OF PERSONS WITH DEAF AND HARD OF HEARING, 

TRANSITION AND INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM

Marina Radić Šestić 1, Vesna Radovanovi’, Biljana Milanović Dobrota 

Faculty of special education and rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

The rationale for selection this subject of researching is fact that a 
significant number of young people with deafness after graduation go out 
without work competencies, motivation and experience that facilitates their 
employment and entering the world of work. A rich literature indicating the 
presence of a number of obstacles preventing the development of working 
skills during vocational training and employment of deaf persons. Some of 
these obstacles are the lack of support systems and services in the period 
of transition from school to work environment, not adapted curriculum 
and training program, the unadjusted work environment and attitudes of 
employers towards the employment of deaf and hard of hearing persons.

In order to determine the attitudes of managers toward working 
competence of deaf and hard of hearing persons was selected sample of 
180 heads of state and private business organizations in Belgrade and the 
province (Leskovac, Nis, Krusevac). For data collection a standardized 
questionnaire was used to assess the attitudes of employers towards 
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employees working competence, which consists of 17 attitudes, which 
reflect the agreement of opinion on the basis of simplified Likert scale 
from 1 (agree) to 3 (disagree). In statistical analysis we used nonparametric 
tests (Kruskal Wallis test and Wilcoxon Signed Ranks Test). In addition, an 
analysis of modern literature dealing with students’ transition from school 
to work environment and IEP.

The results suggest that the women managers perceive more positive 
working abilities of deaf and hard of hearing persons then male managers. 
Unlike the managers from province, Belgrade’s leaders believe that 
the persons with deaf and hard of hearing to work faster (p = 0029), to 
understand the work duties (p = 0.004), that can perform all tasks (p ≤ 
0.000) and can be continue to be educated (p = 0.004). Managers of state 
firms have positive attitudes towards work competencies deaf workers 
because they do not make mistakes in their work (p = 0.007) higher than 
the general population of workers, the accurate (p ≤ 0.000), responsible 
(p = 0.028), interest (p = 0009) and independent in their work (p ≤ 0.000), 
they understand the work duties (p ≤ 0.000) and company policy (H = 
11,835, p = 0.001) and can advance in their career vertically, ie. become 
leaders (p = 0.001). Education level and age of managers does not affect 
their attitudes towards working competence of deaf and hard of hearing 
persons (p = 0,237, p = 0916). Experience of working with deaf and hard of 
hearing persons contributing to the positive attitudes of managers toward 
working competence of deaf and hard of hearing persons (p ≤ 0.000).

KEYWORDS: managers, private business, state business, work comp-
etencies, persons with deaf and hard of hearing 
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АСИСТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ  
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По ред сред ста ва ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја ко ја у 
зна чај ној ме ри ути чу на уна пре ђе ње обра зов ног про це са, ва жну уло гу за уче-
ни ке са смет ња ма у раз во ју игра ју аси стив не тех но ло ги је. Ве ли ки број сред-
ста ва аси стив них тех но ло ги ја за глу ве и на глу ве ства ра те шко ће у њи хо вој 
кла си фи ка ци ји. Кла си фи ка ци је су нај че шће усме ре не на сам про из вод, по чев-
ши од ни ских, па до сред ста ва ви со ке тех но ло ги је. У ли те ра ту ри се нај че шће 
сре ће тра ди ци о нал на кла си фи ка ци ја по ко јој су сред ства аси стив них тех-
но ло ги ја по де ље на на сред ства и си сте ме за слух и слу ша ње, сред ства за упо-
зо ре ње и сред ства за ко му ни ка ци ју. У окви ру ових ка те го ри ја на ла зе се број не 
пот ка те го ри је. У овом ра ду при ка за ни су софт ве ри ви со ке тех но ло ги је ко ји 
при па да ју сред стви ма за ко му ни ка ци ју, на ме ње ни ин ди ви ду ал ној упо тре би, 
би ло да је реч о еду ка ци ји или ре ха би ли та ци ји глу вих и на глу вих.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: аси стив не тех но ло ги је, глу ви и на глу ви, сред ства аси-
стив них тех но ло ги ја, еду ка ци ја и ре ха би ли та ци ја.

УВОД

Раз вој и на пре дак тех но ло ги је као на у ке, а на ро чи то ин фор ма ци о не 
и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, до вео је до ства ра ња по треб них усло ва 
ка ко би осо бе са ин ва ли ди те том мо гле пре ва зи ћи сво ја огра ни че ња, а 
у ци љу њи хо вог лак шег укљу чи ва ња у све сфе ре дру штве ног жи во та и 
ра да. По ред сред ста ва ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
ко је у зна чај ној ме ри ути чу на уна пре ђе ње обра зов ног про це са, ва жну 
уло гу за уче ни ке са смет ња ма у раз во ју игра ју аси стив не тех но ло ги је. 
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По сто ји ви ше де фи ни ци ја аси стив не тех но ло ги је, али у осно ви свих на-
ла зи се сле де ћа: Аси стив на тех но ло ло ги ја је би ло ко ји пред мет, део опре-
ме или си стем про из во да на ме ње них ши рем или ужем кру гу по тро ша ча, 
мо ди фи ко ва них или при ла го ђе них та ко да по ве ћа ва ју, одр жа ва ју или по-
бољ ша ва ју функ ци о ни са ње осо ба са ин ва ли ди те том (Акт о тех но ло ги ји 
ко ја се од но си на по моћ осо ба ма са ин ва ли ди те том, 1988). Овај акт је 
до пу њен 1994. го ди не, за тим уки нут и за ме њен но вим 1998. го ди не, под 
на зи вом Акт о аси стив ној тех но ло ги ји (As si sti ve Tec hno logy Act). Без об-
зи ра на све про ме не, де фи ни ци ја по моћ них тех но ло ги ја је оста ла иста. 
Иста де фи ни ци ја је при хва ће на и у Ак ту о Аме ри кан ци ма са ин ва ли ди-
те том (Ame ri can with Di sa bi li ti es Act-ADA), у сек ци ји 508 ко ја се од но си 
на стан дар де до ступ но сти елек трон ских и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
а ко ја је до пу ње на 1998. го ди не на зах тев Од бо ра за при сту пач ност, вла-
ди не аген ци је чи ји је циљ да обез бе ди при сту пач ност за осо бе са ин ва-
ли ди те том (http: //standards. gov/http://stan da rds.go v/ ) .

 Келкер (Ke lker,  1997)  наво ди кри те ри ју ме на  основ у  којих  а си ст ив-
на те хно логија м ож е пру жи ти  о дговарајући д опринос,  ук олико з ад ов ољ-
ава све  и ли  неке  о д с ледећи х к ритер ију ма :

 – омог ућава по је ди нцу о ба вљање акт ивност и које  је немог уће 
извес ти  у з пом оћ  не ког другог с ред ства;

 – о мог ућ ава пој еди нцу д а с е п ри ближи ст ан дардима  у по гледу 
покре тљивос ти  и брзине  – нив о који  не би мо гли достић и  уз  
помоћ  неког др уго г  средств а;  

 – о мог ућава у че шће у  програмима  и активнос тима  у кој им а  иначе  
н е б и могли д а у чествују;

 – пов ећа ва издрж љивос т  и мог ућност да  се ис тр аје и оба ве  за да ци 
који  су  иначе  пр ет ешки и  ко мп ликов ан и з а рутинско и зво ђењ е;

 – омогућ ава појединц у да  се конце нт риш е на  уче ње и ра д, ви ше 
нег о на ме хан ич ке  з адатке ;

 –  пр ужа б ољ и п ристу п и нф ор мацијама ;
 – п од ржава с оц ија лну интеракциј у с а вршњ ацим а и одр ас ли ма .

Бр ој  с редстав а  ас истивни х  те хн ол ог ија на мењених  еду кацији 
и  рехабили та цији глуви х  и наглув их  ст ално се  ув ећ ав а,  што доводи 
 до  потешк оћ а у класиф икацији  ових  средс та ва .  Раније су  средст ва 
 асистивне те хн ологије  за  гл уве и  на гл уве би ла  усмере на  н а  по бољшање 
квали тета слушањ а и к ом уникацију,  д ок се дан ас, све  ви ше  к ористе ка о 
 подршк а у  учењ у.  У лите рат ури се  н ајч ешће с ус ре ће  подела с редстав а 
а сисити вне те хн ол ог ије за  гл уве и на глуве према прои зво дима,  п очевши  
о д  ни ских, па  до сред став а висок е  те хн ологије.  Средств а а систи вних тех-
но ло гија за глу ве  и  н аглуве м огу се по дел ити у три катего ри је: сред ства 
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и сист ем и  за слух и  слушање,  ср ед ст ва  за уп озорење и средс тва за ко-
мун икацију (WATI, 2 00 9).

Сред ств а и си сте ми   за сл ух и слуша ње 
 – Ф М
 –  Инфраре д
 –  Инд укцио не  пе тљ е
 –  1:1 кому никатор
 – пер со на лна а мп ли фикација

 
Ср ед с тва за  упозорење

 – В из уе лна или в ибрациона  ср ед ст ва  за у по зо ре ње  
 

С р едства  за комуник ац ију
 – Телеко мун икацио на средст ва 
 – Софтвер и за а син хрони пр евод 
 – Средс тва  за личн у  у потребу 
 – Ср едства  за  у пот ребу у у чионици или  г ру пним  ак тивностима 
 – Средства за  пр евођењ е  го вора у текст или г ест 
 – Синхр он о  превођењ е

           Знаковн и п реводи ла ц  (Signtel in terpre te r)

Зна ко вн и  прево ди лац је  со фтвер  вис ок е техно ло гиј е  намењен 
 гл увима,  наг лувима ,  сл епоглувима  и слеп има. З на ковни  прево-
дила ц ј е соф твер ко ји  прев оди гов ор на знак ов ни  ј ез ик, п рв енстве-
но осмишљ ен за  кому никацију  и змеђу  глувих и о соба ко је  ч ују у  сл у-
чају када с е н е мож е обезб ед ит и  пр еводилац за  з наков ни језик.  Кому-
никација се  оствар ује та ко што  ос об а која је  ур едног  с луха  унесе тексту-
алну ил и  говорн у пору ку  ко ју овај с офт вер прево ди  глув ом кориснику 
на знаковни или писани језик ( htt p: // www .signtelinc. co m/). 

Осн ов не  кара кт еристике  овог софтвера с у: 
 – прево ђе ње  го во ра и тек ст а  на гест;
 –  пре цизно  дифер енцирање  и  пре вођење  на  знаков ни ј език р еч и 

 са ви ше стр уким з нач ењем;
 – исправно  превође ње нум еричког  си стема  н а  гест (н ов ац,  врем е,  

датум,  бро јеви т ел еф она и  децима лн и  за пи си);
 – исправн о  спело ва ње  и мена дак тилолог ијом,  а у сл уч ају х омо-

нимиј е, софт ве р пра ви јасн у разли ку  између имена и нази в а 
неког  појма ; 
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 – м огућно ст  да се 1 400  идиом а и фраза  испра вно пре вед е на г есто-
вни  јези к ;

 – о бимни  речник знак овног  јез ика кој и  обу хвата  пре ко 300 00  р е-
чи; 

 – могућн ост к оришћења напредне  дактилоло ги је - било  ко ја  р еч  
или г ест  м огу се преве сти на  дактилол огију ;

 – постоја ње поп -у п виде о бок са уз чију пом оћ се може п ревест и 
 бил о који  текс т са  ве ба  и ли  из неко г документа;

 –  дв осмер на  к омуникациј а.

Раз вој о вог соф твера ин пир ис ао  је мно ге ауторе  широм с ве та  да ди-
зај нирају  с офтвер за онлајн превођење  знаков ног језика (Fels et al.,  2006; 
Jem ni ,  El gh oul,  2007;  ),  као и  со фт вер за к ом уникацију путем мобилних 
телефона (Chernia vsky et  al ., 2007 ).

Say  it Si gn  it  
 

 Једна о д  во де ћих фирми на  п ољу инфо рмацион их технологиј а, IBM , 
развила је систем поз нат под  н азивом S iSi (Sa y it  Sig n it – Реци  и пок-
аж и! ).  Систем S iSi са стоји се  од  в иш е технолог иј а, на првом нивоу  се 
изгов орена реч  п рев оди у т екс т, на д руг ом у  покрет,  прецизније,  брита-
нски зн ак ов ни је зик, к ој и с е на тр ећ ем  нивоу  прика зује пу тем дигиталн-
ог анимира ног л ик а з ваног ава тар. О ва ј  систем  с е  мо зе кор истити  на 
 ли чном рачун ар у,  телеви зору,  п утем  пр ојект ор а  итд. Ко рис ници и ма-
ју опције  би рања ве ли чине и  изгл еда ав ат ара што додат но олакшав а  и 
повећа ва  квалит ет  ових у слуг а. За р аз ли ку  од в ећине сре дс та ва асист-
ивн их тех нол огија  кој е су развиј ене за енг ле ско г ов ор но по дручје,  овај 
с ист ем је  мо гуће за менити нек им другим  знаковним  језиком. 

Си стем је  н астао с а циље м  да г лувим  и  наглу ви м  о собама олакша 
свак од невне  животне  с ит уац ије, као  ш то су  пр аће ње ра дио  и тел ев из-
ијских ем исија,  ко ри шћење мобилних телефона и сличних активности 
(w ww. pcmagazin. co.rs) .

 Је да н од  пројеката з ас нован  на  а ватар  техноло ги ји  бавио с е  ус-
ловим а т естирања глувих  к ан дидата за доби јање л иценце за ра д на ра-
чу нару. Тим је  раз ви о више од 5 0 аватар  знакова ,  али је з ак љу чено,  да  и  
поред бр ојних  пред нос ти, в иртуел ни  преводилац  не може   бити довољно 
добра  з ам ен а за ства рн ог  ( Glauert, 20 07).
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i Commun ic at or  

iCo mmunica tor је  софтвер  ви со ке тех но ло ги је  који  ствара у сло-
ве за н езависн у  ко муник аци ју глуви х  и  наглув их  особа и  п овећава 
 писме но ст прев ођ ењ ем енг ле ског језика на  ви ше  начин а: 

 – превође њем гово ра у т екст;
 – п рев ођењем  г овора и  т ек ста у  ви део запи с знаковн ог  јез ика;
 – п ре во ђе њем г ово ра и  текста у  компјуте рс ки ге нерисани  го во рни 

је зи к. 
Пош то се  извр ши  не ко од п ре вођења , кори сник мож е лако ко ри ст-

ит и угра ђе ни  речни к  ка ко би дошао д о д ефини циј а, син онима, а нтонима 
и ли да  пр ет ра жи Интер не т  ка ко би д оша о  до  више  и нф ор ма циј а. 

i Communi ca to r, захваљ ујући ви сокосо фи стицира ној те хноло гиј и, 
пру жа до сада н ајбоље  ус луге с вој им  к ори сницима  и то у з помоћ с ледећи х 
к ар ак те ристика : 

 – ј ед нак п ри ступ з ву чним инф ормаци ја ма;
 – ра зум ев ање го во ра;
 – читање  и  разво ј  је зи ка ;
 – пост из ањ е  ефика сне  и  ефективн е к ом ун икације;
 – повећава ње могућ но ст и за на пр едо ва ње и у сп ех  у об ла ст и 

о бразовањ а  и  з апо шљавањ а;
 –  по већање  н ез ависн ос ти и само поуздања; 
 – п обољша ње  кв алитета ж ивота.

 
С оф твер ј е  на ме ње н  коришћ ењ у у  о бласти едукације ,  реха билит-

ац иј е,  з апошља ва ња,  као и  за  св ак од невну  ко му ни кацију .  Кор иш ћењем  
н ајсаврем ен иј е  техноло гиј е пре по зн ав ања говора, iCommunicator пр-
етв ара  изгов ор ен у  реч у текст,  гест  или  компјутер ски ге нер ис ан и  глас 
и  пр ужа дос ту пност з вучним ин фор мација ма у  реа лном времен у.  Глув и 
или наг лу ви  имају могућност  д а и заберу како ће „го во рит и“, да ли  ће  
к ор истити т екс т и ли ће  до пу ст ити да  iCommun ic at or, ко мпјутерски ге-
не ри са ним гла сом,  од гово ри уместо  њ их . iCommuni ca to r  пр ужа са мо-
сталнос т и  н езависно ст у комун икаци ји гл уви ма  и наглу вим а, а ти ме  
и м отва ра  нове мог ућности  у п огледу  образовањ а. Пи сме но ст  глувих 
и  н аглувих била  је гла вн а инсп ир ац иј а у ст варању ов ог  средс тва ви со-
ке технологије . Овде се зн ако вни је зик  користи  на исти на чин као  и 
говорни: с уб јекат  +  гл аг ол +  об јекат , к ако би  се  створила  ас оцијац иј а 
између гово рног,  писа ног  и  знаковн ог  језика,  ш то  је већ и  ни в о п исменос-
ти  у однос у н а кори шћ ење традицио на лно г америчког з на ковно г  језика 
(AS L) .  Коришћ ењ ем овог  софтв ера могу ће  је обез бе ди ти једн аке  услове  



Весна Радовановић, Јасмина Карић472

глуви м  и  на гл увим уч еницим а  у  ре довној  школи.  Изјена чав ањ е  ус лова 
п од разумева  јед нак прист уп и нф ормац ијама: пис ана  и ли гов ор на реч 
н аставн ика  може  се  представити уче нику у  ф орми з наковног  јези ка  и ли 
чак  и  с лике;  јач ин а звука  се  м ож е подесити р азличити м с ис темим а  за 
 појачавањ е, а у с кл ад у  са потреб ама к орисн ик а. У з помоћ  iCommu ni-
cator -а  де те може самоста лно да веж ба  читањ е,  а уколи ко је р еч  о  особи  
са о шт ећ ењем  говора, софт ве р  ом огућава учење и зг ов ор а речи (www.
ic ommunic at or. com /). 

У  л итератури  ј ош ув ек  не ма обим ни ји х  истраживања о  ефектима 
коришћ ењ а  iComm un ic ato r -а,  уг лав ном је  реч о  приказ има појединачн-
их  корисн ика . Так о,  према једном  од  тих прик аза, најм лађи к орисник 
 овог софт ве ра је у ченик  основне ш кол е са  теш ки м оштећење м слуха, 
 који је  значај но  напре дова о у шк олском у спе ху и пратио редовн и 
 наставни  пр ог рам ( Ro senberg,  2003). 

С офт вери  за прев ођ ење говора и т ек ста на зна ков ни јези к  развили 
су  се  у  Америци  из пр ак ти чн их разлог а,  због  недовољн ог  броја  пр-
еводилаца  за  з наковни  јез ик и њ ихо ва упо тре ба је огра ни чена на  енглес-
ко  гово рно по др уч је .  

Факто ри од ко јих  зависи  и зб ор  одгов арај ућег с ре дс тв а  
асис тив не техно лог иј е

 А систивн е  те хн ол огије,  заје дн о са  информа ци оним те хнологиј-
ам а,  могу  по моћи д еци ошт ећен ог слу ха  д а  похађ ај у  ре довне  ш коле . 
Асисти вн е техно ло ги је  п овећавају  самост алн ос т у ченика, п арт иципа-
цију  у  школским акти вностима  и  об разовн о п остигну ће . У СА Д, осо бе 
са ра зл ичи тим врс там а оште ћења  имају  п ра во  на ко риш ћење с ре дстава 
асистивне  т ех нологи је. Зако нс ки  д ок умент, Акт о обр аз ов ању особа 
са  инвали дитет ом  (IDE A1 ),  о мо гућава  да  се сва кој особи изради инд-
ивидуални о бразовн и  програм  (I EP)2. Н а  основ у о вог плана утврђу ју се 
ци ље ви  и  з адаци  нас та ве,  а све у  ск ла ду  са ин ди вид уалним могу ћн ос ти-
ма и сп ос обн остим а  по је ди нца. IEP  подразу мева  и кор иш ће ње  одговара-
ју ћег с редст ва аси ст ивне техно логије ,  а члан ов и тима врше процен у на 
осн ову следећи х п итања: 

Да  ли би  уз  п ом оћ ср едс тва или  сис тема  ас истив не те хнологије  
п остигао образовне циље ве б оље не го  б ез  помо ћи и стих?

1 IDEA-In di vi du als with Di sa bi li ti es Edu ca tion Act
2 IEP-In di vi du a li zed Edu ca tion Pro gram
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 Да  ли је асистивна  технолог ија  п от ребна  уче нику  да би  би о  ук ључен 
у савладавање  програм а оп ште популац ије ?

 Да  ли му  ј е  ср ед ство потребно  због а угментат ив не ком уникаци је?
Да ли у ченик треба  да  к орист и дато средств о  код к ућ е или  у  заједниц и 

 ка ко  б и се ост вар или циљ еви  постављени ин ди видуалним  образовним 
пр ог рамом ?

А ко је од го вор н а јед но  од о ви х питањ а  потвр да н,  ч ла нови тима донос е 
о длуку  о из бору о дг ов ар ајућег  с ре дства/система аси стивне  технол ог ије 
(Ca vanauth , 2 004).  Осно вни ра зл ог  у вођења сред ст ва /систем а а систив не  
технол ог иј е је о ства ри вање обр азовних  ци љева  и задатака. На ст авници 
 и д ру ги стручњ ац и  који  ра де са  гл уви ма и н аг лувима п ре  донош ења  
одлу ке раз ма трају  следеће:

 – об разов не  за датке  ко ји  у че ници тре ба да ос тва ре ко ришћењ ем  
одгов арају ћег сре дст ва;

 – теш коћ е које  уч еници им ај у ток ом васпит но-обр аз ов ног про цеса;  
 – најбољ и н ачин н а  ко ји различ ита  опрема  м оже да  помогн е 

ученицима у образов ном процесу (Ж игић, Р ад ић-Шес ти ћ, 2006).
П оре д  ових основ них фа ктора,  од лука  ће се засн ив ати  и на н изу 

други х ф актора  кој и су у  не посредно ј  вези  са васпи тно-обр аз ов ни м 
 процесом . Ч ланови  тим а за  израду  и ндиви ду ални х  образовн их прогр-
ам а в рш е проц ен у одго ва рајућег  средства разматра јућ и следе ће  захтев е 
(Mc Keown, 2 000 ): 

 – обра зо вно окруж ење (једна  врста с редста ва   се кори ст и  на 
нижим, а  др уга на  ви ши м  нивоима о бр аз ов ања,  нпр .  приме на  
iCommunica tor -а под ра зумева  поз навање  писан ог  или зн ак ов ног 
јези ка) ;

 – пот ре бе и жељ е  де тета (пр оцењује  се  потреб а  де те та за  одређеним  
с ре дством по мо ћне тех но логије , избор ће з ависити  од  с те пе н а 
оштећ ења  с луха, а још в ише о д кому ни кационих  с по со бности , 
 као и  ж ељ е самог  детета);

 –  анализи рање ефеката од ређен ог сред ств а (сва ко  ср ед ств о у свом 
 опису пор ед  техн ич ких  карак те ристика  и  уп утства о  на чину ко-
ри шћења , с адржи  и  препо рук у  о услов им а у к оји ма постиж е 
најбоље  резултате; 

 – а нали за пот реб е  за  оваквим  с редством  у  свак одн ев ним активно-
стима  (уколи ко је мо гуће  поста ра ти  с е да дете но си средс тв о 
аси стивн е техн ологиј е  и ван  шк ол е) .

Чла нови тим а шаљу  с вој у процен у к омпан ија ма кој е се  баве  пр ои-
зв одњом с ре дс тава/си стема аси стивне  т ех но ло гије и д обијају пре длог за 
из бо р  одгов ара ју ћег сре дст ва п ри  чему с у уобич аје не акт ивно сти:
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 – д ем он ст рација сред ств а/ си сте ма ас ис ти вне техн оло гије;
 – о пис к арак те ристика  одређених  с редстава ;
 –  обу ка наст авника  и д ругих  стр уч њака з а к оришћ ење средс тв а/

сист ема ;
 – откл ањ ање пр об лем а који  се најч ешћ е јављ ају  прил ик ом кори-

шћ ења с ре дс тв а/ система. 
Коначн у  одлуку о и зб ору о дгова рајуће г ср едства  до носе  св и  чл ан-

ови тима  ко ји учес тву ју у и зради ин ди видуа лн их  о бр азовних  програм а.  
К ада се д об ије о дговарај уће  средс тво процењу је се   пе риод ко ји  је потре-
ба н к ако би  се дете обуч ило и  навикл о  на кори шћење средст ва , при чему 
о бу к а нај чешћ е  траје до  два мес ец а. У  то м пер ио ду настав ни ци  и други 
с тр уч ња ци  помажу  детету  око кори шћењ а и п ри ла го ђавања н а  да то  
средс тв о  асистивне технолог иј е.

 

ЛИТЕ РАТ УРА

1. Cavana ugh , T. (200 4):  Assistive te chnolog y  and inclusion ,  Presented  at  th e 
annual  me eting of th e  Society  f or Infor mation  Te chn ology an d Teacher E d uc-
ation (SIT E)  conference Atlant a, GA, preuzeto 18. septembra 2008. sa adrese: 
http://www.unf. edu/~tcavanau/presentations/SITE/ATandInclusionFull. htm

2. Cherniavsky, N., Riskin, E. A., Ladner, R. E. (2007): Variable Frame Rate for 
Low Power Mobile Sign Language Communication, preuzeto 6. marta 2009. sa 
adrtese: http://www.deepdyve. com

3. Fels, D. I., Richards, J., Hardman, J., Lee, D. G. (2006): Sign Language Web 
Pages, American Annals of the Deaf, 151 (4),  423–433.

4. Glauert, J. (2007): Supporting Sign Language Users through Technology 
Enhanced Learning: Full Research Report ESRC End of Award Report, RES-
139–25–0377. Swindon: ESRC. Preuzeto 21. maja 2010. sa adrese: www.esrc. 
ac. uk

5. Jemni, M., Elghoul, O. (2007): Towards Web-Based automatic interpretation 
of written text to Sign Language, First International conference on ICT & 
Accessibility, April 12–14, 2007, Hammamet, Tunisia. Preuzeto 16. aprila 2009. 
sa adrese: http://www.esstt. rnu. tn/utic/tica2007/sys_files/medias/docs/p08.
pdf

6. Kelker, K. A., et al. (1997): Family Guide to Assistive Technology. Cambridge, MA: 
Brookline Books.

7. McKeown, S. (2000): Unlocking Potential: How ICT can support children with spe-
cial needs. Birmingham: Questions Publishing.



АСИСТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ – СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ 475

8. Rosenberg, G. G. (2003): Access to acoustic information. Hearing Journal, 56, 
51. Preuzeto 23. marta 2009. sa adrese: http://journals. lww.com/thehearing-
journal/Fulltext/2003/05000/Access_to_acoustic_information.11.aspx

9. Wisconsin Assistive Technology Initiative (1992): Assistive Technology for 
Students who are Deaf or Hard of Hearing. Preuzeto 12. februara 2011. sa adrese: 
http://www.wati. org/content/supports/free/pdf/Ch13-Hearing. pdf

10. Жигић, В., Радић-Шестић, М. (2006): Рачунарска технологија за особе 
оштећеног вида и оштећеног слуха, практикум. Београд: Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију.

ASSISTIVE TECHNOLOGIES FOR DEAF AND HARD  
OF HEARING – COMMUNICATION DEVICES

VESNA RADOVANOVIĆ, JASMINA KARIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

ABSTRACT

Information and communication technology can significantly improve 
the educational outcomes of students with disabilities, assistive technology 
play important role, too. Due to the large number of assistive technology 
devices for deaf and hard of hearing, there can be problems in assistive 
technology classification. The classifications are focused on the product 
starting from „low to high“ technology, ussualy. Tradicional classification 
is commonly used: hearing and listening technology, alerting devices 
and communication support. Within each category there are numerous 
subcategories. This paper presented communication devices for deaf and 
hard of hearing including education and rehabilitation settings.

KEY WORDS: assistive technology, deaf and hard of hearing, assistive 
technology devices, education and rehabilitation.
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Оп шти циљ ис тра жи ва ња је да про це ни мо ста во ве ру ко во ди ла ца рад-
них ор га ни за ци ја из Ср би је пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба. Узо рак је де фи-
ни сан пре ма кри те ри ју му слу чај ног из бо ра ис пи та ни ка тј. 180 ру ко во ди ла-
ца др жав них и при ват них пред у зе ћа. У ис тра жи ва њу је ко ри шћен Упит ник 
за про це ну ста во ва по сло да ва ца пре ма за по шља ва њу осо ба са оме те но шћу. У 
ци љу утвр ђи ва ња зна чај но сти од но са из ме ђу не за ви сних и за ви сних ва ри ја-
бли ко ри шће ни су не па ра ме триј ски те сто ви (Kru skal Wal lis Test i Wil co xon 
Sig ned Ranks Test) и ко е фи ци јент ко ре ла ци је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука-
зу ју да по зна ва ње, дру же ње или ис ку ство у ра ду са глу вим осо ба ма де лу је по-
зи тив но на ста во ве ру ко во ди ла ца из Бе о гра да и уну тра шњо сти. Не по сре дан 
кон такт омо гу ћа ва да се бо ље упо зна ју рад не и со ци јал не спо соб но сти глу вих 
осо ба и ре ал ни је вред ну ју њи хо ви ре зул та ти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ста во ви, за по шља ва ње, ру ко во ди о ци, глу ве и на глу ве 
осо бе

УВОД

У са вре ме ном дру штву вла да ју вред но сти ко је се за сни ва ју на кван-
ти те ту и ква ли те ту про из вод ње и зна ња у ко ме по је ди нац вре ди оно ли ко 
ко ли ко про из ве де. Про из вод ња је по ста ла циљ, а чо век са мо сред ство 
у по сти за њу тог ци ља. У ова квом окру же њу за не ма ру ју се кри те ри ју ми 
чо веч но сти и ху ма но сти ко ји про из и ла зе из схва та ња да је сам чо век 

1 E-mail: marina.r-s@hotmail.com
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нај зна чај ни ји по кре тач вла сти тог раз во ја и раз во ја дру штва уоп ште. На 
тај на чин глу ве осо бе по ста ју мар ги на ли зо ва не, че сто без мо гућ но сти да 
оства ре основ на људ ска пра ва. Да би смо по ста ли дру штво ко је у прак си 
до сти же и спро во ди по ли ти ку у ко јој сва ки по је ди нац има јед на ка пра-
ва и мо гућ но сти без об зи ра на ин ди ви ду ал не раз ли чи то сти, ин клу зи ја 
глу вих осо ба у дру штво се на ме ће као јед но од ре ше ња за овај про блем. 
Со ци јал на ин клу зи ја не под ра зу ме ва из јед на ча ва ње свих љу ди, већ ува-
жа ва ње раз ли чи то сти сва ког по је дин ца. Оп ште при хва ће но зна че ње пој-
ма со ци јал на ин клу зи ја под ра зу ме ва спо соб ност дру штва да оси гу ра до-
бро бит свим сво јим чла но ви ма, да ми ни ми зи ра не јед на ко сти и из бег не 
по ла ри за ци је (Ла ки ће вић, 2010: 392).

Нео п хо дан пред у слов за по сти за ње овог ци ља је сте про ме на ста во ва 
пре ма глу вим осо ба ма. Ка да су фор ми ра ни, ста во ви, пред ста вља ју јед ну 
чвр сту ка рак те ри сти ку људ ске лич но сти ко ја се са сто ји из ког ни тив не, 
емо ци о нал не и мо ти ва ци о не ком по нен те. Тек про ме ном све три ком по-
нен те, ко је су за себ не, не за ви сне ка те го ри је, до ла зи до про ме не у ста во-
ви ма, што пред ста вља дуг и ни ма ло јед но ста ван про цес, али про цес ко ји 
се под ути ца јем из ме ње них окол но сти и но вих ис ку ста ва мо же ме ња ти. 

Пра во на рад и за по шља ва ње је јед но од те мељ них људ ских пра ва. 
Уко ли ко глу вим осо ба ма ус ка ра ти мо то пра во, оне не ће мо ћи да оства-
ре ег зи стен ци јал ну си гур ност (еко ном ска функ ци ја), со ци јал не ин тер-
ак ци је (со ци јал на функ ци ја), очу ва ње мен тал ног здра вља (пси хо ло шка 
функ ци ја), дру штве ни ста тус, из гра де лич ни иден ти тет, са мо по што ва ње 
и са мо ак ту а ли за ци ју. 

Пре ма ис тра жи ва њу ко је је спро вео Цен тар за са мо стал ни жи вот 
ин ва ли да Ср би је (Љу бин ко вић и сар., 2010:57) нај ве ће пре пре ке са ко-
ји ма се су сре ћу глу ве осо бе, као и дру ге осо бе са оме те но шћу, су не до-
ста так аде кват не слу жбе за по др шку (50.9%), пред ра су де по сло да ва ца 
(49.2%), не до вољ на ин фор ми са ност о рад ним ме сти ма (48.4%), не при-
ла го ђе ност кон кур са (45.9%) и дис кри ми на ци ја (45.2%). 

McFar lin, Song i Son ntag (1991) ан ке ти ра ли су 500 ру ко во ди ла ца и 
утвр ди ли не га тив не ста во ве пре ма за по шља ва њу осо ба са оме те но шћу. 
Они су за сно ва ни на ми то ви ма (Un ger, 2002), ис кри вље ној пер цеп ци-
ји (Smart, 2001: 88), сте ре о ти пи ма (Blanck, 1996) и стра хо ви ма (Dik sa 
& Ro gers, 1996, Peck, Kir kbri de, 2001). Ове емо ци о нал не ре ак ци је мо гу 
под ста ћи дис кри ми на ци ју на рад ном ме сту, до при не ти не за по сле но сти 
и ло шој рад ној ат мос фе ри. Ве ћи на ис тра жи ва ња по ка зу је да се, ка да се 
го во ри о ста во ви ма по сло да ва ца пре ма за по шља ва њу и ра ду глу вих осо-
ба, за пра во нај че шће ра ди о пред ра су да ма. Пред ра су де пре ма глу вим 
и на глу вим осо ба ма има ју ко ре не у не до стат ку зна ња и одр жа ва њу по-
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гре шних, че сто не га тив них сте ре о ти па (Lee i Rod da, 1994; Un ger, 2002; 
Wells, 2001). Мно ги по сло дав ци и да ље ве ру ју да су глу ви рад ни ци не по-
у зда ни, не про дук тив ни, кон фликт ни, да угро жа ва ју без бед ност са рад-
ни ка, да иду че шће на бо ло ва ње од дру гих рад ни ка, и да адап та ци ја рад-
ног ме ста за ове рад ни ке из и ску је знат на фи нан сиј ска ула га ња (Un ger, 
2002: 6; Wells, 2001:42). 

Gil bri de, Sten srud, Van der go ot и Gol den (2003) су утвр ди ли да спрем-
ност по сло да ва ца да за по сли глу ву или на глу ву осо бу за ви си од ти па 
кул ту ре рад не огра ни за ци је (ко ла бо ра тив на, кул ту ра ко ја не гу је раз ли-
чи то сти) и прет ход ног ис ку ства у ра ду са њом.

Ста во ви по сло да ва ца и са рад ни ка пре ма глу вим осо ба ма мо гу се 
ма ни фе сто ва ти на раз ли чи те на чи не.

1. Сте ре о ти пи - укљу чу је ми шље ња да су глу ве осо бе „све ци“ или 
„му че ни ци“ (хра бар, ма ло је ве ро ват но да се љу ти), си ро ма шни 
и не моћ ни (ма ње спо соб ни од оста лих и за слу жу ју по се бан трет-
ман) , или огор че ни (мир ни, по ву че ни, де пре сив ни, не дру штве-
ни, не си гур ни) (Co lel la, 1996: 362). 

2. Не га тив но осе ћа ње или осе ћа ње не при јат но сти у кон так ту са 
осо бом са оме те но шћу - ко је ва ри ра у за ви сно сти од вр сте оме-
те но сти. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да се ве ћа не ла год ност ја вља 
у ин тер ак ци ји са сен зор ним (глу ви и на глу ви, сле пи и сла бо ви-
ди) и осо ба ма са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма не го са осо ба ма 
са про бле ми ма у кре та њу и дру гим мо то рич ким по ре ме ћа ји ма 
(Sto ne & Co lel la, 1996: 356). 

3. На прег ну тост иза зва на про бле ми ма у ко му ни ка ци ји - ка да по-
сло дав ци и са рад ни ци из бе га ва ју ин тер ак ци ју са за по сле ни ма 
ко ји су глу ви због оте жа не ко му ни ка ци је, про ду же ног вре ме на 
раз ме не ин фор ма ци ја и на прег ну то сти ко ја пра ти уче шће.

4. Лич ни фак то ри по сло дав ца или са рад ни ка. Пред ра су да је ве ћа 
ме ђу по сло дав ци ма и са рад ни ци ма ко ји има ју сле де ће ка рак те-
ри сти ке: агре сив ност, анк си о зност, дог ма ти зам, ет но цен три зам, 
оп шта пред ра су да или ко ји су огра ни че но то ле рант ни пре ма 
оно ме што им је не ја сно или има ју слаб селф-кон цепт и оп ште 
за до вољ ство (Co lel la, 1996: 387).

Не га тив ни ста во ви по сло да ва ца и са рад ни ка пре ма глу вим осо ба ма 
мо гу до ве сти до:

1. При стра сног са гле да ва ња рад них спо соб но сти глу ве осо бе. Од 13 
сту ди ја у ко ји ма су по сло дав ци и са рад ни ци про це њи ва ли рад не 
спо соб но сти за по сле них осо ба са оме те но шћу, у 10 сту ди ја до ка-
за на је не га тив на при стра сност (Co lel la, De Ni si, и Var ma, 1998).
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2. При стра сне про це не рад ног учин ка глу ве осо бе. Не га тив ни ста-
во ви на во де по сло да ва ца да ума њу је ре зул та те ра да (про дук тив-
ност) глу вих и рад ни ка, ма да у не ким слу ча је ви ма мо же би ти 
по ка за на по зи тив на при стра сност због љу ба зно сти или ини ци-
јал них ни ских оче ки ва ња.

3. Не си гур ност глу вог или на глу вог рад ни ка. Не га тив ни ути цај 
ста во ва по сло дав ца и са рад ни ка за бри ња ва рад ни ка и он стал но 
раз ми шља да ли до вољ но до бро ра ди (Co lel la и сар., 1998: 106).

4. Ло ши је пла ће ног рад ног ме ста. Не га тив ни ста во ви и ни ска оче-
ки ва ња ути чу на по сло дав ца та ко што ће ус кра ти ти глу вој или 
на глу вој осо би при ступ по сло ви ма са знат ном од го вор но шћу и 
по ста ви ти га на сла би је пла ће ним по сло ви ма ко ји му/јој не до-
зво ља ва ју да раз ви ја сво је ве шти не и на пре ду је у ка ри је ри (Co-
lel la, 1996).

За по сле на глу ва осо ба ко ри сти низ стра те ги ја да за до во љи оче ки ва-
ња рад не сре ди не: (а) при кри ва оме те ност, (б) од мах ин фор ми ше око ли-
ну о сво јој оме те но сти да би сма њи ла не ла год ност, (ц) зах те ва по моћ да 
би зна ла шта се од ње оче ку је, (д), на гла ша ва слич ност са дру ги ма пре ко 
за јед нич ких ин те ре са, ми шље ња и вред но сти, и (е) по ста је су пер рад ник 
да би раз би ла сте ре о ти пе и про ме ни ла оче ки ва ња дру гих (Sto ne & Co-
lel la, 1996: 388). По ред то га, не га тив ни ста во ви и по на ша ње ко лек ти ва 
мо гу до ве сти до не за до вољ ства глу вих рад ни ка у ви ду сма ње не за ин те-
ре со ва но сти, про дук тив но сти, на ро чи то ка да ве ру ју да ни су пра вед но и 
до вољ но на гра ђе ни, анк си о зно сти и по вла че ња. На тај на чин по твр ђу ју 
ни ска оче ки ва ња рад не сре ди не (Blank и сар., 2003).

ЦИ ЉЕ ВИ ИСТРАЖИВАЊА

Ка да се го во ри о ста во ви ма по сло да ва ца и ру ко во ди ла ца пре ма за-
по шља ва њу глу вих осо ба ве ћи на ис тра жи ва ња ука зу ју да се ра ди о не га-
тив ним и не у те ме ље ним ста во ви ма, иако има и пот пу но опреч них ре-
зул та та. Ови по да ци су нас под ста кли да спро ве де мо ис тра жи ва ње ко је 
ће се ба ви ти про це ном ста во ва ру ко во ди ла ца др жав них и при ват них 
рад них ор га ни за ци ја из Ср би је пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба. По-
себ ни ци ље ви су да утвр ди мо: а) ста во ве ру ко во ди ла ца рад них ор га ни за-
ци ја пре ма рад ним и со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба, б) да ли 
пол ути че на ста во ве ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба, ц) 
да ли се ста во ви ру ко во ди ла ца из Бе о гра да и уну тра шњо сти ме ђу соб но 
раз ли ку ју, д) да ли тип фир ме (др жав на, при ват на) од ре ђу је ста во ве ру-
ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба, е) да ли ста ро сна доб ути-
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че на ста во ве ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба, ф) да ли 
сте пен обра зо ва ња ути че на ста во ве ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу 
глу вих осо ба, и г) да ли ис ку ство у ра ду са глу вом или на глу вом осо бом 
ути че на ста во ве ру ко во ди ла ца. 

 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИСТРАЖИВАЊА

Узо рак

Узо рак је де фи ни сан пре ма кри те ри ју му слу чај ног из бо ра ис пи та-
ни ка тј. 180 ру ко во ди ла ца др жав них и при ват них рад них ор га ни за ци ја, 
100 жен ског и 80 му шког по ла, ко је при па да ју сле де ћим под руч ји ма ра-
да: здрав ство, обра зо ва ње, тр го ви на, за нат ство и лич не услу ге. Ру ко ве ћи 
ка дар ко ји је укљу чен у ис тра жи ва ње од но си се на ге не рал не ди рек то-
ре, ди рек то ре ор га ни за ци о них је ди ни ца, за ме ни ке ди рек то ра, ше фо ве 
по го на или оде ље ња тј. ме на џе ре свих ни воа (од топ ме на џе ра до пр ве 
ли ни је).

Узо рак чи ни 80 или 44.4% ис пи та ни ка из Бе о гра да и 100 или 55.6% 
ис пи та ни ка из уну тра шњо сти (Ле ско вац, Ниш, Кру ше вац). Од под у зор-
ка из Бе о гра да 52 или 28.9% ис пи та ни ка ра ди у др жав ним фир ма ма, а 
28 или 15.5% ис пи та ни ка ра ди у при ват ним фир ма ма. Од укуп ног бро ја 
ис пи та ни ка из уну тра шњо сти, 64 или 35.6% је за по сле но у др жав ним 
фир ма ма и 36 или 20% у при ват ним фир ма ма. У од но су на вр сту фир ме 
116 или 64.5% ис пи та ни ка је за по сле но у др жав ним фир ма ма и 64 или 
35.5% у при ват ним фир ма ма. 

Ста ро сну струк ту ру узор ка де тер ми ни ше 50 или 27.8 % ис пи та ни ка 
ста ро сне до би до 29 го ди на, 56 или 31.1 % од 30 до 39 го ди на, и од 40 
и ви ше го ди на 74 или 41.1 % ис пи та ни ка. Сте пен обра зо ва ња нај мла ђе 
гру пе ис пи та ни ка (до 29 го ди на) је: са за на том не ма ни јед ног ис пи та-
ни ка, са сред њом шко лом 16 или 8.9%, са ви шом шко лом 10 или 5.5% 
ис пи та ни ка, и са фа кул тет ским обра зо ва њем 24 или 13.3%. Ис пи та ни-
ци ста ро сне до би од 30 до 39 го ди на има ју сле де ћи обра зов ни ни во: 2 
или 1.1% са за на том, 18 или 10% са сред њом шко лом, 20 или 11.2% са 
ви шом шко лом и 16 или 8.9% са фа кул те том. Нај ста ри ја гру па ис пи та-
ни ка, пре ко 40 го ди на, има нај ни жу обра зов ну струк ту ру у од но су на 
прет ход не под гру пе узор ка: са за на том 10 или 5.6%, са сред њом шко лом 
32 или 17.7%, са ви шом шко лом 12 или 6.7% , и са фа кул те том 20 или 
11,1% ис пи та ни ка.
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Мер ни ин стру мент 

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен Упит ник за про це ну ста во ва по сло да ва-
ца пре ма за по шља ва њу осо ба са оме те но шћу ко ји се са сто ји из три де ла: 
пр ви про це њу је оп ште ста во ве (6 ва ри ја бли, по зна ва ње, за по шља ва ње, 
дру же ње, по зна ва ње за кон ских нор ми итд.) ис пи та ни ка пре ма за по шља-
ва њу глу вих осо ба, дру ги про це њу је ста во ве ис пи та ни ка пре ма рад ним 
спо соб но сти ма (17 ва ри ја бли, ква ли тет, про дук тив ност, гре шке у ра ду, 
бр зи на ра да, уред ност, од го вор ност, за ин те ре со ва ност итд.) глу вих осо-
ба, и тре ћи део, у ко ме ис пи та ни ци вред ну ју со ци јал не ком пе тен ци је 
(11 ва ри ја бли, пру жа ње по мо ћи, при хва та ње, осе ћа ња при су сре ту итд.) 
глу вих осо ба у рад ној сре ди ни. Ме ре ње ста во ва је спро ве де но по мо ћу 
по јед но ста вље не Ли кер то ве ска ле ко ја од ра жа ва сла га ње са тврд њом у 
ни воу од 1(сла жем се) до 3 (не сла жем се).

