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ПРИКАЗ ПРОЦЕСА ВАЛИДАЦИЈЕ ТОКЕН ТЕСТА ПУТЕМ
ИГРАЧАКА ЗА ДЕЦУ СА КОХЛЕАРНИМ ИМПЛАНТОМ
Сања Ђоковић1, Сања Остојић, Тамара Ковачевић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Промене у критеријумима за избор деце за кохлеарну имплантацију
(КИ) довеле су до тога да се деца подвргавају овој врсти интервенције на све
млађем узрасту. Међутим, постоји веома мали број тестова који служе за
тестирање сложене вештина слушања, а већина тестова који се користе су
сувише когнитивно сложени комплекс за млађи дечији узраст. Токен тест са
играчкама (Common Objects Token - COT) је конципиран као сложени затво
рени скуп задатака за децу са веома тешким оштећењем слуха. Овај тест је
оцењен као веома користан у процени деце са кохлеарним имплантом. Тест
је био примењен код двадесеторо деце са кохлеарним имплантом у периоду од
два месеца. Резултати су показали да су неки субтестови показивали веома
сличне резултате и није било хијерархијског поретка између субтестова. На
основу тих налаза, тест је модификован и онда поново коришћен у процени
осамдесетпеторо деце са кохлеарним имплантом. Резултати су показали да
сви субтестови процењују исти конструкт. Два субтеста су била у стању
да предвиде укупан резултат Токен теста са играчкама (ЦОТ). Тест је из
мењен тако да укључује два нивоа, један са лакшим тестовима погодан за
млађу децу, и краћа, бржа верзија за случајеве код у којих пажња може бити
временски ограничена. Резултати су показали да је тест погодан за децу од
три године и старију а и да деца са КИ искуством краћим од две године су у
устању да одговоре на захтеве овог теста. Резултати испитивања показују
да Токен тест са играчкама може бити веома користан додатак батерији
тестова која се користи код КИ деце.
Кључне речи: Токен тест уз помоћ играчака, деца са кохлеарним им
плантом, валидација

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

1

2

Сања Ђоковић и сар.

Увод
У процени говорне перцепције прелингвално глуве деце са кохлеар
ним имплантом до сада се често користио као говорни стимулус отво
рени скуп речи или фонема (Covan и сар. 1997; Gordon, 2001; Gstöttner
и сар., 2000; Mondain и сар., 1997; Moog, 2002; Waltzman и сар., 2002;
Остојић и сар., 2011). Под утицајем промена критеријума за кохлеарну
имплантацију мењају се и захтеви у процесу тестирања деце. Деца се
имплантирају на све млађем узрасту и често нису у стању да адекватно
одговоре захтевима тренутно доступних тестова због њихове сложено
сти (Anderson и сар., 2004).
Већина тестова за кохлеарно имплантиране особе користе и отво
рени и зaтворени скуп за објективно мерење говорног разум
 евања ис
кључиво аудитивним путем. Тестови отвореног скупа су они у којима
слушалац има неограничен број могућих одговора. На основу слушања
одређеног ајтема, слушалац има задатак да понови оно што је чуо. Те
стови затвореног скупа су они који су рестриктивни и у којима слушалац
има један или ограничен и утврђен број могућих одговора.
Тестови отвореног скупа се препоручују за коришћење у условима
када се симулирају природне, животне слушалачке активности у кому
никационој ситуацији. Учинак на тестовима отвореног скупа у препо
знавању изговорених речи је под утицајем когнитивних процеса, као
што је и у регуларним условима код особа уредног слуха разум
 евање
говора повезано са когницијом. Когнитивни процес је олакшан путем
општих знања појединца укључујући вокабулар и језичка знања као и
путем очекивања на основу ситуације („ко, шта, где и зашто“) и лингви
стичког контекста самог догађаја.
Понекад истраживачи желе да процене неке индивидуалне сензорне
капацитете без утицаја когнитивних фактора. На пример, могу желети
да детерминишу које говорне особине се добро преносе путем система
кохлеарног импланта. Тестови за препознавање затвореног скупа речи
или слогова се управо користе за ове потребе. Циљани говорни сигнал је
уграђен међу остале који су акустички и фонетски веома слични. Тако
ђе, тест перцепције затвореног скупа говорних дистинктивних обележ
ја користи се и у процењивању карактеристика импланта у тестовима
са минимално отвореним скупом. Кохлеарно имплантирани слушаоци
могу имати сасвим добро разумевање говора када су одређена говорна
обележја добро пренешена кроз кохлеарни имплант (као што је начин
консонантске артикулације и сл.) у комбинацији са читањем ознака са
уста говорника.
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Последњих деценија се интезивно формирају, евалуирају, и норми
рају тестови који су се развили на основу поменутих критеријума затво
реног и отвореног скупа говорних стимулуса. Овде ћемо поменути неке
од тих тестова. Скоро сва Меделова истраживања последњих година се
раде користећи LittlEARS батерију тестова (LittlEARS AUDITORY QU
ESTIONNAIRE, Allum i sar., 1996), за процену успешности говорне пер
цепције код кохлеарно имплантиране деце. LittlEARS батерија тестова
садржи затворени и отворени скуп тест реченица. Други сличан тест је
Tajler-Holstad тест реченица (Tajler, Holstad, 1987) који је дизајниран
за процену способности перцепције затвореног скуп реченица за децу
од четири или пет година. Треба нагласити да су веома оскудни пода
ци о Тајлер-Холстад тест реченицама, мали број деце је испитивано са
овим тестом због његове сложености и због тешкоћа које се појављују
приликом примене. Ова запажања су део анализе стручњака који раде
у пракси са кохлеарно имплантираном децом, а не истраживача и тео
ретичара. Поред наведених тестова у клиничком раду користи се ГАСП
(Glendonal Auditory Screening Procedure) тест реченица (Erber, 1982).
То је тест отвореног скупа реченица погодан за децу старију од шест
година. Ербер је конципирао прилагодљив метод који почива на пре
цизној анализи дечјих аудитивних перцептуалних способности путем
ГАСП батерије која процењује дечје перцептуалне способности узима
јући у обзир два важна фактора: а) сложеност говорног стимулуса који
се перципира (рангиран од појдиначних говорних елемената спојених у
дискурс) и б) форма одговора која се захтева од детета: детекција, дис
криминација, идентификација и/или разум
 евање. Основна батерија те
стова ГАСП садржи три субтеста говорне перцепције и то: 1) детекцију
фонема, 2) идентификацију речи и 3) разумевање реченица. Према Ер
беру резултати са ГАСП могу помоћи у планирању аудиторног тренинга
зато што се дечји резултати добијени на појединим субтестовима могу
користити за предикцију успешности на другим сличним аудитивним
задацима (према Ђоковић, 2010).
Токен тест уз помоћ играчака (ТТИ)
Кохлеарно имплантирана деца на раном узрасту показују добре ре
зултате у слушању отвореног скупа речи или реченица у кућним услови
ма, али се дешава да постигну значајно лошије резултате у структуира
ним тест ситуацијама. Разлика у постигнутим резултатима перцептив
них способности се објашњава хронолошким узрастом односно сложе
ношћу захтева који се постављају пред дете у тест ситуацији у односу на
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његов хронолошки узраст. Ово је навело стручњаке на идеју да осмисле
тест који ће успешно процењивати способност перцепције затвореног
скупа реченица код кохлеарно имплантиране деце на млађем пред
школском узрасту. Један од такавих тестова је Токен тест путем играча
ка (ТТИ) (Common Objects Token – COT, Plant, Moor, 1992). Тест је осми
шљен јер се показало да прелаз између затвореног и отвореног скупа
задатака је био веома тежак за већину деце са веома тешким оштећењем
слуха. ТТИ тест користи пет објеката (воз, авион, хеликоптер, чамац и
ауто), у четири различите боје (црвена, жута, зелена и плава), као и ком
плет од четири различите боје кругова. Дете мора да слуша упутства и
изврши одређене моторне задатке на основу инструкција које добија од
испитивача. Прва верзија ТТИ теста је имала осам субтестова а сваки
субтест се састојао од десет вербалних налога. Касније су аутори осми
слили две верзије ТТИ теста краћу и дужу верзију. Дужа верзија ТТИ се
састоји од шест субтестова, од којих се сваки састоји од десет реченица.
Краћа верзија ТТИ теста се састоји од три субтеста.
I.

II.

III.

IV.

V.