Об ра да по да та ка

За при ка зи ва ње основ них ста ти стич ких по ка за те ља ко ри шће не су 
де скрип тив не ме то де. У ци љу утвр ђи ва ња зна чај но сти од но са из ме ђу 
не за ви сних (пол, град, тип фир ме, ста ро сна доб, сте пен обра зо ва ња) и 
па ра ме триј ских за ви сних ва ри ја бли (оп шти ста во ви, ста во ви пре ма рад-
ним спо соб но сти ма и со ци јал ним ве шти на ма глу вих и на глу вих осо ба, 
по зна ва ње, дру же ње, ис ку ство у ра ду са глу вим и на глу вим осо ба ма) 
ко ри шће ни су не па ра ме триј ски те сто ви (Kru skal Wal lis Test i Wil co xon 
Sig ned Ranks Test) и ко е фи ци јент ко ре ла ци је. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да пол у гло ба лу не ути че на ста во-
ве ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба (Та бе ла 1).

Та бе ла 1 – Гло бал ни ста во ви ру ко во ди ла ца 
у од но су на пол

ГЛО БАЛ НИ
СТАВОВИ

ОП ШТИ 
СТАВОВИ

РАД НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

H 1.945 2.854 2.416
df 1 1 1
p 0.163 0.091 0.120
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Ме ђу тим, ако раз мо три мо ути цај по ла на ста во ве ру ко во ди ла ца на 
ни воу по је ди нач них ва ри ја бли, при мет но је да ру ко во ди о ци жен ског по-
ла по зи тив ни је пер ци пи ра ју рад не спо соб но сти глу вих осо ба (Та бе ла 2). 
Од но сно, ру ко ви о ди о ци жен ског по ла сма тра ју да су глу ви и на глу ви 
рад ни ци про дук тив ни (p=0.016), да не пра ве гре шке (p=0.003), да су бр-
зи (p=0.034), од го вор ни (p=0.002), и да се мо гу да ље обра зо ва ти и на пре-
до ва ти (p=0.013) у ра ду. За раз ли ку од ко ле ги ни ца, ру ков ди о ци му шког 
по ла сма тра ју да глу ве осо бе мо гу би ти ше фо ви (p= 0.034).

Та бе ла 2 – Ути цај по ла на ста во ве ру ко во ди ла ца  
пре ма рад ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба

РАД НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПОЛ Н Ранг Х df p

Про дук тив ност му шки
женски

80
100

81.26
97.89 5.811 1 0.016

Гре шке у ра ду му шки
женски

80
100

79.46
99.33 8.775 1 0.003

Бр зи на ра да му шки
женски

80
100

82.45
96.94 4.512 1 0.034

Од го вор ност у ра ду му шки
женски

80
100

78.77
99.89 9.415 1 0.002

Мо гу би ти ше фо ви му шки
женски

80
100

98.86
83.81 4.479 1 0.034

Мо гу се да ље
обра зо ва ти

му шки
женски

80
100

80.84
98.23 6.132 1 0.013

На осно ву Kru skal Wal lis Te sta и од но са Ран го ва утвр ђе но је да је 
ути цај по ла на ста во ве ру ко во ди ла ца пре ма со ци јал ним ком пе тен ци ја-
ма глу вих осо ба еви ден тан у два слу ча ја (Та бе ла 3). И то, ру ко во ди о ци 
жен ског по ла има ју по зи тив ни је ми шље ње о то ме шта глу ве осо бе осе-
ћа ју при су сре ту са оп штом по пу ла ци јом (p=0.004), и шта ко ле ге осе ћа-
ју пре ма глу вој по пу ла ци ји (p=0.013). 

Де скрип тив на ста ти сти ка ука зу је да нај ве ћи број ру ко во ди ла ца му-
шког (50 или 27.8%) и жен ског (59 или 32.8%) по ла сма тра да глу ве осо-
бе у кон так ту са осо ба ма из оп ште по пу ла ци је има ју осе ћа ње не ла год но-
сти. Пре ма ми шље њу ру ко во ди ла ца, њи хо ве ко ле ге са по сла га је осе ћа-
ња сим па ти је (57 или 31.7%), не ла год но сти (55 или 30.5%) и са жа ље ња 
(47 или 26.1%) пре ма глу вим осо ба ма. Ин те ре сан тан је по да так да ни-
је дан ру ко во ди лац му шког по ла ни је прет по ста вио да глу ве осо бе мо гу 
има ти осе ћа ње са жа ље ња пре ма осо ба ма оп ште по пу ла ци је. Од жен ских 
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ру ко во ди ла ца, са мо њих 7 или 3.8% је по сми сли ло да и глу ве осо бе мо гу 
са жа ље ва ти осо бе из оп ште по пу ла ци је. 

Та бе ла 3 – Ути цај по ла на ста во ве ру ко во ди ла ца  
пре ма со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПОЛ Н Ранг Х df p

Шта глуви осећају према 
општој популацији?

му шки
женски

80
100

79.44
99.35 8.430 1 0.004

Шта колеге осећају према 
глувој популацији?

му шки
женски

80
100

80.16
98.78 6.158 1 0.013

Та бе ла 4 – Гло бал ни ста во ва ру ко во ди ла ца  
пре ма глу вим осо ба ма у од но су на град 

ГЛО БАЛ НИ 
СТАВОВИ ГРАД Н Ранг Х df п

ОПШТИ СТАВОВИ Бе о град
уну тра шњост

80
100

95.80
87.85 0.958 1 0.328

РАД НЕ
СПОСОБНОСТИ

Бе о град
уну тра шњост

80
100

102.26
84.62 4.596 1 0.032

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Бе о град
уну тра шњост

80
100

115.51
78.00 20.765 1 0.000

 
Гло бал ни ста во ви ру ко во ди ла ца у од но су на град у ко ме ра де, при ка-

зан у Та бе ли 4, ука зу је да по сто ји ста тич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу ста-
во ва ис пи та ни ка из Бе о гра да и уну тра шњо сти пре ма рад ним (p=0.032) 
и со ци јал ним ком пе тен ци ја ма (p≤0.000) глу вих осо ба. Не по сто ји ста-
ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу оп штих ста во ва ис пи та ни ка из Бе о-
гра да и уну тра шњо сти (p=0.328) тј. сви ис пи та ни ци има ју слич не оп ште 
ста во ве пре ма глу вим осо ба ма без об зи ра на град у ко ме ра де.

За раз ли ку од ис пи та ни ка из уну тра шњо сти, ис пи та ни ци из Бе о гра-
да сма тра ју да су глу ве осо бе бр зе у ра ду (p=0.029), да схва та ју рад не 
оба ве зе (p=0.004), да мо гу оба вља ти све по сло ве (p ≤0.000) и да се мо гу 
да ље обра зо ва ти (p=0.004). На осно ву ре зул та та из Та бе ле 5 мо же мо за-
кљу чи ти да ис пи та ни ци из Бе о гра да има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма 
рад ним спо соб но сти ма глу вих осо ба од ис пи та ни ка из уну тра шњо сти. 
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Та бе ла 5 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма рад ним  
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су на град

РАД НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ГРАД Н Ранг Х df п

Брзина рада Бе о град
уну тра шњост

80
100

101.00
85.25 4.797 1 0.029

Самосталност у раду Бе о град
уну тра шњост

80
100

99.95
85.78 3.740 1 0.053

Схва та ње рад них 
оба ве за

Бе о град
уну тра шњост

80
100

104.58
83.46 8.370 1 0.004

Помоћни послови Бе о град
уну тра шњост

80
100

107.37
82.07 12.332 1 0.000

Могу се даље 
образовати

Бе о град
уну тра шњост

80
100

104.90
83.30 8.523 1 0.004

Та бе ла 6 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма со ци јал ним 
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су на град

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ГРАД Н Ранг Х df п

Помогао бих глувом 
колеги

Бе о град
уну тра шњост

80
100

106.23
82.63 14.559 1 0.000

Глуви су конфликтни Бе о град
уну тра шњост

80
100

101.51
85.00 5.851 1 0.016

Глу ви мо гу ра ди ти 
амо у за штит ним  

ра ди о ни ца ма

Бе о град
уну тра шњост

80
100

102.50
84.50 5.801 1 0.016

Осећања при сусрету 
са глувом особом

Бе о град
уну тра шњост

80
100

102.33
84.58 6.108 1 0.013

Шта глуви радник 
осећа према колеги

Бе о град
уну тра шњост

80
100

111.30
80.10 18.626 1 0.000

Шта ко ле ге осе ћа ју 
пре ма глу вом  

рад ни ку 

Бе о град
уну тра шњост

80
100

107.75
81.88 10.704 1 0.001

Како сте упознати са 
глувоћом?

Бе о град
уну тра шњост

80
100

99.60
85.95 3.756 1 0.053

По ха ђао бих курс ге-
стов не ко му ни ка ци је

Бе о град
уну тра шњост

80
100

108.63
81.44 12.978 1 0.000

Ди стри бу ци јом Ран го ва у Та бе ли 6 утвр ђе но је да ру ко во ди о ци из 
Бе о гра да ис ка зу ју осе ћа ње сим па ти је (p=0.013) пре ма глу вим и на глу-
вим осо ба ма, же ле да им по мог ну (p≤0.000), ми сле да глу ве и на глу ве 
осо бе та ко ђе га је сим па ти ју (p≤0.000) пре ма по је дин ци ма из ве ћин ске 



Марина Радић Шестић и сар.486

по пу ла ци је, прет по ста вља ју да и њи хо ве ко ле ге на по слу има ју по зи тив-
на осе ћа ња (p=0.001) пре ма глу вим осо ба ма, ра до би по ха ђа ли курс ге-
стов не ко му ни ка ци је (p≤0.000), сма тра ју да глу ви ни су кон фликт не осо-
бе (p=0.016), ра ди ли би са њи ма у фир ми (p=0.016). Од но сно, ми сле да 
не ма по тре бе да глу ве осо бе ра де ис кљу чи во у за штит ним ра ди о ни ца ма 
за јед но са оста лим оме те ним осо ба ма.

Та бе ла 7 – Гло бал ни ста во ви ру ко во ди ла ца  
у од но су на тип пред у зе ћа

ГЛО БАЛ НИ 
СТАВОВИ

ТИП 
ПРЕД У ЗЕ ЋА

Н Ранг Х df р

ОП ШТИ СТА ВО ВИ др жав на
при ват на

116
64

97.80
77.27 6.593 1 0.010

РАД НЕ
СПОСОБНОСТИ

др жав на
при ват на

116
64

102.77
68.26 18.146 1 0.000

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

др жав на
при ват на

116
64

102.50
68.75 17.332 1 0.000

Гло бал на ана ли за оп штих ста во ва (p=0.010), ста во ва ру ко во ди ла ца 
пре ма рад ним (p≤0.000) и со ци јал ним ко ме тен ци ја ма (p≤0.000) глу-
вих осо ба ука за ла је да за ви се од ти па пред у зе ћа у ко јој ра де (Та бе ла 
7). Вред но сти Ран го ва на во де на за кљу чак да ру ко во ди о ци из др жав них 
пред у зе ћа има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба 
од ру ко во ди ла ца из при ват них пред у зе ћа. 

Оп шти став у од но су на тип пред у зе ћа де тер ми ни ше ру ко во ди о це из 
др жав них фир ми, јер би они пре за по сли ли (p≤0.000) глу ве осо бе не го 
ру ко во ди о ци из при ват них пред у зе ћа. Раз ло зи због ко јих би ру ко во ди о-
ци за по сли ли глу ве осо бе су: струч ност (58 или 32.2%), по слов не олак-
ши це за пред у зе ће (42 или 23.3%), со ци јал на ин те гра ци ја глу вих осо ба 
(38 или 21.1%), еко носмки раз лог 36 или 20%) и са жа ље ње (6 или 3.3%).
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Та бе ла 8 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма рад ним  
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су на тип пред у зе ћа

РАД НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ТИП
ПРЕДУЗЕЋА

Н Ранг Х df р

Грешке у раду др жав на
при ват на

80
100

97.19
78.37 7.312 1 0.007

Уредност у раду др жав на
при ват на

116
64

99.99
73.30 14.054 1 0.000

Одговорност у раду др жав на
при ват на

116
64

96.06
80.41 4.799 1 0.028

Заинтересованост др жав на
при ват на

116
64

96.99
78.73 6.784 1 0.009

Самосталност др жав на
при ват на

116
64

99.63
73.95 12.652 1 0.000

Схватање политике 
фирме

др жав на
при ват на

116
64

99.43
74.31 11.835 1 0.001

Схватање радних 
обавеза

др жав на
при ват на

116
64

104.92
64.36 31.819 1 0.000

Раде помоћне 
послове

др жав на
при ват на

116
64

99.93
73.41 13.977 1 0.000

Могу бити шефови др жав на
при ват на

116
64

99.21
74.72 11.000 1 0.001

Као што се ви ди у Та бе ли 8, ру ко во ди о ци из др жав них пред у зе ћа 
има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма рад ним спо соб но сти ма глу вих рад ни-
ка, јер не гре ше у ра ду (p=0.007) ви ше од рад ни ка оп ште по пу ла ци је, 
уред ни су (p≤0.000), од го вор ни (p=0.028), за ин те ре со ва ни (p=0.009) и 
са мо стал ни у ра ду (p≤0.000), схва та ју рад не оба ве зе (p≤0.000) и по ли ти-
ку фир ме (p=0.001), мо гу ра ди ти све по сло ве (p≤0.000) и на пре до ва ти у 
ка ри је ри по вер ти ка ли тј. по ста ти ше фо ви (p=0.001). 



Марина Радић Шестић и сар.488

Та бе ла 9 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма со ци јал ним  
ко ме тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су на тип пред у зе ћа

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ТИП
ПРЕДУЗЕЋА

Н Ранг Х df п

Био на па у зи др жав на
при ват на

116
64

92.91
86.13 2.363 1 0.124

Пру жио по моћ др жав на
при ват на

116
64

98.48
76.03 13.587 1 0.000

Кон фликт ни су др жав на
при ват на

116
64

97.85
77.18 9.454 1 0.002

По себ не ра ди о ни це др жав на
при ват на

116
64

97.04
78.64 6.252 1 0.012

Ве ћи на их не при-
хва та

др жав на
при ват на

116
64

94.08
84.02 1.957 1 0.162

Раз лог за по шља ва ња др жав на
при ват на

116
64

94.50
83.25 2.053 1 0.152

Осе ћа ње при су сре ту 
са глу вом осо бом

др жав на
при ват на

116
64

100.65
72.11 16.278 1 0.000

шта глу ва осо ба осе ћа др жав на
при ват на

116
64

92.67
86.56 0.737 1 0.391

Шта ко ле ге осе ћа ју др жав на
при ват на

116
64

95.54
81.36 3.316 1 0.069

Ка ко сте упо зна ти са 
глу во ћом 

др жав на
при ват на

116
64

94.21
83.78 2.259 1 0.133

По ха дја ње кур са ге-
стов не ко му ни ка ци је

др жав на
при ват на

116
64

98.82
75.42 9.910 1 0.002

Ру ко во ди о ци из др жав них пред у зе ћа би по мо гли (p≤0.000) глу вом 
са рад ни ку на рад ном ме сту, сма тра ју да ни су кон фликт ни (p=0.002) и 
да им ни су по треб не за штит не ра ди о ни це (p=0.012). Пре ма глу вој осо би 
га је осе ћа ње сим па ти је (p≤0.000) и по ха ђа ли би курс ге стов не ко му ни-
ка ци је (p=0.002) ко ји би им по мо гао у ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји и са-
рад њи на по слу (Та бе ла 9).

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да не по сто је ста ти сти чи зна-
чај не раз ли ке у оп штим ста во ви ма (p=0.617), ста во ви ма пре ма рад ним 
(p=0.916) и со ци јал ним (p=0.794) ко ме тен ци ја ма глу вих и на глу вих 
осо ба у од но су на ста ро сну доб ру ко во ди ла ца.

Гло бал ни ста во ви ру ко во ди ла ца у од но су на сте пен обра зо ва ња, 
при ка за ни у Та бе ли 10, ука зу ју да се ста ти стич ки зна чај на раз ли ка ја-
вља је ди но у ста во ви ма ру ко во ди ла ца пре ма со ци јал ним ко ме тен ци ја ма 
глу вих осо ба, док на оп ште ста во ве и ста во ве пре ма рад ним ком пе тен-
ци ја ма глу вих осо ба не ути че сте пен обра зо ва ња ру ко во ди ла ца. Нај по-



СТАВОВИ РУКОВОДИЛАЦА ПРЕМА ЗАПОШЉАВАЊУ ГЛУВИХ ОСОБА 489

зи тив ни је ста во ве пре ма со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба има-
ју ру ко во ди о ци са сред њом струч ном спре мом, а нај не га тив ни је ста во ве 
има ју ру ко во ди о ци са тре ћим сте пе ном струч не спре ме тј. за на том (p 
≤0.000). 

Та бе ла 10 – Гло бал ни ста во ва ру ко во ди ла ца 
у од но су на сте пен обра зо ва ња

ГЛО БАЛ НИ 
СТАВОВИ

СТЕ ПЕН 
ОБРА ЗО ВА ЊА

Н Ранг Х df п

ОП ШТИ 
СТА ВО ВИ

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

83.96
95.17
88.71
87.93

0.941 3 0.816

РАД НЕ
СПОСОБНОСТИ

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

88.92
92.75
76.86
97.89

4.233 3 0.237

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

66.13
103.92
74.12
92.08

11.231 3 0.011

Та бе ла 11 – Ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма со ци јал ним  
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба у од но су  

на сте пен обра зо ва ња

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СТЕ ПЕН  
ОБРА ЗО ВА ЊА

Н Ранг Х df п

Конфликтни су
за нат

сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

67.88
86.09
86.69

102.54
8.979 3 0.030

Већина их не 
прихвата

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

77.00
102.77
75.33
90.32

10.212 3 0.017

Шта глува особа 
осећа према 

општој популацији

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

60.58
113.68
77.10
80.37

28.661 3 0.000

Шта колеге 
осећају према 

глувој популацији

за нат
сред ња
ви ша

ви со ка

12
66
42
60

89.33
108.47
59.56
92.63

24.703 3 0.000
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Ре зул та ти у Та бе ли 11 по твр ђу ју да ру ко во ди о ци са сред њом струч-
ном спре мом има ју нај по зи тив ни ји од нос пре ма со ци јал ним ком пе-
тен ци ја ма глу вих осо ба. Од но сно, они сма тра ју да би ве ћи на рад ни ка у 
фир ми при хва ти ла глу ве осо бе (p=0.017), да њи хо ве ко ле ге има ју по зи-
тив на осе ћа ња (p≤0.000) пре ма глу вим осо ба ма, и да глу ве осо бе има ју 
по зи тив на осе ћа ња пре ма осо ба ма оп ште по пу ла ци је. Ру ко во ди о ци са 
ви со ким обра зо ва њем (фа кул те том) ве ру ју да глу ве и осо бе ни су кон-
фликт не (p=0.030). 

Та бе ла 12 – Ко ре ла ци о ни од но си из ме ђу оп штих ста во ва  
и ста во ва ру ко во ди ла ца пре ма рад ним и со ци јал ним  

ком пе тен ци ја ма глу вих рад ни ка

КО РЕ ЛА ЦИ ЈЕ ОП ШТИ
СТАВ

РАД НЕ
СПОСОБНОСТИ

СО ЦИ ЈАЛ НЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ОП ШТИ
СТАВ

р
п
Н

1.000
.

180

.578(**)
.000
180

.561(**)
.000
180

РАД НЕ 
СПОСОБНОСТИ

р
п
Н

.578(**)
.000
180

1.000
.

180

.636(**)
.000
180

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

р
п
Н

.561(**)
.000
180

.636(**)
.000
180

1.000
.

180

Ме ре ко ре ла ци је по твр ђу ју ста ти стич ки зна чај ну по ве за ност оп-
штих ста во ва са ста во ви ма ру ко во ди ла ца пре ма рад ним (р=0.578) и 
со ци јал ним ком пе тен ци ја ма (р=0.561) глу вих рад ни ка. По себ но је на-
гла ше на по ве за ност ста во ва ру ко во ди ла ца пре ма рад ним и со ци јал ним 
ком пе тен ци ја ма (p=0.636) глу вих осо ба (p≤0.000).

Та бе ла 13 – По зна ва ње глу ве осо бе и ста во ви ру ко во ди ла ца  
пре ма њи хо вим рад ним и со ци јал ним ком пе тен ци ај ма

па ро ви
РАД НЕ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ/
дружење

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ/

дружење
З
п

-11.640(а)
0.000

-11.638(а)
0.000

Глу ву осо бу по зна је све га 70 или 38,9% ру ко во ди ла ца. На осно ву 
Wil co xon Ранг Те ста утвр ђе но је да ру ко во ди о ци ко ји по зна ју глу ву осо-
бу има ју по зи тив ни је ми шље ње о њи хо вим рад ним (p≤0.000) и со ци-
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јал ним (p≤0.000) ком пе тен ци ја ма од ру ко во ди ла ца ко ји их не по зна ју. 
Очи глед но је да по зна ва ње осо бе по ве ћа ва по зи тив ну пер цеп ци ју рад-
них спо соб но сти глу вих осо ба ко је смо про це њи ва ли (Та бе ла 13).

Та бе ла 14 – Дру же ње са глу вом осо бом и ста во ви ру ко во ди ла ца пре ма 
њи хо вим рад ним и со ци јал ним ком пе тен ци ја ма

па ро ви
РАД НЕ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ/
познавање

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ/

познавање
З
п

-11.640(а)
0.000

-11.638(а)
0.000

Од уку пр ног бро ја ис пи та ни ка са мо се 36 или 20% ру ко во ди ла ца 
дру жи са глу вим осо ба ма. На осно ву Wil co xon Ранг Те ста про на ђе но је 
да ру ко во ди о ци ко ји се дру же са глу вим осо ба ма има ју по зи тив ни је ми-
шље ње о њи хо вим рад ним и со ци јал ним ве шти на ма од ру ко во ди ла ца 
ко ји се не дру же са њи ма. Као и по зна ва ње, дру же ње по ве ћа ва по зи тив-
ну пер цеп ци ју рад них спо соб но сти глу вих осо ба ко је смо про це њи ва ли 
(p≤0.000) (Та бе ла 14). 

Та бе ла 15 – Ис ку ство у ра ду са глу вом осо бом и ста во ви  
ру ко во ди ла ца пре ма њи хо вим рад ним  

и со ци јал ним ком пе тен ци ја ма

па ро ви
РАД НЕ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ/
искуство у раду

СО ЦИ ЈАЛ НЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ/

искуство у раду
З
п

-11.639(а)
0.000

-11.638(а)
0.000

Осред ње или ве ли ко ис ку ства у ра ду са глу вим осо ба ма има 26 или 
14.5% ру ко во ди ла ца. Ис ку ство у ра ду са глу вим осо ба ма, та ко ђе, до при-
но си по зи тив ним ста во ви ма ру ко во ди ла ца пре ма њи хо вим рад ним и со-
ци јал ним ком пе тен ци ја ма (p≤0.000) (Та бе ла 15).
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ДИ СКУ СИ ЈА

Уло га ру ко во ди ла ца је ве о ма ва жна у раз во ју и им пле мен та ци ји по-
слов не по ли ти ке и прак се усме ре не ка за по шља ва њу глу вих осо ба. Уко-
ли ко ру ко во де ћи ка дар има по зи ти ван од нос пре ма за по шља ва њу глу-
вих осо ба, уто ли ко ће и оста ли чла но ви рад не ор га ни за ци је би ти ото вре-
ни ји да их по др же и са ра ђу ју са њи ма.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да ру ко во ди о ци на раз ли чи тост глу-
вих осо ба ре а гу ју сле де ћим емо ци ја ма: сим па ти јом (57 или 31.7%), не-
ла год но шћу (55 или 30.5%) и са жа ље њем (47 или 26.1%). Осе ћа ње не-
ла год но сти пре ма глу вим осо ба ма ја вља се због оте жа не ко му ни ка ци је, 
про ду же ног вре ме на раз ме не ин фор ма ци ја и на прег ну то сти ко ја пра ти 
уче шће. Са жа ље ње је осе ћа ње ко је да је не га тив ну ко но та ци ју ста ву пре-
ма спо соб но сти ма глу вих осо ба. Осо ба са осе ћа њем са жа ље ња има по-
тре бу да их за шти ти или ис кљу чи из рад не сре ди не, јер ни су спо соб ни да 
оба вља ју рад не ак тив но сти због оме те но сти. Пре за шти ћи ва ње и ис кљу-
чи ва ње има ју не га тив ну ко но та ци ју ко ја по вла чи за со бом ло ши је рад не 
и со ци јал не ком пе тен ци је глу вих осо ба. 

По ло ви на узор ка је за ин те ре со ва но да по ха ђа курс ге сто ве ко му ни-
ка ци је, док 55 или 30.6% ру ко во ди ла ца не мо же да до не се од лу ку. За ин-
те ре со ва ност за уче ње ге стов не ко му ни ка ци је ука зу је да ру ко во ди о ци 
же ле да раз ви ју бо љу и успе шни ју ко му ни ка ци ју са глу вим осо ба ма. 

Пол ру ко во ди ла ца ге не рал но не ути че на ста во ве пре ма за по шља-
ва њу глу вих осо ба, ма да је при сут на тен ден ци ја да ру ко во ди о ци жен-
ског по ла има ју не што по зи тив ни је од но се пре ма рад ним и со ци јал ним 
ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба од ру ко во ди ла ца му шког по ла. За раз ли ку 
од ко ле га му шког по ла, ру ко во ди о ци жен ског по ла сма тра ју да су глу-
ви рад ни ци про дук тив ни, бр зи и од го вор ни у ра ду, да не гре ше ви ше од 
рад ни ка оп ште по пу ла ци је и да се мо гу да ље обра зо ва ти. Та ко ђе има ју 
по зи тив ни је ми шље ње о њи хо вим со ци јал ним ком пе тен ци ја ма. Ова тен-
ден ци ја је при ме ће на и у ис тра жи ва њи ма Si per ste i na (2006), Pitt-Cat so-
up he sa и But ter wort ha (1996). 

Ме ђу тим, ру ко во ди о ци му шког по ла се раз ли ку ју од ко ле ги ни ца 
жен ског по ла у то ме што ве ру ју да глу ве осо бе мо гу би ти ру ко во ди о-
ци. Пред ра су де ова квог ти па су от кри ве не у сту ди ји Сто не и Цо лел ла 
(1996), а прав да ју се не мо гућ но шћу глу ве осо бе да оства ри усме ну/вер-
бал ну или те ле фон ску ко му ни ка ци ју са дру гим осо ба ма оп ште по пу ла-
ци је. Јед на од пред ра су да ко ја вла да ме ђу пред став ни ци ма оп ште по-
пу ла ци је је да глу ве осо бе ко му ни ци ра ју ис кљу чи во ге стом. Ме ђу тим, 
зна тан број глу вих осо ба по ред ге стов не ко му ни ка ци је успе шно ко ри сте 
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и вер бал ну ко му ни ка ци ју са мо ако је оства рен кон такт очи ма. На осно-
ву фа ци јал не екс пре си је и шчи та ва ња са уса на са го вор ни ка глу ве осо-
бе успе шно раз ме њу ју ин фор ма ци је и оства ру ју со ци јал не ин тер ак ци је 
(Ра дић Ше стић, 2002: 210). 

Ру ко во ди о ци из Бе о гра да има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма за по-
шља ва њу глу вих осо ба, од но сно, пре ма њи хо вим рад ним и со ци јал ним 
ком пе тен ци ја ма од ру ко во ди ла ца из уну тра шњо сти (Ле ско вац, Ниш, 
Кру ше вац). Ру ко во ди о ци из Бе о гра да сма тра ју да су глу ве осо ба бр зе у 
ра ду, схва та ју рад не оба ве зе и мо гу оба вља ти све по сло ве. Lee, New man 
(1995) Yelin и Tru pin (2000) су утвр ди ли да је око 72% ис пи та них пред-
у зе ћа оце ни ло рад не ком пе тен ци је глу вих рад ни ка оце ном од ли чан или 
до бар. Бр зо су на пре до ва ли у по слу и има ли исти или ни жи број из о ста-
на ка са по сла не го рад ни ци оп ште по пу ла ци је.

По зи тив ни ја осе ћа ња ру ко во ди ла ца из Бе о гра да од ру ко во ди ла ца из 
уну тра шњо сти ма ни фе сто ва ла су се же љом да по мог ну, ве ро ва њем да 
глу ве осо бе га је сим па ти је пре ма њи ма и да њи хо ве ко ле ге та ко ђе има ју 
по зи тив не емо ци је пре ма глу вим осо ба ма, по ха ђа ли би курс ге стов не 
ко му ни ка ци је, сма тра ју да глу ве осо бе ни су кон фликт не и ра до би ра ди-
ли са њи ма у ис тој фир ми. Сту ди ја ко ју је спро вео Ун гер (2002) ука зу је 
да је је дан од раз ло га због че га по сло дав ци не за по шља ва ју глу ве осо бе 
ре ак ци ја са рад ни ка на по слу. По сло дав ци и ру ко во ди о ци ве ру ју да њи-
хо ви са рад ни ци има ју по зи тив не ста во ве пре ма со ци јал ним ком пе тен-
ци ја ма глу вих осо ба та ко да ова прет по став ка ни је по твр ђе на у на шем 
ис тра жи ва њу. 

Ру ко во ди о ци др жав них пред у зе ћа има ју по зи тив ни је оп ште ста во-
ве, ста во ве пре ма рад ним и со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба, 
од но сно пре би их за по сли ли не го ру ко во ди о ци из при ват них пред у зе ћа. 
Они ве ру ју да глу ве осо бе не гре ше у ра ду ви ше од рад ни ка оп ште по-
пу ла ци је, да су уред ни, од го вор ни, за ин те ре со ва ни и са мо стал ни у ра ду, 
да схва та ју рад не оба ве зе и по ли ти ку пред у зе ћа, да мо гу ра ди ти све по-
сло ве и на пре до ва ти у ка ри је ри, тј. по ста ти ру ко во ди о ци. За раз ли ку од 
ру ко во ди ла ца при ват них пред у зе ћа, ру ко во ди о ци из др жав них пред у зе-
ћа има ју осе ћа ње сим па ти је пре ма глу вим осо ба ма, ра ди ли би за јед но 
са њи ма, по мо гли би им да се сна ђу у по слу, по ха ђа ли би курс ге стов не 
ко му ни ка ци је ка ко би се лак ше спо ра зу ме ва ли и са ра ђи ва ли. 

Ме ђу тим, у раз ви је ним зе мља ма при ват на пред у зе ћа су по ка за ла ве-
ћу флек си бил ност у за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, па и глу вих 
осо ба, не го код нас. Пре ма ис тра жи ва њу Bruye` re (2000) 81% по сло да-
ва ца у при ват ном сек то ру, на ро чи то топ ме на џе ри, за ин те ре со ва ни су за 
ефи ка сно сма ње ње ба ри је ра у за по шља ва њу осо ба са оме те но шћу, док 
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је 62% спрем но да обез бе ди обу ку осо бља у ци љу ме ња ња ста во ва пре ма 
осо ба ма са оме те но шћу, а 59% је из ра зи ло же љу за мен тор ским ра дом 
са осо ба ма са оме те но шћу.

Сте пен обра зо ва ња ру ко во ди ла ца ути че на ста во ве пре ма со ци јал-
ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба. Нај по зи тив ни је ста во ве пре ма со ци-
јал ним ком пе тен ци ја ма има ју ру ко во ди о ци са сред њом струч ном спре-
мом, а нај не га тив ни је има ју ру ко во ди о ци са тре ћим сте пе ном струч не 
спре ме тј. за на том. Ру ко во ди о ци са тре ћим сте пе ном струч не спре ме 
су вла сни ци за нат ских рад њи као што су ауто ме ха ни чар ска, ауто ла ки-
рер ска, фри зер ски са ло ни и сл. Глу ве осо бе се у знат ном бро ју оспо со-
бља ва ју та ко ђе за не ки од на ве де них за на та. Не га ти ван став по сло да ва-
ца са за на том пре ма глу вим осо ба ма мо же има ти функ ци ју од бра не тј. 
не га ти ван став пре ма не кој осо би или гру пи слу жи очу ва њу и по ве ћа њу 
са мо по што ва ња. 

Ру ко во ди о ци са сред њом шко лом се раз ли ку ју од дру гих ру ко во ди-
ла ца по то ме што сма тра ју да би ве ћи на рад ни ка у пред у зе ћу при хва ти-
ла глу ве осо бе, да њи хо ве ко ле ге има ју по зи тив на осе ћа ња пре ма глу вим 
осо ба ма, и да глу ве осо бе има ју по зи тив на осе ћа ња пре ма осо ба ма оп-
ште по пу ла ци је. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да по зна ва ње, дру же ње и ис ку-
ство у ра ду са глу вим осо ба ма по зи тив но ути чу на ста во ве ру ко во ди ла ца 
пре ма њи хо вом за по шља ва њу. По сло дав ци ко ји су јед ном ан га жо ва ли 
глу ве рад ни ке на ста вља ли су са том прак сом. На су прот то ме, по сло-
дав ци ко ји су има ли огра ни че но или ни ка кво ис ку ство у за по шља ва њу 
глу вих осо ба из ра жа ва ли су за бри ну тост због без бед но сти чла но ва ко-
лек ти ва (Gil bri de, Sten srud, Van der go ot, Gol den, 2003; Graf fam, Smith, 
Shinkfield Pol zin, 2002; Levy, Jes sop, Rim mer man, Levy, 1992). 

У на шем ис тра жи ва њу са мо 26 или 14.5% ру ко во ди ла ца има ис ку-
ство у ра ду са глу вим осо ба ма, чи ме је по твр ђе на чи ње ни ца о ни ској 
сто пи за по сле но сти глу вих осо ба и не по зна ва њу рад них и со ци јал них 
ком пе тен ци ја ове по пу ла ци је.

Раз ло зи због ко јих би нај ве ћи број ру ко во дла ца за по сли ло глу ве је су 
њи хо ва струч ност, по слов не олак ши це за пред у зе ће или со ци јал на ин те-
гра ци ја глу вих осо ба. Сви раз ло зи има ју по зи тив ну ко но та ци ју а по да ци 
са тр жи шта ра да ука зу ју да се глу ве осо бе нај лак ше за по шља ва ју у од-
но су на осо бе са дру гим ти по ви ма оме те но сти (Ле у тар, Ми лић Ба бић, 
2008; Ра дић Ше стић, 2002).
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ЗА КЉУ ЧАК

Ис пи ти ва њем ста во ва ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих 
осо ба утвр ђе но је да по зна ва ње, дру же ње или ис ку ство у ра ду са глу-
вим осо ба ма де лу је по зи тив но на ста во ве свих ру ко во ди ла ца. Не по сре-
дан кон такт омо гу ћа ва да се бо ље упо зна ју рад не и со ци јал не спо соб но-
сти глу вих осо ба и ре ал ни је вред ну ју. Про це ном емо ци о нал не ди мен-
зи је ста ва ру ко во ди ла ца пре ма за по шља ва њу глу вих осо ба ис по ље на су 
осе ћа ња сим па ти је, не ла год но сти и са жа ље ња, тј. по ме ша на (по зи тив на 
и не га тив на) осе ћа ња ко ја су по сле ди ца не до вољ ног по зна ва ња глу вих 
осо ба. Ге не рал но, пол и ста ро сна доб ру ко во ди ла ца не ути че на њи хо-
ве ста во ве пре ма за по шља ва њу глу вих рад ни ка. Ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке ја ви ле су се из ме ђу ру ко во ди ла ца из Бе о гра да и уну тра шњо сти, 
др жав них и при ват них пред у зе ћа. На и ме, ру ко во ди о ци из Бе о гра да и 
из др жав них пред у зе ћа има ју по зи тив ни је ста во ве пре ма за по шља ва њу 
глу вих осо ба од ко ле га из уну тра шњо сти и при ват них пред у зе ћа. Сте пен 
обра зо ва ња ру ко во ди ла ца је ути цао на ста во ве пре ма рад ним и со ци јал-
ним ком пе тен ци ја ма глу вих осо ба та ко што су ру ко во ди о ци са сред њом 
струч ном спре мом по ка за ли нај по зи тив ни је ста во ве, а ру ко во ди о ци са 
тре ћим сте пе ном обра зо ва ња нај не га тив ни је ста во ве.

ПРЕ ПО РУ КЕ

Ре зул та ти на ше сту ди је на во де на по тре бу за под сти ца њем низ ак-
тив но сти ко је има ју за циљ про ме ну ста ва, по на ша ња, на ви ка и ис ку ства 
ру ко во ди ла ца у за по шља ва њу глу вих осо ба. Оне тре ба да бу ду до бро при-
пре мље не, ор га ни зо ва не и си сте мат ски спро ве де не. Пред ло же не ак тив-
но сти тре ба да укљу че еду ка ци ју по сло да ва ца о рад ним и со ци јал ним по-
тен ци ја ли ма глу вих осо ба. Еду ка ци ја се мо же спро ве сти на ви ше ни воа, 
од ин фор ма тив них бро шу ра до се ри ја ла обра зов них еми си ја у свим ме-
ди ји ма о то ме ка ко се глу ве осо бе обра зу ју, про фе си о нал но оспо со бља ва-
ју, спо ра зу ме ва ју и сл. За тим, упо зна ва ње по сло да ва ца са пред ра су да ма о 
глу вим рад ни ци ма, по пут то га да су не про дук тив ни, да не мо гу би ти део 
ти ма, да не схва та ју по ли ти ку фир ме, да су не по у зда ни, да од ла зе на бо-
ло ва ње че шће не го рад ни ци оп ште по пу ла ци је, да је при ла го ђа ва ње рад-
ног ме ста ску по итд. Та ко ђе, тре ба обез бе ди ти до ступ не и крат ке кур се ве 
ге стов не ко му ни ка ци је. Ге стов на ко му ни ка ци ја глу вих осо ба је на ста ла 
на осно ву при род них ге сти ку ли ра ју ћих по кре та ко ји су свој стве ни ве ћем 
бро ју љу ди. Го вор те ла, фа ци јал на екс пре си ја и ми ми ка до пу њу ју ин фор-
ма ци ју ко ју ша ље по је ди нац оп ште по пу ла ци је глу вом по је дин цу. 
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По ред квот ног си сте ма за по шља ва њу у све ту по сто је и дру ги по-
др жа ва ју ћи си сте ми ко ји олак ша ва ју осо ба ма са оме те но шћу да до ђу 
до рад ног ме ста. Во лон тер ски си стем, ме шо ви ти си стем за по шља ва ња, 
про гра ми са мо за по шља ва ња глу вих осо ба тре ба да по мог ну и њи ма и 
по сло дав ци ма. Глу вим осо ба ма пру жа ју мо гућ ност да до ђу до за по сле-
ња, а по сло дав ци ма да их упо зна ју као ко ле ге. На рав но би тан фак тор 
је и вре ме. Ко ли ко ду го тре ба да тра је про цес еду ка ци је и де ми сти фи-
ка ци је спо соб но сти и мо гућ но сти глу вих осо ба? Од го вор би био кон ти-
ну и ра но, у скла ду са пер ма нент ним по тре ба ма за обра зо ва њем сва ке 
за по сле не осо бе ко ја же ли да за др жи и на пре ду је у по слу.
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ATTITUDES OF MANAGERS TOWARD EMPLOYMENT 
OF DEAF PERSONS
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BILJANA MILANOVIĆ DOBROTA

1 Faculty for Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

The overall objective of this research was to assess the attitudes of 
managers from Serbia toward employment of deaf persons. Sample is defined 
by the criteria of random selection of respondents, ie. 180 managers of 
state and private business organizations. We used Questionnaire for assess 
attitudes of employers towards hiring persons with disabilities. In order to 
determine the significance of the relationship between independent and 
dependent variables were used nonparametric tests (Kruskal Wallis test and 
Wilcoxon Signed Ranks test) and correlation coefficient. The results suggest 
that knowledge, social contacts or experience in working with deaf persons 
act positively on the attitudes of leaders in Belgrade and the interior. The 
direct contact allows you to learn more about the working and social skills 
of deaf persons and realistically evaluate their results.

KEYWORDS: attitudes, employment, managers, deaf and hard of 
hearing persons
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ПРОБЛЕМИ МЕРЕЊА У СУРДОПСИХОЛОГИЈИ

Сања Димоски

Факлутет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београду

Овај рад ба ви се про бле мом ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји. Овој те ми при-
сту па се кроз исто риј ску при зму, при ка зу ју ћи раз вој сур доп си хо ло ги је кроз 
раз вој ме ре ња у овој обла сти. Да је се пре глед ин стру ме на та (за ме ре ње ин те-
ли ген ци је и ме ре ње ка рак те ри сти ка лич но сти) ко ри шће них од са мих по че-
та ка ис тра жи ва ња, па све до оних ко ји су да нас у упо тре би. Ди ску ту ју се ме-
то до ло шки про бле ми у пси хо ло ги ји и сур доп си хо ло ги ји (уче шће ис пи ти ва ча, 
да ва ње дру штве но по жељ них од го во ра). Рад је на ро чит зна чај дао спе ци фич-
ним про бле ми ма у ис тра жи ва њу глу вих и на глу вих осо ба (ко ри шће ње ин стру-
ме на та ори ги нал но кон сту и са них за чу ју ћу по пу ла ци ју, груп но те сти ра ње, 
ути цај вер бал ног фак то ра, не до ста так аде кват не стан дар ди за ци је итд.). 
Рад је дао при каз ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји у на шој сре ди ни. Ди ску си ја и 
за кључ ци о овом про бле му узи ма ју у об зир чи ње ни цу да је сур доп си хо ло ги ја 
мла да на уч на ди сци пли на и да је нео п ход но си сте ма тич но и стпљи во раз ви-
ја ње ње ног ме то до ло шког апа ра та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ме ре ње, пси хо ло шки мер ни ин стру мен ти, ис тра жи ва-
ње глу вих и на глу вих осо ба;

УВОД

Про блем на уч ног са зна ња уско је ве зан за за до во ље ње ни за епи сте-
мо ло шких кри те ри ју ма (оп штост, објек тив ност, си сте ма тич ност, пре-
ци зност, по у зда ност), а за до во ље ње ових кри те ри ју ма пред у слов је ко ји 
не ко са за ње чи ни на уч ним. Је ди но на овај на чин, сам тра ју ме то до ло зи, 
до ла зи се до на уч них исти на, што је циљ на у ке као та кве.

Раз вој сур доп си хо ло ги је, мла де ди сци пли не пси хо ло ги је, за по чи ње 
слич но као и раз вој са ме пси хо ло ги је, пр вим ем пи риј ским ис тра жи ва-
њи ма пре не пун век. Раз вој сур доп си хо ло ги је, за пра во за по чи ње раз во-
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јем ме ре ња. Ме то до ло ги ја ко ја ће аде кват но из у ча ва ти пред мет сур доп-
си хо ло ги је по сте пе но се раз ви ја кроз спро во ђе ње ис тра жи ва ња у овој 
обла сти и кри тич ко ди ску то ва ње истих.

За про блем овог ра да ода бра ли смо ме ре ње јер је то про цес мно го-
стру ко де тер ми ни сан те о риј ским, ме то до ло шким и прак тич ним им пли-
ка ци ја ма, те илу стра тив но при ка зу је по зи ци ју ове мла де дру штве но-ху-
ма ни стич ке ди сци пли не.

Са ме по чет ке кон сти ту и са ња пси хо ло ги је пра ти ло је по ста вља ње 
пи та ња о мо гућ но сти ма ме ре ња пси хо ло шких по ја ва на на чин сли чан 
ме ре њу у при род ним на у ка ма. Мер љи вост под ра зу ме ва мо гућ ност да се 
да том свој ству по ја ве (ва ри ја бле), у да тој си ту а ци ји, јед но знач но при пи-
ше од ре ђе на број на вред ност. По сти гун ти мер љи вост по ја ва у пси хо ло-
ги ји, од у век је био им пе ра тив ко јем се те жи ло. Упр кос чи ње ни ци да су 
ва ри ја бле ко је из у ча ва пси хо ло ги ја сло же не струк ту ре, те их је те шко 
ме ри ти, исто риј ски гле да но афир ма ци ја пси хо ло ги је као на у ке се оства-
ри ва ла и пре ко раз во ја ме ре ња. Од ме ре ња у пси хо фи зи ци (ме ре ња јед-
но став них осе та), пре ко обла сти ког ни ци је (ме ре ње ин те ли ген ци је Би не 
Си мо но вом ска ло ма), со ци јал не пси хо ло ги је (ме ре ње со ци јал них ста во-
ва ска ла ма ста во ва), те раз во ја пси хо ме три је и пси хо ди јаг но сти ке – био 
је то пут раз во ја са ме пси хо ло ги је.

У нај ши рем зна че њу, ме ре ње је при да ва ње бро је ва објек ти ма и до га-
ђа ји ма у скла ду са не ким пра ви лом (Сти венс, на ве де но пре ма Ха вел ка 
и сар. 1998). Ова пра ви ла, из ме ђу оста лог тре ба да обез бе де пре ци зност, 
од но сно по но вљи вост - мо гућ ност да се у по но вље ном ме ре њу до би ју 
исте или вр ло бли ске вред но сти ме ре не по ја ве. Ме ре ње у пси хо ло ги је 
тре ба да обез бе ди јед но знач ност до би је них ме ра, об јак тив ност, пре ци-
зност, по у зда ност и ва лид ност.

Ме то до ло шки про бле ми у пси хо ло ги ји, па та ко и сур доп си хо ло ги-
ји су мно го број ни и ра зно вр сни. Је дан од зна чај них је окол ност да је у 
по је ди ним вр ста ма ме ре ња сам чо век, ис тра жи вач - мер ни ин стру мент. 
Осим што, без об зи ра ко ли ко тре ни ран (нпр. у оп сер ва ци ји), чо век ни-
је пот пу но ва љан ин стру мент, он сво јим по на ша њем или при су ством у 
си ту а ци ји ме ре ња ну жно ути че на сте пен ег закт но сти до би ја них по да-
та ка. Ме то до ло шке те шко ће иза зва не уче шћем ис пи ти ва ча сре ће мо у 
раз ли чи тим вр ста ма пси хо ло шких ис тра жи ва ња, од екс пе ри мен тал них, 
пре ко на уч ног по сма тра ња, па све до оних ко ја се спро во де ин тер вју ом, 
ска лом про це не или ан ке том.

С дру ге стра не, по је ди нац, као пред мет ин те ре со ва ња пси хо ло ги је, 
чи је осо би не, спо соб но сти, ве шти не, по на ша ње, пси хо ло шко ме ре ње 
пре тен ду је да утвр ди, мо же би ти склон из ра жа ва њу дру штве но по жељ-
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них од го во ра, си му ла ци ји или ди си му ла ци ји симп то ма и сл. Код осо бе 
оште ће ног слу ха, осим на ве де ног, мо же се сре сти и те шко ћа у ин тро-
спек ци ји, ар ту ку ла ци ји и екс пре си ји соп стве них ин тим них до жи вља ја, 
емо ци ја или ми сли, као и те шко ће у са мо про це ни (што је при сут но на-
ро чи то код де це).

На кон пре ва зи ла же ња по чет них ди ле ма у ве зи мо гућ но сти ме ре ња 
пси хо ло шких фе но ме на, да нас, ка да је њи хо во ме ре ње уоби ча је но, као 
основ но пи та ње оста је – ко ји је ни во ме ре ња мо гу ће обез бе ди ти. Сти-
венс раз ли ку је че ти ри ни воа ме ре ња ко је мо же обез бе ди ти од ре ђе ни 
мер ни ин стру мент: но ми нал ни, ор ди нал ни, ин тер вал ни и ра цио. За по-
тре бе овог ра да до вољ но је на гла си ти да се у пси хо ло ги ји че сто ко ри сте 
ор ди нал ни и ин тер вал ни на чи ни ме ре ња. За ин тер вал ни на чин ме ре ња 
(нпр. те сто ви за ме ре ње ин те лиг не ци ји ко ји ре зул та те из ра жа ва ју пу тем 
ко е фи ци јан та ин те ли ген ци је) под ра зу ме ва се ко ри шће ње, осим не па ре-
ме триј ских ста ти стич ких тех ни ка, у од ре ђе ним си ту а ци ја ма и мно гих 
па ра ме триј ских, ко је се за сни ва ју на прет по став ци о нор мал ној ди стри-
бу ци ји ме ре ног свој ства. 

Раз вој ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји

Сва ка ко ни је слу чај но што се оцем сур доп си хо ло ги је сма тра Ру долф 
Пин тер (Ru dolf Pin ter), ис тра жи вач ко ји је упра во по ку ша јем ме ре ња у 
обла сти сур доп си хо ло ги је за до био ово по ча сно зва ње. Са ми за че ци раз-
во ја ове на уч не ди сци пил не, ве за ни су за им пе ра тив ме ре ња ко ји мла-
дим на уч ним ди сци пил на ма тра ди ци о нал но до но си епи тет на уч но сти.

Ипак, не тре ба за не ма ри ти пе ри од ко ји је не по сред но прет хо дио 
Пин те ро вим (1915) и Пит не ро вим и Па тер со но вим (Pin ter and Pa ter-
son, 1917) ис тра жи ва њи ма ин те лек ту ал них спо бо но сти глу ве де це. То је 
пе ри од по ку ша ја ко ри шће ња Би не Си мо но ве ска ле за ме ре ње ин те ли-
ген ци је (Го да ро ва вер зи ја) у ме ре њу ин те ли ген ци је глу ве де це што је во-
ди ло по гре шним за кључ ци ма о њи хо вој мен тал ној ре та ра да ци ји, те кри-
тич ком при спи ти ва њу ре зул та та и од у ста ја њу од кор шће ња ове ска ле. 
Та да се пр ви пут на мет ну ло зна чај но ме то до ло шко пи та ње о по год но сти 
ин стру ме на та ко ји су кон стру и са ни за чу ју ћу по пу ла ци ју, за пси хо ло-
шко ис пи ти ва ње по пу ла ци је оште ће ног слу ха. Овај тренд – ко ри шће ње 
ин стру ме на та ко ји су ори ги нал но кон стру и са ни за ме ре ње ин те ли ген-
ци је осо ба очу ва ног слу ха, за ме ре ње ин те ли ген ци је глу вих, ко јим је и 
по че ло ме ре ње у сур доп си хо ло ги ји, одр жао се до да на шњих да на.

Све до да на шњих да на, фре квент на је упо тре ба те сто ва спо соб но-
сти ко ји су кон стру и са ни за по пу ла ци ју чу ју ћих: Век сле ро ва ска ла (Wec-
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hsler In tel li gen ce Sca le), Ра ве но ве про гре сив не ма три це (Ra ven pro gres-
si ve ma tri ces), Гу ди наф цр теж људ ске фи гу ре (Go o de no ught Draw-A-Man 
Test) и тд. Њи хо ва мо ди фи ка ци ја и адап та ци ја при упо тре би са глу вим 
ис пи та ни ци ма углав ном се сво ди на се лек ци ју за да та ка, по јед но ста-
вља ње упут ста ва, а нај че шће да ва ње и ве бал не и ге стов не ин струк ци је 
(уоби ча је но је ко ри шће ње ASL – Ame ri can Sing Lan gu a ge).

Ко ри шће ње те сто ва спо соб но сти, ори ги нал но кон стру и са них за ме-
ре ње спо соб но сти глу вих ис пи та ни ка или ис пи та ни ка са про бле ми ма у 
све ри је зич ких и ко му ни ка тив них про бел ма, по че ло је кон струк ци јом 
Пин те ро вог не вер бал ног мен тал ног те ста (Pin ter Non Ver bal Men tal Abi-
lity Test), Пин тер-Па тер со но ве ска ле (Pin ter and Pat ter son Non lan gu a ge 
Test), па све до Те ста Он та рио шко ле (On ta rio School Abi lity Exa mi na tiln, 
Amo os. H), Хи ски-Не бра ска те ста за глу ву ма лу де цу (Hi skey Ne bra ska 
Test of Le ar ning ap ti tu de), Шнај дер-Оме но вог не вер бал ног те ста ин те ли-
ген ци је (Snij ders-Oomen Non-Ver bal In tel li gen ce Test), Смит-Џон со но ве 
не вер бал не ма ни пу ла тив не ска ле (Smith-Johnson Non ver bal Per for man-
ce Sca le)....

Ис тра жи ва ња ин те ли ген ци је глу вих, гле да но кроз исто риј ску при-
зму, а пра те ћи стра ну ли те ра ту ру (на ве де но пре ма Вер нон, 2005), 
спро во ђе на су ин стру мен ти ма: Гу ди на фов тест цр те жа људ ске фи гу ре 
(Go o de no ught Draw-A-Man Test), Хи ски тест (Hi skey Test), Ран да ло ва 
ска ла(Ran dall’s Island Se ri es), Ран да ло ва ма ни пу ла тив на ска ла (Ran-
dall’s Per for man ce), Ми не со та тест за пред школ ски уз раст (Min ne so ta 
Preschool test), Ме рил Пал ме ров текст (Mer rill-Pal mer Test), Грејс Ар ту-
ров тест (Gra ce Ar tur Test), Чи ка шки не вер бал ни тест (Chi ca go Non-Ver-
bal Test), Пин те ров тест ин те ли ген ци је (Pin ter IQ Test), Ле ко то ме те ров 
тест (Lec to me ter Test), Леј тер Хи ски тест (Le i ter Hi skey test)... У ра ни јим 
пе ри о ди ма, од 1930. го ди не до 1960. го ди не, у за пад ној ли те ра ту ру се 
нај фре кван ти ни је на во ди Гу ди наф цр теж људ ске фи гу ре (Go o de no ught 
Draw-A-Man Test) и Чи ка шки не вер бал ни тест (Chi ca go Non-Ver bal Exa-
mi na ti on), а од 1960-тих, пре о вла ђу је ко ри шће ње ма ни пу ла тив них ска-
ла (Per for man ce IQ test).

Осим што је из ве сни број ових ин стру ме на та ори ги нал но кон стру-
и сан за чу ју ћу по пу ла ци ју, нај ве ћи број сту ди ја под ра зу ме ва груп но те-
сти ра ње глу вих ис пи та ни ка. Овај на чин те сти ра ња но си ри зик од ја вља-
ња ко му ни ка тив них про бле ма, не мо гућ ност по што ва ња из ве сног бро ја 
пра ви ла ка да се те сти ра ње спро во ди са глу ви ма, те мо гу ћег про во ци ра-
ња од би ја ју ћег ста ва глу вих ис пи та ни ка пре ма те сти ра њу.

Овој прак си при дру жи ла се и она ко ја се ти че ко ри шће ња те сто ва 
спо соб но сти (ори ги нал но кон стру и са них за глу ве) али ко ји су стан дар-
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ди зо ва ни у зе мља ма у ко ји ма су кон стру и са ни, те се за кљу чи ва ње по не-
кад вр ши без нор ми ко је би се од но си ле на де цу и омла ди ну оште ће ног 
слу ха у дру гим сре ди на ма.

Ме то до ло шке те шко ће у ме ре њу ин те ли ген ци је глу вих осо ба, из-
ме ђу оста лог, до во де до до би ја ња раз ли чи тих на ла за о ин те ли ген ци ји 
глу вих што оте жа ва ге не ра ли за ци је и до но ше ње за кљу ча ка о овој ис пи-
ти ва ној по ја ви.

Ка да се ра ди о ин стру мен ти ма за ме ре ње лич но сти глу вих, од нај-
ра ни јих да на, па све до да нас, умно го ме се ко ри сте ин стру мен ти ори-
ги нал но кон стру и са ни за по пу ла ци ју нор мал ног слу ха. У ли те ра ту ри се 
уоби ча је но на во ди, као пр во ис тра жи ва ње лич но сти де це оште ће ног слу-
ха, оно ко је је на ма лом узор ку глу вих спро ве ла Брун свик (Brunchwig, 
1936), на кон че га је при сту пи ла кон стру и са њу ин вен та ра лич но сти на-
ме ње ног спе ци фич но глу ви ма (Per so na lity In ven tory for De af Chil dren). 
Од та да, за про це ну лич но сти глу вих, ко ри сте се и ин стру мен ти спе ци-
фич но кон стру и са ни за ову по пу ла ци ју.

Не ки од по зна ти их ауто ра ко ји су раз ви ја ли ову област сур доп си-
хо ло ги је, а ко ји су ко ри сти ли ин стру мен те на ме ње не про це ни чу ју ће 
по пу ла ци је су: Брун свик (Brunchwig, 1936), Бар кер (Bar ker, 1953), Нес 
(Nass 1964 ), Пе тро ва (Pe tro va, 1971), Мај клбаст (Mykle bust, 1964), Болт 
(Bolt, 1973).

Ме ре ње у сур доп си хо ло ги ји би ло је под ути ца јем раз во ја про јек-
тив них тех ни ка у пси хо ло ги ји и пси хо ди јаг но сти ци, те се по ја вљу ју ис-
тра жи ва ња ко ја ко ри сте ове тех ни ке, нпр. Мај клбаст (Mykle bust, Цр теж 
људ ске фи гу ре, 1964), Ле ви но ва (Le vi ne, Рор ша хов тест, 1981), а у на шој 
сре ди ни Жив ко вић (ИЕС - Ид-Его-Су пер Его тест, 1970 ) и Ра до ман (Цр-
теж љу ске фи гу ре, 1979). 

Да нас су у уоби ча је ној упо тре би, у ис пи ти ва њу со ци јал но-емо ци о-
нал ног функ ци о ни са ња глу вих сле де ћи ин стру мен ти: Ме доу-Кен да лов 
ин вен тар за про це ну со цио-емо ци о нал ног ста ту са глу вих адо ле сце на та 
(Me a dow-Ken dall So cial/Emo ti o nal As ses sment In ven tory for De af Stu-
dents, Me a dow-Or lans), Ку ћа-др во-чо век про јек тив ни тест (Ho us-Tree-
Per son) и но ви ја вер зи ја (Ki ne tic Ho u se-Tree-Per son Dra wings, Ro bert C. 
Burns), Тест апер цеп си је за де цу (Chil dren’s Ap per cep tion Test - C. A. T., 
Le o pold Bel lak and Sonya So rel Bel lak), Ин вен тар де пре сив но сти мла дих 
(Chil dren’s De pres sion In ven tory,CDI, Ko vacs), Ин стру мент за ме ре ње 
ква ли те та жи во та мла дих оште ће ног слу ха (Qu a lity-of-Li fe Me a su re for 
De af or Hard of He a ring Youth) и још мно ги дру ги. Код од ра слих глу-
вих ис пи та ни ка ко ри сти се Упит ник са мо по у зда ња од ра слих (Adult Self-
as se sment qu e sti on na i re, AP HAP, Cox and Alek san der), Ба ков ин вен тар 



Сања Димоски504

де пре сив но сти (Beck De pres sion In ven tory), Зун го ва ска ла са мо про це не 
де пре сив но сти (Zung Self-Ra ted De pres sion Sca le), Ха мил то но ва ска ла 
де пре сив но сти (Ha mil ton De pres sion Sca le) i td.

Ска ле про це не ко је по пу ја ва ју не за ви сни по сма тра чи, нпр. ва пи та-
чи ко ри сти ли су по зна ти ауто ри из ове обла сти, нпр. Шле зин гер и Ме-
доу (Schle sin ger and Me a dow, 1971), а да нас је ова прак са на ста вље на 
углав ном ка да се ра ди о раз вој ним ска ла ма и оним ко је про це њу ју по-
на ша ње глу ве де це, где се као про це њи ва чи нај че шће ко ри сте ро ди те љи 
или на став ни ци.

За про це ну по на ша ња глу ве де це, да нас се ко ри сте ска ла Ко не ро ве 
(Con ners’ Ra ting Sca les, C. Ke ith Con ners) и Ахен ба хов ин стру мент (Ac-
hen bach Child Be ha vi or Chec klist, T. M. Ac hen bach).

Са при лич ним те шко ћа ма вр ши се про це на пси хо па то ло шких ин-
ди ка то ра код по пу ла ци је глу вих. Исто риј ски је по зна то иден ти фи ко ва-
ње сур до фре ни је, ка ко ју је на звао Ба си лер (Ba si ler, 1964), по ја ве ко ја 
се сре ће код од ре ђе ног бро ја глу вих па ци је на та ко је крак те ри ше од су-
ство го во ра, сла ба со ци ја лиз ци ја, би зар но по на ша ња и тд., где по сто-
ји ри зик од по гре шног ди јаг но сти фи ко ва ња као схи зо фре ни је. Не ки 
аутор ни, (нпр. Pol land, 1998) сма тра ју да по сто ји ри зик од пре те ра ног 
ди јаг но сти фи ко ва ња пси хо па то ло ги је код осо ба оште ће ног слу ха. Да-
нас је у упо тре би је Ха ре ов ин стру мент за про це ну пси хо па ти је (Ha re’s 
Psycho patthy Chec klist-Re vi sed, PCL-R), Ска ла пси хо тич них симп то ма 
(Psycho tic’s Simp tom Rac ting Sca le), MMPA pre ve den na ASL (Mi ne so ta 
Mul tip ha sic Per so na lity In ven tory), Упит ник за ди јаг но сти ку лич но сти – 
4 (Per so na lity di ag no stic qu e sti on na i re-4 (PDQ-4)… 

Раз вој ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји ве зан је и за ко ри шће ње раз вој-
них ска ла: Вај не ланд ска ла со ци јал не зре ло сти (Vi ne land So cial Ma tu rity 
Sca le), Лин колн-Озе рец ки мо тор на раз вој на ска ла (Lin coln Ose retsky 
Mo tor De ve lop ment Sca le), Геј зе ло ва раз вој на ска ла (Ge sell De ve lo men tal 
Sca le), Беј ли је ва ска ла (Bayley Sca les of In fant De ve lop ment)...

Ме ре ње у сур доп си хо ло ги ји у на шој сре ди ни

Ме ре ње ког ни тив них спо соб но сти де це и осо ба оште ће ног слу ха, 
ме ре ње лич но сти, као и ме ре ње пси хо па то ло шких ин ди ка то ра у на шој 
сре ди ни ка рак те ри ше упо тре ба ма лог бро ја пси хо ло шких ин стру ме на-
та, као и упо тре ба ин стру мен та та ко ји ни су при ла го ђе ни за ко ри шће ње 
на по пу ла ци ји глу вих у на шој сре ди ни. 

За ме ре ње ин те ли ген ци је глу вих нај фре квент ни је се ко ри сти Век-
сле ро ва ма ни пу ла тив на ска ла, а до не кле и Хи ски Не бра ска тест. WISC 
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ска ла је стндар ди зо ва на и адап ти ра на за по тре бе у на шим усло ви ма 
(Ми клош Би ро, 1987), а ре ви ди ра на вер зи ја, РЕ ВИСК стан дар ди зо ва на 
је за по пу ла ци ју хен ди ке пи ра них (Хр њи ца и сар. 1991). Стан дар ди за ци-
ја не вер бал не скла ле РЕ ВИ СКА за глу ве ура ђе на је на ма лом узор ку, пре 
20 го ди на и ни је мно го у упо тре би. Хи ски Не бра ска тест не ма нор ме за 
на шу по пу ла ци ју глу вих. Не ма раз ви је ног ме ре ња ин те ли ген ци је од ра-
слих глу вих ис пи та ни ка.

Ме ре ње лич но сти као и ме ре ње пси хо па то ло шких ин ди ка то ра глу ве 
де це и од ра слих ис пи та ни ка у на шој сре ди ни ни је раз ви је но. У ма ло-
бој ним ис тра жи ва њи ма ко ри шће на је не ко ли ци на ин стру ме на та: про-
јек тив ни тест Ма хо вер тест цр те жа људ ске фи гу ре и Ку ћа-Др во-Чо век, 
ММПА, Ид-Его-Су пер Его тест, ска ле SCA RED (ска ла за про це ну анк-
си о зно сти) и EC BI (за про це ну по на ша ња), Ин вен тар де пре сив но сти 
мла дих, као и дру ге ска ле ко је су кон стри са не за по тре бе ад хоц ис тра-
жи ва ња. По у зда ност ових ин стру ме на та, ка да се ко ри сте на по пу ла ци-
ји глу вих ис пи та ни ка углав ном ни је ис пи ти ва на, као ни њи хо ве дру ге 
ме триј ске ка рак те ри сти ке, фа кор ска ана ли за, ни ти је би ло утвр ђи ва ња 
нор ми. Осим то га ин стру мен ти су се нај че шће ко ри сти ли без мо ди фи-
ка ци је ко ја би их при ла го ђа ва ла глу вим ис пи та ни ци ма, те је оче ки ва но 
деј ство вер бал ног фа ко тра. Не ка ис тра жи ва ња су спро во ђе на без кон-
трол не гру пе чу ју ћих ис пи та ни ка. У но ви је вре ме спро ве де но је ис тра-
жи ва ње ко је се ба ви мо гућ но сти ма при ме не Ин вен та ра де пре сив но сти 
мла дих, ауто ра Ko vacs, (Ди мо ски и сар. 2011) и Ин стру мен та за про це-
ну пој ма о се би, ауто ра March (Стој ко вић и сар. 2011) ка да се ко ри сте на 
по пу ла ци ји бе о град ских сред њо шко ла ца оште ће ног слу ха.

По след њих де це ни ја, у на шој сре ди ни, у за ма ху је раз вој ме ре ња 
ста во ва пре ма осо ба ма оште ће ног слу ха и ста во ва пре ма ин клу зи ји, на-
ро чи то обра зов ној ин клу зи ји. Ова област не ка рак те ри ше се та ко ком-
пли ко ва ним ме то до ло шким зах те ви ма ко ји би мо ра ли би ти за до во ље ни 
да би се ис пи ти ва ње ва ља но спро во ди ло, јер ни је нео п ход на ни ка ква на-
ро чи та адап та ци ја ин стру ме на та. Ста во ви пре ма глу ви ма мо гу се ме ри-
ти уоби ча је ним пси хо ло шким тех ни ка ма (ска ле ста во ва), те је раз вој ове 
обла сти олак шан.

Кри ти ка ста ња пси хо ло шког ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји у на шој 
сре ди ни од но си ла би се на ма ли број ин сту ме на та, про це ду ре не при-
ла го ђе не глу ви ма, не до ста так стан дар ди за ци је ин стру ме на та, из о ста нак 
нор ми, ко ри шће ње ин стру ме на та код ко јих по сто ји ри зик или из ве сност 
упли ви са ња вер бал ног фа ко тра, упо тре ба ска ла про це не за про це њи ва-
че ко ји не ма ју до вољ но ре ле вант них чи ње ни ца о глу вим ис пи та ни ци ма, 
а пре свих ма ли број пси хо ло шких ис тра жи ва ња. 



Сања Димоски506

Ипак, за сту па мо те зу, да упр кос ова квом ста њу ис тра жи вач ке прак-
се у на шој сре ди ни, за сно ва ном умно го ме на скром ним ма те ри јал ним и 
ка дров ским по тен ци ја ли ма, а не на не до вољ ној про фе си о нал но сти сур-
доп си хо ло га у на шој сре ди ни, пси хо ло шко те сти ра ње зна чај ну уло гу по-
сти же у кли нич ком ра ду. По тен ци ја ли пси хо ло шких те сто ва, па ма кар 
они би ли ма ло број ни, као што су они ко ји се ко ри сте у на шој сре ди ни, 
из ра зи то су пло до твор ни у пси хо ди јаг но сти ци, пси хо ло шкој про це ни у 
обра зов ним усло ви ма, као и пла ни ра њу трет ма на, ин ди ви ду ал ног обра-
зов ног ку ри ку лу ма или ре ха би ли та ци је.

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУЧ ЦИ

По зна ти им пе ра тив по сти за ња мер љи во сти ва ри ја бли као је дан од 
кри те ри ју ма ко ји мла де дру штве но-ху ма ни стич ке ди сци пли не мо ра ју 
да до стиг ну да би се сма тра ле на уч ним ну жно је опре зно пре и спи та ти 
ка ко се би се из бе гла си ту а ци ја фор мал ног за до во ље ња овог за хе ва, 
али су штин ског де сти му ли са ња раз во ја на уч ног са зна ња у сур доп си-
хо ло ги ји. 

Исто ри ја пси хо ло ги је ука зу је на не ке трен до ве ко ји су гру бо оси ро-
ма ши ва ли пред мет из у ча ва ња пси хо ло ги је у свр ху по сти за ња ме то до ло-
шке пре ци зно сти. Мо жда је нај мар кан ти ји при мер би хеј ви о ри стич ког 
уче ња о то ме да је пред мет из у ча ва ња пси хо ло ги је са мо оно што је спо-
ља ви дљи во (мер љи во). Илу стра тив на је и ера ко ри шће ња ска ла ста во ва, 
у ра ној фа зи раз во ја ме ре ња ста во ва, ко ја је сво јом хи пер про дук ци јом 
до при не ла на стан ку по ја ве „ска ло ма ни је“, ка ко ју је ока рак те ри са но 
сам Тер стон, је дан од нај по зна ти јих уте ме љи ва ча ове обла сти пси хо ло-
ги је (на ве де но пре ма Ха вел ка и сар. 1998).

Раз вој са зна ња у сур доп си хо ло ги ји, као и мно гим дру гим обла сти-
ма пси хо ло ги је го во ри о ну жним спо рим по ма ци ма ко ји ма се раз ви ја 
на уч на ми сао. Да на шње ста ње од ли ку је ве ли ки број ино стра них ем-
пи риј ских ис тра жи ва ња, али и по сто ја ње не кон зи стент них, а че сто и 
кон тра дик тор них на ла за ра зних ис тра жи вач ких сту ди ја. Ова кво ста ње 
оне мо гу ћа ва до но ше ње ва ља них за кљу ча ка о ис пи ти ва ним по ја ва ма 
и оте жа ва ге не ра ли за ци је. Ово го во ри о ну жном кри тич ком при сту пу 
ис тра жи вач кој прак си, као и нео п ход ном си сте ма тич ном и стпљи вом 
раз ви ја њу ме то до ло шког апа ра та. Мо же се су ми ра ти став ко ји опи са-
но ста ње прак се пси хо ло шког ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји об ја шња ва 
ме то до ло шким те шко ћа ма умно го ме ве за ни ма за упли ви са ње вер бал-
ног фак то ра у пси хо ло шка ис тра жи ва ња, као и сло же но шћу пред ме та 
из у ча ва ња - пси хо ло шким функ ци о ни са њем осо бе оште ће ног слу ха. 
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Пси хо ло шко функ ци ни са ње осо бе оште ће ног слу ха де тер ми ни са но је 
ни зом фак то ра, од вре ме на на стан ка и вр сте слу шног оште ће ња, пре ко 
ти па, вре ме на и ефи ка сно сти ре ха би ли та ци је ко ја је спро во ђе на, све до 
деј ства пси хо ло шких ва ри ја бли – по ро дич не по др шке, ти па со ци јал ног 
оку же ња и тд. Сло бод ним је зи ком се мо же ре ћи да не по сто ји глу во ћа 
као фе но мен, већ мно го раз ли чи тих фе но ме на глу во ће. С дру ге стра-
не, ис пи та ти пси хо ло шко функ ци о ни са ње осо бе оште ће ног слу ха, на-
ро чи то ка да су у пи та њу пси хо ло шке функ ци је у ве ћој ме ри ве за не за 
ап стракт но, има ги на тив но функ цо и ни са ње или вер бал ни фак тор (нпр. 
ма шта, ин тим ни до жи вља ји, уну тра шњи го вор, мо ти ва ци ја...) из у зе зно 
је сло же но. 

Ко ри шће ње про јек тив них тех ни ка, ко је је исто риј ски гле да но, би-
ло до ста при сут но у по ку ша ји ма ма ре ња лич но сти де це и од ра слих 
оште ће ног слу га, и да ло вред не до при но се са за њу о лич но сти ове 
гру пе ис пи та ни ка, да нас је де сти му ли са но са вре ме ним ем пи риј ским 
зах те ви ма ко ји под ра зу ме ва ју ко ри шће ње ви со ко ква ли тет но стан дар-
ди зо ва них те сто ва код ко јих су по вољ не ме триј ске ка рак те ри сти ке, 
утвр ђе на фа ко тр ска ана ли за и сл. што ни је мо гу ће у пот пу но сти спро-
во ди ти код про јек тив них те сто ва лич но сти. Ово до во ди до ри зи ка од 
пот пу ног из о ста вља ња ко ри шће ња про јек тив них тех ни ка ко је су, ипак, 
по сво јој при ро ди, у ве ли кој ме ри од го ва ра ју ће глу вим ис пи та ни ци ма, 
јер на ми ни мум сво де деј ство вер бал ног фак то ра. Та ко ђе, оне су до ста 
по год не за ис пи ти ва ње глу ве де ве јер че сто под ра зу ме ва ју цр та ње као 
на чин спро во ђе ња ис пи ти ва ња што је де ци бли ско и про во ка тив но. У 
прак си, ту ма че ње про јектвних тех ни ка под ра зу ме ва спе ци ја ли зо ва ну 
обу ку (нпр. Рор ша хов тест) или бар ве ли ко прак тич но уме ће у ту ма че-
њу, те је њи хо ва вред ност у про у ча ва њу лич но сти глу вих по тен ци јал но 
нај ве ћа у кли нич ком ра ду.

Ко ри шће ње вер бал них тех ни ка, од но сно би ло ка кво упли ви са ње 
вер бал ног фак то ра у ре зул та те те сти ра ња по пу ла ци је глу вих пред-
ста вља ве ли ки ме то до ло шки про блем. Осо бе оште ће ног слу ха мо гу 
има ти сма ње ну спо соб ност раз у ме ва ња вер бал ног ма те ри ја ла, као и 
про ду ко ва ња вер бал них од го во ра на те стов ни ма те ри јал. Та ко ђе, њи-
хов пој мов ни ре пер то ар мо же би ти скро ман, спо соб ност ап стра кот ног 
ми шље ња не до вољ но раз ви је на, а ин тро спек ци ја и има ги на ци ја не до-
вољ на. 

Да нас се у ис тра жи вач кој прак си вр ше со фи сти ци ра на ста ти стич-
ка про ве ра ва ња деј ства вер бал ног фа ко тра на ре зул та те глу вих ис пи-
та ни ка, на ро чи то на те сто ви ма лич но сти. Сма тра се да раз ли чи те ва-
ри ја бле, ко је че сто ни су у до вољ ној ме ри кон тро ли са не у ис тра жи вач-
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ким сту ди ја ма лич но сти осо бе оште ће ног слу ха (раз вој го во ра, сте пен 
ис ку стве не, емо тив не, со ци јал не и еду ка тив не де при ва ци је, ети о ло ги ја 
и вре ме на стан ка слу шног оште ће ња, вре ме за по чи ња ња и тра ја ње ре-
ха би ли та ци је, по сти ја ње ко хле ар ног им план та и др.) сна жно упли ви-
шу у ре зу та ти ма ове гру пе љу ди на те сто ви ма лич но сти. Са вре ме ни 
трен до ви по тен ци ра ју узи ма ње у об зир ква ли те та фе но ме на глу во ће 
код ис пи та ни ка и на гла ша ва ју те шко ће у по сма тра њу по пу ла ци је глу-
вих као хо мо ге не.

Због све га на ве де ног, ста ње ме ре ња у сур доп си хо ло ги ји би смо мо-
гли ока рак те ри са ти као раз ви је но, али и као ста ње ко је им пли ци ра по-
тре бу за но вим ис тра жи вачкм за ма си ма ко ји би по сто је ће пси хо ло шке 
мер не ин стру мен те на пра ви ли ква ли тет ни јим, до при не ли раз во ју но-
вих, на ро чи то оних ори ги нал но кон стру и са них за по пу ла ци ју глу вих и 
си стре мат ски ра ди ли на при ла го ђа ва њу пси хо ло шких про це ду ра по пу-
ла ци ји оште ће ног слу ха. Ем пи риј ска ис тра жи ва ња у сур доп си хо ло ги ји 
мо ра ју за до во ља ва ти спе ци фич не усло ве ко је на ла же рад са глу ви ма. Ту 
се пре све га ми сли на из бе га ва ње деј ства вер бал ног фак то ра, као и спро-
во ђе ње ин ди ви ду ал них те сти ра ња. С дру ге стра не, за сур доп си хо ло ги ју 
као мла ду на уч ну ди сци пли ну мо ра ју би ти ре ла вант на и ис тра жи ва ња 
ко ја се спро во де на ни жим ни во и ма ме ре ње, као и кли нич ка ис тра жи-
ва ња. Кли нич ка ис тра жи ва ња ко ја че сто не за до во ља ва ју кру те ме то до-
ло шке зах те ве ипак зна чај но до при но се по ве ћа њу са зна ња о осо ба ма 
оште ће ног слу ха и фе но ме ну глу во ће као та квом. Сур доп си хо ло ги ја ре-
сурс сво јих зна ња тре ба да раз ви ја на осно ву на ла за до би је них пси хо ло-
шким ме ре њем, али и свих дру гих по сту па ка ко ји до при но се по ве ћа њу 
зна ња и сти му ли са њу да љих ис тра жи ва ња. 
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PROBLEM OF MEASURING IN THE PSYCHOLOGY  
OF DEAF AND HARD OF HEARING PERSONS

SANJA DIMOSKI
Fakulty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

ABSTRACT

This paper deals with the problem of measuring, in the psychology of 
deaf and hard-of-hearing persons. This topic is approached through the 
historical prism, showing uprising of psychology of deaf and hard-of-hearing 
persons through the development of measurement in this area. It gives an 
overview of instruments (for measuring intelligence and personality traits) 
from the ones from very beginning of research, to those who are still in 
use today. The work discusses the methodological problems in psychology 
and psychology of deaf and hard-of-hearing persons (participation of 
examiners, giving socially desirable answers from participants). Particular 
importance has given to the specific problems of research of deaf and 
hard-of-hearing persons such as use of original instruments developed 
for normal-hearing persons, group testing, influence of verbal factors, 
lack of adequate standardization and so on... The work gave insight of 
measurements in the psychology of deaf and hard-of-hearing persons in 
our community. Discussion and conclusions on this issue take into account 
the fact that the psychology of deaf and hard-of-hearing persons is young 
scientific discipline, and that there is a need for systematic and patient 
development of its methodological apparatus.

KEYWORDS: measurement, psychological measurement instruments, 
the research of deaf and hard-of hearing persons;
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То тал на ла рин гек то ми ја је ра ди кал на хи рур шка ме то да ко ја, из ме ђу 
оста лог, под ра зу ме ва трај ни гу би так ла ринк са у ко ме се ге не ри ше основ ни 
ла рин ге ал ни тон. Са аспек та ко му ни ка ци је опе ра ци ја има за по сле ди цу гу-
би так спо соб но сти во кал ног ко му ни ка ци ра ња. Еду ка ци ја езо фа гу сног гла са и 
го во ра је, у зе мља ма у раз во ју, ме тод из бо ра у ре ха би ли та ци ји го во ра ла рин-
гек то ми са ног па ци јен та. Ду ги низ го ди на је ин ди ви ду ал ни при ступ у ре ха-
би ли та ци ји го вор но-је зич ких по ре ме ћа ја био је ди ни при ступ, што се од ра-
зи ло и на при ступ у еду ка ци ји езо фа гу сног гла са и го во ра. Пе де се тих го ди на 
про шлог ве ка ло го пе ди Бац кус и Бе а слеy су да ли смер ни це за уво ђе ње гру пог 
трет ма на у про цес ре ха би ли та ци је. Да нас ве ћи на ауто ра сма тра да груп на 
ре ха би ли та ци ја да је бо ље ре зул та те у еду ка ци ји езо фа гу сног гла са. У гру пи 
се ства ра по вољ на кли ма ко ја под сти че на еду ка ци ју и ма ње мо ти ви са не па-
ци јен те.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: То тал на ла рин гек то ми ја; езо фа гу сни глас и го вор; груп-
ни трет ман

УВОД

Глас је сред ство ко му ни ка ци је, али је исто вре ме но и на чин из ра-
жа ва ња лич но сти (7). У ње го вом ства ра њу уче ству је го то во чи тав ор га-
ни зам, али се ла ринкс на во ди као ор ган у ко ме до ла зи до ге не ри са ња 
зву ка, ко ји се ауди тив но пер ци пи ра као ху ма ни глас.
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 Го вор је ре а ли за ци ја сим бо лич ког си сте ма ко му ни ка ци је. Пред ста-
вља си стем гла со ва и гла сов них ком би на ци ја ко ји се про из во де го вор-
ним ор га ни ма (3).

Иако ви ше од по ло ви не укуп не ко му ни ка ци је чо ве ка при па да не-
вер бал ној ко му ни ка ци ји, не тре ба по себ но ис ти ца ти ко ли ки је зна чај 
вер бал не ко му ни ка ци је у са вре ме ном све ту. Вер бал на ко му ни ка ци ја је 
ин тер ак ци ја, раз ме на ин фор ма ци ја, ми шље ња, емо ци ја и по тре ба ме ђу 
љу ди ма ко ји ко ри сте исти је зич ки си стем и исте го вор не сиг на ле. По-
раст ин те ре со ва ња за фе но мен вер бал не ко му ни ка ци је ути цао је на по-
ве ћа ње бро ја но вих са зна ња.

То тал на ла рин гек то ми ја пред ста вља ра ди кал ни за хват на ла ринк су 
ко ји да је пред ност ра ди ка ли те ту у ле че њу ма лиг ног ту мо ра ла ринк са, 
у од но су на дру ге функ ци је ла ринк са, пре све га ре спи ра циј ску и фо на-
циј ску (11). То тал на ла рин гек то ми ја оста је ме тод из бо ра у ле че њу уз на-
пре до ва лих ста ди ју ма ла ринксних и хи по фа ринксних кар ци но ма, би ло 
да се при ме њу је као при мар ни или као се кун дар ни по сту пак по сле при-
ме не ра дио и хе мо те ра пи је (5). Овај ра ди кал ни за хват до во ди до трај ног 
гу бит ка ге не ра то ра и де ла ре зо на то ра гла са, ла ринк са у ком се ства ра 
основ ни ла рин ге ал ни тон. Сем ла ринк са од стра њу је се и хи о ид на кост, 
де ло ви хи по фа ринк са, тра хее, че сто де ло ви ба зе је зи ка, пре ла рин ге ал на 
му ску ла ту ра, шти та ста жле зда. Пре ки да се ве за из ме ђу до њих и гор њих 
ди сај них пу те ва и фор ми ра се де фи ни тив на тра хе о сто ма. 

ЕЗО ФА ГУ СНИ ГЛАС И ГО ВОР

Го вор је спе ци фич на од ли ка људ ске вр сте и глав ни осло нац за све об-
ли ке со ци јал ног жи во та, па је са мим тим ра зу мљи во за што су ве ли ки на-
по ри струч ња ка упра во усме ре ни на ре ха би ли та ци ју го во ра по сле то тал-
не ла рин гек то ми је. Од по себ ног зна ча ја за ове па ци јен те је да го вор бу де 
што при род ни ји и бли ски ји нор мал ном го во ру. Упра во се због то га па ци-
јен ти ма са ве ту је еду ка ци ја езо фа гу сног гла са и го во ра ко ји је ми ни мал но 
упа дљив, спон тан и ко ји не зах те ва по нов ну хи рур шку ин тер вен ци ју. 

Ква ли тет но ус по ста вљен езо фа гу сни глас и го вор је нај ху ма ни ји вид 
ко му ни ка ци је ла рин гек то ми са них бо ле сни ка (16).

 Ре ха би ли та ци ја гла са по сле то тал не ла рин гек то ми је има ве о ма ду-
гу тра ди ци ју. Кра јем XИX ве ка Стру бинг је пр ви пут из нео ми шље ње да 
је ала ринксни глас без ве штач ког ла ринк са ква ли тет ни ји од гла са про-
те зе. Гут зманн још 1909. го ди не пр ви пут у ли те ра ту ру уво ди тер мин 
езо фа гу сни глас. Нај ве ћи до при нос при хва та њу еду ка ци је езо фа гу сног 
гла са и го во ра као су ве ре не ме то де ре ха би ли та ци је, дао је Се е ман (14). 
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У то ку нор мал не фо на ци је ак ти ва тор гла са обез бе ђу је кон тро ли са-
ну екс пи ра тор ну стру ју ва зду ха за по тре бе фо на ци је. Ре зер во ар ва зду ха 
су плу ћа, па је и за фо на ци ју обез бе ђе но око 1500–2000 мл ва зду ха. У 
из ме ње ним ана то мо-функ ци о нал ним од но си ма, по сле то тал не ла рин-
гек то ми је, за на ста нак и одр жа ва ње зву ка нео п ход но је ства ра ње ре зер-
во а ра ва зду ха и звуч ног из во ра. Код езо фа гу сног гла са из вор енер ги је 
је у јед ња ку, ко ји слу жи као но ви ре зер во ар ва зду ха, а ви бра ци је псе у-
до гло ти са пред ста вља ју звуч ни из вор (17). Пре ма Ми лу ти но вић (8) нај-
бо ље је да се ре зер во ар ва зду ха фор ми ра у пре де лу гор њег де ла јед ња ка 
и нај ни жих пар ти ја хи по фа ринк са, што од го ва ра про јек ци ји 5., 6. и 7. 
цер ви кал ног пр шље на. У овај ре зер во ар мо же ста ти око 50–70 мл ва зду-
ха, што већ ука зу је на то да па ци јен ти мо ра ју го во ри ти кра ће ре че ни це 
или че шће узи ма ти ва здух у то ку го вор не про дук ци је. 

Сли ка 8. Ме сто фор ми ра ња ви бра ци ја  
и про дук ци ја гла со ва

Фор ми ра ње псе у до гло ти са за ви си од ак тив но сти кри ко фа рин ге-
ал ног ми ши ћа (8). О зна ча ју кри ко фа рин ге ал ног ми ши ћа у функ ци ји 
нео гло ти са го во ри ви ше ауто ра. Се е ман (14) је ука зао на то да се фа-
рин го е зо фа гу сни ви бра ци о ни сег мент на ла зи у ви си ни В цер ви кал ног 
пр шље на. Ми ши ћи кон стрик то ри фа ринк са одво је ни од хи о ид не ко сти, 
ти ро ид не хр ска ви це и кри ко и да по ка зу ју скло ност ка ре трак ци ји, при 
че му по ве ћа ва сво ју ма су пре ма зад њем и ла те рал ним зи до ви ма. Кон-

Говор
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при продукцији гласа

Езофагус

Трахеја
Ваздух у и из плућа
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тра хо ва на кри ко фа ринксна ма са мо же да има функ ци ју псе у до гло ти са. 
Да кле, јед њак при ла го ђа ва и по ја ча ва сво је фи зи о ло шке по кре те. Аде-
ква тан то нус нео гло ти са је пред у слов за до бар езо фа гу сни го вор.

Ул тра звуч на ис пи ти ва ња, ко ја су ра ди ли Боц клер и сар. (2) ука зу ју 
да по сто ји зна чај на ко ре ла ци ја из ме ђу ве ли чи не и спо соб но сти ви бри-
ра ња псе у до гло ти са и ква ли те та езо фа гу сног гла са. 

Ве ћи ПЕ сег мент (фа рин го е зо фа гу сни сег мент) ко ји има бо љу спо-
соб ност ви бри ра ња, уочен је код бо љих езо фа гу сних го вор ни ка.

Нq и сар. (12) су ис пи ти ва ли про ток ва зду ха и при ти сак у суб фа рин-
го е зо фа гу сном про сто ру и на шли да је про ток ва зду ха код езо фа гу сног 
го во ра ве ћи не го код тра хе о е зо фа гу сног, код езо фа гу сног је 70, 50 мл/с, 
а код тра хе о е зо фа ге ал ног 134,15 мл/с. Ме ре њем при ти ска до шли су до 
сле де ћих ре зул та та: код езо фа гу сног 25,13 цм Х

2
О, а код тра хе о е зо фа-

гу сног је 22, 61 цм Х
2
О.

ГРУП НИ ТРЕТ МАН

По след њих не ко ли ко де це ни ја, у струч ним и на уч ним кру го ви ма 
по ста вља се пи та ње да ли је груп на те ра пи је ефи ка сни ја од ин ди ви ду ал-
не у ре ха би ли та ци ји го вор но-је зич ких по ре ме ћа ја. 

Оп ште је по зна то, да сви при па да ју ве ћам бро ју раз ли чи тих гру па. 
Под гру пом, у нај ши рем сми слу се под ра зу ме ва ве ћи или ма њи број по-
је ди на ца ко ји има ју не ку за јед нич ку ка рак те ри сти ку (13). Гру пе по сто је 
ра ди оства ри ва ња не ких за јед нич ких ци ље ва ње них чла но ва. 

Пре ма на во ди ма Ли бер ма на (6), пе де се тих го ди на про шлог ве ка ло-
го пе ди Бац кус и Бе а слеy су раз ви ли смер ни це за уво ђе ње груп не те ра-
пи је у про цес ре ха би ли та ци је. Ови ауто ри су ис ти ца ли да се го вор но-је-
зич ка ре ха би ли та ци ја за сни ва на 4 основ на прин ци па: 

1. Ре ха би ли та ци ја це ле ин ди ви дуе; 
2. Сти ца ње но вих го вор но-је зич ких обра за ца по на ша ња; 
3. При ме на ових обра за ца по на ша ња у сва ко днев ним си ту а ци ја ма; 
4. За др жа ва ња ових обра за ца по сле от пу шта ња из те ра пи је. 
Њи хов при ступ те ра пи ји је био та кав да по је дин ци, као дру штве на би-

ћа, мо гу у гру пи нај бо ље да уче јед ни од дру гих. Циљ ре ха би ли та ци је ових 
ауто ра био је да се спе ци фич ни об ли ци го вор ног по на ша ња, ко ји ма па ци-
јен ти овла да ју у окви ру гру пе, има при ме ну у ре ал ној го вор ној си ту а ци ји. 
Овај на чин го вор но-је зич ке ре ха би ли та ци је ни је ис кљу чи вао ин ди ви ду-
ал ни на чин ра да. Ин ди ви ду ал ни при ступ је слу жио као по моћ ни на чин 
ус по ста вља ња и ста би ли за ци је спе ци фич них об ли ка го вор ног по на ша ња, 
док је груп ни рад имао функ ци ју да раз ви ја од го ва ра ју ће ин тер пер со нал-
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не и со ци јал не ве шти не. Ауто ри ис ти чу зна чај при бли жа ва ња те ра пиј ског 
по ступ ка сва ко днев ној си ту а ци ји у ко јој ће се па ци јент на ла зи ти, при че-
му груп на те ра пи ја по шту је ин ди ви ду а ли зам сва ког по је дин ца (6).