Субтест
Тест материјал је аутомобил, брод, хеликоптер, авион и воз исте
боје. Све играчке постављене су на сто испред детета. Реченица
која се користи као говорни стимулус гласи „Где је аутомобил?“
а од детета се тражи да покаже одговарајућу играчку.
Субтест
Материјал за тестирање се састоји од црвеног, плавог, зеленог и
жутог аута. Све играчке постављене су на сто испред детета. Ре
ченица која се користи као говорни стимулус гласи „Где је (боја)
ауто?“ а од детета се тражи да покаже одговарајућу играчку.
Субтест
Материјал за тестирање се мења у односу на субтест 3 само у
врсти играчке па се у овом субтесту уместо аута користи хели
коптер. Вербални налози су исти као и у претходном субтесту и
гласи „Где је (боја) хеликоптер?“ а од детета се тражи да покаже
одговарајућу играчку.
Субтест
Тест материјал који се користи је следећи: црвени, зелени, пла
ви и жути аутомобил и хеликоптер. Све играчке постављене су
на сто испред детета. Дете треба да подигне или покаже одгово
рајућу играчку на основу вербалне инструкције „Подигни (боја)
ауто“, „Покажи (боја) хеликоптер“.
Субтест

ПРИКАЗ ПРОЦЕСА ВАЛИДАЦИЈЕ ТОКЕН ТЕСТА ПУТЕМ ИГРАЧАКА ...

VI.

VII.

VIII.
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У овом субтесту користи се исти тест материјал као и у субтесту
4. Све играчке постављене су на сто испред детета. Дете треба да
„подигне“ или „покаже“ две одговорајуће играчке на основу вер
балне инструкције „Покажи зелени хеликоптер и црвени ауто“.
Субтест
Материјал за субтест 5 чине све играчке (ауто, хеликоптер, ави
он и воз) и све боје (црвена, жута, плава и зелена). Све играчке
постављене су на сто испред детета. Дете треба да изврши поста
вљени задатак који може гласити „Покажи…“ или „Подигни ... „.
Један од стимулуса гласи „Покажи зелени брод“.
Субтест
Материјал за субтест 4 чине све играчке (ауто, брод, авион и хе
ликоптер) у свим бојама (црвена, жута, плава и зелена). Сав тест
материјал је постављен на сто испред детета. У овом субтесту за
даци се усложњавају тим што се у једном вербалном задатку по
стављају два налога. Детету се поставља задатак „Подигни зелени
ауто и плави брод.“ или „Покажи жути авион и плави хеликоп
тер.“
Субтест
Материјал за субтест 5 чине све играчке (ауто, брод, авион и хе
ликоптер) у свим бојама (црвена, жута, плава и зелена) и кру
гови у боји (жути, плави, зелени и црвени). Сав тест материјал је
постављен на сто испред детета. Овај субтест има најсложеније
вербалне задатке јер од детета захтева да играчку одређене боје
смести у круг одговарајуће боје. Детету се поставља задатак „По
дигни зелени авион и стави га у црвени круг.“
Приказ две етапе у процесу валидације
Токен теста путем играчака

Прва етапа
Токен тест путем играчака, је осмишљен од стране Планта и Му
ра 1992 године. Истраживање које је омогућило концептуализацију и
разраду овог теста спроведено је у Центру за кохлеарну имплантацију
у Бредфорду (Енглеска). У истраживање је било укључено 20 деце са ко
хлеарним имплантом и то 11 девојчица и 9 дечака просечног узраста од
5,4 године (од 3 до 8,2 година). Просечно дечје слушно искуство је било
2,46 у распону од 0,6 до 3,7 година. Деца су процењивана у породичном
и у школском окружењу. Деца су била тестирана првом верзијом теста
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који је имао 8 субтестова и просечна дужина трајања тестирања је би
ла 37,5 минута. Нека деца у испитиваном узорку нису била способна
да одговоре на захтеве свих 8 субтестова при чему су то најчешће били
субтестови 6, 7 и 8. Време тестирање се смањивало за око 15 минута
пропуштањем одговорања на поменутим субтестовима. Разлози који
су доводили до пропуштања одређених субтестова су: губитак пажње и
концентрације, временска ограничења и лоше постигнуће. У тим слу
чајевима испитивач је прекидао тестирање. Сви испитивачи у овом ис
траживању су се сложили да један од лоших перформанси прве верзије
ТТИ теста је лоша хијерархијска структура у односу на тежину задатака.
Тежи субтестови су били понуђени пре лакших што је утицало на анали
зу крајњих резултата јер у бази није било довољно података за обраду из
групе лаких субтестова.
У табели 1 приказани су резултати сирових скорова за целокупан
узорак као и хронолошки узраст, слушни узраст и етилогију оштећења
слуха. Звездицом су означени подаци који недостају и предпоставља се
да је разлог замор деце, тешкоће које су се јавиле у току тестирања или
просто неодговарање на постављени задатак.
Табела 1: Сирови скорови ТТИ теста
деце са кохлеарним имплантом
Број Године
исп.
КИ
1
5.2
2
4.9
3
5.0
4
2.10
5
3.11
6
2.69
7
2.14
8
2.17
9
4.26
10
3.76
11
3.02
12
3.69
13
2.54
14
3.07
15
2.53
16
2.05
17
2.98
18
1.51
19
1.47
20
3.91