Груп на ре ха би ли та ци ја го вор не па то ло ги је по вла чи са со бом број-
на пи та ња. На са мом по чет ку ре ха би ли та ци је са па ци јен том се оба вља 
ин фор ма тив ни и са ве то дав ни раз го вор. Мо же се оба ви ти са сва ким па-
ци јен том ин ди ви ду ал но или у окви ру гру пе. Ис ку ство го во ри у при лог 
ин ди ви ду ал ног за по чи ња ња ре ха би ли та ци је са па ци јен том. Тек на кон 
узи ма ња анам не стич ких и дру гих по да та ка и про це не ста ња па ци јен та, 
он се мо же укљу чи ти у од го ва ра ју ћу гру пу.

Пре ма Се лиг ман – овој (15), упра во је са ве то ва ње па ци јен та по себ но 
зна ча јан део ре ха би ли та ци о ног по ступ ка. Пи та ње ко је аутор ка по ста вља 
од но си се на ин ди ви ду ал ни и груп ни при ступ у за по чи ња њу ре ха би ли та-
ци је. Она пред ност да је ин ди ви ду ал ном на чи ну. На во ди пред но сти и не-
до стат ке и јед ног и дру гог при сту па. Као не до ста так груп ног са ве то ва ња, 
на во ди да се па ци јен ти не же ле укљу чи ти од мах у гру пу. Да би се па ци-
јен ти мо гли укљу чи ти у гру пу, по треб но је да на по чет ку има ју бар ми ни-
ма лан ни во ко му ни ка циј ских ве шти на и по ве ре ње у те ра пе у та. Као рет ка 
пред ност груп ног са ве то ва ња, на во ди се уште да вре ме на, а као нај ве ћи 
не до ста так то што је груп но са ве то ва ње стре сни је за па ци јен та. 

Укљу чи ва ње па ци јен та у од го ва ра ју ћу гру пу зах те ва по себ ну ве шти-
ну те ра пе у та. Нео п ход но је да се офор ми та ква гру па ко ја ће по зи тив но 
и сти му ла тив но ути ца ти на ре ха би ли та циј ски по сту пак. 

 Пре ма Yалом (18) у ре ха би ли та ци ји па ци је на та нај бо ље је при ме-
ни ти об је ди ње ну те ра пи ју ко ја мо же би ти ин ди ви ду ал на, груп на и ком-
би но ва на. Аутор на по ми ње да при ода би ру груп не те ра пи је по себ на па-
жња мо ра би ти по све ће на фор ми ра њу гру пе. Ак це нат је на ком па ти бил-
но сти чла но ва те гру пе. 

Пре ма на во ди ма Јо ва но вић-Си мић (4) на по чет ку про гра ма, те ра пе-
ут је ду жан да ство ри ат мос фе ру при хва та ња, да охра бри чла но ве гру пе 
и да об ја сни слич но сти и раз ли ке из ме ђу уче сни ка, са пу но ува жа ва ња.

Ве ли ки број ауто ра, ко ји по др жа ва груп ну ре ха би ли та ци ју го вор-
них по ре ме ћа ја, на по ми ње да је струк ту ра гру пе од по себ ног зна ча ја за 
успех ре ха би ли та ци је. Ре ха би ли та ци ја је ефи ка сни ја ако се спро во ди у 
хо мо ге ним гру па ма, при че му се пре за по чи ња ња ре ха би ли та ци је спро-
во ди од го ва ра ју ћа „скри нинг се лек ци ја“ (20). 

Не ки ауто ри сма тра ју да је са мо укљу чи ва ње у гру пу сти му ла тив-
но за па ци јен те ко ји има ју од ре ђе не го вор не по ре ме ћа је, и да је ва жни је 
од хо мо ге но сти, струк ту ре гру пе или бро ја па ци је на та. Та ко, Мо дуг но и 
сар. (10) по ста вља ју хи по те зу да у трет ма ну го во ра, па ци је на та ко ји има-
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ју Пар кин со но ву бо лест, укљу чи ва ње у по зо ри ште по бољ ша ва кли нич ку 
сли ку па ци јен та и по бољ ша ва ње гов ква ли тет жи во та. Ови ауто ри су спро-
ве ли тро го ди шње ис тра жи ва ње у ко је је би ло укљу че но 20 па ци је на та ко ји 
су има ли уме ре ни об лик иди о пат ске Пар кин со но ве бо ле сти и на шли су да 
се код па ци је на та у тре ћој го ди ни уоча ва зна ча јан по мак на свим ска ла ма 
ко ји ма су ра ђе не про це не, док је кон трол на гру па по ка зи ва ла стаг на ци ју. 
Ипак, ова кав је мо дел те шко при ме ни ти на дру ге об ли ке го вор них по ре-
ме ћа ја, по себ но на па ци јен те ко ји су пред мет овог ра да. 

Ван дер Сху ит и са рад ни ци (17) пред ла жу ком би но ва ну груп ну и 
ин ди ви ду ал ну ре ха би ли та ци ју го во ра. Ова ква ре ха би ли та ци ја је, пре ма 
њи хо вим ис тра жи ва њи ма, до ве ла до зна чај ног по бољ ша ња це ло куп не 
ко му ни ка циј ске спо соб но сти де це са мен тал ном ре тар да ци јом. Ин ди ви-
ду ал на ре ха би ли та ци ја би ла је ор га ни зо ва на у кућ ним усло ви ма, док је 
груп на те ра и ја спро во ђе на у окви ру раз ли чи тих ра ди о ни ца. Гру пе ни су 
би ле хо мо ге не у од но су на го вор но-је зич ки по ре ме ћај.  

Број па ци је на та је, та ко ђе, ва жан аспект у фор ми ра њу гру пе. Ком-
плет на ре е ду ка ци ја ко ја тра је 4 до 6 не де ља у ма лим гру па ма, да ла је 
свим ауто ри ма бо ље ре зул та те од ре ха би ли та ци је ра ђе не у две до три 
се ан се не дељ но, на гла сио је Са варy (17). У гру пи по сто ји по вољ на кли ма 
ко ја под сти че на ре е ду ка ци ју и ма ње мо ти ви са не па ци јен те. 

О ма лим гру па ма го во ре и дру ги ауто ри, на во де ћи раз ли чи те оп ти-
мал не раз ло ге. Та ко МцА ле ер (7) на во ди да се ком па ти бил ност лак ше по-
сти же у ма лој гру пи, као и да оба ве зе ко је има ју па ци јен ти ути че на из бор 
тер ми на, што мо же да ути че, та ко ђе, на број уче сни ка. При фор ми ра њу 
гру пе по себ но тре ба во ди ти ра чу на да се од ре ђе ни уче сни ци не осе ћа ју 
де гра ди ра но. Аутор на во ди и да су, че сто, про бле ми па ци је на та са па то ло-
ги јом го во ра уни вер зал ни, па да се они и не мо гу укљу чи ти у гру пу.

ФА ЗЕ ТРЕТ МА НА

Гру па мо ра би ти ујед на че на пре ма не ком од кри те ри ју ма: ста рост, 
обра зо ва ње, вре ме про те кло од опе ра ци је, ин те лек ту ал ном ста ту су... За-
јед нич ки циљ, ре ха би ли та ци ја го во ра, зна чај но ути че да се пре ва зи ђу 
евен ту ал не раз ли чи то сти ме ђу чла но ви ма гру пе.

 Те ра пе ут мо ра ство ри ти по зи тив ну кли му при уво ђе њу но вог чла на 
гру пе, што под ра зу ме ва и аде кват но пред ста вља ње сва ког па ци јен та. Гру-
па мо ра би ти па жљи во фор ми ра на, ка ко би по зи тив ни ути ца ји ме ђу уче-
сни ци ма у гру пи по мо гли по сти за њу за јед нич ког ци ља, и ка ко би ефи ка-
сност ре ха би ли та ци је би ла нај ве ћа мо гу ћа. Гру па мо ра би ти са ста вље на 
од огра ни че ног бро ја па ци је на та. Пре ма до са да шњим ис ку стви ма, гру па 



ГРУПНИ ТРЕТМАН У ЕДУКАЦИЈИ ЕЗОФАГУСНОГ ГЛАСА И ГОВОРА 519

од 4 до 6 чла но ва по ка за ла се као нај оп ти мал ни ја. Мо ти ви са ност ме ђу па-
ци јен ти ма је ве ћа ка да се ре ха би ли та ци ја из во ди у окви ру гру пе. 

Пре ма сте че ном ис ку ству, ре ха би ли та ци ју тре ба за по че ти и пре опе-
ра тив ног за хва та, ин ди ви ду ал но, при че му се па ци јент ин фор ми ше о опе-
ра тив ном за хва ту, као и о то ме шта тај за хват са со бом но си, у сми слу 
гу бит ка ко му ни ка ци је гла сом и го во ром и мо гућ но сти ма ре ха би ли та ци је. 
Пре о пе ра тив но за по чи ња ње ре ха би ли та циј ског по ступ ка има свој сми сао 
и у про це ни пре о пе ра тив них ка рак те ри сти ка го во ра и је зи ка па ци јен та. 

Пре ма Мај дев цу (11) ка рак те ри сти ке го во ра као и па то ло ги ја го во ра 
ко ја је по сто ја ла пре о пе ра тив но, пре не ће се и на езо фа гу сни глас и го вор.

Бер га ми ни (1) на во ди да је за па ци јен те од ве ли ке ко ри сти да још пре-
о пе ра тив но до би ју де таљ не ин фор ма ци је о опе ра тив ном за хва ту, као и о 
по сле ди ца ма истог. Ауто ри се при пре ми ли при руч ник ко ји украт ко ана-
ли зи ра и об ја шња ва нај ра зли чи ти је про бле ме са ко ји ма се су сре ћу ла-
рин гек то ми са ни па ци јен ти. При руч ник је на пи сан јед но став ним је зи комј 
и де таљ но опи су је мо гућ но сти ре ха би ли та ци је го во ра, по сле хи рур ги је. 

Ин ди ви ду ал ни на чин ра да се при ме њу је код оних па ци је на та код ко-
јих, из не ког раз ло га, ни је мо гу ће укљу чи ва ње у гру пу. У те раз ло ге убра-
ја мо из ри чи те же ље па ци јен та, пси хо ло шко ста ње, не ке дру ге бо ле сти, 
не а де ква тан тер мин за ре ха би ли та ци ју због објек тив не спре че но сти, и 
дру го. За јед нич ка ка рак те ри сти ка и ин ди ви ду ал ног и груп ног при сту па је 
да сви па ци јен ти мо ра ју про ћи кроз од ре ђе не фа зе ре ха би ли та ци је: 

 Ре ха би ли та ци ја це ле ин ди ви дуе

По сле ди це то тал не ла рин гек то ми је од ра жа ва ју се на пси хо ло шки, 
со ци јал ни, рад ни и сек су ал ни аспект жи во та сва ког па ци јен та. Ре ха би-
ли та ци ја вер бал не ко му ни ка ци је ути че да се те по сле ди це зна чај но ума-
ње. Тим ски рад у ре ха би ли та ци ји чи та ве ин ди ви дуе и ње не по ро ди це 
зах те ва укљу чи ва ње струч ња ка раз ли чи тих про фи ла. Па ци јен ти ма је 
по треб на пси хо ло шка пот по ра, бри га о со ци јал ном ста ту су, са ве то ва ње 
о ра зним про бле ми ма ко ји се мо гу ја ви ти, кон тро ла и не га тра хе о сто ме 
и на ви ка ва ње па ци јен та на њу, упо зна ва ње са мо гућ но шћу на бав ке по-
моћ них сред ста ва за ла рин гек то ми са не. Ла рин гек то ми са ни па ци јен ти 
има ју страх од по ја вљи ва ња у јав но сти, од кон та ка та са око ли ном, из-
бе га ва ју сва ко днев не ак тив но сти као што је од ла зак у про дав ни цу, ја вља 
се осе ћа ње бес по моћ но сти и бес ко ри сно сти. Сва ка од ових и још мно ге 
дру ге те шко ћа на ко је на и ла зе, зах те ва по моћ и ако је мо гу ће њи хо во 
пот пу но ре ша ва ње. Да кле, ре ха би ли та ци ја це ле ин ди ви дуе, под ра зу ме-
ва ре ха би ли та ци ју фи зич ког, пси хич ког и со ци јал ног ста ту са па ци јен та.
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Сти ца ње но вих го вор них обра за ца по на ша ња

Овај део ре ха би ли та ци о ног по ступ ка под ра зу ме ва кон крет не, прак-
тич не по ступ ке ко ји ће би ти при ме ње ни у еду ка ци ји езо фа гу сног гла са 
и го во ра. 

Као што је већ на по ме ну то, из ме ње ни ана то мо-функ ци о нал ни од-
но си зах те ва ју да се у про дук ци ју го во ра укљу че ор га ни ко ји до та да 
ни су има ли ту функ ци ју. За ову фа зу еду ка ци је ва жно је ус по ста вља ње 
ак та ерук та ци је ва зду ха из јед ња ка. Ме то да ко ја ће би ти ко ри шће на за 
по ти ски ва ње, уба ци ва ње ва зду ха у јед њак за ви си и од од лу ке те ра пе у та, 
али и од па ци јен то вих спо соб но сти да при ме ни и раз у ме пред ло же но. 
Па ци јен ту се са ве ту је да по ти сне ва здух у јед њак по кре ти ма ба зе је зи-
ка, по ме ра њем бра де на пред, да ва здух ушмр че на нос или ухва ти на 
отво ре на уста. Иза то га ва здух вра ћа кроз псе у до гло тис, чи је ви бра ци је 
обез бе ђу ју озву ча ва ње ва зду ха. Сва упу ства су пра ће на при ме ром ре ха-
би ли та то ра. Циљ овог де ла је да па ци јент ус по ста ви вољ ни рук тус, ко ји 
се у да љем то ку еду ка ци је про ду жа вао и кон тро ли ше од стра не са мог 
па ци јен та. Уко ли ко па ци јент не мо же на овај на чин да ус по ста ви акт 
ерук та ци је ва зду ха из јед ња ка, да ју му се упут ства да бр зо из го ва ра ло-
га то ме ТКА, ЧКА, ко ји на не ки на чин ими ти ра ју по кре те гу та ња. На овај 
на чин, не ки па ци јен ти ус пе ју да по ти сну ва здух у јед њак. У то ку овог де-
ла еду ка ци је ва жно је бо дри ти и мо ти ви са ти па ци јен та. Оче ку је се да па-
ци јент у то ку пр ве не де ље еду ка ци је са вла да вољ ну ерук та ци ју ва зду ха. 
Ус по ста вља ње ак та ерук та ци је, за не ке па ци јен те мо же би ти не при јат но, 
у сми слу дру штве но при хва тљи вог на чи на по на ша ња, па је ва жно да ре-
ха би ли та тор од ре ди да ли је груп ни или ин ди ви ду ал ни при ступ бо љии 
у то ку ове фа зе еду ка ци је. За не ке па ци јен те ће ин ди ви ду ал ни на чин 
да ти бо ље ре зул та те, док ће дру ги ма при мер оних ко ји су већ са вла да ли 
ову фа зу, би ти од не про це њи вог зна ча ја. Ка да па ци јент ус по ста ви вољ ни 
рук тус, зах те ва се да ви ше пу та по на вља на у че но и да вољ но про ду жа-
ва или скра ћу је ерук та ци ју ва зду ха. Ако па ци јент не са вла да ову фа зу 
еду ка ци је у пр ве три не де ље еду ка ци је, пред ла жу се дру ги ви до ви ала-
ринксне ко му ни ка ци је.

Тек ка да је па ци јент са вла дао прет ход но, од ње га се зах те ва да у то-
ку ерук та ци је из го ва ра во ка ле. Во кал А је, за ве ли ки број па ци је на та, 
нај јед но став ни ји за из го вор јер су ар ти ку ла ци о ни ор га ни за вре ме из го-
во ра нај ма ње по ме ре ни из сво је по зи ци је ко ју за у зи ма ју у то ку мир ног 
ди са ња. Ме ђу тим, то ни је пра ви ло. За не ке је јед но став ни је из го ва ра ње 
во ка ла пред њег ре да И и Е, док дру ги ма ње на по ра ула жу у из го вор во-
ка ла зад њег ре да У и О. 
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Ка да је па ци јент са вла дао из го вор во ка ла пре ла зи се на ло га то ме ко-
ји се са сто је од јед ног пло зи ва и во ка ла. Јед но став ни ји по кре ти ар ти ку-
ла тор ног апа ра та при из го во ру пло зи ва, на ме ће ову гру пу кон со на на та 
као пр ву у еду ка ци ји. Ко ји ће се пло зи ви ко ри сти ти, да ли ће би ти звуч-
ни или бе звуч ни за ви си од кон крет не си ту а ци је. Увек ће се пр во уве жба-
ва ти они ко ји су па ци јен ту јед но став ни ји за из го вор. По сле пло зи ва се 
уве жба ва из го вор ло га то ма ко ји се са сто је од афри ка та и во ка ла, за тим 
и сви оста ли гла со ви. Глас Х се по след њи уве жба ва јер је он па ци јен ти-
ма нај те жи за из го вор. Глас Х је аку стич ки, са ста вљен од чи стих шу мо ва 
а ар ти ку ла ци о но, сме штен је из ме ђу зад њег де ла је зи ка и ме ког неп ца, 
на под руч ју ко је је до ста ши ро ко. Због тих ње го вих ка рак те ри сти ка па-
ци јен ти га вр ло те шко или ни ка да не са вла да ју. У езо фа гу сном го во ру 
че ста је суп сти ту ци ја гла са Х са гла сом К.

До бро уве жба на, кон тро ли са на ерук та ци ја ва зду ха, пра ви лан из го-
вор ло га то ма да је пред у слов да се пре ђе на из го ва ра ње кра ћих ре чи. Ре-
чи ко је се са сто је од два сло га лак ше ће из го ва ра ти они па ци јен ти ко ји 
су са вла да ли кон тро ли са ну ерук та ци ју у сми слу тра ја ња зву ка. У овој 
фа зи до бро је ко ри сти ти и ауто ма ти зо ва не ни зо ве (бро ја ње, да ни у не де-
љи..) јер се у то ку го во ра мо гу кон цен три са ти са мо на пра ви лан из го вор 
а не и на са др жај по ру ке. 

По што су са вла да ли из го вор ре чи, па ци јен ти пре ла зе на из го вор 
кра ћих па ду жих ре че ни ца. У сле де ћој ета пи мо же се пре ћи на чи та-
ње фо нет ски из ба лан си ра ног тек ста, за тим на при ме ну на у че ног у то ку 
спон та не ко му ни ка ци је.

Услов, да се са јед не фа зе еду ка ци је пре ђе на дру гу, је до бро са вла-
да на прет ход на фа за. Фа за ко ју па ци јент не мо же да са вла да ути че на 
про це ну успе шно сти еду ка ци је.

При ме на но вих го вор них обра за ца  
у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји

Ово је по себ но ва жна фа за би ло ко је вр сте ре ха би ли та ци је па то ло ги-
је вер бал не ко му ни ка ци је, па и у еду ка ци ји езо фа гу сног гла са и го во ра. 
Ре ха би ли та ци је го во ра ни је са ма по се би циљ, већ је циљ да се са вла да-
на го вор на тех ни ка при ме њу је у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји ин ди ви дуе 
и ње не сре ди не. Ка ко би се па ци јент охра брио да но ве об ли ке го вор ног 
по на ша ња при ме њу је у сва ко днев ној си ту а ци ји, та кве се си ту а ци је си-
му ли ра ју у то ку трет ма на. Па ци јен ту се да ју, пер ма нент но, са ве ти да се 
на у че но мо ра при ме њи ва ти.
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За др жа ва ња ових обра за ца по сле от пу шта ња из те ра пи је

Тра ја ње еду ка ци је езо фа гу сног гла са и го во ра има сво ју вре мен ску 
ди мен зи ју. О ду жи ни тра ја ња еду ка ци је би ће ви ше ре чи у на ред ним по-
гла вљи ма.

По вре ме не кон тро ле, по сле за вр ше не ре ха би ли та ци је су нео п ход не. 
Пра ће ње па ци је на та има за циљ да се обра сци го вор ног по на ша ња за др-
же и при ме њу ју и по сле за вр шет ка ре ха би ли та ци је. 

Ин ди ви ду ал ни при ступ у еду ка ци ји езо фа гу сног го во ра има сво је 
пред но сти и не до стат ке. Пред но сти се од но се на; мо гућ ност да па жња 
ре ха би ли та то ра бу де усме ре на са мо на јед ног па ци јен та; план ра да се 
мо же при ла го ди ти ин ди ви ду ал ном на пре до ва њу сва ког по је ди нач ног 
па ци јен та;  ме то де еду ка ци је су при ла го ђе не по је дин цу.

Као не до ста ци, ин ди ви ду ал ног при сту па на во де се: мо ти ви са ност 
па ци јен та је ма ња, ду же тра ја ње ре ха би ли та ци је. 

ЗА КЉУ ЧАК

По бољ ша ње ква ли те та жи во та ла рин гек то ми са них па ци је на та мо ра 
би ти нај ва жни ји циљ свих оних ко ји су укљу че ни у про цес ре ха би ли та-
ци је ових осо ба. Ус по ста вља ње вер бал не ко му ни ка ци је је са мо је дан од 
ви до ва ре ха би ли та ци је це ло куп не лич но сти ла рин гек то ми са них. Ин ди-
ви ду ал ни при ступ мо ра има ти сво је ме сто у ре ха би ли та ци ји ла рин гек-
то ми са них па ци је на та, у скла ду са по себ ним по тре ба ма са мог па ци јен-
та или ло го пед ским ин ди ка ци ја ма. Код па ци је на та у еду ка ци ји езо фа-
гу сног гла са и го во ра, рад у гру пи сти му ла тив но де лу је на по је дин ца, 
ства ра се по вољ на кли ма ко ја под сти че на еду ка ци ју и ма ње мо ти ви са не 
па ци јен те. Еду ка ци ју тре ба спро во ди ти у окви ру ма ле гру пе ко ја је па-
жљи во фор ми ра на, по шту ју ћи све прин ци пе ре ха би ли та ци је. Укљу чи ва-
ње па ци је на та у од го ва ра ју ћу гру пу зах те ва по себ ну ве шти ну те ра пе у та 
и спрем ност па ци је на та за рад у гру пи.
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GROUP TREATMENT FOR ESOPHAGEAL  
SPEECH EDUCATION
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SUMMARY

Total laryngectomy is a radical surgical procedure which, among 
others, as a result brings permanent loss of basic laryngeal tone generator 
– larynx. Normal communication is greatly affected by this operation due 
to consequential loss of ability to communicate vocally. In developing 
countries, esophageal speech education is a method of choice in speech 
rehabilitation of laryngectomized patient. For a long time, the only approach 
in rehabilitation of speech and voices disorders was the individual approach, 
and that affected esophageal speech education. In early fifties, speech 
pathologists Backus and Beasley published guidelines for introduction of 
group treatment into rehabilitation process. Nowadays most of the authors 
agrees that group rehabilitation produces better results in esophageal 
speech education. Group creates advantageous environment that instigate 
even the less motivated patients. 
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Са гле да ва ју ћи фе но мен ин те лек ту ал не оме те но сти као из раз кон сте-
ла ци је ин те лек ту ал них и адап тив них спо соб но сти, као основ ни циљ ис тра-
жи ва ња смо де фи ни са ли утвр ђи ва ње од но са из ме ђу адап тив ног по на ша ња и 
успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Узор ком је 
об у хва ће но 90 де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО), оба по ла, 
уз ра ста 10–13.11 го ди на, Ко е фи ци јент ин те ли ген ци је ис пи та ни ка је из ме ђу 
50 и 70 (АС=60.38, СД=7.179). Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо-
ло шке слу жбе при ку пље ни су по да ци о уз ра сту, ин те лек ту ал ним спо соб но-
сти ма и школ ском успе ху. По да ци о адап тив ним ве шти на ма до би је ни су на 
осно ву стан дар ди зо ва ног ин тер вјуа с де фек то ло зи ма, при ме ном ААМР Ска-
ле адап тив ног функ ци о ни са ња. Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ука зу ју на 
то да кон цеп ту ал не (р=0.004).и со ци јал не адап тив не ве шти не (р=0.001) 
пред ста вља ју зна чај не чи ни о це ака дем ских по стиг ну ћа де це са ла ком ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу, па се сто га мо ра ју раз ма тра ти као ин те грал ни 
део сва ке про це не и трет ма на. Увр ђе на је ста ти стич ки зна чај на ко ре ла-
ци ја из ме ђу ско ро ва на фак то ру 5/Лич на при ла го ђе ност и успе ха у шко ли 
(р=0.046). Овај од нос ни је по твр ђен по дроб ни јом ана ли зом (р=0.087), што је 
пре по сле ди ца ни ске уче ста ло сти по ме ну тих ви до ва по на ша ња у узор ку, а не 
њи хо вог ефек та на ака дем ска по стиг ну ћа. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ла ка ин те лек ту ал на оме те ност, адап тив но по на ша-
ње, успех у шко ли, прак тич не ве шти не, со ци јал не ве шти не, кон цеп ту ал не 
ве шти не 
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УВОД

Иако не по сто ји оп ште при хва ће на де фи ни ци ја адап тив ног по на-
ша ња, оно мо же да се кон цеп ту а ли зу је као ни во успе шно сти у ак тив-
но сти ма сва ко днев ног жи во та ко ји су прет по став ка лич не и со ци јал не 
са мо стал но сти. Чи ни га скуп прак тич них, со ци јал них и кон цеп ту ал них 
ве шти на, ко је се уче у ци љу функ ци о ни са ња у сва ко днев ном жи во ту 
(Luc kas son et al., 2002). Прак тич на ди мен зи ја адап тив ног по на ша ња се 
од но си на лич ну са мо стал ност, а ре флек ту је се кроз прак тич не ве шти не 
нео п ход не у сва ко днев ном жи во ту. Со ци јал на ди мен зи ја се ре флек ту је 
кроз лич ну од го вор ност, ис пу ња ва ње со ци јал них оче ки ва ња и сна ла же-
ње у раз ли чи тим дру штве ним кон тек сти ма. Кон цеп ту ал но адап тив но 
по на ша ње се ма ни фе сту је кроз ко му ни ка ци ју, ког ни тив не и ака дем ске 
ве шти не (Pi e ran ge lo & Gi u li a ni, 2002). 

Адап тив но по на ша ње пред ста вља не за о би ла зан кри те ри јум за де-
фи ни са ње ин те лек ту ал не оме те но сти (AAIDD, 2010). Не за ви сно од по-
твр ђе них ни ских и уме ре но зна чај них ко ре ла ци ја из ме ђу ви ше до ме-
на адап тив ног по на ша ња и ин те ли ген ци је, ве ћи на де фи ни ци ја ова два 
аспек та ег зи стен ци јал не ком пе тен ци је раз ма тра као не за ви сне ди мен-
зи је функ ци о ни са ња (Bor thwick-Duffy, 2007), што на гла ша ва зна чај од-
но са из ме ђу ка рак те ри сти ка лич но сти и ис ку ста ва ко ја на ста ју то ком 
ње не ин тер ак ци је са окру же њем (Мар га лит, 2003). Раз вој де те та не за-
ви си са мо од ње го вих лич них по тен ци ја ла, не го и од усло ва по ро дич-
ног, со ци јал ног и фи зич ког окру же ња (Lut har et al., 2000). Код осо ба 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ИО), адап тив но по на ша ње је, осим са 
ни во ом ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња, по ве за но и с ни зом дру гих 
фак то ра. Зна ча јан до при нос ни воу и ор га ни за ци ји адап тив ног по на ша-
ња да ју основ ни про фил ког ни тив но-мо то рич ких спо соб но сти и ка рак-
те ри сти ке лич но сти. Пре ма ре зул та ти ма на шег ра ни јег ис тра жи ва ња, 
при ме ном ААМР ска ле адап тив ног по на ша ња, је утвр ђе но да ве ћи на ис-
пи та ни ка са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) у до ме ну са мо-
стал ног функ ци о ни са ња и го то во сви у до ме ну фи зич ког раз во ја оства-
ру ју ви со ке ре зул та те (пре ма нор ма ма за по пу ла ци ју са ИО). У обла-
сти ко цеп ту ал них ве шти на, уку пан скор ис пи та ни ка ума њу ју ско ро ви 
на суб ска ла ма Еко ном ска ак тив ност и Бро је ви и вре ме (Бу ха Ђу ро вић, 
2010). На кнад ном ана ли зом се по ка за ло да до мен Еко ном ска ак тив ност 
ни је зна ча јан па ра ме тар успе шно сти у на ста ви ма те ма ти ке. Од су ство 
по ве за но сти из ме ђу еко ном ске ак тив но сти, под ко јом се под ра зу ме ва 
и мо гућ ност при ме не јед но став них ма те ма тич ких опе ра ци ја, и по стиг-
ну ћа у на ста ви ма те ма ти ке, мо гло би да се об ја сни ти ме што за да ци у 
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овој обла сти под ра зу ме ва ју и низ не ма те ма тич ких ве шти на, као што су 
пла ни ра ње, ор га ни за ци ја и кон тро ла упо тре бе нов ца. Али, то зна чи и 
да са др жа ји про гра ма на ста ве ма те ма ти ке не при пре ма ју де цу са ЛИО 
за ак тив ну при ме ну усво је них зна ња у сва ко днев ном жи во ту. Ана ли зом 
ре зул та та, као зна чај ни па ра ме три по стиг ну ћа у на ста ви ма те ма ти ке 
утвр ђе ни су до ме ни Го вор но-је зич ки раз вој, Бро је ви и вре ме, Пре про фе-
си о нал не/про фе си о нал не ак тив но сти, Са мо у сме ра ва ње и Од го вор ност. 
Утвр ђе на је ви со ка ста ти стич ка зна чај ност од но са ско ро ва до ме на Бро-
је ви и вре ме и оце не из обла сти ма те ма ти ке, што је са свим оче ки ва но, 
има ју ћи у ви ду да се део ај те ма не по сред но од но си на мо гућ ност из во-
ђе ња ра чун ских опе ра ци ја. Про це на вре ме на се за сни ва на раз у ме ва-
њу кон цеп та ме трич ког вре ме на и вре мен ских ин тер ва ла, чи ји основ су 
еле мен тар не ло гич ке струк ту ре и опе ра ци је кон зер ва ци је, ко је су пред-
у слов раз во ја пој ма бро ја (Гли го ро вић, Бу ха Ђу ро вић, 2011а). Зна ча јан 
од нос је утвр ђен и из ме ђу до ме на адап тив ног по на ша ња и по стиг ну ћа 
у на ста ви срп ског је зи ка, и то у обла сти са мо стал ног функ ци о ни са ња, 
еко ном ске ак тив но сти, го вор но је зич ког раз во ја, ба зич них ма те ма тич-
ких и вре мен ских ко це па та, од го вор но сти и со ци ја ли за ци је (Гли го ро-
вић, Бу ха Ђу ро вић, 2011б). Ре зул та ти сту ди ја у обла сти кон цеп ту ал них 
адап тив них ве шти на ука зу ју на зна чај на раз вој на од сту па ња у овла да ва-
њу ве шти на ма ва жним за шко ло ва ње и не за ви сно функ ци о ни са ње де це 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу (Бан ко вић, Ја пун џа-Ми ли са вље вић и 
Број чин, 2011), што и ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња по твр ђу ју. У свим 
обла сти ма со ци јал них ве шти на (Пре про фе си о нал не/про фе си о нал не 
ак тив но сти, Са мо у сме ра ва ње, Од го вор ност, Со ци ја ли за ци ја) ско ро ви 
ве ћи не на ших ис пи та ни ка при па да ју ран гу про се ка за по пу ла ци ју са ИО 
(Бу ха-Ђу ро вић, 2010). 

Про це на адап тив ног по на ша ња је усме ре на на ти пич не обра сце 
функ ци о ни са ња осо бе у раз ли чи тим жи вот ним окол но сти ма (Scha lock, 
2004), чи ме се пре ва зи ла зи ар ти фи ци јел ност струк ту и ра не тест-си ту а-
ци је и омо гу ћа ва пот пу ни ји увид у по тре бу за по др шком и мо гућ но сти 
трет ма на (Brown et al., 2009). Циљ ове про це не је да обез бе ди ин фор ма-
ци је о то ме ка ко ин те лек ту ал ни и адап тив ни де фи цит, у ин тер ак ци ји са 
жи вот ним окру же њем, ути че на функ ци о ни са ње осо бе у ре ал ном, сва-
ко днев ном жи во ту (Mil ler & Fen tu, 2008).

Са гле да ва ју ћи фе но мен ин те лек ту ал не оме те но сти као из раз кон-
сте ла ци је ин те лек ту ал них и адап тив них спо соб но сти, као основ ни циљ 
ис тра жи ва ња смо де фи ни са ли утвр ђи ва ње од но са из ме ђу адап тив ног 
по на ша ња и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те-
но шћу. 
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МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 90 де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (ЛИО), оба по ла, уз ра ста 10–13.11 го ди на, Ко е фи ци јент ин те ли ген-
ци је ис пи та ни ка је из ме ђу 50 и 70 (AS=60.38, SD=7.179). У Та бе ли 1 је 
при ка за на ди стри бу ци ја узор ка пре ма по лу и уз ра сту. 

Та бе ла 1 – Ди стри бу ци ја узор ка пре ма по лу и уз ра сту

пол 
уз ра сне ка те го ри је

‛
10,0–10,11 11,0–11,11 12.0–12,11 13,0–13,11 

женски
број 6 9 11 12 38

% 6,7% 10,0% 12,2% 13,3% 42,2%

мушки
број 15 12 12 13 52

% 16,7% 13,3% 13,3% 14,4% 57,8%

‛
број број 21 23 25 90

% % 23,3% 25,6% 27,8% 100,0%

‛2=2.246, df=3, p=0.523

Ис пи та ни ци са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу су ујед на че ни 
пре на уз ра сту и по лу (p=0.523). 

Пре ма успе ху у шко ли, ис пи та ни ци се гру пи шу у три ка те го ри је, 
при ка за не на Гра фи ко ну 1. 

Гра фи кон 1  
Ди стри бу ција 
узор ка пре ма успе
ху у шко ли

Уз раст/успех у шко ли  
‛2=3,332, df=6, p=0,766

Пол/успех у шко ли      
‛2=0,057, df=2, p=0,972

добар врло добар одличан

Успех у школи

П
ро

це
на

т
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На Гра фи ко ну 1 се уоча ва да су у узор ку нај за сту пље ни ји ис пи та-
ни ци са од лич ним успе хом у шко ли (40/44.4%), не што ма ње (30/33,3%) 
је ис пи та ни ка са вр ло до брим, а нај ма ње (20/22%) са до брим успе хом. 
Ни су уста но вље не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у успе ху у шко ли код 
ис пи та ни ка раз ли чи тог уз ра ста (p=0.766) и по ла (p=0.972). 

Ин стру мен ти и про це ду ра

Ана ли зом до ку мен та ци је пе да го шко-пси хо ло шке слу жбе при ку-
пље ни су по да ци о уз ра сту, ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма и успе ху у 
на ста ви ма те ма ти ке. По да ци о адап тив ним ве шти на ма до би је ни су на 
осно ву стан дар ди зо ва ног ин тер вјуа с де фек то ло зи ма, при ме ном ААМР 
Ска ле адап тив ног функ ци о ни са ња (AAMR Adap ti ve Be ha vi o ur Sca le - 
School, Se cond Edi tion, 1993) (Lam bert et al., 1993). АБС-С: 2 је би хеј-
ви о рал на ска ла про це не де це и адо ле сце на та уз ра ста од 3 до 21 го ди не. 
Чи ни је 16 суб ска ла (до ме на), са укуп но 104 ај те ма, по де ље них у два де-
ла - пр ви, на ме њен про це ни адап тив ног, и дру ги, на ме њен про це ни ма-
ла дап тив ног по на ша ња. Си ро ви ско ро ви сва ке од суб ска ла се кон вер ту ју 
у пон де ри са не ско ро ве за по пу ла ци ју са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, 
нор ми ра не пре ма уз ра сту. На осно ву фак тор ске ана ли зе ско ро ви оба де-
ла ска ле адап тив ног по на ша ња гру пи са ни су 5 фак то ра:

Фак тор 1 - Лич на са мо стал ност: ком по зит ско ро ва по је ди них ај те ма 
из до ме на Са мо стал но функ ци о ни са ње и до ме на Фи зич ки раз вој у це ли-
ни. Фак тор 1 опи су је прак тич не ве шти не, од но сно спо соб ност осо бе да 
во ди сва ко днев ну бри гу о се би (област са мо по слу жи ва ња - обла че ње, 
одр жа ва ње лич не хи ги је не, при пре ма ње обро ка, кре та ње у за јед ни ци, 
очу ва ност сен зор них и мо то рич ких функ ци ја)

Фак тор 2 - Со ци јал на са мо стал ност: ком по зит ско ро ва по је ди них ај-
те ма из до ме на Са мо стал но функ ци о ни са ње, Пре про фе си о нал не/ Про фе-
си о нал не ак тив но сти, Еко ном ска ак тив ност и Го вор но-је зич ки раз вој, а 
до ме на Бро је ви и Вре ме у це ли ни. Фак тор 2 опи су је кон цеп ту ал не ве шти-
не, од но сно спо соб ност осо бе да оства ри функ ци о нал ну ин тер ак ци ју са 
окру же њем и ко ри сти дру штве не ре сур се. 

Фак тор 3 - Лич на и со ци јал на од го вор ност: ком по зит ско ро ва по је-
ди них ај те ма из до ме на Пре про фе си о нал не/Про фе си о нал не ак тив но сти 
и до ме на Са мо у сме ра ва ње, Од го вор ност и Со ци ја ли за ци ја у це ли ни. Фак-
тор 3 опи су је со ци јал не ве шти не, од но сно спо соб ност ус по ста вља ња и 
одр жа ва ња при клад них ин тер пер со нал них од но са. 

Фак тор 4 - Со ци јал на при ла го ђе ност: ком по зит ско ро ва до ме на Со-
ци јал но по на ша ње, При ла го дљи вост и По у зда ност у це ли ни. Фак тор 4 
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опи су је ма хом екс тер на ли зо ва не про бле ме у по на ша њу као што су агре-
сив ност, ан ти со ци јал но по на ша ње и ус по ста вља је не а де кват них ин тер-
пер со нал них од но са.

Фак тор 5 - Лич на при ла го ђе ност: ком по зит ско ро ва до ме на Сте ре о-
тип но и хи пе рак тив но по на ша ње и При сил но по на ша ње у це ли ни. Фак-
тор 5 опи су је по на ша ња ко ја се мо гу оква ли фи ко ва ти као аути стич ка, 
сте ре о тип на, хи пе рак тив на или со ци јал но не при клад на (нпр. екс це сив-
но гр ље ње, љу бље ње, до ди ри ва ње дру гих и сл.). 

Об ра да по да та ка 

У ста ти стич кој об ра ди до би је них по да та ка ко ри шће ни су: ме ре цен-
трал не тен ден ци је, ме ре ва ри ја бил но сти, ра спон, не па ра ме триј ска ана-
ли за ва ри јан се (Kru skal-Wal lis), не па ра ме триј ски ко е фи ци јент ко ре ла-
ци је (Spe ar man ко е фи ци јент ко ре ла ци је) и ‛2 тест. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Фак то ри су ком по зи ти ско ро ва оба де ла ска ле адап тив ног по на ша-
ња, гру пи са ни на осно ву фак тор ске ана ли зе. Од но се се на лич ну и со ци-
јал ну са мо стал ност, лич не и со ци јал не ди мен зи је од го вор но сти и при ла-
го ђе но сти. Ре зул та ти ана ли зе фак тор ских ско ро ва ис пи та ни ка са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу су при ка за ни у Та бе ли 2. 

Та бе ла 2  Осно ви ста ти стич ки по ка за те љи по стиг ну ћа  
на ААМР ска ли/фак то ри

ААМР Фак то ри Мin Маx AS SD
Фак тор 1/Лич на са мо стал ност 99 141 135,64 8,463

Фак тор 2/Со ци јал на са мо стал ност 88 121 107,61 6,954
Фак тор 3/Лич на и со ци јал на од го вор ност 93 141 115,33 13,228

Фак тор 4/Со ци јал на при ла го ђе ност 67 121 94,58 13,520
Фак тор 5/Лич на при ла го ђе ност 58 119 103,38 13,061

Пре ма по да ци ма при ка за ним у та бе ли 2, ис пи та ни ци са ла ком ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу по сти жу ви со ке ско ро ве у свим ис пи та ним 
обла сти ма/фак то ри ма адап тив ног по на ша ња. На осно ву до би је них 
про сеч них ско ро ва за па жа се да нај бо ље ре зул та те оства ру ју у обла-
сти прак тич них ве шти на (Фак тор1/Лич на са мо стал ност). Обла сти кон-
цеп ту ал них (Фак тор2/Со ци јал на са мо стал ност) и со ци јал них ве шти на 
(Фак тор3/Лич на и со ци јал на од го вор ност), иако ви со ко оце ње не, пред-
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ста вља ју под руч ја ко ја су, пре ма оце ни де фек то ло га, не што сла би је раз-
ви је на у од но су на прак тич не ве шти не. Ис пи та ни ци ис по ља ва ју ви со ку 
пер фор ман су на оба фак то ра ко ји про це њу ју при су ство ма ла дап тив ног 
по на ша ња. Ре ла тив но ви со ке про сеч не вред но сти у обла сти ма со ци јал-
не при ла го ђе но сти (АС=95.46) и лич не при ла го ђе но сти (АС=103.20) 
ука зу ју на ре ла тив но ни ску за сту пље ност ма ла дап тив ног по на ша ња код 
ис пи та ни ка на шег узор ка. Ме ђу тим, пре ма ре зул та тим на шег ра ни јег 
ис тра жи ва ња, про сеч не вред но сти ни су до во љан по ка за тељ уче ста ло сти 
те шко ћа у по на ша њу код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
На и ме, на осно ву ана ли зе уче ста ло сти ис пи та ни ка у ран го ви ма дру гог 
де ла АБС-С:2 ска ле, ко јим се про це њу је ма ла дап тив но по на ша ње, мо же 
се уочи ти да из ме ђу 18 и 22 % де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу по сти же вред но сти ло ши је од про сеч них у че ти ри обла сти: Со ци јал-
но по на ша ње (21%), При ла го дљи вост (22%), По у зда ност (18%) и Уз не ми-
ру ју ће ин тер пер со нал но по на ша ње (22%) (Бу ха, Гли го ро вић, 2010). Овај 
на лаз при бли жно од го ва ра на ла зи ма стра них сту ди ја, ко је из ра же не 
про бле ме у по на ша њу де тек ту ју код 10–17% осо ба са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу (Емер сон и сар., 1997; Lo we и сар., 2007).

На осно ву пер цен тил них ско ро ва на ААМР ска ли де фи ни са ни су 
пер цен тил ни ран го ви по стиг ну ћа за сва ки од фак то ра. Та ко је до би јен 
ра спон по стиг ну ћа, ди стри бу и ран у 4 ка те го ри је, ко ји се кре ће од ис под-
про сеч них (ис под 25. пер цен ти ла- ка те го ри ја 1) до нат про сеч них (из над 
75. пер цен ти ла – ка те го ри ја 4). Ран ги ра ње ре зул та та је би ло по треб но 
за рад по ре ђе ња по стиг ну ћа у обла сти адап тив ног по на ша ња и успе ха у 
шко ли. Ре зул та ти ста ти стич ке ана ли зе од но са из ме ђу фак то ра адап тив-
ног по на ша ња и успе ха у шко ли су при ка за ни у та бе ли 3.

Та бе ла 3  Фак то ри адап тив ног по на ша ња  
и успех у шко ли

    Успех у шко ли Фак тор 
1

Фак тор 
2

Фак тор 
3

Фак тор 
4

Фак тор 
5

Не па ра ме триј ски ко-
е фи ци јент 
ко ре ла ци је

‛ 0,058 0,368 0,423 0,174 0,211

п 0,588 0,000 0,000 0,101 0,046

Не па ра ме триј ска 
ана ли за  

ва ри јан се

Х 0,939 4,816 6.192 1,510 2,513
df 3 3 3 3 3
р 0,426 0,004 0,001 0,218 0,087

Фак тор 1/Лич на са мо стал ност; Фак тор 2/Со ци јал на са мо стал ност; Фак тор 3/Лич на и со ци јал на од-
го вор ност; Фак тор 4/Со ци јал на при ла го ђе ност; Фак тор 5/Лич на при ла го ђе ност
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Прак тич не ве шти не пред ста вља ју област по тен ци ја ла код де це са 
ЛИО, с об зи ром да у до ме ну фак то ра лич не са мо стал но сти оства ру ју 
нај ви ше ре зул та те (AS=135.64). Мо то рич ке спо соб но сти ко је су нео п-
ход не за ак тив но сти у сва ко днев ном жи во ту до се жу за до во ља ва ју ћи ни-
во раз во ја код ве ћи не де це са ЛИО основ но школ ског уз ра ста (Гли го ро-
вић, 2000). У том све тлу је од су ство зна чај не по ве за но сти прак тич них 
ве шти на и успе ха у шко ли са свим оче ки ва но. 