КИ ис
куство
3.1
3.0
3.6
3.75
3.27
3.41
3.79
3.58
1.25
1.62
1.79
1.04
2.18
1.62
2.07
2.45
0.60
1.70
1.61
2.0

Етиол
 огије

1
Непозната
9
Церебрална парализа 8
Непозната
10
Непозната
10
Непозната
9
Непозната
10
Непозната
10
Непозната
7
Аутозомно -рецесивно 10
Хередитарно
10
Стиклерис синдром
10
Непозната
3
Хередитарно
10
Непозната
10
Когнитивне тешкоће
7
Менингитис
10
Непозната
8
Непозната
8
Непозната
10
Непозната
10

2
9
3
10
10
10
10
10
9
10
10
10
0
10
10
1
10
9
10
10
10

Субтест
3 4 5 6
10 10 9 10
*
*
*
*
10 6 2 5
9 9 9 8
10 6 5 *
10 9 8 9
10 8 8 8
8 9 *
*
10 8 7 10
10 6 1 2
10 2 *
*
*
*
*
*
10 6 6 9
9 6 0 3
*
*
*
*
10 4 1 *
8 *
*
*
8 4 *
*
10 3 *
*
8 10 7 10

7
1
*
0
4
*
5
7
*
6
*
*
*
2
*
*
*
*
*
*
*

8
*
*
*
*
9
10
9
*
3
*
*
*
5
*
*
*
*
*
*
*

У
58
11
43
59
49
71
70
33
64
39
32
3
58
38
8
35
25
30
33
55
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Троје деце је постигло изуз етно лоше резултате (табела 1) и то дете
бр. 2, 12 и 15. Аутори су то објаснили присуством вишеструких сметњи
једно дете је имало церебралну парализу о двоје деце когнитивне те
шкоће. Остала деца у узорку нису имла додатне сметње сем оштећења
слуха. Из табеле 1 такође се може уочити линија регресије од субтеста
1 до субтеста 6 у односу на хронолошки узраст. Субтестови 7 и 8 су ис
кључени из анализе јер више од 50% деце није дало одговоре на задатке
из ових субтестова.
Статистичка обрада резултат је показала да субтестови 1, 2 и 3 нису
дискриминативни између узраста и укупног скора (R2 (субтест 1) = 0.02,
R2 (субтест 2) = 0.0 и R2 (субтест 3) = 0.13) указујући да ови субтестови
нису довољно осетљиви да мере узрасне (три до 8 година) разлике ис
питиване појаве. Прва три субтеста су за децу била превише лака. Тек
је четврти субтест показао тенденцију за мерење узрасних разлика (R2
(субтест 4) = 0.53).
Детаљна анализа резултата средњих скорова свих субтестова је по
казала да постоји значајна разлика између субтестова 1, 2 и 3 у односу
на све остале субтестове а да та разлика не постоји између њих. То је
ауторима дало идеју о груписању субтестова у две кластер групе. Прва
кластер група је била формирана од субтестова 1, 2 и 3 а друга кластер
група од свих осталих субтестова.
У табели 2 приказани су средњи скорови свих 8 субтестова подеље
них у две кластер групе као и њихове статистичке вредности. Јасно се
види груписање и падање скорова у односу на тежину субтестова када
су подељени у две кластер групе. Ови показатељи су потврдили оправда
ност груписања прва три субтеста.
Табела 2. Груписање субтестова у „кластере“, са падајућим
средњим вредностима на субтестовима
I кластер субтестова
Субтест
1
2
Н
20
20
АС
8.95
8.55
СД
1.76
3.17
Медијана
10
10
Ранг
7
10
Пирсонов к.
6.21
3.33

3
17
9.41
0.87
10
2
-0.92

6
10
7.40
2.99
8.5
8
-0.49

II кластер субтестова
8
4
5
5
16
12
7.20
6.63
5.25
3.03
2.50
3.36
9
6
6.5
7
8
9
-1.84 -0.93 -1.50