Утвр ђен је ви со ко ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу кон цеп ту ал-
них ве шти на, оли че них у Фак то ру 2-Со ци јал на са мо стал ност, и успе ха 
у шко ли. 

Кон цеп ту ал не ве шти не се углав ном од но се на ни во раз во ја ве шти на 
ко му ни ка ци је (вер бал не и не вер бал не) и функ ци о нал не ака дем ске ве-
шти не (Man cil & Vin son, 2008). Ре ла тив но ни жи и не у јед на че ни ско ро ви 
на суб ска ла ма ко је чи не ком по зит Фак то ра2/Со ци јал на са мо стал ност, 
се, на осно ву ста ти стич ке ана ли зе, зна чај но од ра жа ва ју и на ака дем ска 
по стиг ну ћа де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (p=0.004). 

У обла сти ма со ци јал них ве шти на (Пре про фе си о нал не/про фе си о-
нал не ак тив но сти, Са мо у сме ра ва ње, Од го вор ност, Со ци ја ли за ци ја), ве-
ћи на по стиг ну ћа на ших ис пи та ни ка је у ран гу про сеч них за по пу ла ци ју 
са ИО. Фак тор лич не и со ци јал не од го вор но сти, ко јим се про це њу ју со-
ци јал не адап тив не ве шти не, се у овон ис тра жи ва њу по ка зао као, у ста-
ти стич ком сми слу, нај зна чај ни ји па ра ме тар успе ха у шко ли (p=0.001). 
Има ју ћи у ви ду да је оце њи ва ње за сно ва но на про це ни де фек то ло га, 
ко ји су у не по сред ном и кон ти ну и ра ном кон так ту са де цом, по ста вље 
се пи та ње (не за не ма ру ју ћи нео спо ран зна чај кон цеп ту ал них ве шти на) 
оправ да но сти ме ре у ко јој со ци јал но при хва тљи во по на ша ње уче ни ка 
де тер ми ни ше успех у шко ли. 

Област фак тор 4/Со ци јал на при ла го ђе ност про це њу је при су ство 
екс тер на ли зо ва них про бле ма у по на ша њу у до ме ни ма со ци јал ног по на-
ша ња, при ла го дљи во сти и по у зда но сти. У на шем ра ни јем ис тра жи ва њу 
је уста но вље но да се тај вид те шко ћа ма ни фе сту је код 20,9% де це са 
ЛИО, по ви ше ном скло но шћу ка вер бал ној или фи зич кој агре си ји у кон-
фликт ним си ту а ци ја ма, уче ста лим за дир ки ва њем и ого ва ра њем, уз ко-
ри шће ње не при стој них ре чи. Та де ца у учи о ни ци обич но на мер но оме-
та ју ак тив но сти дру гих уче ни ка, оче ку ју ћи њи хо ву ре ак ци ју, као и ре-
ак ци ју де фек то ло га. У фру странт ним си ту а ци ја ма че сто ре а гу ју тем пер 
тан тру мом или окри вљи ва њем дру гих за соп стве не гре шке. Код 21,8% 
де це про бле ми у по на ша њу ма ни фе сту ју се у оним си ту а ци ја ма ко је 
зах те ва ју при ла го ђа ва ње окру же њу у ко јем бо ра ве - иг но ри шу пра ви ла, 
опи ру се на ло зи ма или су бун тов нич ки на стро је ни пре ма ауто ри те ту, 
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док је код 17,9% ре ги стро ва на скло ност ка ла га њу и не по шти ва њу ту ђе 
и јав не имо ви не (Бу ха Ђу ро вић, Гли го ро вић, 2010). Ипак, пре ма ре зул-
та ти ма ста ти стич ке ана ли зе (p=0.218), по ме ну ти аспек ти по ма ша ња се 
ста ти стич ки зна чај но не од ра жа ва ју на успех у шко ли. 

Под Фак то ром 5, Лич на не при ла го ђе ност, под ра зу ме ва ју се ви до ви 
по на ша ња ко ји се мо гу оква ли фи ко ва ти као сте ре о тип ни, хи пе рак тив ни 
и са мо по вре ђу ју ћи. Овај тип про бле ма у по на ша њу се ја вља код 3–6% 
де це са ЛИО. Они се пре вас ход но ис по ља ва ју као скло ност ка пре це њи-
ва њу вла сти тих спо соб но сти, зах те ва њу стал не па жње и по хва ле, као и 
ло шем ре а го ва њу на кри ти ку (Бу ха Ђу ро вић, Гли го ро вић, 2010). Иако 
је за сту пље ност ис пи та ни ка са овом вр стом те шко ћа у по на ша њу ма ла, 
утвр ђе на је ста ти стич ки зна чај на ко ре ла ци ја из ме ђу ско ро ва на фак то-
ру 5/Лич на при ла го ђе ност и успе ха у шко ли (p=0.046). Овај од нос ни је 
по твр ђен по дроб ни јом ана ли зом (p=0.087), што је пре по сле ди ца ни ске 
уче ста ло сти по ме ну тих ви до ва по на ша ња у узор ку, а не њи хо вог ефек та 
на ака дем ска по стиг ну ћа. 

ЗА КЉУ ЧАК

Ана ли зом од но са из ме ђу фак то ра ко ји де тер ми ни шу адап тив но по-
на ша ње и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу, до шли смо до сле де ћих за кљу ча ка: 

•	 Ни је утвр ђен ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу по стиг ну ћа у 
обла сти кон цеп ту ал них ве шти на, про це ње них Фак то ром 1/Лич-
на са мо стал ност, и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу (p<0.05).

•	 Утвр ђен је ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу по стиг ну ћа у 
обла сти кон цеп ту ал них ве шти на, про це ње них Фак то ром 2/ Со-
ци јал на са мо стал ност, и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу (p=0.004).

•	 Утвр ђен је ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу по стиг ну ћа у 
обла сти со ци јал них ве шти на, про це ње них Фак то ром 3/ Со ци јал-
на при ла го ђе ност, и успе ха у шко ли код де це са ла ком ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу (p=0.001).

•	 Ни је утвр ђен ста ти стич ки зна ча јан од нос из ме ђу по стиг ну ћа на 
Фак то ру 4/ Со ци јал на при ла го ђе ност и успе ха у шко ли код де це 
са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (p<0.05).

•	 Утвр ђе на је ста ти стич ки зна чај на ко ре ла ци ја (p=0.046) по стиг-
ну ћа на Фак то ру 5/ лич на при ла го ђе ност и успе ха у шко ли код 
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де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу, али та по ве за ност 
ни је по твр ђе на не па ра ме триј ском ана ли зом ва ри јан се (p<0.05). 

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ука зу ју на то да кон цеп ту ал не и со-
ци јал не адап тив не ве шти не пред ста вља ју зна чај не чи ни о це ака дем ских 
по стиг ну ћа де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу, па се сто га мо-
ра ју раз ма тра ти као ин те грал ни део сва ке про це не и трет ма на.
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ADAPTIVE BEHAVIOUR AND SCHOOL SUCCESS IN CHILDREN 
WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

MILICA GLIGOROVIĆ, NATAŠA BUHA

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

Conceptualizing the phenomenon of intellectual disability as an 
expression of intellectual abilities and adaptive skills, the main goal of 
our research was to determine the relation between adaptive behaviour 
and school achievement in children with mild intellectual disability. The 
sample consists of 90 children with mild intellectual disability (MID), 
of both sexes, aged between 10 and 13.11. Their IQ is between 50 and 
70 (AS=60.38, SD=7.179). Data on age, intellectual abilities and school 
success were acquired by analyzing the documentation obtained from 
pedagogical-psychological services. Data on adaptive skills were obtained 
from standardized interviews with special educators, by applying the 
AAMR Adaptive Behavior Scale - School, second edition. Research results 
indicate that conceptual and social adaptive skills (p=0.001) represents 
significant factors of academic achievement in children with MID. Having 
that in mind, it is necessary to include these adaptive behaviour aspects as 
an integral part of assessment and rehabilitation. Significant correlation 
was determined between Personal Adjustment (Factor 5) and school 
success (p=0.046). Nevertheless, this relation was not confirmed in detailed 
analysis (p=0.087), which is more result of the lower frequency of this kind 
of maladaptive behaviour than its relation to academic achievement.

KEY WORDS: mild intellectual disability, adaptive behaviour, school 
success, practical skills, social skills, conceptual skills
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Со ци јал на ком пе тен ци ја пред ста вља ре зул тат раз во ја пер со нал них 
стра те ги ја со ци јал но при хва тљи вог по на ша ња и за ви си од сте пе на овла да-
но сти раз ли чи тим жи вот ним на ви ка ма кон цеп ту ал ног, со ци јал ног и прак-
тич ног ка рак те ра. Ни во раз ви је но сти со ци јал не ком пе тен ци је ути че на 
ква ли тет со ци јал них од но са ко ји де ца ус по ста вља ју у по ро ди ци, шко ли и 
за јед ни ци. Сма тра се да де фи цит у раз во ју жи вот них на ви ка код сва ког де-
те та, им пли ци ра раз ли чи те ма ни фе ста ци је асо ци јал ног по на ша ња. Од го-
вор сре ди не, у том слу ча ју, нај че шће узро ку је со ци јал но од ба ци ва ње де те та, 
са мо и зо ла ци ју, про бле ме у еду ка ци ји и пред ста вља ри зи ко фак тор за раз вој 
ви ше стру ких по ре ме ћа ја лич но сти. 

Циљ овог ис тра жи ва ња је про це на ни воа раз ви је но сти жи вот них на ви ка 
код уче ни ка са уме ре ном ин те лек ту ал ном оме те но шћу.

Узо рак у овом ис тра жи ва њу је чи ни ло 38 уче ни ка са уме ре ном ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу, оба по ла, ка лен дар ског уз ра ста од се дам до пет на ест 
го ди на, ко ји по ха ђа ју спе ци јал ну основ ну шко лу. 

За про це ну раз ви је но сти жи вот них на ви ка ко ри шће на је Ска ла жи вот-
них на ви ка -The LI FE-H: As ses sment of the qu a lity of so cial par ti ci pa tion, auto ra: 
No re au L., Fo u geyrol las P., Vin cent C.(2002). 

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња су по ка за ли да уче ни ци са уме ре ном ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу има ју нај ви ши ни во раз ви је но сти жи вот них на-
ви ка у обла сти ста но ва ња и ин тер пер со нал них од но са. Код де це у на шем 
узор ку су нај сла би је раз ви је не ве шти не у обла сти од го вор но сти и жи во та у 
за јед ни ци.

1 Овај рад је проистекао из пројекта „Евалуација третмана стечених поремећаја 
говора и језика“ који је финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике 
Србије, број 179068.
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Кључ не ре чи: уме ре на ин те лек ту ал на оме те ност, со ци јал на ком пе тен-
ци ја, жи вот не на ви ке

УВОД

Ква ли тет и осо бе ност со ци јал ног раз во ја за ви си од ути ца ја мно го-
број них чи ни ла ца, мул ти мо дал ног по ре кла и ин тен зи те та ути ца ја. Ови 
ра зно вр сни фак то ри мо гу при па да ти ши рем струк ту рал ном кон тек сту, 
не по сред ном окру же њу, ин тер пер со нал ној мре жи од но са, ко ју по је ди-
нац ус по ста вља са дру ги ма, а мо гу се од но си ти и на пер со нал не ка рак-
те ри сти ке лич но сти. 

Тер мин ко ји је да нас нај че шће у упо тре би, ка ко у на уч ној и струч-
ној ли те ра ту ри, та ко и у прак си, је сте со ци јал на ком пе тен ци ја. Њи ме се 
озна ча ва ју раз ли чи те ка те го ри је ко је при па да ју фе но ме ну со ци јал ног 
раз во ја. Спо соб ност овла да ва ња со ци јал ном ком пе тен ци јом углав ном 
се до во ди у ве зу са ни во ом ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња, али ис тра-
жи ва ња у овој обла сти и ис ку ство у не по сред ном кон так ту са де цом и 
мла ди ма нас упу ћу је да, при про це ни раз во ја овог аспек та лич но сти, 
мо ра мо има ти у ви ду и дру ге со ци јал не па ра ме тре, као што су: од но си 
у по ро ди ци, на пу ште ност или за не ма ре ност де те та од стра не ро ди те ља 
или ста ра те ља, евен ту ал но при су ство и тип дру гих, при дру же них раз-
вој них по ре ме ћа ја, ква ли те ти и при ме ре ност вас пи та ња и еду ка ци је и 
др. (Lo ve land, Kel ley, 1991). 

У де фи ни ци ји Аме рич ке асо ци ја ци је за мен тал ну ре тар да ци ју, на-
гла ша ва се бли ска и ме ђу за ви сна ве за из ме ђу ста ња ин те лек ту ал не 
оме те но сти и пре ди спо зи ци ја за од ре ђе ни ква ли тет со ци јал ног раз во ја. 
Сма тра се да је ког ни тив ни де фи цит у бли ској узроч но-по сле дич ној ве зи 
са огра ни че њи ма у две или ви ше обла сти адап тив них спо соб но сти као 
што су: ко му ни ка ци ја, бри га о се би и са мо по моћ, жи вот у ку ћи, жи вот у 
за јед ни ци, ста но ва ње, од го вор ност, са мо у сме ра ва ње, са мо е фи ка сност, 
за по шља ва ње, ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на и сл. (ААМР, 1992).

Ве за из ме ђу мен тал ног и со ци јал ног уз ра ста је не сум њи ва, али је 
ин тен зи тет тог од но са знат но из ра же ни ји у ра ним фа за ма де те то вог жи-
во та. Ова кав став су по твр ди ла и ис тра жи ва ња ко ја су се ба ви ла ана ли-
зом ква ли те та со ци јал ног раз во ја код де це са уме ре ном ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу (у да љем тек сту УИО). Ре зул та ти тих ис тра жи ва ња су по-
ка за ли да се то ком од ра ста ња ове де це, по ве ћа ва раз ли ка из ме ђу мен-
тал ног и со ци јал ног уз раст и то у ко рист ни воа раз ви је но сти со ци јал ног 
раз во ја (Ка ља ча,1999). Мо же се прет по ста ви ти да, по ред еду ка ци је, по-
сто ји и по зи ти ван ути цај жи вот ног ис ку ства ко је де ца сти чу то ком од ра-
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ста ња и про це са ре ха би ли та ци је. Не ки ис тра жи ва чи на во де да се де ша ва 
да со ци јал ни ко е фи ци јент бу де и за два де сет је ди ни ца ве ћи од ин те лек-
ту ал ног ко лич ни ка (Lo ve land & Tu na li-Ko to ski, 1997). Сли чан на лаз по-
твр ђен је и у јед ном до ма ћем ис тра жи ва њу, пре ма чи јим ре зул та ти ма, 
ви ше од тре ћи не (36%) де це са УИО, ка лен дар ског уз ра ста из ме ђу 4 и 
12 го ди на, има ви ши ни во со ци јал не зре ло сти у од но су на ни во ин телк-
ту ал ног раз во ја (Глум бић, Ка ља ча, 2001).

Иако при ро да ве зе из ме ђу мен тал не оме те но сти и по ре ме ћа ја у со-
ци јал ном раз во ју до да нас ни је у пот пу но сти ра све тље на, са свим је ја сно 
да го то во увек при сут на огра ни че ња у усва ја њу и прак ти ко ва њу раз ли-
чи тих жи вот них на ви ка ко је при па да ју ка те гри ја ма адап тив ног по на ша-
ња, у зна чај ној ме ри оме та ју функ ци о ни са ње уну тар со ци јал ног дис кур-
са (Gre en ham, 1999). Као нај че шће ба ри је ре у про це су со ци јал не адап-
та ци је и пар ти ци па ци је де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу на во де 
се: по ре ме ћа ји раз ли чи тих ти по ва ко му ни ка ци је, сни же на спо соб ност 
ис по ља ва ња ем па тич ког од но са пре ма окру же њу, као и не до ста так са-
мо кон тро ле и са мо ре гу ла ци је у по на ша њу (Ka va le& For ness, 1996). Не-
до вољ на раз ви је ност про со ци јал них об ли ка по на ша ња има за по сле ди цу 
со ци јал ну мар ги на ли за ци ју, изо ла ци ју, стиг ма ти за ци ју, а не рет ко и са-
мо и зо ла ци ју. На тај на чин се огра ни ча ва ре пер то ар со ци јал них мо де ла 
по на ша ња ко ји ова по пу ла ци ја мо же да упо зна и на у чи. 

Циљ ис тра жи ва ња

Циљ овог ис тра жи ва ња је про це на ни воа раз ви је но сти жи вот них 
на ви ка код уче ни ка са УИО, у је да на ест обла сти жи вот них на ви ка.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак и ме сто ис пи ти ва ња

Та бе ла 1 Узо рак ис пи та ни ка  
пре ма ста ро сним категориjама 

ис пи та ни ци 7–8 год. 9–10 год. 11–12 год 13–15 год. То тал

ДЕ ЦА  
СА УИО

Н 4 6 12 16 38

% 10.5% 15.8% 31.6% 42.1% 100%
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Узор ком jе об у хва ће но 38-оро де це са УИО уз ра ста од 7 до 15 
го ди на, по де ље них у че ти ри уз ра сне ка те го ри је.

Та бе ла 2  Узо рак ис пи та ни ка пре ма по лу

ис пи та ни ци де ча ци девоjчице То тал

ДЕ ЦА СА УИО
Н 17 21 38

% 45% 55% 100%

Узо рак овог ис тра жи ва ња об у хва та ис пи та ни ке оба по ла - 45% де ча-
ка и 55% девоjчица.

Сви ис пи та ни ци похађаjу основ не шко ле за де цу са по себ ним по-
тре ба ма. Про це на ис пи та ни ка вр ше на jе у шко ла ма „Ми лан Пе тро вић“ 
у Но вом Са ду, „Хероj Пин ки“ у Бачкоj Па лан ци, „Радивоj По по вић“ у 
Сремскоj Ми тро ви ци, „Вук Ка рађ жић“ у Сом бо ру, „Ма ра Ман дић“ у 
Пан че ву, „Љу бо мир Аћи мо вић“ у Обре нов цу, „Милоjе Па вло вић“ у Бе о-
гра ду, „Но ви Бе о град“ у Но вом Бе о гра ду, „Ми лин ко Ку шић“ у Ива њи ци, 
„Жар ко Зре ња нин“ у Су бо ти ци.

Не за ви сне вариjабле ко је се од но се на пол, уз раст и ни во ин те лек-
ту ал ног раз во ја ис пи та ни ка пре у зе ти су из школ ских досиjеа уче ни ка..

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

За про це ну развиjености жи вот них на ви ка ко ри шћен jе Ска ла за 
про це ну раз ви је но сти жи вот них на ви ка - The LI FE-H: As ses sment of the 
qu a lity of so cial par ti ci pa tion (No re au L., Fo u geyrol las P., Vin cent C., 2002). 

На ве де ном ска лом до ла зи се до по да та ка о сте пе ну уче шћа осо бе у 
сва ко днев ним жи вот ним ак тив но сти ма и дру штве ним уло га ма коjе се 
од но се на њи хо ве жи вот не на ви ке. Ска ла са др жи 62 аjтема, по де ље них 
у 11 подручjа (ис хра на, фит нес, бри га о се би, комуникациjа, ста но ва-
ње, кре та ње, од го вор ност, ин тер пер со нал ни од но си, жи вот у заjедници, 
обра зо ва ње и рекреациjа). 

Свих jеданаест подручjа се процењуjе у окви ру три суб ска ле: ни во 
по те шко ће, тип по мо ћи и ни во за до вољ ства де фек то ло га.

Про це ном ни воа по те шко ће до ла зи се до по да та ка о сте пе ну овла-
да но сти од ре ђе ном жи вот ном на ви ком. Про це на овог подручjа вр ши се 
кроз сле де ће ни вое:
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•	 Без по те шко ће - по стиг ну ће жи вот них на ви ка jе ла ко или са ма-
њим те шко ћа ма, иако постоjи не ки вид асистенциjе;

•	 Са по те шко ћа ма - по стиг ну ће жи вот них на ви ка jе те шко, чак и 
ка да постоjи асистенциjа;

•	 За ступ ни штвом дру гих - не мо гућ ност са мо стал ног уче ство ва ња 
у оства ри ва њу жи вот них на ви ка, али пот пу но оства ре ње за ступ-
ни штвом дру гих;

•	 Не по сти же - ис пи та ник не остваруjе жи вот не на ви ке (због не-
спо соб но сти, пре пре ка, не до стат ка по мо ћи);

•	 Ниjе му до ступ но - жи вот не на ви ке ни су део де те то ве днев не и 
жи вот не ру ти не (ни ка да ниjе имао по тре бу да то ура ди, лич ни 
раз ло зи, усло ви). 

Дру га суб ска ла се од но си на про це ну ти па по треб не по мо ћи да би 
де те ре а ли зо ва ло жи вот не на ви ке. Про це на жи вот них на ви ка у од но су 
на тип по мо ћи вр ши се кроз сле де ће ни вое:

•	 Без по мо ћи - де те са мо стал но остваруjе жи вот не на ви ке;
•	 По моћ но сред ство - под ра зу ме ва по др шку, по моћ у оства ри ва њу 

жи вот них на ви ка, као што су: ко ли ца, ви зу ел на по моћ, слу шна 
по моћ, се ди ште за ку па ње, итд.;

•	 Адаптациjа - модификациjа де те то ве око ли не ра ди лак шег оства-
ри ва ња жи вот них на ви ка; 

•	 До дат на ху ма на по моћ - под ра зу ме ва би ло коjи вид ху ма не по-
мо ћи ра ди оства ри ва ња жи вот них на ви ка (ро ди те љи, приjатељи, 
осо бље).

Пред ви ђе но jе да се до по да та ка при ме ном ове ска ле до ла зи са мо-
про це ном ис пи та ни ка. Ме ђу тим, у случаjу ка да узо рак чи не осо бе са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу, про це ну вр ше осо бе из њи хо вог окру же ња 
(ро ди те љи, на став ни ци де фек то ло зи, итд.).

Скор по стиг ну ћа жи вот них на ви ка добиjа се ком бинациjом ско ро ва 
на првоj и другоj суб ска ли (ни во по стиг ну ћа и тип по мо ћи) коjи се на-
кон то га ко ри сти за из ра чу на ва ње по упут ству и фор му ли датоj у при-
руч ни ку. 

 Ста ти стич ка об ра да по да та ка

 Као основ на ме то да jе ко ри шће на де скрип тив на ста ти сти ка, од-
но сне ме ре цен трал не тенденциjе (арит ме тич ка сре ди на, стан дард на 
девиjациjа), у ци љу опи са основ них ре зул та та.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Ни во по стиг ну ћа жи вот ни ха на ви ке де це са УИО 

Ре зул та ти ни воа по стиг ну ћа жи вот них на ви ка код де це са УИО 
пред ста вље ни су у Гра фи конт 1.

Гра фи кон 1 – Ни во раз ви је но сти Де ца са УИ 
жи вот них на ви ка код де це са УИО *

* - ви ши скор указуjе на бо ље по стиг ну ћа у да том подручjу

Гра фи ко ном 1 пред ста вљен jе опадаjући низ по стиг ну ћа жи вот них 
на ви ка, ис пи та ни ка са УИО, у jеданаест ис пи та них подручjа, про це ње-
них Ска лом за про це ну жи вот них на ви ка. Мо же се ви де ти да ис пи та-
ни ци наjбоље по стиг ну ће показуjе у обла сти ма ста но ва ња (6.9) и ин-
тер пер со на лих од но са(6.9), коjе се на ла зе на са мом вр ху пред ста вље ног 
гра фи ко на. На кон на ве де них обла сти ова гру па ис пи та ни ка из ра жа ва 
потенциjал у обла сти ма фит не са (6.7), ис хра не (5.4), бри ге о се би (5.0), 
обра зо ва ња (4.8), кре та ња (4.7) и комуникациjе (4.2). Наjслабиjи ни во 
по стиг ну ћа остваруjу у обла сти ма рекреациjа (4.1), од го вор ност (2.2) и 
жи вот у заjедници (1.6).

На са мом вр ху ле стви це пред ста вље ног Гра фи ко на 2 на ла зи се 
област ста но ва ње. Ауто ри ко ји су ре а ли зо ва ли ис тра жи ва ње слич ног ди-
зај на сма тра ју да се успех у ре а ли зо ва њу ак тив но сти на ве де не обла сти 
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мо же до ве сти у ве зу са ти пом ак тив но сти коjе ова област под ра зу ме-
ва. То су углав ном жи вот не ак тив но сти (ула же ње и из ла же ње из ку ће, 
кре та ње уну тар ку ће, ко ри шће ње намеш таjа и опре ме у ку ћи) коjе се 
сва ко днев но понављаjу на при бли жно исто ве тан на чин, без по тре бе за 
значаjним ин те лек ту ал ним ан га жо ва њем (Глум бић, 2005). 

Ве о ма че сто у ли те ра ту ри мо же мо за па зи ти на во де ауто ра да осо-
бе са УИО имаjу огра ни че но социjално ис ку ство, социjално зна ње и ве-
шти не коjе су од раз изо ло ва ног жи во та ових љу ди, као и не га тив ног од-
но са дру гих пре ма њи ма (Ка ва ле, Фор нес, 1996, пре ма Ка ља ча 2008). 
Социjално ис ку ство и зна ње ли ми ти ра но jе и њи хо вим соп стве ним 
огра ни че њи ма да се кре ћу, стек ну увид у социjалне од но се, разумеjу 
ко дек се, усвоjе обра сце по на ша ња, ус по ста ве комуникациjу, итд. Ме ђу-
тим, ви сок скор коjи се ис ка зао у обла сти ин тер пер со нал них од но са код 
овог узор ка на гла ша ва њи хов потенциjал у наведеноj обла сти. Ис ка зан 
скор се мо же до ве сти у ве зу са слич ним на ла зи ма (Глум бић, Ка ља ча, 
2001) пре ма коjима jе код ви ше од тре ћи не ис пи та ни ка социjална зре-
лост супериорниjа у од но су на ин те лек ту ал но функ ци о ни са ње. Раз ли ка 
из ме ђу мен тал ног и социjалног уз ра ста, у ко рист ква ли те та социjалног 
функ ци о ни са ња обjашњава се ква ли те том и ин те зи те том про це са уче-
ња и овла да ва ња ве шти на ма раз ли чи тих жи вот них ак тив но сти (Ка ља ча, 
2008). Це ло ку пан узо рак на шег ис тра жва ња jе део школ ског си сте ма, 
об у хва ћен ко рек тив ним и еду ка тив ним ра дом коjи се од ра жа ва и на њи-
хо во по зи тив но социjално функ ци о ни са ње. За ана ли зу на ве де ног ско ра 
ве о ма jе бит но узе ти у об зир да се аjтеми, коjи се про це њу ју у окви ру 
ин тер пер со нал не обла сти, углав ном од но се на не го ва ње љу ба ви и од но-
са са љу ди ма из не по сред ног окру же ња ис пи ти ва них осо ба. То су углав-
ном чла но ви по ро ди це и род би не, што под ра зу ме ва уста ље не и по зна те 
релациjе за ис пи ти ва ну гру пу уче ни ка. 

Жи вот у заjедници jе област у коjоj су ис пи та ни ци са УИО по ка-
за ли наjнижи ни во по стиг ну ћа. Упра во ни зак скор оства рен у окви ру 
ове обла сти доказуjе мар ги на ли зо ва ну дру штве ну позициjу овог де ла 
популациjе, коjи jе из оп штен из раз ли чи тих ак тив но сти дру штве них 
гру па, као и уче шћа у ре ли ги о зним и ду хов ним ак тив но сти ма. У при лог 
овоj те зи су и ре зул та ти оства ре ни у обла сти рекреациjе jер се у овоj об-
ла си испитуjе по тен ци јал но уче шће ис пи та ни ка у спорт ским, умет нич-
ким и кул тур ним де ша ва њи ма у за јед ни ци. 

Уко ли ко упо ре ди мо на ве де не ре зул та те са ре зул та ти ма ис тра жи ва-
ња Глум бић Н. (Глум бић, 2005), коjи на узор ку од 33 де це УИО, испитуjе 
ни во развиjености жи вот них на ви ка, мо же мо за па зи ти из ве сна по ду да-
ра ња и ма ња од сту па ња у од но су на добиjене ре зул та те на шег ис тра жи-
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ва ња. У категориjи наjразвиjениjих об ли ка жи вот них на ви ка у на ве де-
ном ис тра жи ва њу, на пр ва три ме ста ис та кле су се сле де ће обла сти: фит-
нес, ста но ва ње и ис хра на, што се у из ве сном сми слу по ду да ра са на шим 
ре зул та ти ма jер и на ши ре зул та ти у на ве де ним обла сти ма заузимаjу 
jедно од пр ва че ти ри ме ста наjразвиjениjих по стиг ну ћа. Ма ње од сту-
па ње у по рет ку ре зул та та про у ча ва них обла сти, уоча ва се у од но су на 
област ин тер пер со на лих од но са. Као што jе прет ход но ис так ну то, на ве-
де на област се у на шим ре зул та ти ма ис ка за ла као ап со лут ни потенциjал 
осо ба са УИО, док се у ис тра жи ва њу Глум бић Н., ова област на ла зи на 
че твр том ме сту по ни воу по стиг ну ћа. 

Компарациjом ре зул та та на шег ис тра жи ва ња и на ве де ног, уоча ва мо 
ре ла тив но по ду да ра ње у добиjеним ре зул та ти ма за обла сти жи вот них 
на ви ка код коjих jе при су тан наjнижи ни во по стиг ну ћа. Ис пи та ни ци у 
ис та жи ва њу Глум бић Н., показуjу наjнижи ни во по стиг ну ћа у обла сти ма 
од го вор ност, рекреациjа и жи вот у заjедници, а не вед ни по ре дак по твр-
ђен jе и на шим ре зул та ти ма (Глум бић, 2005).

У слич ном ис тра жи ва њу ауто ра Глум би ћа Н. и Броjчина Б., коjе 
испитуjе ква ли тет жи во та у заjедници де це са ИО и де це са аути змом, 
до шло се до по да та ка да су ве о ма рет ке социjалне ситуациjе у коjима 
ова де ца остваруjу кон так те са дру гим осо ба ма из ло кал не заjеднице, 
при че му се по себ но ис ти че од су ство уче шћа на спорт ским и кул тур-
ним манифестациjама, као де фи цит у њиховоj мо бил но сти (Глум бић, 
Броjчин, 2006).

Не до ста так и не за до во ља ва ју ћи ни во социjалних интеракциjа, као и 
упу ће ност на ма ли броj, наjчешће од ра слих љу ди, узрок су осе ћа ња уса-
мље но сти, са ко јим се че сто суочаваjу де ца са ИО. По што немаjу по ве-
ре ња у сре ди ну, она не мо гу да за до во ље своjу основ ну по тре бу за си гур-
но шћу, при па да њем и љу ба вљу. Ка да су од ба че на, ова де ца се по вла че 
или су скло на да реагуjу им пул сив но и агре сив но. Ка да су при хва ће на и 
во ље на сна жно се емо ци о нал но везуjу (Хр њи ца, 1997).

На осно ву на ла за, McDe vitt, Smith, Schmidt, Ro sen (McDe vitt, Smith, 
Schmidt, Ro sen, 1978), добиjених интервjуисањем 18 осо ба, коjе су на-
пу сти ле институциjу за осо бе са ИО и за по че ле са мо стал ни жи вот уз 
по др шку добиjамо увид у про бле ме са коjима се те осо бе су сре ћу то ком 
при ла го ђа ва ња и функ ци о ни са ња у широj друш твеноj заjедници.

По да ци указуjу да ИО осо бе имаjу по те шко ће са упра вља њем соп-
стве ним финансиjама и пла ни ра њем бу џе та, да не ко ри сте те ле фон за 
оства ри ва ње и одр жа ва ње дру штве них интеракциjа, да имаjу огра ни че-
ња у при ла го ђа ва њу на ме ђу људ ске од но се, да имаjу по те шко ће у ве зи 
са ауто ри татвним лич но сти ма, итд. McDe vitt и са рад ни ци су та ко ђе ис-
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та кли да ће ве ћи на осо ба са ИО не до ста так со ци јал не мре же са дру ги ма 
пре при пи са ти про бле ми ма сре ди не не го њи хо вим лич ним огра ни че-
њи ма (McDe vitt, Smith, Schmidt, Ro sen, 1978). На ве де ни про бле ми, са 
ко ји ма се су о ча ва ју ис пи та ни ци овог ис тра жи ва ња су упра во ве шти не 
коjе су нео п ход не да би се оства рио успе шан ни во по стиг ну ћа у обла сти-
ма као што су: жи вот у заjедници, дру штве на ак тив ност и од го вор ност.

До слич ног за кључ ка до шли су и ауто ри јед ног ис тра жи ва ња у на шој 
сре ди ни. Пре ма њи хо вој про це ни ко ре ла ци је из ме ђу ни воа со ци јал не 
ком пе тен ци је, со ци јал не пар ти ци па ци је и ква ли те та жи во та код осо ба 
са ИО, ко је су про шле кроз про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је у на шој сре-
ди ни и укљу че не су у за шти ће но ста но ва ње, по ка за ло се да је осе ћа-
ње за до вољ ства у ма њој ме ри по ве за но са со ци јал ном ком пе тен ци јом, 
а знат но ви ше са мо гућ но сти ма со ци јал не пар ти ци па ци је (Пе тро вић и 
сар., 2007). 

 Ква ли та тив не про ме на се те шко мо гу оче ки ва ти, уко ли ко се не 
обез бе ди аде кват на ин ди ви ду ал на по др шка, ко ја не ће под ра зу ме ва ти 
са мо сти му ли са ње ин ди ви ду ал ног раз во ја осо ба са ИО, већ и уна пре-
ђе ње раз ли чи тих аспе ка та ко ји ути чу на по бољ ша ње ква ли те та жи во та. 
На жа лост, по сто је број ни до ка зи да при су ство ових осо ба у за јед ни ци 
ни је исто вре ме но пра ће мо и њи хо вим со ци јал ним ак тив но сти ма и ан-
га жо ва њем. Ове осо бе, не за ви сно од ме ста бо рав ка (ин сти ту ци ја, за шти-
ће но ста но ва ње или при мар на по ро ди ца), има ју спо ну са за јед ни цом са-
мо у фор мал ном сми слу (Број чин, Глум бић, Ка ља ча, 2006). Због то га је 
за да так свих чла но ва за јед ни це да уче ству ју у кре и ра њу по др шке, ко ја 
би под ра зу ме ва ла со ци јал ни дис курс у ко ме ће би ти омо гу ће но де ци и 
мла ди ма са ИО да жи ве у скла ду са сво јим пре фе рен ци ја ма и же ља ма.
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SUMMARY

Social competence is a result of the development of personal strategies 
and socially acceptable behavior depends on the degree of mastery of the 
different lifestyles of the conceptual, social and practical character. The 
level of development of social competence influences the quality of social 
relationships that establish children in the family, school and community. 
It is considered that the deficit in the development of habits for every 
child, implies different manifestations of antisocial behavior. Response 
environment, in this case, the most common causes of social rejection of 
the child’s, self-isolation, problems in education and is a risk factor for the 
development of multiple personality disorder.

The aim of this study is to assess the level of development of habits of 
students with moderate intellectual disabilities.

The sample in this study consisted of 38 students with moderate 
intellectual disabilities, both sexes, the calendar age of seven to fifteen 
years, attending a special primary school.

To assess the development of life habits, we used the scale of life habits 
-The LIFE-H: Assessment of the quality of social participation, autora: 
Noreau L., Fougeyrollas P., Vincent C. (2002). 

The results of this study showed that students with moderate intellectual 
disabilities have the highest level of development of life habits in the field 
of housing and interpersonal relationships. In the children in our sample 
are least developed skills in the areas of responsibility and community life.

KEY WORDS: moderate intellectual disability, social competence, life 
habits
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Про це на рад них спо соб но сти и ве шти на се спро во ди ра ди утвр ђи ва ња 
функ ци о нал них по тен ци ја ла и огра ни че ња ве за них за оме те ност, иден ти-
фи ка ци је пси хо со ци јал них, еду ка ци о них и со ци о е ко ном ских чи ни ла ца ко ји 
би мо гли да, у ин тер ак ци ји са оме те но шћу, ути чу на спо соб ност за рад и 
са мо ста лан жи вот. Ве ћи на ак ту ел них си сте ма про це не рад них спо соб но сти 
осо ба са оме те но шћу са др жи ана ли зу по сто је ћих по да та ка, про це ну оп штих 
функ ци о нал них ка па ци те та и со ци јал но-би хеј ви о рал них ка рак те ри сти ка, 
под ко ји ма се под ра зу ме ва ју ме ди цин ски фак то ри, пси хо ло шки фак то ри, 
еду ка тив но ис ку ство, со ци јал но по на ша ње, ста во ви, вред но сти, рад не спо-
соб но сти и ве шти не. 

У овом ра ду је за утвр ђи ва ње функ ци о нал них по тен ци ја ла за са мо ста-
лан жи вот и рад у до ме ни ма ког ни тив них, пер цеп тив них и мо то рич ких спо-
соб но сти пред ло жен кон цепт про це не ко ји са др жи па жњу, пам ће ње и уче ње, 
ег зе ку тив не функ ци је, је зик и ко му ни ка ци ју, сен зор но/пер цеп тив не функ ци-
је, сен зор ну и сен зо мо то рич ку ин те гра ци ју, до жи вљај про сто ра и вре ме на, 
мо то рич ке функ ци је, до ми нант ну ла те ра ли зо ва ност и функ ци о нал не ака-
дем ске ве шти не. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин те лек ту ал на оме те ност, про фе си о нал но оспо со бља-
ва ње, ког ни тив не спо соб но сти, пер цеп тив не функ ци је, мо то рич ке функ-
ци је 

УВОД

Про фе си о нал на ре ха би ли та ци ја зах те ва све о бу хва тан мул ти ди сци-
пли нар ни при ступ, чи ја је основ на свр ха да се осо ба ма са оме те но шћу 
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по мог не да да бу ду фи зич ки, пси хич ки, со ци јал но и кул ту рал но спрем-
не за оба вља ње раз ли чи тих по сло ва, од но сно, да стек ну или по вра те не-
за ви сност кроз за по шља ва ње или не ки об лик ан га жо ва ња ко ји омо гу ћа-
ва ин те гра ци ју у дру штво (Si tling ton i Clark, 2005). 

Про це на рад них спо соб но сти и ве шти на се спро во ди ра ди утвр ђи-
ва ња функ ци о нал них по тен ци ја ла и огра ни че ња ве за них за оме те ност, 
иден ти фи ка ци је пси хо со ци јал них, еду ка ци о них и со ци о е ко ном ских чи-
ни ла ца ко ји би мо гли да, у ин тер ак ци ји са оме те но шћу, ути чу на спо соб-
ност за рад и са мо ста лан жи вот. По тен ци ја ли и огра ни че ња осо бе са ИО 
се раз ма тра ју у кон тек сту раз во ја и де фи ни са ња од го ва ра ју ћих про фе-
си о нал них ци ље ва, као и иден ти фи ка ци је слу жби по треб них за по сти за-
ње не по сред них и ду го трај них ци ље ва про фе си о нал не ре ха би ли та ци је 
(Be ve rid ge и др., 2002; Schmitz, 2008; Tim mons и др., 2005). 

Ве ћи на ак ту ел них си сте ма про це не рад них спо соб но сти осо ба са 
оме те но шћу са др жи ана ли зу по сто је ћих по да та ка, про це ну оп штих 
функ ци о нал них ка па ци те та и со ци јал но-би хеј ви о рал них ка рак те ри-
сти ка, под ко ји ма се под ра зу ме ва ју ме ди цин ски фак то ри, пси хо ло шки 
фак то ри, еду ка тив но ис ку ство, со ци јал но по на ша ње, ста во ви, вред но-
сти, рад не спо соб но сти и ве шти не. С дру ге стра не, про це на рад них спо-
соб но сти пред ста вља спе ци фи чан про цес ко ји об у хва та и про це ну ка-
рак те ри сти ка ко је су не по сред но по ве за не с ра дом, ва жних за еду ка ци ју 
и про фе си о нал но оспо со бља ва ње (Chan и др., 1997). Си ту а ци о ни/кон-
сте ла ци о ни фак то ри су по тре бе за од ре ђе ним по сло ви ма у окру же њу, 
до ступ ност рад ног ме ста, мо гућ ност мо ди фи ка ци је и ако мо да ци је рад-
ног ме ста, ста во ви по ро ди це, по сло да ва ца и осо ба из рад ног окру же ња 
и сл. Сва ки од по ме ну тих фак то ра са др жи ме ди цин ске, пси хо ло шке, со-
ци о кул ту рал не, про фе си о нал не, еду ка ци о не и сре дин ске аспек те, ко ји 
де тер ми ни шу спе ци фич не по тре бе осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (Sal via и Ysseldyke, 2004). 

Све обла сти ко је су ре ле вант не за ева лу а ци ју рад них спо соб но сти 
осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу про це њу ју се при ме ном се дам 
про це ду рал них ка те го ри ја: ана ли за по сто је ћих ин фор ма ци ја, функ ци-
о нал ни ин тер вју (анам не за), оп сер ва ци ја по на ша ња, фор мал но ис пи ти-
ва ње (те сто ви), не фор мал но (кли нич ко) ис пи ти ва ње, ска ле и упит ни ци 
и ди рект на оп сер ва ци ја рад них спо соб но сти у си му ли ра ним усло ви ма и 
при род ном окру же њу (Po wer, 2006). 

Ин те гра ци ја ин фор ма ци ја про це не раз ли чи тих лич них и сре дин-
ских чи ни ла ца је пре суд на за фор ми ра ње гло бал не сли ке о про фе си о-
нал ним мо гућ но сти ма осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
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ПРО ЦЕ НА КОГ НИ ТИВ НИХ, ПЕР ЦЕП ТИВ НИХ  
И МО ТО РИЧ КИХ СПО СОБ НО СТИ 

ОСО БА СА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОМ ОМЕ ТЕ НО ШЋУ

При утвр ђи ва њу функ ци о нал них по тен ци ја ла за са мо ста лан жи вот 
и рад у до ме ни ма ког ни тив них, пер цеп тив них и мо то рич ких спо соб но-
сти свр сис ход но је при ме ни ти мо дел про це не ко ји са др жи па жњу, пам-
ће ње и уче ње, ег зе ку тив не функ ци је, је зик и ко му ни ка ци ју, сен зор но/
пер цеп тив не функ ци је, сен зор ну и сен зо мо то рич ку ин те гра ци ју, до жи-
вљај про сто ра и вре ме на, мо то рич ке функ ци је, до ми нант ну ла те ра ли зо-
ва ност и функ ци о нал не ака дем ске ве шти не. 

У ка сни јим фа за ма про це не по себ но се ана ли зи ра ју спо соб но сти 
ко је су пред у сло ви успе шно сти на по сло ви ма ко ји су, ева лу а ци јом 
прет ход но до би је них по да та ка, ушли у ужи из бор, или јед ном од ре ђе-
ном по слу. 

Про це на па жње

Смет ње па жње код осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу огле да ју 
се у свим аспек ти ма вољ не па жње – одр жа ва њу, се лек тив но сти, флек-
си бил но сти, де ље њу и от пор но сти на дис трак то ре. По ме ну ти аспек ти 
па жње су, не за ви сно од чул ног мо да ли те та, од ве ли ког зна ча ја за рад-
не ак тив но сти, па за да ци за њи хо ву про це ну спа да ју у оба ве зан сег мент 
про це не рад них по тен ци ја ла. Основ ни сет за да та ка за про це ну ауди тив-
не па жње су за да ци ко ји ма се ме ри оп сег не по сред ног упам ћи ва ња вер-
бал них и не вер бал них ауди тив них сти му лу са, а за про це ну ви зу ел не па-
жње за да ци одр жа ва ња, се лек тив но сти и кон цеп ту ал ног пра ће ња. 
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Тре ба на по ме ну ти да су те сто ви па жње ве ћи ном ви со ко струк ту и ра-
ни и крат ко трај ни, па да ју ори јен та ци о ни увид, али не увек и ја сну сли ку 
о по тен ци јал ним те шко ћа ма у не ком од ње них до ме на то ком кон ти ну и-
ра них ак тив но сти. За то је по треб но про це њи ва ти ауди тив ну и ви зу ел ну 
па жњу и то ком оп сер ва ци је по на ша ња, оп сер ва ци је рад них ак тив но сти, 
то ком слу ша ња и/или чи та ња ин струк ци ја и сл. 

У обла сти рад них спо соб но сти и ве шти на те шко ће у сфе ри па жње 
мо гу да се ма ни фе сту ју про бле ми ма пра ће ња и из вр ша ва ња рад них за-
да та ка, не ис трај но шћу, оте жа ним фо ку си ра њем на ак тив ност, или оте-
жа ним пре ла ском са јед не вољ не ак тив но сти на дру гу, као и сма ње ном 
от пор но шћу на спо ља шње и уну тра шње дис трак то ре. Осо ба са те шко ћа-
ма па жње је не у сме ре на на циљ ни са др жај, освр ће се око ло то ком раз-
го во ра или за дат ка, усме ра ва па жњу на окол не пред ме те, зву ке и дру-
ге сти му лу се ко ји су ире ле вант ни за за да так. По треб но је ви ше крат но 
по на вља ње или сег мен ти ра ње ин струк ци је, али се и та да че сто де ша ва 
да осо ба поч не да од го ва ра пре за вр шет ка пи та ња или да из вр ша ва ак-
тив ност пре до вр шет ка упут ства. Не успе ва да се ду же за др жи на јед-
ној ак тив но сти, та ко да је по треб на уче ста ла су пер ви зи ја и па у зе, као и 
сма ње ње по тен ци јал них дис трак то ра у рад ном окру же њу. На за да ци ма 
раз ли чи тог ти па сре ће се до ста гре ша ка ко је су ди рект но по ве за не са 
не па жњом. 

Про це на пам ће ња и уче ња

Осо бе са ин те лек ту а ал ном оме те но шћу обич но има ју до бро ду го-
роч но пам ће ње, ка да је по треб но при се ћа ње кон со ли до ва не ин фор ма-
ци је. Те шко ће се ја вља ју у про це су крат ко роч ног пам ће ња и пре ла ска 
из крат ко роч ног у ду го роч но пам ће ње, нај че шће због нео д го ва ра ју ћих 
стра те ги ја упам ћи ва ња. Осо бе са ИО да ле ко ма ње ко ри сте про це се ко-
ји омо гу ћа ва ју по ве зи ва ње сти му лу са и од го во ра, та ко зва не ме ди ја то-
ре, ко ји ма се по бољ ша ва ју уче ње, пам ће ње и раз у ме ва ње, ка ко у вер-
бал ним, та ко и у и не вер бал ним стра те ги ја ма. Иако вр ло рет ко ства ра ју 
соп стве не, они мо гу да ко ри сте по ну ђе не стра те ги је упам ћи ва ња ин-
фор ма ци ја, уз по др шку ис пи ти ва ча/на став ни ка или ди зај на за дат ка. Те-
шко ће пам ће ња, уста но вље не раз ли чи тим за да ци ма ко ји зах те ва ју упо-
тре бу стра те ги ја упам ћи ва ња, у овој по пу ла ци ји се ја вља ју и у до ме ни ма 
ре про ду ко ва ња про стор но-вре мен ског ни за, ин хи би ци је ире ле вант них 
са др жа ја и бр зи ни об ра де ин фор ма ци ја (Mer rill i Mac Lean, 2006). Осо-
ба ма са ИО је то ком про це са кон со ли да ци је ин фор ма ци ја нео п ход но 
ви ше по на вља ња да би се зна ње учвр сти ло. И на ше ра ни је ис пи ти ва ње 
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крат ко трај ног пам ће ња код де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
је ука за ло на по сто ја ње те шко ћа ре про дук ци је еле ме на та пре ме за да том 
сле ду у про сто ру и вре мен ског ре до сле да при че (Гли го ро вић, 1997). 

У окви ру про це не рад них спо соб но сти и ве шти на про це њу је се крат-
ко роч но пам ће ње мне стич ког ма те ри ја ла раз ли чи тих чул них мо да ли-
те та – ауди тив ног, ви зу ел ног и ки не стет ског, као и асо ци ја тив но пам-
ће ње, ко је под ра зу ме ва упо тре бу ме ди ја то ра из јед ног или ви ше чул них 
мо да ли те та. У до ме ну ду го роч ног пам ће ња се ис пи ту је де кла ра тив но и 
про це ду рал но пам ће ње. У обла сти де кла ра тив ног пам ће ња про це њу је 
се ман тич ко (при се ћа ње ин фор ма ци ја по ве за них у си стем зна че ња) и 
епи зо дич ко (при се ћа ње до га ђа ја на осно ву вре мен ских и/или про стор-
них ко ре ла та кон тек ста) пам ће ње, а у обла сти про це ду рал ног пам ће-
ња спо соб ност упам ћи ва ња ве шти на (пер цеп тив них и мо то рич ких ак-
тив но сти ко је су нео п ход не за из вр ша ва ње не ког за дат ка) и про це ду ра 
(стра те ги ја уче ња или ре ша ва ња за да та ка). 

Зна чај пам ће ња за рад не спо соб но сти и ве шти не ни је по треб но по-
себ но на гла ша ва ти, јер је оно основ за овла да ва ње рад ним про це ду ра-
ма раз ли чи тог ни воа сло же но сти. При про це ни пам ће ња се пра ти спо-
соб ност при се ћа ња ин фор ма ци ја, спон та на упо тре ба мне мо нич ких или 
ком пен за тор них стра те ги ја и ти пич них ме то да ко је осо ба ко ри сти (ако 
их ко ри сти) то ком при се ћа ња за њу ва жних ин фор ма ци ја (ро ђен да ни 
бли ских љу ди, за ка за не оба ве зе, обе ћа ња и сл.), као и мо гућ ност са мо е-
ва лу а ци је пам ће ња (са мо по ро це на ве за на за упам ће ни ма те ри јал). Те-
шко ће пам ће ња мо гу да се од ра зе на на упам ћи ва ње вер бал них ин струк-
ци ја и/или не вер бал них са др жа ја и мо то рич ких про це ду ра укљу че них у 
про цес оспо со бља ва ња или рад ног ан га жо ва ња. 

За про це ну сти ла уче ња че сто се ко ри сти Упит ник за про це ну сти ло-
ва уче ња (Hal ver son, Pe ter sen i Ro hr bach, 2005). Овај по ли том ни упит-
ник се са сто ји из 45 тврд њи, ко је ис пи та ник гра ди ра пре ма исти ни то-
сти од 1 до 4. Ис пи та ни ку се да да про чи та, или му се усме но са оп шти, 
свр ха упит ни ка и на чин по пу ња ва ња. На осно ву ре зул та та се од ре ђу је 
при мар ни стил уче ња, се кун дар ни стил уче ња и стил уче ња ко ји се ми-
ни мал но ко ри сти. По ну ђе но је де вет сти ло ва, или ти по ва, уче ња: ви зу-
ел но-је зич ки (пр.„Лак ше раз у мем ус пу ства кад су на пи са на на та бли“), 
ви зу ел но-ну ме рич ки (пр.„Лак ше раз мем ка да ви дим број не го ка да га 
чу јем“), ауди тив но-је зич ки (нпр.„Бо ље се се ћам ства ри ко је сам чуо/
ла не го ко је сам про чи тао/ла“, ауди тив но ну ме рич ки (пр.„Ка да је ма-
те ма тич ки за да так на пи сан, ја га про чи там на глас да бих бо ље раз у мео/
ла), так тил но-ки не сте тич ки (пр.„Бо ље раз у мем шта тре ба да на у чим ка-
да сам укљу чен/а у из ра ду за дат ка“), ин ди ви ду ал ни (пр.“ Нај бо ље учим 
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кад учим сам/а“), груп ни (пр. „Ви ше ћу ура ди ти ако ра дим с не ким“), 
екс пре сив но-усме ни (пр.„Те же ми је да пра тим пи са на упут ства не го 
усме на“) и екс пре сив но-пи са ни (пр.„Оно што на пи шем је мно го бо ље 
не го оно што из го во рим“). Скор из ме ђу 34 и 40 по е на ука зу је на основ ни 
(при мар ни) стил уче ња, од 20–32 по е на на се кун дар ни, а од 10–18 по е на 
на стил уче ња ко ји ис пи та ник нај ма ње ко ри сти. 

Про це на ег зе ку тив них функ ци ја

Ег зе ку тив не функ ци је чи ни гру па ме ђу соб но по ве за них, сло же них 
спо соб но сти, од го вор них за свр сис ход но, ка ци љу усме ре но по на ша ње. 
Кон цепт ег зе ку тив них функ ци ја под ра зу ме ва ак тив но сти пре фрон тал-
них пре де ла у не ру тин ским си ту а ци ја ма. Ег зе ку тив не функ ци је об у хва-
та ју: хте ње, или во ли ци ју (фор му ли са ње ци ље ва и на ме ра), пла ни ра ње, 
(ор га ни зо ва ње еле ме на та нео п ход них за до се за ње ци ља, фор ми ра ње 
стра те ги је, пред ви дја ње), свр сис ход ну ак тив ност (спро во дје ње на ме ра 
у де ло уз са мо ре гу ла тив не ак тив но сти – ме ња ње, за у ста вља ње или одр-
жа ва ње ак тив но сти, про дук тив ност и флек си бил ност) и увид у ефе кат 
ак тив но сти (пра ће ње ак тив но сти, ана ли за гре ша ка, ева лу а ци ја по стиг-
ну ћа, мо гућ ност са мо ко рек ци је). Ве ћи на ауто ра сма тра да се под пој-
мом ег зе ку тив них функ ци ја под ра зу ме ва ју спо соб но сти одр жа ва ња и 
флек си бил но сти па жње и мен тал ног се та, ин хи би тор не кон тро ле, рад-
не ме мо ри је, пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња и кон тро ле ак тив но сти. Ба зич-
ни ме ха ни зми ег зе ку тив них функ ци ја су ин хи би тор на кон тро ла, рад на 
ме мо ри ја и ког ни тив на флек си бил ност (Welsh и др., 2002). Тер мин ин-
хи би тор на кон тро ла упо тре бља ва се за ме ха ни зме кон тро ле ин тер фе-
рен ци је, мо ду ли са ња или пре ки да те ку ће ак тив но сти, ко ји су у осно ви 
не ких дру гих ког ни тив них ком по нен ти, као што су па жња, рад на ме мо-
ри ја, раз у ме ва ње, пла ни ра ње, ре гу ла ци ја мо ти ва ци је и емо ци ја. Рад на 
ме мо ри ја пред ста вља мул ти ком по нент ни си стем ко ји омо гу ћа ва ак тив-
но одр жа ва ње и ма ни пу ла ци ју ин фор ма ци ја ма ко је се ак ту ел но об ра-
ђу ју. Основ рад не ме мо ри је је цен трал ни ег зе ку тив ни си стем, за ду жен 
за ма ни пу ла ци ју те ку ћим ин фор ма ци ја ма, ко ји ко ор ди ни ше ак тив ност 
две мо дал но спе ци фич не ком по нен те рад не ме мо ри је-фо но ло шку пе-
тљу (си стем за при вре ме но одр жа ва ње вер бал них ин фор ма ци ја) и ви зу-
о спа ци јал ну кон ту ру, или ма три цу, за ду же ну за при вре ме но одр жа ва ње 
ви зу о спа ци јал них ин фор ма ци ја. Под ког ни тив ном флек си бил но шћу се 
под ра зу ме ва мо гућ ност ства ра ња и флек си бил не из ме не кон цеп та, одн. 
ап стракт ног прин ци па ре ша ва ња за дат ка. 
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Те шко ће у сфе ри ег зе ку тив них функ ци ја мо гу да се ис по ље као 
нео р га ни зо ва ност и не у сре сре ђе ност на рад не ак тив но сти, пре ко ра че-
ње вре ме на за из вр ша ва ње ак тив но сти, уз не ми ре ност при иоле сло же-
ни јим оче ки ва њи ма ко ја зах те ва ју ор га ни за ци ју, про пу шта ње ро ко ва 
и тер ми на, не е фи ка сно рас по ре ђи ва ње вре ме на, не ре ал на оче ки ва ња, 
спо ро при ла го ђа ва ње про ме на ма, ло ше пра ће ње упут ста ва или за да та-
ка, не а де кват но со ци јал но по на ша ње. На стра ри јем основ но школ ском 
уз ра сту, ка да се оче ку је са мо стал ност у ор га ни за ци ји вре ме на и ак тив-
но сти, де ца са ИО те шко струк ту и ра ју сво је днев не или не дељ не школ-
ске оба ве зе, не ма ју увид у вла сти те мо гућ но сти. При ме ном Ви скон син 
те ста сор ти ра ња ка ра та (WCST), ко јим се про це њу је ког ни тив на флек-
си бил ност, утвр ђе но је да уче ни ци ста ри јих раз ре да са ЛИО по сти жу 
ре зул та те ко ји су у ти пич ној по пу ла ци ји про се чан ре зул тат за уз раст 
од 6.5 го ди на. При про це ни ин хи би тор не кон тро ле уста но вље но је да 
су за де цу са ИО лак ши за да ци од ла га ња од го во ра, јед ног од на јед но-
став ни јих ни воа ин хи би тор не кон тро ле, на ко ме се пра ви из бор из ме-
ђу ре а го ва ња и не ре а го ва ња, од за да та ка ко ји под ра зу ме ва ју су пре си ју 
кон ку рет ног сти му лу са. Ка па ци тет вер бал не рад не ме мо ри је је код де це 
са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу знат но ни жи од ка па ци те та де це 
истог хро но ло шког уз ра ста, док се вред но сти ре зул та та про це не не вер-
бал не рад не ме мо ри је при бли жа ва ју про сеч ним вред но сти ма де це ти-
пич не по пу ла ци је (Гли го ро вић и Бу ха Ђу ро вић, 2010). Осло нац про це са 
про фе си о нал ног оспо со бља ва ња би, у до ме ну ег зе ку тив них функ ци ја, 
тре ба ло да бу ду сфе ре ре ла тив них по тен ци ја ла осо ба са ин те лек ту ал-
ном оме те но шчу – ба зич ни ни во мо то рич ке ин хи би тор не кон тро ле и 
не вер бал на рад на ме мо ри ја. 

Про це на об ра де ин фор ма ци ја

Код осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу че сто се ја вља ју те шко ће 
ен ко ди ра ња, ве за не за се риј ску ор га ни за ци ју еле ме на та у це ли ну, или 
ин те гра ци ју исто вре ме но при сут них изо ло ва них сти му лу са, ко је пред-
ста вља ини ци јал ни аспект раз у ме ва ња ин фор ма ци је (Гли го ро вић, 2007). 
Си мул та на об ра да по да та ка је спо соб ност ин те гра ци је из дво је них сти-
му лу са у ко хе рент ну це ли ну или гру пу, на осно ву ја сних спа ци јал них и 
ло гич ких ди мен зи ја вер бал них и не вер бал них са др жа ја. Сук це сив на или 
се квен ци јал на об ра да ин фор ма ци ја под ра зу ме ва се риј ску ин те гра ци ју 
из дво је них сти му лу са у се квен цу или низ. Про це на ба зич них стра те ги-
ја у об ра ди ин фор ма ци ја омо гу ћа ва ана ли зу при сту па ре ша ва њу про-
бле ма не за ви сно од усво је ног зна ња, вер бал них спо соб но сти, ет нич ких 
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и кул ту рал них спе ци фич но сти (Кауфман и др., 2006.), што је по себ но 
ва жно при утвр ђи ва њу спе ци фич ног устрој ства не у роп си хич ких функ-
ци ја и мо гу ћих пра ва ца сти му ла тив ног и ко рек тив ног трет ма на де це са 
те шко ћа ма у мен тал ном раз во ју (Va la cich, Jung i Lo o ney, 2006). 

За про це ну ког ни тив не об ра де ин фор ма ци ја мо гу да се ко ри сте 
Ска ла се квен ци јал не об ра де и Ска ла си мул та не об ра де, ко је су део Ка уф-
ма но ве ба те ри је за про це ну де це (Ka uf man As ses sment Bat tery for Chil-
dren – K-ABC II). Ба те ри ја је кон стру и са на та ко да про це њу је две вр сте 
при сту па ре ша ва њу про бле ма – ана ли тич ко-се квен ци јал ни (се риј ски) и 
ге шталт-хо ли стич ки (си мул та ни), и одва ја мен тал не опе ра ци је од усво-
је ног зна ња. Ска ла се квен ци јал не об ра де (Se qu en ti al Pro ces sing Sca le) се 
са сто ји се из три суб те ста, а Ска ла си мул та не об ра де из три оба ве зна и 
јед ног до дат ног суб те ста. 

Се риј ска, одн. се квен ци јал на ор га ни за ци ја сти му лу са је у осно ви 
раз во ја фор мал них аспе ка та го вор но је зич ких спо соб но сти (фо но ло-
шки и мор фо син так сич ки ни во) и гра фем ско-фо нем ске ана ли зе и син-
те зе, ко ја је пре кур сор и фор ми ра ња ра них стра те ги ја чи та ња и пи са ња. 
Огра ни че ња се риј ске об ра де ин фор ма ци ја код де це са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу се очи ту ју у успо ре ном овл да ва њу чи та њем и пи са њем, 
не ра зу ме ва њу кла сне струк ту ре бро ја и при ре ша ва њу сук це сив них ну-
ме рич ких опе ра ци ја (Гли го ро вић, 2007). Та ко ђе се уоча ва не до вољ на 
по ве за ност и мо гућ ност уоп шта ва ња срод них ког ни тив них стра те ги ја. 
Ре зул та ти на шег ра ни јег ис тра жи ва ња ука зу ју на не до гра ђе ност стра те-
ги ја сук це сив не об ра де ин фор ма ци ја код де це са ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу, али и на ви зу о мо то рич ку ин те гра ци ју као област по тен ци ја ла, 
на ко ју би се мо гао осло ни ти про цес ре ха би ли та ци је (Гли го ро вић, 2007). 
То ме тре ба до да ти и да се код ове де це уоча ва ве ћа флек си бил ност и мо-
гућ ност ге не ра ли за ци је ког ни тив них стра те ги ја у обла сти си мул та не об-
ра де по да та ка, што ову област та ко ђе чи ни по тен ци јал ним ослон цем ре-
ха би ли та ци је (Гли го ро вић, 2010). Де ца са ИО на сло же ни јим за да ци ма, 
не за ви сно од ти па ког ни тив не об ра де ин фор ма ци ја, го то во по пра ви лу 
пре ко ра чу ју пред ви ђе но вре ме, што ути че на крај њи ре зул тат (Гли го ро-
вић и Ра дић Ше стић, 2010). 

Процена доминантне латерализованости

До ми нант на ла те ра ли зо ва ност је по ја ва во де ћег чу ла или екс те ми-
те та, за сно ва на на до ми на ци ји се кун дар них по ља јед не од хе мис фе ра 
ве ли ког мо зга. Овај ни во функ ци о нал не ор га ни за ци је кор тек са под ра-
зу ме ва ин хи би ци ју се кун дар них по ља јед не хе мис фе ре од стра не дру-
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ге (до ми нант не за ту функ ци ју) и фор ми ра ње је дин стве ног цен тра за 
ин те гра ци ју ин фор ма ци ја. До ми нант на ла те ра ли зо ва ност се ис пи ту је у 
окви ру че ти ри сло ја ла те ра ли зо ва но сти: гор њих екс тре ми те та (упо треб-
на и ге сту ал на ла те ра ли зо ва ност), до њих екс тре ми те та, ви да и слу ха. 

Упо треб на до ми нант на ла те ра ли зо ва ност гор њих екс тре ми те та 
озна ча ва до ми на ци ју јед не ру ке при вр ше њу свр сис ход них, на у че них 
по кре та, ко ји су под не по сред ним ути ца јем со ци јал ног окру же ња. Про-
це њу је се по мо ћу две гру пе про ба: се ри је про ба за сно ва них на ак тив но-
сти ма ко је се сва ко днев но вр ше («по ка жи ка ко се че шљаш“) и про ба у 
обла сти гра фо мо то ри ке, ко ја се са сто ји из на ло га да се на цр та ку ћа и 
по га ђа тач ка олов ком, нај пре ле вом па де сном ру ком (Со вак, 1979, пре-
ма Ћор дић и Бо ја нин, 1992). Уко ли ко је ус по ста вље на до ми на ци ја, ис пи-
та ник све, или ве ћи ну, за да та ка из вр ша ва до ми нант ном ру ком. Цр теж 
ку ће на цр та не до ми нант ном ру ком би ће чи сти јих ли ни ја, угло ва и про-
пор ци ја, а рас пр ше ње ће око тач ке ко ја се по га ђа олов ком би ти ма ње. 
Ге сту ал на до ми нант на ла те ра ли зо ва ност гор њих екс тре ми те та је ве за-
на за из во ђе ње спон та них, не на у че них по кре та, без со ци јал ног зна че ња. 
Ис пи ту је се за да ва њем по кре та ко ји не ма ју прак тич ну на ме ну (спон та-
ним по кре ти ма). Нај че шће се при ме њу је се ри ја од пет про ба: укр шта ње 
ру ку ис пру же них ис пред се бе, су пер по зи ци ја пе сни ца, ша ка на гла ви, 
ис пру же них ка жи пр ста или пал че ва при укр шта њу пр сти ју (Бер гес и 
сар. 1985, пре ма Ћор дић и Бо ја нин, 1992). Су пер по ни ра на ру ка, ша ка 
или прст ука зу ју на ру ку ко ја је до ми нант на на ге сту ал ном ни воу, ко ји је 
од раз при мар ног ге нет ског им пул са. 

До ми нант на ла те ра ли зо ва ност до њих екс тре ми те та озна ча ва но-
гу ко ја је во де ћа при хо ду и дру гим ак тив но сти ма до њих екс тре ми те та. 
Иако се раз ви ја без еви дент ног ути ца ја со ци јал не сре ди не, нај че шће се 
по кла па са до ми нант ном упо треб ном ла те ра ли зо ва но шћу гор њих екс-
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тре ми те та. Про це њу је се на ло зи ма да ис пи та ник сто ји или ска ку ће на 
јед ној но зи, да клек не на јед ну но гу, по ка же ка ко шу ти ра лоп ту, опи ше 
круг но гом по по ду и сл. До ми нант на но га слу жи као осло нац при ста ја-
њу, ска ку та њу и кле ча њу, њо ме се шу ти ра и опи су је круг. 

Ла те ра ли зо ва ност ви да пред ста вља из бор во де ћег ока. Ви со ка за сту-
пље ност ускла ђе но сти до ми нант не ла те ра ли зо ва но сти ви да и упо треб-
не ла те ра ли зо ва но сти гор њих екс тре ми ре та об ја шња ва се по тре бом за 
оства ри ва њем што ефи ка сни је ви зу о мо то рич ке ко ор ди на ци је. Про це на 
до ми нант ног ока вр ши се про бом «дур бин», гле да њем кроз ма ли отвор 
на хар ти ји, гле да њем у ка ле и до скоп и сл. Све, или ве ћи ну, ових про ба 
ис пи та ник из вр ша ва до ми нант ним оком (Ћор дић и Бо ја нин, 1992). Да 
би се из бе гла гре шка у про це ни, по треб но је прет ход но про ве ри ти при-
су ство јед но стра них ре фрак ци о них ано ма ли ја, ам бли о пи је, стра би зма и 
сл., јер, уко ли ко по сто ји би ло ко је јед но стра но оште ће ње ви да, ис пи та-
ник ће ко ри сти око на ко је бо ље ви ди. 

До ми нант на ла те ра ли зо ва ност слу ха ор га ни зо ва на је та ко што се на 
ни воу се кун дар них по ља ус по ста вља по де ла уло га ме ђу хе мис фе ра ма, 
па је до ми нант на хе мис фе ра за ду же на за пр по зна ва ње и об ра ду вер бал-
них, а не до ми нант на хе мис фе ра не вер бал них са др жа ја. Про це на до ми-
нант ног уха вр ши се за да ци ма тзв. ди хо тич ног слу ша ња, у окви ру ко јих 
се ис пи та ни ку на оба уха исто вре ме но пре зен ти ра ју раз ли чи ти са др жа ји 
(вер бал ни и /или не вер бал ни), а по том се оче ку је да ис пи та ник ре про ду-
ку је оно што је чуо. Са др жај ко ји је бо ље ре про ду ко ван ука зу је на до ми-
нант но ухо. Као и у слу ча ју про це не до ми нант не ла те ра ли зо ва но сти ока, 
нео п ход но је да се прет ход но ис кљу че уни ла те рал на оште ће ња слу ха. 

Ја сно де фи ни са на до ми нант на ла те ра ли зо ва ност је је дан од ва жних 
пред у сло ва склад ног пер цеп тив но-мо то рич ког раз во ја, не за ви сно од то-
га да ли је ор га ни зо ва на по ти пу де шња штва или ле во ру ко сти. 

Осим утвр ђи ва ња де сно стра не, ле во стра не до ми нант не ла те ра ли зо-
ва но сти или ам би ва лен ци је у по ме ну тим сло је ви ма ла те ра ли зо ва но сти, 
по треб но је утвр ди ти и њи хо ву хар мо нич ност, од но сно ускла ђе ност. За 
ви зу о мо то рич ку ко ор ди на ци ју, нео п ход ну за низ рад них ак тив но сти, 
по себ но је ва жан од нос из ме ђу упо треб не до ми нант не ла те ра ли зо ва-
но сти гор њих екс тре ми те та и до ми нант не ла те ра ли зо ва но сти ви да. У 
рад ним ак тив но сти ма за ко је је по треб но ускла ђи ва ње ма ни пу ла тив не 
спо соб но сти и кре та ња ва жан је од нос из ме ђу упо треб не до ми нант не 
ла те ра ли зо ва но сти гор њих екс тре ми те та и до ми нант не ла те ра ли зо ва-
но сти до њих екс тре ми те та. Ди сла те ра ли зо ва ност, ко ја се ма ни фе сту је 
не ус кла ђе но шћу сло је ва до ми нант не ла те ра ли зо ва но сти, мо же да до ве-
де до те шко ћа у раз во ју прак тог но стич ких и са знај них функ ци ја. 
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Процена перцептивних функција

Под пер цеп ци јом се под ра зу ме ва мо гућ ност иден ти фи ка ци је, ко ор-
ди на ци је и ор га ни за ци је чул них ин фор ма ци ја. Са зре ва ње пер цеп тив них 
функ ци ја и пер цеп тив но-мо то рич ке ин те гра ци је је те сно по ве за но са 
са зре ва њем ви ших ког ни тив них функ ци ја (Mu na ka ta, Ca sey i Di a mond, 
2004), па оне ди рект но ути чу на со ци ја ли за ци ју, ака дем ска по стиг ну ћа, 
адап тив не и рад не ве шти не (Ser rien, Ivry, & Swin nen, 2007). У окви ру 
функ ци о нал не про це не спо соб но сти и ве шти на ве за них за рад про це-
њу ју се ква ли тет пер цеп ци је, ин те гра ци је и ор га ни за ци је ин фор ма ци ја 
у до ме ни ма ви зу ел ног, ауди тив ног и так тил но-ки не стет ског чул ног мо-
да ли те та. 

Пре ма по тре би, одн. у кон тек сту зах те ва спе ци фич них по сло ва, 
про це на пер цеп тив них функ ци ја мо же да се про ду би или про ши ри на 
ол фак тив ни и/или гу ста тив ни си стем. По не кад се про це њу је и но зог-
но зи ја, пре по зна ва ње соп стве них фи зич ких и/или мен тал них огра ни-
че ња. Про це на ви зу ел не пер цеп ци је мо же, пре ма по тре би, укљу чи ти и 
ко лор ни вид, при ла го дљи вост раз ли чи тим усло ви ма осве тље ња, сте ре о-
скоп ски вид, кон стант ност пер цеп ци је, а про це на ауди тив не пер цеп ци је 
ло ка ли за ци ју зву ко ва, би на у рал но слу ша ње, се лек тив ност фре квен ци ја 
и др. У скла ду са спе ци фич ним зах те ви ма по сла, у окви ру про це не так-
тил не пер цеп ци је се мо же ис пи та ти и па ле сте зи ја (ви бра тор ни сен зи-
би ли тет), осе ћај по вр шин ског бо ла и тем пе ра ту ре, хи лог но зи ја (пре по-
зна ва ње раз ли чи тих ма те ри ја ла до ди ром) и ба ре сте зи ја (раз ли ко ва ње 
те жи на). 

Об ра да ви зу ел них са др жа ја је од из у зет ног зна ча ја за про цес про-
фе си о нал ног оспо со бља ва ња, има ју ћи у ви ду да се ве ћи на за ни ма ња на 
ко ја се осо бе са ИО усме ра ва ју спа да у ка те го ри ју ма ну ел них, за ко је је 
не по сре дан ви зу ел ни мо дел рад не ак тив но сти нај бо љи пут ка усва ја њу, 
уса вр ша ва њу и успе шном из вр ша ва њу рад них ак тив но сти. По треб но је 
има ти у ви ду да се код осо ба са ИО у обла сти ви зу ел не гно зи је те шко-
ће ис по ља ва ју по себ но у обла сти ви зу о спа ци јал них спо соб но сти, у ви ду 
про бле ма ло ка ли за ци је, про це не уда ље но сти и прав ца еле ме на та у про-
сто ру, спа ци јал не ро та ци је и тран сфор ма ци је. 

У обла сти ауди тив не об ра де ин фор ма ци ја, осо бе са ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу мо гу да ис по ље те шко ће усме ра ва ња па жње, пра ће ња 
и раз у ме ва ња вер бал них и/или не вер бал них ауди тив них са др жа ја. Ове 
те шко ће ре зул ту ју оте жа ним раз у ме ва њем вер бал них на ло га раз ли чи те 
сло же но сти, као и оте жа ним раз у ме ва њем не вер бал них са др жа ја (нпр. 
зву ци ко ји ма се озна ча ва по че так или крај не ке ак тив но сти, опа сност и 
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сл. у рад ном окру же њу) и не вер бал них аспе ка та го во ра (ме ло ди ја, ин то-
на ци ја, мо ду ла ци ја гла са). 

Так тил но-ки не стет ска пер цеп ци ја је основ за ква ли тет но ру ко ва ње 
при бо ром за рад. Так тил на гно зи ја под ра зу ме ва пре по зна ва ње пред ме-
та до ди ром, са за тво ре ним очи ма. У тај про цес је укљу чен екс те ро цеп-
тив ни сен зи би ли тет и ки не сте зи ја (до жи вљај по ло жа ја и по кре та де ло ва 
те ла у од но су на осо ви ну те ла) ша ка и пр сти ју. Код де це са ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу утвр ђе но је зна чај но при су ство те шко ћа так тил не дис-
кри ми на ци је и ки не стет ске ор га ни за ци је по кре та (Гли го ро вић, 1997), 
што мо же да бу де узрок не а де кват ног ру ко ва ња ала том или раз ли чи тим 
ма те ри ја ли ма то ком рад них ак тив но сти. 

Мо гућ ност ин те гра ци је ин фор ма ци ја раз ли чи тих чул них мо да ли-
те та је есен ци јал на за сти ца ње це ло ви тог до жи вља ја по ја ва и ак тив но-
сти ко је нас окру жу ју. Сен зор на ин те гра ци ја под ра зу ме ва по ве зи ва ње 
про стор них и вре мен ских аспе ка та сти му лу са раз ли чи тих чул них мо-
да ли те та, у ци љу њи хо ве ин тер пре та ци је, по ве зи ва ња и об је ди ња ва ња. 
Про цес уче ња у ве ли кој ме ри за ви си од ква ли те та сен зор не ин те гра ци је 
мо дал но раз ли чи тих аспе ка та сти му лу са, ко је омо гу ћа ва исто вре ме ну 
пер цеп ци ју и ин те гра ци ју об ли ка, кон зи стен ци је и зву ка не ког објек та, 
ства ра ју ћи је дин ствен чул ни ути сак. Сен зор на ин те гра ци ја, пр вен стве-
но ин те гра ци ја ауди тив них и ви зу е лих ин фор ма ци ја, пред ста вља основ 
за фор ми ра ње, де фи ни са ње и ту ма че ње пој мо ва. Смет ње у овој обла сти 
мо гу да се не по сред но од ра зе на раз вој свих ака дем ских и адап тив них 
ве шти на (Гли го ро вић и Ра дић Ше стић, 2010). 

Про це на мо то рич ких спо соб но сти

Раз вој мо то ри ке се ис по ља ва кроз мо гућ ност кон тро ле по кре та, од 
пр вих вољ них по кре та до сло же них фор ми адап тив ног по на ша ња. Нај-
пре се раз ви ја тзв. гру ба мо то ри ка, ко ја под ра зу ме ва по кре те це лог те ла 
и/или ве ли ких згло бо ва, а по том фи на мо то рич ка ак тив ност, ко ја под-
ра зу ме ва по кре те ша ка и пр сти ју (Adolph и др., 2003). Ни во мо то рич ког 
раз во ја, па пре ма то ме и мо то рич ког по на ша ња, за ви си од ускла ђе но сти 
раз во ја мо то рич ких спо соб но сти и бро ја ефи ка сних мо то рич ких на ви-
ка, или ве шти на. Те шко ће у мо то рич ком до ме ну, по себ но у сфе ри ви-
ших мо то рич ких функ ци ја, ре флек ту ју се на ши рок спек тар прак тич них 
ве шти на, со ци јал них, ког ни тив них и је зич ких спо соб но сти. 
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Ко ор ди на ци ја мо то рич ких ак тив но сти је про дукт сло же ног си сте-
ма ин тер ак ци је пер цеп тив них, мо то рич ких и ког ни тив них спо соб но сти. 
Ко ор ди на ци ја под ра зу ме ва рит мич ки ор га ни зо ва ну се квен ци јал ну и/
или си мул та ну упо тре бу обе стра не те ла, ко ја се мо же по де ли ти на две 
ка те го ри је – би ма ну ел ну ко ор ди на ци ју и ко ор ди на ци ју гор њих и до њих 
екс тре ми те та. Ин те гра ци ја пер цеп ци је и мо то рич ке ак тив но сти се од но-
си пр вен стве но на ви зу о мо то рич ку и ауди о мо то рич ку ин те гра ци ју. Ви-
зу о мо то рич ка ин те гра ци ја под ра зу ме ва спо соб ност ко ор ди на ци је ви да 
и мо то рич ке ак тив но сти. Те шко ће у овој обла сти по тен ци јал но оме та ју 
све обла сти жи во та осо бе: со ци јал ни, ака дем ски, спорт ски, про фе си о-
нал ни. Због не до стат ка ви зу ел ног пра ће ња мо то рич ке ак тив но сти, осо-
ба не а де кват но ор га ни зу је по кре те и објек те у про сто ру. Те шко ће фи не 
ви зу о мо то рич ке ин те гра ци је од ра жа ва ју се на пи са ње, цр та ње, ор га ни-
за ци ју у про сто ру хар ти је, одн. пре тра жи ва ње нео п ход них ин фо ма ци ја, 
као што су па су си у књи зи, кар те, гра фи ко ни и сл. Ауди о мо то рич ка ин-
те гра ци ја под ра зу ме ва ускла ђи ва ње мо то рич ке ак тив но сти са вер бал-
ним (ин струк ци је, пи та ња, упо зо ре ња) или не вер бал них ауди тив ним 
сти му лу си ма, као што су сиг нал ни зву ци, ме ло ди ја, ри там и сл. У свр ху 
про це не рад них спо соб но сти и ве шти на ис пи ту ју се ба зич не и ви ше мо-
то рич ке функ ци је, при ме ном стан дар ди зо ва них ин стру ме на та, кли нич-
ке про це не и ди рект не оп сер ва ци је у раз ли чи тим окол но сти ма. 

У скла ду са спе ци фич ним зах те ви ма рад ног ме ста, про це на мо то-
рич ких функ ци ја мо же да об у хва ти и по сту рал не ре флек се, од брам бе не 
ре ак ци је, ста тич ки по сту рал ни по ло жај (др жа ње гла ве, се де ћи по ло жај, 
кле ча ње, чу ча ње, ста ја ње), про ме ну по ло жа ја (нпр. уста ја ње из кле че ћег 
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или чу че ћег по ло жа ја, пре ла зак из се де ћег у по ло ћај са са ви је ним ко ле-
ни ма и сл.), хо да ње уна зад и у стра ну, пе ња ње, си ла же ње, оп ко ра чи ва-
ње, до се за ње, хва та ње (јед ном ру ком, дла но ви ма, пр сти ма, исто вре ме но 
хва та ње), ву че ње, гу ра ње, ба ца ње и др. 

Те шко ће гло бал них мо то рич ких спо соб но сти се код осо ба са ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу нај че шће ис по ља ва ју у обла сти ма ко ор ди на-
ци је, кон тро ле мо то ри ке и др жа ња те ла. У до ме ну пре ци зне мо то рич ке 
ак тив но сти мо гу да се ја ве те шко ће пре ци зних ма ни пу ла тив них ак тив-
но сти услед не до вољ не ди фе рен ци ра но сти му ску ла ту ре ша ка и пр сти ју, 
те шко ће се квен ци о ни ра ња (ус по ста вља ња свр сис ход ног про стор ног и 
вре мен ског ни за) сло же них по кре та и ко ор ди на ци је би ма ну ел них ак-
тив но сти. Та ко ђе се ја вља ју те шко ће про стор не ор га ни за ци је по кре та 
и мен тал не ро та ци је ла те ра ли зо ва ног по кре та (Гли го ро вић, 1997). Ово 
је по себ но ва жно при де мон стри ра њу не ке про це ду ре, јер ка да су ин-
струк тор и осо ба ко ја је на обу ци јед но на спрам дру гог, мо же да до ђе до 
огле дал ског пре сли ка ва ња по кре та ин струк то ра. Ре гу ла тив но зна че ње 
вер бал не ин струк ци је на мо то рич ку ак тив ност је огра ни че но, на ро чи-
то у си ту а ци ја ма ко је зах те ва ју бр зо ал те ри ра ње ак тив но сти у скла ду 
са вер бал ним на ло зи ма. Те шко ће у обла сти мо то рич ких ве шти на код 
осо ба са ИО мо гу да се у рад ном про це су ис по ље као не спрет ност или 
спо рост у ру ко ва њу опре мом, че сте не зго де или по вре де на по слу, те-
шко чи тљив ру ко пис, те шко ће цр та ња, ку ца ња, уно са по да та ка и фи них 
ма ни пу ла тив них ак тив но сти, као и про бле ми ма при по ди за њу, но ше њу 
или спу шта њу те ре та (због те шко ћа ко ор ди на ци је ве ли ких ми шић них 
гру па, а не не до ста ка фи зич ке сна ге), ор га ни за ци ји по кре та у рад ном 
про сто ру и сл. 

Процена доживљаја простора

До жи вљај про сто ра у ра ном де тињ ству по чи ва на до ди ру и ки не сте-
зи ји, да би то ком ка сни јег раз во ја као основ ни ре пе ри про стор них ко ор-
ди на та пре о вла да ла чу ла на да љи ну – вид и слух. 

Про це на до жи вља ја про сто ра од ви ја се у три прав ца: су бјек тив ни 
про стор (до жи вљај те ле сне це ло ви то сти) по ље по кре та екс тре ми те-
та (ма ни пу ла тив ни про стор) и објек тив ни про стор (Ћор дић и Бо ја нин, 
1992). 

До жи вљај те ле сне це ло ви то сти чи не три сло ја, ме ђу соб но ис пре пле-
те на у је дин ствен до жи вљај – ба зич ног до жи вља ја те ле сно сти, по зна ва-
ња то по гра фи је те ла и по зна ва ња ла те ра ли зо ва не схе ме те ла. Ови сло је-
ви се, у скла ду са за ко но мер но сти ма мен тал ног раз во ја, озна ча ва ју као 
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сен зо мо тор ни, пре о пе ра тив ни и опе ра тив ни по јам те ла (Пи ја же, 1986). 
На осно ву ди фе рен ци ја ци је про стор них од но са свог те ла раз ви ја се спо-
соб ност ди фе рен ци ја ци је објек тив ног про сто ра. Од ре ђи ва ње по зи ци је 
обје ка та у про сто ру се вр ши на на чин ко ји је екви ва лен тан од ре ђи ва њу 
про стор них од но са соп стве ног те ла. До жи вљај те ле сне це ло ви то сти је 
есен ци ја лан за овла да ва ње од но си ма у про сто ру, за то што је по зи ци ја 
те ла апо со лут ни ори јен тир у од но су на еле мен те про сто ра ко ји су ре ла-
тив ни и за ви се од стај не тач ке су бјек та, одн. по ло жа ја те ла. 

Осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу че сто ис по ља ва ју не склад из-
ме ђу ис ку стве ног и пој мов ног по зна ва ња про сто ра. Де ша ва се да осо ба 
рас по ла же ис ку ством про стор них од но са, али не и пој мо ви ма ко ји ма су 
та ис ку ства озна че на (нпр. из ме ђу, вер ти кал но, па ра лел но, хо ри зон тал-
но, боч но и сл.) и обр ну то – осо ба је усво ји ла не кле пој мо ве, али без аде-
кват ног пер цеп тив но-мо то рич ког ис ку ства ко је би се у њих угра ди ло. 
За то је ве о ма ва жно вер ба ли зо ва ти сва ку мо то рич ку ак тив ност или по-
зи ци ју у рад ном про сто ру, као и за сва ки упо тре бље ни тер мин пру жи ти 
вер бал но пот кре пље ње. Раз у ме ва ње ла те ра ли зо ва но сти те ла и про сто-
ра, пер спек ти ве и пред став ног про сто ра та ко ђе пред ста вља про блем за 
ову по пу ла ци ју, што оте жа ва раз у ме ва ње гра фич ких при ка за (ди ја гра-
ма, схе ма, ма па и сл.). Не до вољ но по зна ва ње ла те ра ли зо ва но сти про-
сто ра мо же да до ве де до те шко ћа ус по ста вља ња ре до сле да у про сто ру 
ма ре ла ци ји де сно-ле во у од но су на ре фе рент ну тач ку, ко је мо гу да се 
не по сред но од ра зе на раз вој ни за прак тич них ве шти на за ко је је по треб-
на ефи ка сна ор га ни за ци ја еле ме на та у про сто ру. 

Про це на до жи вља ја вре ме на

Не до ступ но не по сред ној чул ној пер цеп ци ји, вре ме се от кри ва пре-
ко ре ла ци ја у про сто ру, ко је је, од ин тра у те ри ног пе ри о да до по ја ве ло-
гич ког ми шље ња и мо гућ но сти раз у ме ва ња ме трич ког вре ме на, основ на 
од ред ни ца вре ме но сти. По ја ва фор мал них ло гич ких опе ра ци ја омо гу-
ћа ва до жи вљај вре ме на у пу ној тро ди мен зи о нал но сти про шло сти, са-
да шњо сти и бу дућ но сти. До жи вљај вре ме на се про це њу је кроз тра ја ње, 
ри там и ме трич ко вре ме. 

Код ве ћи не осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу до жи вљај вре ме-
на се сво ди на не пот пу ну ин те гра ци ју про шлих са др жа ја са са др жа ји ма 
до ступ ним не по сред ној пер цеп ци ји и да том тре нут ку по сто ја ња. Код де-
це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу се ја вља ју те шко ће овла да ва ња 
ме трич ким вре ме ном, па тек на ста ри јим уз ра сти ма успе ва ју да успе шно 
гле да ју на сат и да ре ла тив но успе шно про це њу ју тра ја ње од ре ђе них вре-
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мен ских ин тер ва ла. Ан ти ци па ци ја бу дућ но сти, нео п ход на за ра ци о нал но 
усме ра ва ње ак ту ел них ак тив но сти у свр ху по сти за ња бу ду ћих ци ље ва је 
те ко ви на фор мал них ло гич ких опе ра ци ја, ко је се код осо ба са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу не раз ви ја ју, што мо же да се од ра зи на њи хов из бор 
про фе си о нал них ци ље ва и ток про фе си о нал не ре ха би ли та ци је. 

Про це на вер бал не ко му ни ка ци је

Те шко ће у го вор но-је зич ком раз во ју код осо ба са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу мо гу да се ис по ље у вр ло ши ро ком спек тру. Они че сто има-
ју не а де кват ну ауди тив ну дис кри ми на ци ју, огра ни че ња реч ни ка, ло шу 
гра ма тич ку и син так сич ку струк ту ру го во ра. Ре ђе ко ри сте вер бал не 
стра те ги је за ор га ни за ци ју при је ма ин фор ма ци је или од го во ра. Не раз-
у ме ва ју ћи гра ма тич ки од нос ме ђу ре чи ма, ове осо бе че сто, сле де ћи ре-
до след ре чи, из вр ша ва ју на ло ге као да се ра ди о ди рект ној кон струк ци ји 
(на на лог „по ка жи кључ олов ком“, по ка зу ју кљу чем олов ку)(Гли го ро-
вић, 1997). Про це на го вор но-је зич ких спо соб но сти осо ба са ИО об у хва-
та раз у ме ва ње го во ра и го вор ну про дук ци ју. У до ме ну раз у ме ва ња го-
во ра (ре цеп тив ног го во ра) про це њу је се фо не мат ски слух, из вр ша ва ње 
на ло га рас ту ће сло же но сти, раз у ме ва ње ло гич ко-гра ма тич ке струк ту ре 
је зи ка и си мул та на син те за, од но сно мо гућ ност ин те гра ци је еле мен та 
го вор ног ис ка за у сми са о ну це ли ну и раз у ме ва ње су шти не са др жа ја. 
Го вор на про дук ци ја (екс пре сив ни го вор) се про це њу је у до ме ни ма ква-
ли те та ар ти ку ла ци је, ре пе ти тив ног го во ра, на ра тив ног го во ра (ауто мат-
ског, не а у то мат ског, ре про дук тив ног и про дук тив ног) и кон вер за ци о не, 
тј. праг мат ске ди мен зи је го во ра, ко ја пред ста вља упо тре бу го во ра у со-
ци јал ној ко му ни ка ци ји. 
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Осим по ме ну тих аспе ка та го вор но-је зич ких спо соб но сти, у функ ци-
о на лом сми слу мо гу да бу ду зна чај ни и во кал ни ква ли тет и ин тен зи тет 
гла са, ре зо нант ност гла са, про зо ди ја, ри там и тем по го во ра. 

Осо бе са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) нај че шће ко ри-
сте ре чи ко је су у функ ци ји кон крет них обје ка та и ре ла ци ја. Спо соб ност 
уоп шта ва ња и по и ма ња зна че ња ре чи, као и пој мов но-вер бал но ми шље-
ње, су не до вољ но раз ви је ни.

Огра ни че ња го вор но-је зич ких спо соб но сти не по сред но ути чу на 
раз у ме ва ње вер бал но пре зен то ва них ин струк ци ја, са др жај и ква ли тет 
ин тер пер со нал не ко му ни ка ци је. За аде кват ну ин тер ак ци ју са са рад ни-
ци ма и су пер ви зо ри ма у рад ном окру же њу по себ но је ва жна праг мат-
ска ди мен зи ја го во ра, ко ја пред ста вља спо соб ност ко ри шће ња го во ра 
у скла ду кон тек стом, свр хом кон вер за ци је и са го вор ни ком. Чи не је: 
раз у ме ва ње и при ме на пра ви ла раз ме не ин фор ма ци ја (при клад но сме-
њи ва ње са го вор ни ка и те ма то ком раз го во ра), при клад но ини ци ра ње, 
одр жа ва ње и пре кид кон вер за ци је, ва ри ра ње при сту па у скла ду са кон-
тек стом и свр хом ко му ни ка ци је и мо гућ ност при ла го ђа ва ња си ту а ци ји 
и са го вор ни ку. Ло ше раз у ме ва ње на ло га и ин струк ци ја, не ра зу ме ва ње и 
по гре шна ин тер пре та ци ја по ен те раз го во ра, алу зи је и сл., че сто збу њи-
ва ње дру гих љу ди у по ку ша ју да не што об ја сни или не ког по у чи за да-
ци ма по сла, мо же да до ве де до не при хва ће но сти осо бе са ИО у рад ном 
окру же њу. Го вор осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу је све ден на тзв. 
ко му ни ка тив ну флу ент ност, ко ја под ра зу ме ва еле мен те нео п ход не за 
сва ко днев ну со ци јал ну ин тер ак ци ју – ба зич не ни вое из го во ра, реч ни ка 
и гра ма тич ких пра ви ла. Ви ши ни вои раз у ме ва ња и упо тре бе го во ра, тзв. 
ког ни тив но је зич ко уме ће, ко је го вор чи не ору ђем ми шље ња и пред ста-
вља ме ди јум ака дем ског усва ја ња зна ња, ве ћи ни при пад ни ка ове по пу-
ла ци је оста ју не до ступ ни (Гли го ро вић, 1997). 

Процена невербалне комуникације

Про це на не вер бал не ко му ни ка ци је под ра зу ме ва раз у ме ва ње и про-
дук ци ју не вер бал них по ру ка ко ји ма се из ра жа ва ју ми сли и осе ћа ња. При 
про це ни се ко ри сте сви об ли ци сим бо ли за ци је ис ку ства ко је је осо ба 
раз ви ла – пре вер бал ну ко му ни ка ци ју (зву ке ко ји озна ша ва ју не ко ста ње 
или си ту а ци ју, смех, плач), ус по ста вља ње и одр жа ва ње кон так та очи ма, 
ко му ни ка тив ну ми ми ку и ге сти ку ла ци ју, ви зу ел ну ре пре зен та ци ју обје-
ка та, осо ба, до га ђа ја или ак тив но сти. Осо бе са ин те лек ту ал ном оме те-
но шћу че сто не а де кват но ре а гу ју на не вер бал не аспек те ко му ни ка ци је, 
гре ше ћи и ин тер пре та ци ји зна че ња ви до ва по на ша ња ко ји се ко ри сте за 
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ре гу ли са ње со ци јал них од но са (из раз ли ца, др жа ње те ла, ге сто ви, про-
зо ди ја, лич ни про стор, упо тре ба кон так та очи ма и сл.). Осо бе из окру-
же ња их за то че сто до жи вља ва ју као скло не за не ма ри ва њу осе ћа ња дру-
гих или на ср тљи ве, не у ви ђав не, скло не иг но ри са њу и на мер ном кр ше њу 
пра ви ла. Ве ћи на осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ис по ља ва те жњу 
ка со ци јал ним ин тер ак ци ја ма, али че сто би ва ју фру стри ра не не у спе-
хом, на ста лим услед по гре шне ин тер пре та ци је со ци јал них си ту а ци ја. 

Про це на ло гич ког ми шље ња

По ја вом кон крет них ло гич ких опе ра ци ја, око сед ме го ди не, обра зу-
ју се но ви об ли ци ор га ни за ци је мен тал них струк ту ра, оли че ни у еле мен-
тра ним ло гич ким струк ту ра ма (опе ра ци ја ма гру пи са ња), кон зер ва ци ји, 
мул ти пли ка тив ном гру пи са њу, про стор но-вре мен ским опе ра ци ја ма и 
пој му бро ја, као опе ра ци о не струк ту ре на ста ле из син те зе кон зер ва ци је, 
кла си фи ка ци је и се ри ја ци је (Пи ја же, 1986). 

Ве ћи на осо ба са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу овла да ва ло гич-
ким опе ра ци ја ма на кон крет ном ни воу, али знат но спо ри је не го де ца ти-
пич ног раз во ја. Раз вој еле мен тар них ло гич ких струк ту ра се ка рак те ри ше 
спо ро шћу, ви ско зно шћу и ри гид но шћу. Пре о вла да ва ју ре ше ња ко ја се ба-
зи ра ју на обра сци ма за сно ва ним на пер цеп тив ним или функ ци о нал ним 
свој сти ма, без ап стра хо ва ња еле ме на та ко ји би слу жи ли као кри те ри јум 
ус по ста вља ња ре ла ци ја. У за да ци ма кон зер ва ци је ре ше ња ко ја ба зи ра ју 
на ире вер зи бил ним схе ма ма, као и не си гур ност и пре ла зни об ли ци, до-
ми ни ра ју над опе ра тив ним ре ше њи ма. Код де це са ла ком ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу мо же се за па зи ти и не до вољ на раз ви је ност тзв. фи гу ра-
тив ног сим бо ли зма, што ука зу је на ста тич ност мен тал них сли ка, са мим 
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тим и смет ње ан ти ци па ци је кре та ња и тран сфор ма ци је. Ри гид ност ми-
шље ња и оте жа на сим бо ли за ци ја и ге не ра ли за ци ја ис ку ства до во де до те-
шко ћа ана ли зе но вих си ту а ци ја, па осо ба че сто ко ри сти опро ба не схе ме 
ак тив но сти, не ускла ђу ју ћи и не ре ор га ни зу ју ћи сво је по на ша ње сход но 
зах те ви ма си ту а ци је. Уоча ва ју се оте жа на ко ор ди на ци ја и син те за ин фор-
ма ци ја, па су осо бе са ИО скло не на бра ја њу еле ме на та сли ке, де та ља при-
че или за дат ка, али без ин те гра ци је еле ме на та у ме ри ко ја би омо гу ћи ла 
раз у ме ва ње „по ен те“ са др жа ја (Гли го ро вић, 1998).

Про це на функ ци о нал них ака дем ских ве шти на

Те шко ће у сти ца њу ака дем ских зна ња су јед на од нај и стак ну ти јих 
ка рак те ри сти ка де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Уче ње по сма тра-
њем је нај че шће ефи ка сни је од при ме не соп стве них стра те ги ја, јер се, у 
не до стат ку ефи ка сног си сте ма уче ња или по ве ре ња у вла сти те мо гућ но-
сти, де ца са ИО усме ра ва ју на по ступ ке дру гих. Кри ву ља уче ња је та ко ђе 
дру га чи ја – овој де ци је по треб но ви ше вре ме на за из два ја ње ре ле вант-
них еле ме на та за уче ње и ве жбе за усва ја ње и при ме ну зна ња. Се кун дар-
ни ста ди јум уче ња, од но сно по на вља ње већ на у че ног за дат ка се обич но 
не раз ли ку је зна чај но од по стиг ну ћа де це склад ног раз во ја. Ни во усво-
је них ака дем ских ве шти на (чи та ње, пи са ње, ра чу на ње) про це њу је се на 
раз ли чи те на чи не – уви дом у прет ход на по стиг ну ћа, ин тер вју ом са на-
став ни ци ма, као и при ме ном те сто ва по стиг ну ћа, одн. кри те ри јум ских 
те сто ва за по је ди не на став не обла сти.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА 

Про це на рад них спо соб но сти је про цес ко ји тре ба да за поч не у де-
тињ ству, у ци љу мул ти ди мен зи о нал ног са гле да ва ња свих чи ни ла ца ко ји 
ути чу на про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју, за по шља ва ње и мо гућ но сти за 
оства ри ва ње са мо стал не ег зи стен ци је осо ба са ин те лек ту ал ном оме те-
но шћу (Ни лес и Хар рис-Боwлсбеy, 2009). Нај ва жни ја ком по нен та про-
це не ни је де тек ци ја оме те но сти, или ра све тља ва ње при мар ног де фи ци-
та, не го утвр ђи ва ње ме ре у ко јој ин те лек ту ал на оме те ност по тен ци јал но 
огра ни ча ва про фе си о нал не и дру ге ак тив но сти ве за не за са мо ста лан 
жи вот осо бе. Про це на мо ра да обез бе ди пре ци зне ин фор ма ци је о то ме 
ка ко ин те лек ту ал ни и адап тив ни де фи цит, у ин тер ак ци ји са жи вот ним 
окру же њем, ути чу на функ ци о ни са ње осо бе у сва ко днев ном жи во ту 
(Гли го ро вић, Ра дић Ше стић, 2011). 
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ASSESSMENT OF COGNITIVE, PERCEPTUAL  
AND MOTOR ABILITIES IN PERSONS  

WITH INTELECTUAL DISABILITY DURING  
THE VOCATIONAL REHABILITATION PROCESS

MILICA GLIGOROVIĆ, MARINA RADIĆ ŠESTIĆ, NATAŠA BUHA 

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMARY

Vocational assessment is aimed towards determining an individual’s 
functional strengths and weaknesses, identification of psychosocial, 
aca demic and socioeconomic factors which could, in interaction with 
disability, influence working ability and independent living. Most of the 
contemporary vocational assessment systems for persons with disabilities 
comprise of data analysis, and assessment of general functional capacity 
and socio-behavioral characteristics (medical and psychological factors, 
academic experience, social behavior, attitudes, values, working abilities 
and skills). 

In this paper we proposed assessment model for determining functional 
potentials for independent living and work. It includes attention, memory 
and learning, executive functions, language and communication, sensorial/
perceptual functions, sensory and sensory-motor integration, sense of time 
and space, motor functions, dominant laterality and functional academic 
skills.

KEY WORDS: intellectual disability, vocational qualifying, cognitive 
abilities, perceptual functions, motor functions
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Ин клу зив но обра зо ва ње је већ не ко ли ко го ди на ак ту ел но у цр но гор ским 
основ ним шко ла ма. У ре дов на одје ље ња су укљу че на дје ца са раз ли чи тим те-
шко ћа ма у раз во ју: сен зор ним, тје ле сним или ин те лек ту ал ним. И по ред сна-
жне по др шке ко ју ин клу зи ја има у пе да го шким, де фек то ло шким и ши рим 
дру штве ним кру го ви ма, од ре ђен број дје це са те шко ћа ма у раз во ју и да ље се, 
пре ма пре по ру ци ко ми си ја за ка те го ри за ци ју, шко лу је у Цен тру за шко ло ва-
ње и оспо со бља ва ње „1.Јун“. То је  уста но ва спе ци ја ли зо ва ног ин тер нат ског 
ти па, на ми је ње на вас пи та њу, обра зо ва њу и про фе си о нал ном оспо со бља ва њу 
ин те лек ту ал но оме те не дје це из ци је ле Цр не Го ре. 

По себ но нас је за ни мао про цес му зич ког вас пи та ња и обра зо ва ња на ве-
де не по пу ла ци је дје це у овој уста но ви, као и зна чај ко ји ба вље ње му зич ким 
ак тив но сти ма има у жи во ту ин те лек ту ал но оме те ног дје те та. У са рад њи 
са про фе со ром му зич ке кул ту ре, учи те љи ма и учи те љи ца ма, те де фек то ло-
зи ма за по сле ним у овој уста но ви, спро ве ли смо јед но ми кро ис тра жи ва ње, са 
ци љем да уста но ви мо ко ли ко је му зич ко вас пи та ње и обра зо ва ње при сут но у 
жи во ту ин те лек ту ал но оме те ног дје те та, да до ђе мо до кон крет них при је-
дло га шта тре ба ура ди ти ка ко би на ста ва му зи ке би ла у ко рак са нај но ви-
јим на уч ним ис тра жи ва њи ма, што свр сис ход ни ја и у функ ци ји по бољ ша ња 
спо соб но сти и вје шти на ин те лек ту ал но оме те ног дје те та. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: ин те лек ту ал но оме те но ди је те, вас пи та ва ње и 
под у ча ва ње му зи ком, пје ва ње пје са ма по слу ху 

1  e-mail: vedrana.mark@t-com.me
2  e-mail: cedo.veljic@gmail.com



Ведрана Марковић, Чедо Вељић572

Ци ље ви и за да ци на ста ве пред ме та Му зич ка кул ту ра за дје цу оме-
те ну у раз во ју исти су као и за дје цу оп ште по пу ла ци је, али су при сту пи, 
ме тод ски по ступ ци, на став ни пла но ви и про гра ми, као и вре мен ско тра-
ја ње школ ског ча са спе ци фич ни и раз ли ку ју се од оних ко ји се при мје-
њу ју у ра ду са дје цом оп ште по пу ла ци је. Упра во због тих спе ци фич но-
сти на шу па жњу је при ву кла на ста ва му зич ке кул ту ре са дје цом ко ја су 
ин те лек ту ал но оме те на у раз во ју. 

У Цен тру за шко ло ва ње и оспо со бља ва ње „1.Јун“ се вас пи та ва ју, 
шко лу ју и про фе си о нал но оспо со бља ва ју ка те го ри је ла ко и умје ре но 
ин те лек ту ал но оме те них уче ни ка, као и уче ни ка са Да у но вим син дро-
мом. Ва жно је ре ћи да про фе со ри Му зич ке кул ту ре – ди пло ми ра ни му-
зи ча ри, у то ку сти ца ња свог ака дем ског обра зо ва ња ни је су у при ли ци да 
стек ну би ло ка ква зна ња из обла сти де фек то ло ги је, ме то ди ке вас пит но-
обра зов ног ра да са дје цом оме те ном у раз во ју или ин клу зив ног обра зо-
ва ња. За то сва по треб на зна ња из на ве де них обла сти сти чу са ми, кон сул-
ту ју ћи струч ну ли те ра ту ру и ко ле ге де фек то ло ге. 

1. Зна чај и уло га му зи ке у жи во ту дје те та  
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу

Уло га му зи ке у жи во ту сва ког дје те та, па та ко и дје те та са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу, је из у зет но ве ли ка. При је све га, она код дје те та по-
бу ђу је сми сао за ли је по, бу ди раз ли чи та осје ћа ња и рас по ло же ња, чи ни 
га ра до сни јим, уз ви ше ни јим, пле ме ни ти јим; по ве зу је га са при ро дом и 
дру штвом, по ма же у ра ду, од мор и игру чи ни при јат ни јим. 

По оп штем др жа њу дје те та мо же мо при ми је ти ти да ли је и ка кве 
ре ак ци је код дје те та иза зва ла од ре ђе на му зи ка. Ако му се му зи ка до-
па ла, ди је те је до бро рас по ло же но и по ка зу је ин те рес за њу, а ако је 
му зи ка гру бо на мет ну та, ди је те је па сив но и дје лу је умор но. Ова ре ак-
ци ја мо же на ста ти и као по сље ди ца пре ма лог кон так та са му зи ком у 
то ку прет ход ног шко ло ва ња дје те та или у ње го вом по ро дич ном окру-
же њу. На став ник мо ра би ти спре ман на то да се мо жда ни ко до та да 
ни је по тру дио да код дје те та раз ви је ин те рес за му зи ку, па ће, по сли је 
пра вил ног ути ца ја на став ни ка, ди је те ре а го ва ти са свим дру га чи је при 
по нов ном су сре ту са истом му зи ком. Му зич ки укус ко ји тре ба да се 
фор ми ра код дје те та, као и ње гов од нос пре ма му зи ци, за ви си од ви ше 
чи ни о ца, од ко јих су нај ва жни ји: уче ње, по на вља ње, уз раст и ин те ли-
ген ци ја. 

Је дан од нај ва жни јих чи ни ла ца је уче ње. Уче њем дје ца са зна ју од 
на став ни ка шта је у му зи ци ври јед но. Да би се оства рио емо ци о нал ни 
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од нос пре ма му зич ким дје ли ма, по треб но је да она бу ду ви ше пу та по-
но вље на, ка ко би по ста ла по зна та. 

Му зич ки укус за ви си од уз ра ста и сте пе на ин те ли ген ци је. Не мо ра 
зна чи ти да уко ли ко по сто ји ин те лек ту ал на оме те ност код дје те та не мо-
же мо раз ви ти ква ли те тан му зич ки укус. Од из бо ра ком по зи ци ја, од но-
сно пје са ма, и њи хо вог по на вља ња, за ви си ко ли ко ће му зич ких ути са ка 
и зна ња ди је те трај ни је усва ја ти и при мје њи ва ти. Од на став ни ка за ви си 
хо ће ли кон тат са му зи ком би ти за ди је те уго дан или не. Свој естет ски 
од нос пре ма му зи ци ди је те из ра жа ва ра зним об ли ци ма ства ра лач ких 
ак тив но сти. Сто га је по треб но дје цу стал но под сти ца ти да из не су сво је 
ми шље ње и при је дло ге, да се ли ков но из ра жа ва ју док слу ша ју му зи ку, да 
пра ве по кре те уз му зи ку, да се кре ћу док пје ва ју и слич но. Сва ко ди је те 
тре ба пу сти ти да ма шта, иако спо соб ност оства ри ва ња оно га што је за-
ми сли ло ни је код сва ког дје те та под јед на ка. 

Је дан од глав них ути ца ја на сти ца ње зна ња, вје шти на и на ви ка у ве-
зи са му зи ком је мо ти ва ци ја. Мо ти ви са ти зна чи по кре ну ти, ак ти ви ра ти, 
а у пси хо ло ги ји озна ча ва по на ша ње усмје ре но ка не ком ци љу, а под-
сти ца но уну тра шњим по тре ба ма. Ди је те мо же мо нај ви ше мо ти ви са ти 
по хва лом и на гра дом. Оба ве зно по хва љу је мо дје цу ко ја су се ис та кла у 
пје ва њу. По хва ла их под сти че да че сто пје ва ју и да по бољ ша ју чи сто ћу 
ин то на ци је, рит мич ку пре ци зност, емо тив но пје ва ње и слич но. По хва ла 
је ве о ма зна чај на и за дје цу ко ја због сти дљи во сти, не си гур но сти и по ву-
че но сти не по сти жу на ро чи то до бре ре зул та те. Код  та кве дје це по хва ла 
ути че на бо ље ре зул та те. Она се из ри че сред ци је лим одје ље њем ка ко би 
по зи тив но дје ло ва ла на оно га ко је по хва љен, али и на оста ле. 

Са мо ти ва ци јом су по ве за ни и ин те ре си дје те та. Ка рак те ри стич но 
је да су ин те ре си ин те лек ту ал но оме те не дје це спон та ни, али не и ду го-
трај ни. Ди је те ве ћих му зич ких спо соб но сти по ка зи ва ће и ве ћи ин те рес 
за му зич ку ак тив ност. По бу ђе ни ин те рес тре ба  да ље ње го ва ти че стим 
слу ша њем му зи ке и уче ство ва њем у му зич ким ак тив но сти ма као што су 
пје ва ње и сви ра ње. 

Пам ће ње ин те лек ту ал но оме те не дје це има ка рак те ри стич не осо би-
не. Оно је не хо тич но, не свје сно и крат ко трај но. Кроз прак тич ни рад са 
овом дје цом се мо же при ми је ти ти да уче ни ци бо ље пам те пје сму ко ја 
је по ве за на са ак тив но шћу у игри, због че га у ра ду тре ба да ти пред ност 
игри са пје ва њем. Спо соб ност на мјер ног за пам ћи ва ња пје сме раз ви ја мо 
и по ста вља њем зах ти је ва ко је ди је те тре ба да ис пу ни, нпр. да ја сни је и 
раз го вјет ни је из го ва ра ри је чи пје сме, да пре ци зно тап ше уз пје ва ње, из-
во ди од ре ђе не по кре те и слич но.
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Му зич ко вас пи та ње је у ти је сној ве зи са раз во јем сен зор них спо-
соб но сти, пр вен стве но слу шних. У про це су му зич ких ак тив но сти раз-
ви ја ју се спо соб но сти дје те та у сми слу оштри не за па жа ња раз ли ка у 
тон ским ви си на ма, уоча ва њу раз ли чи тих рит мо ва и ме ло ди ја. У ра ду 
са ин те лек ту ал но оме те ном дје цом тре ба за сту па ти ста но ви ште да су 
за му зич ке ак тив но сти спо соб на сва дје ца, иако су њи хо ва оства ре ња 
не јед на ког ква ли те та. На ча со ви ма тре ба под сти ца ти сву дје цу да што 
ви ше уче ству ју у му зич ким ак тив но сти ма, јер се та ко ути че на ства ра ње 
естет ског од но са пре ма му зич кој умјет но сти. На став ник мо ра има ти у 
ви ду да дје ца до ла зе из раз ли чи тих со ци јал них сре ди на, па је тим при је 
по треб но да се у шко ли ба ве му зи ком. 

Му зич ко вас пи та ње до при но си и раз во ју ми шље ња. У про це су опа-
жа ња раз ли чи тих му зич ких еле ме на та ди је те уоча ва и по ре ди, ства ра 
пр ве му зич ке пред ста ве и упо ре ђу је раз ли чи те ка рак те ре му зи ке. Слу-
ша ју ћи дјеч је пје сме, уче ни ци опа жа ју ве зу из ме ђу тек ста и му зи ке, 
уоча ва ју да ве дром тек сту од го ва ра ве се ла и жи вах на му зи ка, док тек сту 
озбиљ ног са др жа ја од го ва ра сна жна и до сто јан стве на му зи ка. 

Му зич ке ак тив но сти ути чу и на фор ми ра ње раз ли чи тих осо би на 
лич но сти дје те та. На сти дљи ву дје цу   ко ја не ма ју раз ви јен осје ћај са мо-
по у зда ња на ро чи то бла го твор но дје лу ју ко лек тив не при ред бе. Ра дост и 
оду ше вље ње ко је по ка зу ју дру га дје ца при пје ва њу и му зич ким игра ма 
вре ме ном ути чу и на осло ба ђа ње сти дљи ве и по ву че не дје це. Му зи ка 
ути че и на фор ми ра ње ка рак тер них осо би на. Са др жај пје са ма ко је се 
об ра ђу ју на ча су тре ба да бу де та кав да се у њи ма ис ти чу мо рал на свој-
ства: хра брост, при вр же ност, искре ност, пра вед ност, дру гар ство. На ве-
де не осо би не иза зи ва ју код дје це сна жне емо ци је и ути чу на фор ми ра ње 
њи хо вих ка рак тер них осо би на. 

У ра ду са дје цом ко ја су ин те лек ту ал но оме те на му зич ко вас пи та ње 
не тре ба да има ка рак тер школ ског пред ме та, а ни умјет нич ке ди сци-
пли не, не мо же би ти ак тив ност ко ја се ис цр пљу је у се би и за се бе, не го 
је је дан од чи ни о ла ца ко ји се укла па у оп шти оквир вас пи та ња да би до-
при нио раз во ју мно го стра не лич но сти дје те та. То зна чи да дје цу тре ба 
вас пи та ва ти му зи ком, а не про у ча ва ти му зи ку. Схва ће но на тај на чин, 
му зич ко вас пи та ње има ће ви ше стру ки и по зи ти ван ути цај на раз вој ин-
те лек ту ал но оме те не мла де лич но сти. 

Му зи ку је по треб но уни је ти и у дру га вас пит на под руч ја, сву гдје гдје 
је то оправ да но и мо гу ће. По зна ва ње при ро де и дру штва, ма те ма ти ка, 
је зи ци, фи зич ко и ли ков но вас пи та ње – све су то пред ме ти чи ји је са др-
жај мо гу ће по ве за ти и обо га ти ти пје ва њем пје са ма и игра њем ига ра чи ји 
је текст и са др жај у скла ду са од ре ђе ном на став ном те мом.  
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2. Ка рак те ри сти ке пје ва ња ин те лек ту ал но оме те не дје це

Ве ћи на ла ко ин те лек ту ал но оме те не дје це има не до вољ но раз ви-
јен го вор ни апа рат и му зич ки слух. Због то га је по треб но да на по чет ку 
шко ло ва ња уче ни ци што ви ше слу ша ју па жљи во ода бра ну, ква ли тет ну 
му зи ку. Слу ша њем па жљи во ода бра них ком по зи ци ја на став ник ће под-
ста ћи ин те ре со ва ње дје те та за му зи ку у цје ли ни, а са мим тим и за пје-
ва ње. За по чет не при мје ре до бро је ода бра ти по зна те и по пу лар не дјеч-
је умјет нич ке пје сме, ко је су дје те ту бли ске и дра ге, ка ко би што бр же 
по же ље ло да и са мо за пје ва. Па жња ин те лек ту ал но оме те ног дје те та је 
ве о ма под ло жна про мје на ма и че сто се мо же де си ти да оно вр ло бр зо 
из гу би ин те ре со ва ње за слу ша ње пје сме до кра ја. На став ник тре ба да са 
пу но ра зу ми је ва ња и пе да го шког так та усмје ра ва, охра бру је и одр жа ва 
па жњу, те по ка зу је уче ни ци ма ка ко и он (на став ник) ужи ва у слу ша њу 
од ре ђе не пје сме. 

При упо зна ва њу но ве пје сме, ко ја тре ба да се на у чи, оме те на дје ца 
по ка зу ју не си гур ност. Њи ма не до ста је са мо стал но сти и при мјет но је да 
у крат ком вре мен ском ро ку за бо ра вља ју пје сму. По треб ни су раз ли чи-
ти об ли ци по на вља ња, ка ко би дје ца усво ји ла но ву пје сму. По на вља ње и 
увје жба ва ње мо ра би ти за ни мљи во. По ет ски са др жај, ме ло ди ја, ри там, 
тем по и ди на ми ка пру жа ју раз не мо гућ но сти об на вља ња и утвр ђи ва ња 
пје сме. 

У пје ва њу је ве о ма ва жна пра вил на во ка ли за ци ја. Ин те лек ту ал но 
оме те на дје ца че сто има ју про бле ма са не чи стим из го во ром во ка ла, а 
кон со нан ти не ма ју до вољ но звуч но сти. 

На под руч ју рит ма че сто до ла зи од те шко ћа, јер ри там пје сма дје ца 
те же ре про ду ку ју. За раз ви ја ње осје ћа ја за му зич ки ри там мо же мо ко-
ри сти ти раз ли чи те бро ја ли це, ко је осим што по ма жу у обла сти рит ма, 
до при но се и раз во ју пам ће ња и го во ра мен тал но оме те не дје це. Бро ја-
ли це су ко ри сне и као при пре ма за из го вор ри је чи у пје ва њу. Мо гу се 
из во ди ти уз пље ска ње дла на о длан, ку ца ње олов ком по клу пи, пље ска ње 
дла но ви ма о ко ље на и слич но. 

Тем по из во ђе ња пје сме у ве ћи ни слу ча је ва би ва не што спо ри ји не го 
што је то пред ви дио ком по зи тор умјет нич ке пје сме, или што је у скла ду 
са тек стом и ка рак те ром на род не (из вор не) пје сме. На став ник за то тре-
ба да би ра пје сме умје ре ног и спо рог тем па, ко је ће уче ни ци у по гле ду 
тем па мо ћи да из ве ду ба рем при бли жно тач но.

При мјет но је да ве ћи на ин те лек ту ал но оме те не дје це уз пје ва ње из-
во ди не ке по кре те, ко ји ме ђу тим ни су уви јек ускла ђе ни и ко ор ди ни са ни 
са ме ло ди јом или рит мом пје сме. Пје ва ње че сто пре ла зи у му мла ње и 



Ведрана Марковић, Чедо Вељић576

ре ци то ва ње, јер ни су у ста њу да ре про ду ку ју ме ло ди ју ко ја се са сто ји од 
то но ва ра зних ви си на. Пра ће њем то ка на ста ве му зич ке кул ту ре у по ме-
ну том Цен тру мо же мо из ве сти из вје сне за кључ ке о то ме ко је су ка рак-
те ри сти ке пје ва ња мен тал но оме те не дје це, или  ка ко мен тал но оме те на 
дје ца пје ва ју. 

Има дје це, иако не ве ли ки и охра бру ју ћи број, ко ја су у ста њу да ре-
про ду ку ју и ри там и ме ло ди ју пје сме. Та ква дје ца уме ју да са мо стал но 
и ли је по пје ва ју.

По себ ну гру пу чи не дје ца са успо ре ним, тј. тро мим слу хом. Она ни-
су у ста њу да опа зе раз ли ке у тон ским ви си на ма. Раз лог ова квом слу ху 
је и пси хич ки раз вој дје те та, не кон цен три са на па жња, не по кре тљи вост 
ор га на за пје ва ње, му ску ла ту ре вра та, уста и уса на. Та ква дје ца „ре ци ту-
ју“, умје сто да пје ва ју пје сму. 

Код јед ног бро ја дје це мо же да се за па зи „брун да ње“. Она слу ша ју 
пје ва ње дру ге дје це, и лу та ју сво јим гла сом. Сти че се ути сак да та ква 
дје ца ис прав но чу ју, али те шко ре гу ли шу му ску ла ту ру вра та. С дру ге 
стра не, у ста њу су да тач но ре про ду ку ју ри там. 

По сто је и ин те лек ту ал но оме те на дје ца ко ја уоп ште ни су у ста њу да 
ре про ду ку ју пра вил но ни ри там ни ме ло ди ју пје сме. Она мо гу упам ти ти 
текст, а ри там и ме ло ди ју из во де про из вољ но. 

Вр ло ри јет ко се сри је ће ди је те ко је уоп ште не раз ли ку је про мје не 
у ви си ни то но ва. Та ква дје ца чу ју шу мо ве, али не то но ве. Опи су је мо их 
као дје цу без му зич ког слу ха. 

На став ни ци – де фек то ло зи вр ло че сто гри је ше ка да дје цу сла би јег 
слу ха и не до вољ но раз ви је ног осје ћа ја за му зич ки ри там свр ста ва ју у 
„не му зи кал ну“ дје цу. При мје ћу је се да учи те љи /це че сто не по свје ћу-
ју до вољ но вре ме на и па жње пред ме ту Му зич ка кул ту ра, због че га се 
гу би упра во дра го цјен пе ри од у му зич ком раз во ју мен тал но оме те ног 
дје те та. Та ко се „не му зи кал на“ дје ца че сто изо лу ју од ак тив но сти дру ге 
дје це, ка ко не би ква ри ла успјех оста лих. У ства ри, не до ста ци ко ји се 
ис по ља ва ју не сме та ју дје ци, већ од ра сли ма. На став ник тре ба да има на 
уму бла го дет ко ју ак тив но ба вље ње му зи ком, у овом слу ча ју пје ва њем, 
има за раз вој сва ког дје те та, па та ко и за раз вој ин те лек ту ал но оме те-
ног дје те та. Ми шље ња смо да би на ста ву Му зич ке кул ту ре већ од пр вог 
раз ре да тре ба ло по вје ри ти пре фе со ру му зи ке, ко ји би сва ка ко са мно го 
ви ше струч но сти и зна ња мо гао при сту пи ти раз во ју му зич ких спо соб но-
сти ин те лек ту ал но оме те ног дје те та. Ин те лек ту ал но оме те ном дје те ту 
по треб но је што ви ше по мо ћи. На на став ни ку је да пре у зме по треб не ко-
ра ке ка ко би се ди је те што ви ше охра бри ло, сте кло што ви ше са мо по у-
зда ња и осје ћа ло за до вољ ство што уче ству је у за јед нич ком му зи ци ра њу. 
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Пје ва ње са вр шња ци ма или са мо стал но до при но си и раз во ју со ци јал них 
вје шти на, та ко бит них у про це су фор ми ра ња лич но сти.

  

3. Кри те ри ју ми ва жни за из бор пје са ма

На ста ва му зич ке кул ту ре у основ ној шко ли је од огром ног зна ча ја. 
По ред не су мљи ве ври јед но сти ко ју има сти ца ње основ них зна ња и вје-
шти на из обла сти му зи ке, ова умјет ност има и ве ли ки зна чај у обла сти 
пси хо ло ги је и сти ца ња со ци јал них вје шти на. Као јед на од нај ва жни јих 
обла сти на ста ве му зич ке кул ту ре из два ја се пје ва ње пје са ма по слу ху. 

Пје сма пред ста вља сло же ну цје ли ну, са ста вље ну од пе е зи је (тек-
ста) и му зи ке. Ни је сва ка пје сма јед на ко при клад на и по год на за рад са 
ин те лек ту ал но оме те ном дје цом. При из бо ру пје са ма, на став ник мо ра 
во ди ти ра чу на о пси хо фи зич ким спо соб но сти ма уче ни ка, о по ет ском 
тек сту, оби му ме ло ди је, сло же но сти рит ма и ди на ми ци. По ста вље ње 
пре ве ли ких зах ти је ва и за да та ка ко је уче ни ци јед но став но ни су у ста њу 
да схва те, ра зу ми ју и из ве ду, мо же до ве сти до од бој но сти уче ни ка пре ма 
на став ном пред ме ту, не вољ ном и не ра дом уче ство ва њу на ча су, не ак-
тив но сти и отво ре ном ис по ља ва њу не за до вољ ства.

Ка да го во ри мо о кри те ри ју ми ма ко ји су ва жни при ли ком из бо ра од-
го ва ра ју ће пје сме, у пр вом пла ну тре ба има ти по ет ски текст. С об зи ром 
на пси хо фи зич ке ка рак те ри сти ке ин те лек ту ал но оме те не дје це, би ра ју 
се пје сме са јед но став ним, ја сним, при сту пач ним по ет ским тек стом, ко-
ји ће дје ци би ти ра зу мљив. Пје сма тре ба да има умјет нич ку ври јед ност, 
да је по ве за на са дру гим на став ним обла сти ма и да има вас пит ну уло-
гу. Вас пит на ври јед ност пје сме се ис по ља ва кроз фор ми ра ње пра вил них 
од но са у дру штву и за јед ни ци. Тре ба из бје га ва ти тек сто ве са ду гим, ком-
пли ко ва ним и дје ци не ја сним ри је чи ма. 

Ме ло ди ја пје сме тре ба да бу де пје вљи ва. По жељ но је да пре о вла да-
ва по ступ ни по крет, без ве ли ких ин тер вал ских ско ко ва, без хро мат ских 
по ма ка, те да цје ло куп ни ме ло диј ски ма те ри јал од го ва ра ин те лек ту ал-
но оме те ном дје те ту. При ода би ра њу пје са ма на став ник тре ба да во ди 
ра чу на да обим ме ло ди је од го ва ра оби му (оп се гу) гла со ва ве ћи не дје-
це. Обим дјеч јих гла со ва про вје ра ва на став ник ин ди ви ду ал но, ра де ћи 
са сва ким дје те том по на о соб. Уоби ча је но је да се код дје це нео ме те не у 
раз во ју оп сег гла са обич но кре ће у пе ри о ду до де се те го ди не од х – ц2 
(из у зет но д2), а у пе ри о ду од де се те до три на е сте го ди не од а (из у зет но 
и од г) – е3 (из у зет но ф2). За дјеч ји глас у пе ри о ду од три на е сте до пет-
на е сте го ди не ка рак те ри стич не су про мје не за ври је ме му та ци је. Код 
дје вој чи ца му та ци ја не до но си не ке на ро чи те про мје не. Дјеч ји глас до-
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би ја ка рак тер од ра слог жен ског гла са, а обим се знат но про ши ру је. Код 
дје ча ка су про мје не мно го из ра зи ти је. Од ре ђен вре мен ски пе ри од, ко ји 
је раз ли чит у сва ком по је ди ном слу ча ју, обим гла са дје ча ка се знат но 
сма њу је и не у по тре бљив је за пје ва ње.

Ри там пје сме тре ба да бу де ја сан, са кра ћим тон ским тра ја њи ма. Ду-
жа тра ја ња је по жељ но из бје га ва ти, јер дје ца ди шу крат ко, по вр шин ски, 
и те шко им је да из др же ду жа тра ја ња. Та ко ђе, по жељ но је би ра ти пје сме 
умје ре ног и спо рог тем па. Брз тем по је по не кад пот пу но не из во дљив, 
јер мен тал но оме те на дје ца не ма ју до вољ но раз ви јен го вор и по кре те за 
ре гу ли са ње врат не му ску ла ту ре го вор них и гла сов них ор га на. У по чет ку 
је бо ље из во ди ти пје сме у ко ји ма се по кла па ју је ди ни ца бро ја ња и слог 
тек ста у дво дјел ном так ту, са тра ја њи ма од јед не че твр ти не за сва ки тон.  
Ве о ма па жљи во на став ник тре ба да до зи ра ди на ми ку. Дје ца са те шко-
ћа ма у раз во ју че сто по ка зу ју скло ност ка пре гла сном пје ва њу, ко ја се 
ра ђа из же ље да се бе ис так ну и на мет ну. На став ник тре ба па жљи во да 
ар ти ку ли ше ја чи ну пје ва ња, упо зо ра ва ју ћи уче ни ке да не тре ба пје ва ти 
ни су ви ше ти хо (јер се он да не чу је), а ни су ви ше гла сно (јер то ште ти 
дјеч јим гла со ви ма, и ни је при јат но за уши). 

4. Про блем и пред мет ис тра жи ва ња

У прет ход ном ди је лу ра да је ис так нут зна чај му зи ке и пред ме та Му-
зич ка кул ту ра  у ра ду са уче ни ци ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
Ис тра жи ва њем смо на сто ја ли да до ђе мо до са зна ња ка кав став о зна ча ју 
му зи ке и пје ва њу пје са ма има ју учи те љи/це и де фек то ло зи ко ји су за-
по сле ни у Цен тру “1. Јун“. На жа лост, ис тра жи ва њем ни смо мо гли про-
вје ри ти ста во ве ве ћег бро ја на став ни ка, већ са мо оних ко ји се у свом 
сва ко днев ном про фе си о нал ном ан га жма ну су сре ћу са на ве де ном по пу-
ла ци јом дје це.

Пред мет овог ис тра жи ва ња је сте зна чај ко ји му зи ка и пје ва ње пје-
са ма има у на ста ви са уче ни ци ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 

 5. Циљ и за да ци ис тра жи ва ња

На кон што смо де фи ни са ли про блем ис тра жи ва ња, де фи ни са ли 
смои ње гов циљ: утвр ди ти да ли на став ни ци ко ји се у сва ко днев ном ра-
ду сре ћу са уче ни ци ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу уви ђа ју зна чај 
пред ме та Му зич ка кул ту ра и по зи ти ван ути цај ко ји пје ва ња пје са ма мо-
же има ти на њи хов оп шти пси хич ки раз вој, као и ка кав је став уче ни ка 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу пре ма му зич ким ак тив но сти ма. 
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6. Хи по те зе ис тра жи ва ња 

На осно ву де фи ни са ног про бле ма, по ста вље ног ци ља и утвр ђе них 
за да та ка, у овом ис тра жи ва њу по ла зи мо од сље де ћих хи по те за:

Глав на хи по те за: Прет по ста вља се да на став ни ци ко ји ра де са ин-
те лек ту ал но оме те ним уче ни ци ма схва та ју по зи ти ван ути цај ко ји му-
зи ка мо же има ти у њи хо вом жи во ту. 

Спо ред не хи по те зе: 
 – Прет по ста вља се да на став ни ци ипак не при да ју до вољ но па жње 

и вре ме на му зич ким ак тив но сти ма.
 – Прет по ста вља се да се уче ни ци и по ред ин те лек ту ал не оме те но-

сти ра до ба ве му зич ким ак тив но сти ма.
 – Прет по ста вља се да пје ва ње пје са ма има ве ли ки зна чај у на ста ви 

са ин те лек ту ал но оме те ном дје цом и да ути че на њи хов оп шти 
пси хич ки раз вој.

7. Зна чај и ка рак тер ис тра жи ва ња

Зна чај овог ис тра жи ва ња је кри тич ко-пе да го шко раз ма тра ње и на 
осно ву ње га из во ђе ње за кљу ча ка ко ји ће нам по мо ћи да стек не мо увид 
у си ту а ци ју у на ста ви Му зич ке кул ту ре са ин те лек ту ал но оме те ном дје-
цом. Ис тра жи ва ње има опе ра тив ни и раз вој ни ка рак тер, јер за по сље ди-
цу има уна пре ђи ва ње вас пит но-обра зов не прак се у Цен тру “1.Јун“.

8. По пу ла ци ја и узо рак ис тра жи ва ња

У овом ис тра жи ва њу уче ство ва ли су учи те љи/це и де фек то ло зи за-
по сле ни у Цен тру “1.Јун“ у Под го ри ци, ко ји су по ка за ли ин те ре со ва ње 
за ову про бле ма ти ку и же ље ли да при сту пе по пу ња ва њу упит ни ка. Ис-
тра жи ва њем је об у хва ће но 14 учи те ља/ица и де фек то ло га. 

9. Ста ти стич ка об ра да по да та ка

Пр во пи та ње се од но си ло на рад ни стаж сво ког ис пи та ни ка, и би-
ло је по треб но ка ко би смо до би ли увид у ко јем вре мен ском пе ри о ду је 
сте че но ис ку ство у ра ду са дје цом са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Из 
од го во ра смо са зна ли да 2 на став ни ка има ис ку ство ма ње од 10 го ди на, 
8 на став ни ка има ис ку ство од 10 до 20 го ди на, а 4 ис пи та ни ка има ис ку-
ство у тра ја њу од пре ко 20 го ди на (Гра фик 1). 
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Гра фик 1 – Број ис пи та ни ка по го ди на ма рад ног ста жа

На пи та ње: Сма тра те ли да је у ра ду са мен тал но оме те ном дје-
цом на став ни пред мет Му зич ка кул ту ра јед на ко ва жан као и би ло 
ко ји дру ги на став ни пред мет?, сви ис пи та ни ци (14) су да ли по зи ти ван 
од го вор (Гра фик 2).

Гра фик 2 – Да ли је на став ни пред мет Му зич ка кул ту ра  
јед на ко ва жан као и би ло ко ји дру ги?

Тре ће пи та ње је тре ба ло да нам пру жи сли ку о то ме ка ко уче ни ци 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу до жи вља ва ју пред мет Му зич ка кул ту-
ра. На став ни ци су из ни је ли сво је су бјек тив не до жи вља је: свих 14 ис пи-
та ни ка је из ја ви ло да се њи хо ви уче ни ци ра ду ју ча су Му зич ке кул ту ре 
(Та бе ла 1).

до
преко

од

да

НЕ

Да Не
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Та бе ла 1 – Ка ко уче ни ци са мен тал ном оме те но шћу  
до жи вља ва ју пред мет Му зич ка кул ту ра?

Ста во ви Број од го во ра %

Ра ду ју се том ча су 14 100

По ка зу ју на за ин те ре со ва ност за му-
зич ке ак тив но сти 0 0

Не по ка зу ју не ки од ре ђен став 0 0

На пи та ње: Да ли ре дов но др жи те час Му зич ке кул ту ре?, 10 на-
став ни ка је од го во ри ло по зи тив но, док 4 на став ни ка искре но при зна је 
да се по не кад до го ди да због обим ног са др жа ја оста лих на став них пред-
ме та не стиг ну да одр же час Му зич ке кул ту ре (Гра фик 3). 

Гра фик 3 – Да ли ре дов но др жи те час  
Му зич ке кул ту ре?

Ка да је у пи та њу рад на са вла да ва њу но ве пје сме по слу ху, 5 на став-
ни ка за па жа да ве ћи на уче ни ка усво ји пје сму у цје ло сти, 3 на став ни ка 
при мје ћу је да ве ћи на уче ни ка усво ји са мо текст, док 6 на став ни ка за-
кљу чу је да ве ћи на уче ни ка усво ји рит мич ку, али не и ме ло диј ску ком-
по нен ту пје сме (Гра фик 4).

Да Не



Ведрана Марковић, Чедо Вељић582

Гра фик 4 – Са вла да ва ње но ве пје сме по слу ху.

Ка да је у пи та њу по хва љи ва ње и на гра ђи ва ње као мо ти ва ци-
ја, свих 14 ан ке ти ра них на став ни ка из ја вљу је да оба ве зно по хва ли 
сво је уче ни ке на кон успје шно из ве де не пје сме (Та бе ла 2).

Та бе ла 2 – По хва љи ва ње и на гра ђи ва ње као мо ти ва ци ја.

Ста во ви Број од го во ра %

Оба ве зно по хва лим 14 100

Не при да јем то ме ве ли ки зна чај 0 0

Сед мим пи та њем смо же ље ли да са зна мо ка кав од нос има ју ин те-
лек ту ал но оме те ни уче ни ци пре ма му зич ким ак тив но сти ма. Сви на-
став ни ци (14) при мје ћу је да уче ни ци при ли ком пје ва ња по ка зу ју ра дост 
због му зич ке ак тив но сти (Та бе ла 3).

Та бе ла 3 – Ка кав је од нос мен тал но оме те них уче ни ка  
пре ма му зич ким ак тив но сти ма?

Ста во ви Број од го во ра %

Ра дост због му зич ке ак тив но сти 14 100

Не го до ва ње, не во ле да пје ва ју 0 0

До са ду, не по ка зу ју ин те ре со ва ње за 
ову вр сту му зич ке ак тив но сти 0 0

Већина ученика усвоји ритмичку,
али не и мелодијску 
компоненту пјесме

Већина ученика усвоји 
само текст

Већина ученика усвоји 
пјесму у цјелости
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Осмо пи та ње се од но си ло на ме мо ри ју ин те лек ту ал но оме те них 
уче ни ка. Де вет ан ке ти ра них на став ни ка за па жа да пје сму ко ја је об ра-
ђе на на ча су уче ни ци за др жа ва ју у пам ће њу ду жи вре мен ски пе ри од и 
да се ве ћи на сје ћа пје сме ко ја је об ра ђи ва на про шле школ ске го ди не; 5 
на став ни ка при мје ћу је да уче ни ци пје сму за др жа ва ју у пам ће њу кра ћи 
вре мен ски пе ри од, у окви ру јед ног школ ског по лу го ди шта (Гра фик 5). 

Гра фик 5 – Ме мо ри ја ин те лек ту ал но  
оме те них уче ни ка.

Од го ва ра ју ћи на де ве то пи та ње, сви ан ке ти ра ни на став ни ци (14) су 
из ја ви ли да при мје ћу ју да ба вље ње му зич ким ак тив но сти ма има вр ло 
по во љан ути цај на лич ност ин те лек ту ал но оме те ног дје те та.

Та бе ла 4 – Ути цај ба вље ња му зич ким ак тив но сти ма  
на лич ност ин те лек ту ал но оме те ног дје те та

Ста во ви Број од го во ра %

Има вр ло по во љан ути цај на лич ност 
ин те лек ту ал но оме те ног дје те та 14 100

Ни сам при ми је тио/ла не ки по се бан 
по во љан ути цај 0 0

 

Дужи временски период, већина се сјећа пјесме коју смо обрађивали 
прошле школске године
Краћи временски период, у оквиру једног школског полугодишта
Сасвим кратко, не сјећају се пјесме након неколико часова
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10. ЗА КЉУ ЧАК НА ОСНО ВУ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ре зул та ти до би је ни овим ис тра жи ва њем пру жи ли су ја сну сли ку о 
на став ној прак си и вас пит но-обра зов ном про це су у Цен тру “1.Јун“ ка да 
је у пи та ња на ста ва Му зич ке кул ту ре. По себ но ра ду је и охра бру је чи-
ње ни ца да на став ни ци схва та ју зна чај ко ји на ста ва Му зич ке кул ту ре и 
прак тич но ба вље ње му зич ком ак тив но шћу као што је пје ва ње има ју за 
раз вој ин те лек ту ал но оме те ног дје те та. По хва ла као мо ти ва ци ја мно го 
до при но си ства ра њу по зи тив ног од но са уче ни ка пре ма пје ва њу. Ра дост 
ко ју уче ни ци по ка зу ју пре ма на ста ви Му зич ке кул ту ре тре ба ис ко ри-
сти ти као би се све сна ге усмје ри ле ка што успје шни јем са вла да ва њу 
на став них са др жа ја, у оби му у ко јем је то мо гу ће ка да је у пи та њу по пу-
ла ци ја ин те лек ту ал но оме те них уче ни ка. 

Ис тра жи ва њем је по твр ђе на глав на хи по те за: На став ни ци ко ји 
ра де са ин те лек ту ал но оме те ним уче ни ци ма схва та ју по зи ти ван ути цај 
ко ји му зи ка мо же има ти у њи хо вом жи во ту. 

Спо ред на хи по те за: Прет по ста вља се да на став ни ци ипак не при да ју 
до вољ но па жње и вре ме на му зич ким ак тив но сти ма, дје ли мич но је по твр-
ђе на, јер дио на став ни ка искре но при зна је да због обим но сти са др жа ја 
оста лих на став них пред ме та по не кад не стиг ну да се по све те на ста ви 
Му зич ке кул ту ре. Ова кву прак су тре ба пре ки ну ти, те по ку ша ти ра ци о-
нал ни је ор га ни зо ва ти на став не ак тив но сти.

Спо ред на хи по те за: Прет по ста вља се да се уче ни ци и по ред ин те лек-
ту ал не оме те но сти ра до ба ве му зич ким ак тив но стим, је у пот пу но сти 
по твр ђе на, јер су сви ис пи та ни ци од го во ри ли да се њи хо ви уче ни ци ра-
ду ју ча су Му зич ке кул ту ре. 

Спо ред на хи по те за: Прет по ста вља се да пје ва ње пје са ма има ве ли ки 
зна чај у на ста ви са ин те лек ту ал но оме те ном дје цом и да ути че на њи-
хов оп шти спи хич ки раз вој, по твр ђе на је, јер сви ис пи та ни на ста ви ци 
при мје ћу ју бла го тво ран ути цај му зи ке на раз вој ин те лек ту ал но оме те не 
дје це. 
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ЗА КЉУ ЧАК 

Са вре ме ни оп шти и је дин стве ни си стем вас пи та ња и обра зо ва ња 
дје це школ ског уз ра ста по ка зу је сво ју нео п ход ност у из град њи и фор ми-
ра њу лич но сти дје те та, као и у обез бје ђи ва њу мак си мал них мо гућ но сти 
за раз вој и фор ми ра ње сва ке ин ди ви дуе у по зи тив ну, кре а тив ну и цје ло-
ви ту лич ност. 

Вас пи та ње и обра зо ва ње дје це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу тре-
ба да бу де са став ни дио са вре ме ног обра зов ног си сте ма. Та кав си стем 
не мо же се за ми сли ти без при мје не нај но ви јих на уч них до стиг ну ћа из 
обла сти пси хо ло ги је, де фек то ло ги је и пе да го ги је. У том сми слу по себ но 
мје сто и зна чај има на ста ва Му зич ке кул ту ре, на ста ва ко ја под ра зу ми је-
ва под у ча ва ње му зи ком, а не про у ча ва ње му зи ке.

По себ но мје сто у обра зов ном про це су ин те лек ту ал но оме те не дје це 
има на став ник му зи ке, ко ји по ред струч них зна ња из обла сти му зич ке 
умјет но сти, ме то ди ке му зич ке на ста ве, пе да го ги је и пси хо ло ги ја, мо ра 
по сје до ва ти и од ре ђе на зна ња из де фек то ло ги је и ме то ди ке на ста ве са 
дје цом оме те ном у раз во ју. У том сми слу, би ло би ко ри сно и го то во нео-
п ход но ор га ни зо ва ти се ми на ре, ра ди о ни це и слич на струч на уса вр ша-
ва ња на ко ји ма би се свим на став ни ци ма ко ји ра де са дје цом оме те ном у 
раз во ји пре зен то ва ла нај но ви ја до стиг ну ћа из обла сти ме то ди ке на ста ве 
са оме те ном дје цом. Та ко би пре фе си о нал ни ан га жман сва ког на став-
ни ка био ква ли тет ни ји и свр сис ход ни ји. 

Зна чај и уло га ко ју му зи ка мо же има ти у жи во ту дје те та оме те ног 
у раз во ју је не су мљи во ве лик. Тре ба ис ко ри сти ти све по тен ци ја ле ко је 
му зи ка пру жа и учи ни ти да она по ста не што је мо гу ће ви ше дио сва ко-
днев ног вас пит но-обра зов ног ра да.  



Ведрана Марковић, Чедо Вељић586

ЛИТЕРАТУРА

1. Ћор дић, А., Бо ја нин. С., (1979): Ор га ни за ци ја спе ци јал ног вас пит но-обра зов-
ног ра да у ре дов ним основ ним шко ла ма, Бе о град, Де фек то ло шка те о ри ја и 
прак са бр. 56, СДДЈ

2. Ђор ђе вић, Д. (1982): Пси хо ло ги ја мен тал но за о ста лих ли ца, Гор њи Ми ла но-
вац, Дјеч је но ви не

3. Хр њи ца, С. (2002): Шко ла по мје ри дје те та, Бе о град, Учи тељ ски фа кул тет

4. Ива но вић, М. (1989): Ме то ди ка на ста ве му зич ког вас пи та ња и основ ној 
шко ли, Кња же вац, Но та Кња же вац

5. Ива но вић, Н., (2008): Обра зо ва ње му зи ком – пред лог обра зов ног мо де ла, док-
тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на ФМУ у Бе о гра ду [ментори: др Ди ми три је 
Го ле мо вић; ко мен тор: др Гор да на Стојановић]

6. Ис тра жи ва ња у спе ци јал ној еду ка ци ји и ре ха би ли та ци ји (2009), Бе о град, 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју 

7. Ја ку лић, С. (1981): Мен тал на за о ста лост, Бе о град, ЗУНС

8. Јан ко вић, П., и Ера ко вић. Т., (2008): Пе да го ги ја де це са по себ ним по тре ба ма, 
Но ви Сад, Град ска би бли о те ка Но ви Сад

9. Ка ља ча, С. (2008): Уме ре на ин те лек ту ал на оме те ност, Бе о град, ФЗСЕ ИР

10. Le van dov ski, D. i Te o do ro vić, B. (1991): Ka ko pod sti ca ti di je te sa men tal nom re-
tar da ci jom, Za greb, fa kul tet za de fek to lo gi ju

11. Ма ће шић, Пе тро вић, Д. (2006): На ста ва и са знај не спе ци фич но сти де це са 
ла ком мен тал ном ре тар да ци јом, Бе о град, ФЗСЕ ИР

12. Ра јо вић, В. (2004): Пси хо-со ци јал не де тер ми нан те раз во ја и уче ња мен тал но 
ре тар ди ра не де це, Бе о град, Ин сти тут за пси хо ло ги ју

13. Ша ко тић, Н., Ве љић, Ч., (2010): При мје на ин ди ви ду ал ног обра зов ног раз вој ног 
пла на у ВОП, у Уна пре ђе ње ква ли те та жи во та дје це и мла дих, Ту зла, Удру-
же ње за по др шку и кре а тив ни раз вој дје це и мла дих 

14. Ви гот ски, Л., (1987): Осно ви де фек то ло ги је, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке и на-
став на сред ства

15. Зов ко, Г. (1974): Спе ци јал на пе да го ги ја, За греб, Све у чи ли ште у За гре бу, Фа-
кул тет за де фек то ло ги ју 



МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ИО ДЈЕЦЕ – ПОДУЧАВАЊЕ МУЗИКОМ 587

MU SIC EDU CA TION FOR CHIL DREN WITH DE VE LOP MEN TAL  
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SUMMARY

Ge ne ral and uni que con tem po rary system of edu ca tion of school chil-
dren shows its ne ces sity in bu il ding and for ming of child’s per so na lity, as 
well as in pro vi ding for best pos si bi li ti es for de ve lop ment and sha ping of 
each in di vi dual in to a po si ti ve, cre a ti ve and com ple te per son.

Edu ca tion of chil dren with de ve lop men tal di sa bi li ti es sho uld be an in-
te gral part of the con tem po rary edu ca tion system. Such a system can not be 
per ce i ved wit ho ut ap pli ca tion of the la test sci en ti fic ac hi e ve ments in the 
fi eld of psycho logy, de fec to logy and pe da gogy. In this con text, par ti cu lar 
im por tan ce sho uld be pla ced on Mu sic Cul tu re, which im pli es te ac hing mu-
sic, in stead of studying mu sic. 

Spe cial pla ce in the edu ca tion system of chil dren with de ve lop men tal 
di sa bi li ti es has a mu sic te ac her, who must ha ve cer tain know led ge on de-
fec to logy and met ho do logy of te ac hing chil dren with de ve lop men tal di sa-
bi li ti es, be si de pro fes si o nal know led ge on mu sic art, met ho do logy of mu sic 
te ac hing, pe da gogy and psycho logy. In the light of this, it wo uld be use ful 
and al most ne ces sary to or ga ni ze se mi nars, wor kshops and si mi lar pro fes-
si o nal tra i nings which wo uld ena ble te ac hers who work with chil dren with 
di sa bi li ti es to le arn abo ut the most re cent ac hi e ve ments in the fi eld of met-
ho do logy of te ac hing chil dren with di sa bi li ti es. The re fo re, pro fes si o nal en-
ga ge ment of each te ac her wo uld be of hig her qu a lity and fun cti o na lity. 

Sig ni fi can ce and ro le that mu sic can ha ve in the li fe of a child with de-
ve lop men tal di sa bi li ti es are un do ub tedly ma jor. All the po ten ti als pro vi ded 
by mu sic sho uld be ex plo i ted, and it sho uld be a part of an everyday edu ca-
ti ve work as much as pos si ble.
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ЕКСТЕРНАЛИЗОВАНИ БИХЕЈВИОРАЛНИ ПРОБЛЕМИ 
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Рад је по све ћен са гле да ва њу уче ста ло сти и ка рак те ри сти ка екс тер на-
ли зо ва них про бле ма тич них по на ша ња то ком де тињ ства. Узо рак чи ни 47 
де ча ка и 42 девојчицe, уз ра ста oд 5 до 7 го ди на. По да ци о по на ша њу де це 
при ку пље ни су од вас пи та ча и на став ни ка при ме ном ин стру мен та ASE BA 
– TRF. Нај ва жни ји ре зул та ти ис тра жи ва ња су: 75% де це ис по ља ва екс тер-
на ли зо ва на по на ша ња; 10% де це оства ри ло је ско ро ве у гра ни ца ма кли нич ки 
ре ле вант них; не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у ис по ља ва њу екс тер-
на ли зо ва них по на ша ња из ме ђу уз ра сних гру па; уче ста лост агре сив них по на-
ша ња је ста ти стич ки зна чај но ве ћа код де ча ка; де ча ци и де вој чи це се не раз-
ли ку ју пре ма уче ста ло сти по на ша ња ко јим се кр ше пра ви ла. Ре зул та ти су 
ком па ри ра ни са на ла зи ма дру гих ауто ра и про ди ску то ва ни у сми слу зна ча ја 
пра вил не иден ти фи ка ци је екс тер на ли зо ва них про бле ма на мла ђем уз ра сту 
и при ме не од го ва ра ју ћих ин тер вен ци ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: екс тер на ли зо ва ни би хе jви о рал ни про бле ми, TRF, де-
тињ ство, уче ста лост, пол не раз ли ке

УВОД

У ис тра жи ва њи ма из пр ве по ло ви не про шлог ве ка, при ме ном фак-
тор ске ана ли зе у об ра ди ем пи риј ских по да та ка ко ји су до би је ни на 

1 Резултати истраживања проистекли су из рада на пројекту „Социјална партиципација 
особа са интелектуалном ометеношћу (Министарство просвете и науке Републике 
Србије; ев бр. 179017).
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осно ву чек-ли ста за про це ну по на ша ња, из дво је на су два фак то ра ко ја 
су на зва на про бле ми лич но сти и про бле ми по на ша ња (Ac ker son, 1931, 
1942, пре ма: Fischer et al., 1984). Про бле ми лич но сти од но си ли су се 
на по на ша ња ко ја ка рак те ри ше ин хи би ра ност, по ву че ност и ин тер-
не те шко ће, а про бле ми по на ша ња об у хва та ли су агре си ју, хо стил ност 
и по на ша ња су прот ста вље на пра ви ли ма и оче ки ва њи ма у окру же њу и 
дру штву уоп ште. У ка сни јим ра до ви ма се одр жа ла ова ква ди хо то ми ја, 
с тим што су две гру пе по ре ме ћа ја до би ја ле раз ли чи те на зи ве, као што 
су не кон тро ли са на на су прот пре те ра но кон тро ли са ним по на ша њи ма, 
би хеј ви о рал ни на су прот емо ци о нал ним по ре ме ћа ји ма и екс тер на ли зо-
ва ни на су прот ин тер на ли зо ва ним про бле ми ма. Без об зи ра на на зив, у 
пр ву гру пу су се углав ном свр ста ва ли обра сци по на ша ња по пут твр до-
гла во сти, им пул сив но сти, агре си је, ан ти со ци јал них обра за ца и по ви ше-
не ре ак тив но сти, а у дру гу гру пу по на ша ња ко ја под ра зу ме ва ју по вла-
че ње, сни же но рас по ло же ње и анк си о зност (Hin shaw, 1992). По де ла на 
екс тер на ли зо ва не и ин тер на ли зо ва не би хеј ви о рал не про бле ме одр жа ла 
се и у са вре ме ним ди мен зи о нал ним си сте ми ма (Ac hen bach, Re scor la, 
2001). На те ме љу број них ис тра жи ва ња ко је је Ахен бах спро вео са сво-
јим са рад ни ци ма, иден ти фи ко ва но је укуп но осам син дро ма ко ји пред-
ста вља ју скуп симп то ма емо ци о нал них, со ци јал них и би хеј ви о рал них 
про бле ма ко ји има ју тен ден ци ју да се удру же но ја вља ју. Ови син дро-
ми су да ље кла си фи ко ва ни у две ши ре гру пе син дро ма ко је но се на зи ве 
ин тер на ли зо ва ни и екс тер на ли зо ва ни. Ин тер на ли зо ва ни син дро ми су 
уну тра шњи по сво јој при ро ди и то су анк си о зност, де пре си ја, со мат ске 
при ту жбе без ви дљи вих ме ди цин ских раз ло га и со ци јал на по ву че ност. 
По ред то га, из дво је на су два екс тер на ли зо ва на син дро ма, а то су по на-
ша ња ко ји ма се кр ше пра ви ла и агре сив но по на ша ње. Син дром по на ша-
ња ко ји ма се кр ше пра ви ла об у хва та ла га ње, кра ђе, дру же ње са ло шим 
дру штвом, под ме та ње по жа ра и слич не не а гре сив не об ли ке по на ша ња. 
Син дром агре сив ног по на ша ња од но си се на раз ли чи те об ли ке опо зи ци-
о ног по на ша ња (нпр. не по слу шност, др скост и сл.) и отво ре не агре си је 
(нпр. сва ђа ње, прет ње, ту че и сл.).

Про у ча ва ње екс тер на ли зо ва них по на ша ња у де тињ ству има ве ли-
ки зна чај, јер про бле ми ове вр сте оме та ју пра ви лан раз вој и оте жа ва-
ју функ ци о ни са ње де те та у свим жи вот ним до ме ни ма, по ка зу ју знат ну 
ста бил ност и сма тра ју се пре дик то ром озбиљ ни јих по ре ме ћа ја у адо ле-
сцен ци ји и од ра слом до бу. Ис по ља ва ње раз ли чи тих об ли ка опо зи ци о-
ног и агре сив ног по на ша ња је при лич но уче ста ло код де це, због че га 
је оте жа но по ста вља ње ја сне гра ни це из ме ђу про ла зних нор ма тив них 
те шко ћа и озбиљ них, пер зи стент них про бле ма. Сма тра се да је ви сок 
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ри зик за одр жа ва ње екс тер на ли зо ва них по на ша ња по ве зан са по сто ја-
њем кон сте ла ци је раз ли чи тих про бле ма, ко ји су ре ла тив но уче ста ли и 
озбиљ ни, за хва та ју не ко ли ко обла сти функ ци о ни са ња, ис по ља ва ју се у 
раз ли чи тим окру же њи ма и у од но су на раз ли чи те осо бе (Camp bell et 
al., 2000). Дру ги ауто ри усме ра ва ју па жњу на ква ли та тив на и кон тек-
сту ал на свој ства би хеј ви о рал них ма ни фе ста ци ја (Waksclag et al., 2007). 
Ква ли тет ис по ље ног по на ша ња од но си се на мо ду ла ци ју и оче ки ва ност 
од ре ђе ног по на ша ња у да том кон тек сту. Мо ду ла ци ја об у хва та ин тен зи-
тет, флек си бил ност и ор га ни зо ва ност по на ша ња, док оче ки ва ност под-
ра зу ме ва ре ка ци је ко је су ти пич не за од ре ђе ни кон текст. Дру га ва жна 
ка рак те ри сти ка је ге не ра ли за ци ја про бле ма тич них по на ша ња у раз ли-
чи тим кон тек сти ма (по ро ди ца, вр тић). У раз гра ни ча ва њу про ла зних 
екс тер на ли зо ва них по на ша ња од по на ша ња ко ја пред ста вља ју ра не пре-
кур со ре озбиљ них про бле ма од ве ли ке су по мо ћи ин стру мен ти за сно-
ва ни на ди мен зи о нал ним ди јаг но стич ко кла си фи ка ци о ним си сте ми ма. 
Ахен бах је са са рад ни ци ма раз вио све о бу хват ни ин стру мен та ри јум за 
про це ну емо ци о нал них, со ци јал них и би хеј ви о рал них про бле ма де це и 
омла ди не (Ac hen bach System of Em pi ri caly Ba sed As ses sment – ASE BA) (Ac-
hen bach, Re scor la, 2001). Уста но вље не чек-ли сте за про це ну по на ша ња, 
вер зи ја за ро ди те ље (Child Be ha vi or Chec klist – CBCL), вер зи ја за на став-
ни ке (Te ac her`s Re port form – TRF) и вер зи ја за мла де (Youth Self-Re port – 
YSR), пред ста вља ју нај че шће ко ри шће не ин стру мен те у ис тра жи ва њи ма 
из ове обла сти.

По ја ва и раз вој ни ток екс тер на ли зо ва них по на ша ња у оп штој по-
пу ла ци ји де це ни су до вољ но ис тра же ни. То ком по след ње две де це ни је 
ура ђе но је не ко ли ко лон ги ту ди нал них сту ди ја ко је су до при не ле бо љем 
уви ду у нор ма тив не пу та ње раз во ја екс тер на ли зо ва них по на ша ња, али 
су њи хо ви ре зул та ти при лич но не са гла сни. До са да шња ис тра жи ва ња 
екс тер на ли зо ва них про бле ма код де це из оп ште по пу ла ци је от кри ва ју 
по сте пе но опа да ње по на ша ња ко ји ма се кр ше пра ви ла и агре сив ног по-
на ша ња у пе ри о ду од че твр те до де се те го ди не и ве ћи ни во ових про бле-
ма код де ча ка у од но су на де вој чи це (Stan ger et al., 1997). У сту ди ји нор-
ма тив ног раз во ја екс тер на ли зо ва них по на ша ња у пе ри о ду од че твр те до 
осам на е сте го ди не, от кри ве не су раз ли чи те раз вој не пу та ње код де ча ка 
и де вој чи ца (Bon gers et al., 2003). Код оба по ла от кри ве на је опа да ју ћа 
пу та ња, али је код де ча ка ни во екс тер на ли зо ва них по на ша ња ве ћи. Ка-
да се одво је но по сма тра ју екс тер на ли зо ва ни син дро ми, агре сив но по на-
ша ње опа да то ком це лог по сма тра ног пе ри о да, а за по на ша ње ко јим се 
кр ше пра ви ла, пе ри од опа да ња се за вр ша ва на уз ра сту од 12–14 го ди на, 
на кон че га до ла зи до по ра ста њи хо ве фре квен ци је. У по ме ну тим сту ди-
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ја ма про у ча ва ње екс тер на ли зо ва них по на ша ња за сни ва ло се на про це-
на ма ро ди те ља (CBCL).

Не што дру га чи ји ре зул та ти до би је ни су у јед ној од рет ких сту ди ја у 
ко јој су при ку пље ни по да ци од ро ди те ља и вас пи та ча, од но сно на став-
ни ка (CBCL и TRF) (Ke i ley et al., 2000). Из ова два из во ра до би је не су 
раз ли чи те ин фор ма ци је о раз во ју екс тер на ли зо ва них по на ша ња и раз-
ли ка ма ко је по сто је из ме ђу де ча ка и де вој чи ца у том по гле ду. Пре ма 
ро ди те љи ма, у пе ри о ду од пе те до два на е сте го ди не жи во та до ла зи до 
знат ног опа да ња екс тер на ли зо ва них по на ша ња, без зна чај ни јих раз ли-
ка из ме ђу де ча ка и де вој чи ца. Су прот но, вас пи та чи и на став ни ци из ве-
шта ва ју о бла гом по ве ћа њу уче ста ло сти екс тер на ли зо ва них по на ша ња 
то ком по сма тра ног пе ри о да и знат но ве ћој пре ва лен ци ји код де ча ка. 
Ауто ри ове сту ди је сма тра ју да је раз вој екс тер на ли зо ва них по на ша ња 
ком плек сан про цес и да је мо гу ће по сто ја ње раз ли чи тих раз вој них пу-
та ња у за ви сно сти од окру же ња (нпр. опа да ње фре квен ци је ис по ља ва-
ња у по ро дич ном, а по раст у школ ском окру же њу). За па же на је из ве сна 
раз ли ка у пре дик тив ној вред но сти про це на ко ју да ју раз ли чи ти ин фор-
ман ти. По пра ви лу, на став ни ци из ве шта ва ју о по ра сту уче ста ло сти екс-
тер на ли зо ва них по на ша ња код де це код ко је су вас пи та чи на мла ђем 
уз ра сту опа зи ли ви сок ни во ових про бле ма. Ме ђу де цом код ко је су мај-
ке иден ти фи ко ва ле знат ну уче ста лост екс тер на ли зо ва них по на ша ња на 
мла ђем уз ра сту по сто ја ле су знат не раз ли ке, у сми слу опа да ња, по ра ста 
или ста бил но сти ових про бле ма.

И са ми ауто ри овог ин стру мен та упо зо ра ва ју на по сто ја ње из ве сне 
не са гла сно сти из ме ђу раз ли чи тих ин фор ма на та (ро ди те ља, на став ни-
ка и де це) (Ac hen bach, Re scor la, 2001). Са гла сност про це на ро ди те ља и 
на став ни ка је ма ња ка да су у пи та њу де ца (6–11 го ди на) и екс тер на ли-
зо ва на по на ша ња (на су прот ин тер на ли зо ва ним). У об ја шње њу ове не-
са гла сно сти на во ди се да сва ки ин фор мант по на ша ње де те та по сма тра 
из раз ли чи те пер спек ти ве и у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, па рас по ла же и 
је дин стве ним ин фор ма ци ја ма. Због то га се са ве ту је ком би но ва ње ин-
фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра. Ипак, по ста вља се пи та ње да ли по сто-
је раз ли ке у спо соб но сти ма раз ли чи тих ин фор ма на та да иден ти фи ку ју 
обра сце и ме ђу соб не ве зе по сто је ћих про бле ма, од но сно да ли про це-
не ко је они да ју има ју раз ли чи ту пре дик тив ну вред ност. Сту ди је ко је су 
има ле за циљ от кри ва ње оп ти мал них ин фор ма на та за по је ди не вр сте 
про бле ма от кри ва ју да ро ди те љи и на став ни ци тач ни је про це њу ју опо-
зи ци о на по на ша ња не го де ца (Lo e ber et al., 1990). По сто је из ве сне раз-
ли ке и из ме ђу ро ди те ља и на став ни ка као из во ра ин фор ма ци ја. У не ким 
ис тра жи ва њи ма утвр ђе на је ко ре ла ци ја из ме ђу оп сер ва ци ја по на ша ња 
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де це то ком игре и про це на екс тер на ли зо ва них по на ша ња ко је да ју на-
став ни ци, али не и про це на ко је да ју ро ди те љи (Hin shaw et al., 1992). 
Та ко ђе, от кри ве на је ускла ђе ност из ме ђу про це не на став ни ка и оп сер-
ва ци ја по на ша ња де це на ча су (Doc to roff, Ar nold, 2004). Ови на ла зи су-
ге ри шу да је по у зда ност по да та ка ко ји се до би ја ју од вас пи та ча и на став-
ни ка иста, ако не и ве ћа у од но су на по дат ке до би је не од ро ди те ља.

По сто је ћи ем пи риј ски по да ци о екс тер на ли зо ва ним по на ша њи ма 
на мла ђем уз ра сту су не до вољ ни и не са гла сни, што отва ра про стор за 
раз ли чи те прет по став ке о њи хо вом раз во ју, уз ра сним и пол ним раз ли-
ка ма. Је ди ни пут за до би ја ње по у зда ни јих од го во ра на ова и слич на пи-
та ња во ди пре ко ем пи риј ских ис тра жи ва ња нор ма тив ног раз во ја екс тер-
на ли зо ва них по на ша ња у де тињ ству. По ред то га, ем пи риј ски утвр ђе не 
нор ма тив не тра јек то ри је раз во ја екс тер на ли зо ва них по на ша ња пред-
ста вља ју осно ву за са гле да ва ње раз вој них од сту па ња. Пред мет овог ис-
тра жи ва ња су екс тер на ли зо ва на по на ша ња де це из оп ште по пу ла ци је. 

ЦИ ЉЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ци ље ви ис тра жи ва ња су: 1) утвр ђи ва ње уче ста ло сти екс тер на ли-
зо ва них по на ша ња; 2) утвр ђи ва ње уче ста ло сти сим то ма по на ша ња ко-
јим се кр ше пра ви ла и агре сив ног по на ша ња; 3) са гле да ва ње уз ра сних 
и пол них раз ли ка у по гле ду ис по ља ва ња екс тер на ли зо ва них по на ша ња.

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак чи ни 89-оро ти пич но раз ви је не де це и то 47 (53%) де ча ка и 
42 (47%) де вој чи це, уз ра ста пет (17%), шест (40%) и се дам го ди на (43%). 
Де ца из узор ка по ха ђа ју пред школ ску уста но ву (72%) или пр ви раз ред 
основ не шко ле (28%). По да ци о по на ша њу де це при ку пље ни су од вас-
пи та ча, од но сно на став ни ка. У ис тра жи ва њу је при ме њен ра ни је по ме-
нут ин стру мент ASE BA, вер зи ја за на став ни ке (TRF). Укуп но 32 пи та ња 
од но се се на раз ли чи те об ли ке по на ша ња ко ји ма се кр ше пра ви ла (12 
пи та ња) и агре сив на по на ша ња (20 пи та ња). Од вас пи та ча и на став ни ка 
се оче ки ва ло да озна че уче ста лост сва ког од на ве де них екс тер на ли зо-
ва них по на ша ња за о кру жи ва њем јед ног од по ну ђе них од го во ра (0 – не-
тач но, 1 – де ли мич но тач но и 2 – тач но). При ме ње ни ин стру мент има 
со лид не ме триј ске ка рак те ри сти ке, до бру ва лид ност и ре ли ја бил ност 
(Ac hen bach, Re scor la, 2001). У об ра ди по да та ка ко ри шће не су ме то де де-
скрип тив не ста ти сти ке, т-тест и јед но смер на ана ли за ва ри јан се.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Има ју ћи у ви ду да су у ис тра жи ва њу ко ри шће ни по да ци до би је ни од 
вас пи та ча или на став ни ка, мо же се ре ћи да ско ро 75% де це по вре ме но 
или че сто ис по ља ва екс тер на ли зо ва на про бле ма тич на по на ша ња у вр-
ти ћу или у шко ли. На осно ву ана ли зе по је ди нач них ај те ма, от кри ве но 
је да 20% де це ис по ља ва ви ше од тре ћи не на ве де них екс тер на ли зо ва-
них по на ша ња. Три нај у че ста ли ја об ли ка екс тер на ли зо ва них по на ша ња 
су: „зах те ва мно го па жње“ (48%), „ви ше во ли да бу де у дру штву ста ри је 
де це“ (34%) и „че сто за дир ку је дру ге“ (26%). Оста ли об ли ци екс тер на-
ли зо ва них по на ша ња су ма ње за сту пље ни. По на ша ња ко ји ма се кр ше 
пра ви ла иден ти фи ко ва на су код 53% де це из узор ка, а ско ро 6% де це 
ис по ља ва ви ше од по ло ви не на ве де них об ли ка по на ша ња. Ис по ља ва ње 
агре сив ног по на ша ња за бе ле же но је код 64% де це, а 16% де це ис по ља ва 
ви ше од по ло ви не на ве де них би хеј ви о рал них ма ни фе ста ци ја.

Та бе ла 1 – Тско ро ви за екс тер на ли зо ва на по на ша ња, 
по на ша ње ко јим се кр ше пра ви ла и агре сив но по на ша ње

Екс тер на ли зо ва на  
по на ша ња Бр. Оп сег АС СД Ранг

Цео узо рак 89 43–83 49,37 9,342 про се чан
5 го ди на 15 44–57 46,47 4,389 про се чан
6 го ди на 36 44–83 50,03 10,016 про се чан
7 го ди на 38 43–77 49,89 10,064 про се чан
Де ча ци 47 43–83 51,23 11,461 про се чан

Де вој чи це 42 43–66 47,29 5,615 про се чан
По на ша ње ко јим се  

кр ше пра ви ла Бр. Оп сег АС СД Ранг

Цео узо рак 89 43–87 49,61 9,318 про се чан
5 го ди на 15 43–58 47,33 5,434 про се чан
6 го ди на 36 43–87 49,86 10,055 про се чан
7 го ди на 38 44–85 50,26 9,855 про се чан
Де ча ци 47 43–87 50,87 10,804 про се чан

Де вој чи це 42 43–68 48,19 7,178 про се чан
Агре сив но по на ша ње Бр. Оп сег АС СД Ранг

Цео узо рак 89 43–84 49,37 9,291 про се чан
5 го ди на 15 44–56 46,40 4,120 про се чан
6 го ди на 36 44–84 50,06 9,980 про се чан
7 го ди на 38 43–77 49,89 10,064 про се чан
Де ча ци 47 43–84 51,30 11,553 про се чан

Де вој чи це 42 43–64 47,21 5,615 про се чан
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У Та бе ли 1 при ка за ни су укуп ни Т-ско ро ви за екс тер на ли зо ва на по-
на ша ња, по на ша ње ко јим се кр ше пра ви ла и агре сив но по на ша ње, за 
цео узо рак и пре ма уз ра сту и по лу. Сред ња вред ност ско ра на ска ла-
ма ко је ме ре екс тер на ли зо ва на по на ша ња, за цео узо рак је у гра ни ца ма 
про сеч них вред но сти. Ме ђу тим, у из ве сном бро ју слу ча је ва за бе ле же-
ни су екс тер на ли зо ва ни ско ро ви гра нич не (3%) и кли нич ки ре ле вант не 
вред но сти (10%). На Ска ли по на ша ња ко јим се кр ше пра ви ла 3% де це 
има ско ро ве гра нич не, а 4,5% кли нич ки ре ле вент не вред но сти, а на Ска-
ли агре сив ног по на ша ња 8% де це има ско ро ве у ран гу кли нич ки ре ле-
вант них. Уче шће де це са кли нич ки ре ле вант ним ско ро ви ма је знат но 
ма ње у по ре ђе њу са ре зул та тим дру гих сту ди ја ко ји ука зу ју да 19% де це 
из оп ште по пу ла ци је ис по ља ва кли нич ки ре ле ван тан ни во екс тер на ли-
зо ва них сим то ма (Le ve et al., 2005).

У гра ни ца ма про сеч них вред но сти су арит ме тич ке сре ди не ско ро ва 
за све три уз ра сне гру пе, де ча ке и де вој чи це. Ско ро ви гра нич них и кли-
нич ки ре ле вант них вред но сти кон ста то ва ни су са мо код ста ри јих уз ра-
сних гру па (6 и 7 го ди на). Гра нич не ско ро ве имао је је дан де чак и две де-
вој чи це, док су кли нич ки ре ле вант ни ско ро ви за бе ле же ни са мо код де-
ча ка. Ше сто го ди шња ци има ју ве ће укуп не ско ро ве екс тер на ли зо ва них 
по на ша ња и агре сив них по на ша ња у од но су на оста ле уз ра сне гру пе, а 
де ца уз ра ста се дам го ди на има ју нај ве ће ско ро ве на Ска ли по на ша ња 
ко јим се кр ше пра ви ла. Екс тер на ли зо ва на по на ша ња су уче ста ли ја код 
де ча ка не го код де вој чи ца. Ме ђу тим, и де ча ци и де вој чи це има ју ве ће 
про сеч на ско ро ве у од но су на нор ма ти ван узо рак (Ac hen bach, Re scor la, 
2001). 

Из ме ђу три из дво је не уз ра сне гру пе ни су от кри ве не ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке ни у укуп ним ско ро ви ма екс тер на ли зо ва них по на-
ша ња ни ти у ско ро ви ма на две син дром спе ци фич не ска ле (Та бе ла 2). 
Дру гим ре чи ма, ре зул та ти овог ис тра жи ва ња не по твр ђу ју да то ком овог 
уз ра сног пе ри о да до ла зи до по ступ ног опа да ња фре квен ци је екс тер на-
ли зо ва них по на ша ња, о че му из ве шта ва ју дру ги ауто ри (Owens, Shaw, 
2003; Stan ger et al., 1997). За пра во, от кри ве но је да ста ри је уз ра сне гру-
пе има ју ве ће про сеч не ско ро ве у од но су на нај мла ђу гру пу.
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Та бе ла 2  Раз ли ке арит ме тич ких сре ди на ско ро ва 
у од но су на уз раст

Ва ри ја бла Су ма  
ква дра та df АС F p

Екс тер на ли зо ва на 
по на ша ња

Из ме ђу гру па 152,480 2 76,240
0,871 0,422Уну тар гру пе 7528,285 86 87,538

Укупно 7680,764 88

Понашење којим 
се крше правила

Између група 96,229 2 48,114
0,548 0,580Унутар групе 7545,007 86 87,733

Укупно 7641,236 88

Агресивно 
понашање

Између група 159,696 2 79,848
0,923 0,401Унутар групе 7437,068 86 86,478

Укупно 7596,764 88

Де ча ци има ју ста ти стич ки зна чај но ве ће укуп не ско ро ве екс тер на-
ли зо ва них по на ша ња у од но су на де вој чи це. С об зи ром на то да се уку-
пан скор екс тер на ли зо ва них по на ша ња до би ја су ми ра њем ско ро ва на 
две син дром спе ци фич не ска ле, ова раз ли ка мо же се при пи са ти уче ста-
ли јем агре сив ном по на ша њу де ча ка. О то ме све до че ре зул та ти т-те ста 
при ка за ни у Та бе ли 3, пре ма ко ји ма пол не раз ли ке по сто је у ско ро ви ма 
на Ска ли агре сив ног по на ша ња, али не и у ско ро ви ма на Ска ли по на-
ша ња ко јим се кр ше пра ви ла. Не ки ауто ри из но се иста за па жа ња, али 
на осно ву про у ча ва ња екс тер на ли зо ва них по на ша ња на мла ђем уз ра сту 
(Ba il lar geon et al., 2007). Дру ги ис тра жи ва чи на ла зе да де ча ци већ од 
уз ра ста од че ти ри и пет го ди на ис по ља ва ју знат но ви ше екс тер на ли зо-
ва них по на ша ња не го де вој чи це и оства ру ју ве ће ско ро ве на обе ска ле 
екс тер на ли зо ва них син дро ма (Me sman et al., 2001; Stan ger et al., 1997).

Табела 3 – Разлике аритметичких средина скорова 
у односу на пол

Варијабла Група N АС СД т-тест df p

Екстернализована 
понашања

дечаци 47 51,23 11,461
2,025 87 0,046

девојчице 42 47,29 5,615

Понашење којим се 
крше правила

дечаци 47 50,87 10,804
1,362 87 0,177

девојчице 42 48,19 7,178

Агресивно понашање
дечаци 47 51,30 11,553

2,110 87 0,038
девојчице 42 47,21 5,149
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ЗАКЉУЧАК

Ре зул та ти до са да шњих ис тра жи ва ња раз во ја екс тер на ли зо ва них по-
на ша ња у де тињ ству су при лич но не са гла сни у по гле ду то га да ли то ком 
од ра ста ња до ла зи до опа да ња или по ра ста фре квен ци је ових по на ша ња. 
Де тињ ство је обе ле же но убр за ним фи зич ким, ког ни тив ним, со ци јал ним 
и емо ци о нал ним раз во јем, па ви сок ни во екс тер на ли зо ва них по на ша ња 
мо же пред ста вља ти нор ма тив ну ре ак ци ју на ове раз вој не про ме не. Пре-
ма не ким ауто ри ма, по ло ви на де це ко ја ис по ља ва ви сок ни во екс тер на-
ли зо ва них по на ша ња то ком пред школ ског уз ра ста пре ста је да ис по ља ва 
ове симп то ме на кон по ла ска у шко лу (Camp bell et al., 2000). Сма тра се 
да у пе ри о ду од пе те до сед ме го ди не жи во та тре ба оче ки ва ти знат не 
про ме не у по на ша њу де це ко је иду у прав цу бо ље кон тро ле им пул са, 
ре ду ко ва ња агре сив них од го во ра и усва ја ња про со ци јал них обра за ца 
по на ша ња. Са дру ге стра не, ем пи риј ски по да ци су ге ри шу да екс тер на-
ли зо ва ни би хеј ви о рал ни про бле ми ко ји на ста ју у де тињ ству по ка зу ју 
знат ну ста бил ност то ком школ ског уз ра ста, али и ка сни је. Сто га, иден-
ти фи ко ва ње де це код ко је се на овом уз ра сту за др жа ва ви сок ни во екс-
тер на ли зо ва них по на ша ња има ве ли ки зна чај за пред у зи ма ње од го ва-
ра ју ћих ин тер вен ци ја ко ји ма би се пред у пре дио да љи раз вој про бле ма.

Пре ма ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња, 75% де це уз ра ста од пет до 
се дам го ди на ис по ља ва екс тер на ли зо ва на по на ша ња, с тим да фре квен-
ци ја ових ис по ља ва ња до сти же кли нич ки ре ле ван тан ни во у све га 10% 
слу ча је ва. Не по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у ни воу екс тер на-
ли зо ва них по на ша ња из ме ђу уз ра сних гру па од пет, шест и се дам го-
ди на. Ни во екс тер на ли зо ва них по на ша ња је ста ти стич ки зна чај но ве ћи 
код де ча ка у од но су на де вој чи це. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да су раз ли ке 
ме ђу по ло ви ма от кри ве не са мо у по гле ду агре сив ног по на ша ња, али не 
и по на ша ња ко јим се кр ше пра ви ла.

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња ја сно су ге ри шу да пред школ ски и ра ни 
школ ски уз раст пред ста вља ју пра во вре ме за при ме ну од го ва ра ју ћи ин-
тер вен ци ја ко је има ју за циљ ре ду ко ва ње екс тер на ли зо ва них по на ша ња 
и уна пре ђи ва ње по зи тив ног со ци јал ног раз во ја. У ли те ра ту ри су опи-
са не раз ли чи те ин тер ван ци је овог ти па ко је се ран ги ра ју од оп ште при-
мен љи вих, као што су под сти ца ње про со ци јал ног по на ша ња и уна пре-
ђи ва ње со ци јал них ве шти на, до ин тен зив них ко је су ре зер ви са не за де цу 
са ви со ким ни во ом екс тер на ли зо ва них про бле ма и ко је под ра зу ме ва ју 
укљу чи ва ње ро ди те ља (Stor mont, 2002).

Ово ис тра жи ва ње има не ко ли ко ме то до ло шких огра ни че ња од ко јих 
су нај ва жни ја сле де ћа: ре ла тив но ма ли узо рак де це ко ји би тре ба ло про-
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ши ри ти у бу ду ћим сту ди ја ма; ба зи ра ње на ла за ис кљу чи во на про це на-
ма вас пи та ча и на став ни ка, па би убу ду ће тре ба ло укљу чи ти и про це не 
ро ди те ља и ди рект не оп сер ва ци је по на ша ња; узо рак чи не ти пич на де ца 
из оп ште по пу ла ци је из пот пу них по ро ди ца, сред њег со цио-еко ном ског 
ста ту са и срп ске на ци о нал но сти, па је пи та ње да ли се на ла зи ове сту-
ди је мо гу ге не ра ли зо ва ти на дру ге со ци јал не и ет нич ке гру пе; ре ла тив-
но ма ли број де це са кли нич ки ре ле вант ним ни во ом екс тер на ли зо ва них 
по на ша ња због че га је те шко из ве сти по у зда не за кључ ке о ути ца ју по ла 
и уз ра ста.
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EXTERNALIZING BEHAVIORAL PROBLEMS  
IN CHILDREN AGED FIVE TO SEVEN

VESNA ŽUNIĆ PAVLOVIĆ, NENAD GLUMBIĆ,  
MARINA KOVAČEVIĆ LEPOJEVIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

The article is dealing with frequency and characteristics of externalizing 
problem behavior in the childhood. The sample consisted of 47 boys 
and 42 girls, aged from 5 to 7. Information on children’s behavior were 
collected from kindergarten teachers and primary school teachers, using 
ASEBA – TRF. The main findings of this research is that although 75% 
of the children show externalizing behavior, 10% achieved clinically 
relevant scores. In respect to externalizing behavior manifestations, there 
is no difference between age groups. Frequency of aggressive behavior 
was significantly higher in boys, but there was no difference between 
boys and girls in breaking rules behavior. The obtained results, discussed 
in comparision to the findings of other authors, indicate to importance of 
adequade identification of externalizing problems in young children as well 
as necessity of proper interventions.

KEY WORDS: externalizing behavioral problems, TRF, childhood, 
frequency, sex differences 