7
Укупно
7
20
3.57
40.7
2.64 19.87
4
38.5
7
68
-1.64 -0.65
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У графикону 1 приказани су резултати укупних скорова на субтесто
вима у односу на слушни узраст кохлеарно имплантиране деце. Једна
група је била састављена од деце са слушним узрастом од 7 до 21 ме
сеци, а друга група од 25 до 45 месеци. На графикону се може уочити
да укупни скорови на прва три субтеста не зависе од слушног узраста, а
скорови на осталим субтестовима зависе од ове варијабле.
У графикону 2 приказани су резултати аритметичке средине укуп
них скорова на субтестовима у односу на хронолошки узраст. Деца су
била подељена у две групе и то у групу хронолошког узраста од 1 до
3 године и у групу узраста од 3 до 5 година. Резултати компарације
између ове две групе указују да не постоји разлика у аритметичким
срединама укупних скорова ни на једном субтесту у односу на хроно
лошки узраст.
Закључак би био да је овај тест високо осетљив за испитивање ути
цаја слушног узраста на говорно-језичка постигнућа кохлеарно имплан
тиране деце.

Графикон 1. Резултати АС укупних скорова на субтестовима
у односу на слушни узраст кохлеарно имплантиране деце
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Графикон 2. Резултати АС укупних скорова на субтестовима
у односу на хронолошки узраст кохлеарно имплантиране деце

Анализирајући све резултате које су добили у овом истраживању
аутори су одлучили да ревидирају постојећи ТТИ тест и конципирају
тест који је лакши и бржи за извођење а уједно и осетљивији за појаву
која се испитује. Модификације теста су биле засноване на резултатима
иницијалног тестирања ТТИ тестом.
Друга етапа
Измене у ТТИ тесту су биле следеће: искључени су субтестови 2 и
3, урађена је хијерархијска прерасподела субтестова према сложености
задатака. Ове измене су урађене на основу резултата почетног истражи
вања и на основу коментара истраживача који су спроводили испитива
ње деце ТТИ тестом.
После изведене модификације ТТИ теста, тест је адаптиран за ве
ћи број језика и дистрибуиран у центре за кохлеарну имплантацију у
Аустрији, Француској, Мађарској, Пољској, Румунији, Шпанији, Турској
и Великој Британији. Тестирање деце је спроведено у центрима за кохле
арну имплантацију или у школама. Овако велики број новоук
 ључених
истраживачких јединица је стварало ауторима одређену истраживачку
дилему. С једне стране могло је доћи до повећања броја истраживачких
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варијабли, а са друге стране овако велика кохорта је омогућавала широк
обухват истраживачких јединица које су у том тренутку користиле ЕАРС
батерију тестова.
Укупан број деце који је учествовао у овом истраживању у свим зе
мљама био је 85. Сва деца су била тестирана свим ревидираним и адап
тираним субтестовима. Прелиминарни резултати указују да не постоје
разлике у постигнућима деце на ТТИ тесту у односу на језик и земљу
порекла. Треба нагласити да су аутори истакли да је узорака у оквиру
појединих језика мали за добијање статистички значајних резултата та
ко да су наговестили да ће будући резултати можда бити другачији када
се узорак и база резултата прошире.
Два пута поновљена мерења су обрађивана анализом варијансе
(АНОВА) да би се испитале везе између хронолошког узраста, слушног
узраста и различитих субтестова ТТИ теста. Аутори су такође планирали
да анализа задатака обезбеди одговоре у вези са унутрашњом конзин
стенцијом шест субтестова ТТИ теста.
Табела 3 Средњи скорови на шест субтестова
редукованог ТТИ теста
1

4

2

5

3

6

Укупан
скор

Н

85

85

85

85

85

85

85

АС

8,48

7,12

6,81

4,75

4,68

3,96

35,69

СД

2,54

3,75

3,59

3,85

3,87

3,74

18,80

Медијана

10

9

8

5

5

3

40

Ранг

10

10

10

10

10

10

60

Куртосис

2,32

-0,34

-0,63

-1,50

- 1,56

-1,49

-0,97

У табели 4 приказани су укупни средњи скорови на свих шест субте
стова за целокупан узорак. Субтестови су поређани према вредностима
средњих скорова по опадајућем систему. Па је тако ранг следећи: први
субтест, четврти субтест, други субтест, пети субтест, трећи субтест и на
крају шести субтест.
На графикону 3 приказано је поређење укупних скорова ревидира
не форме теста у односу на слушни узраст (број месеци од када дете
користи кохлеарни имплант). Резултати указују да нека деца иако су ве
ома кратко користила кохлеарни имплант су постигла веома добре ре
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зултате, што указује да је потребно веома кратко слушно искуство да би
деца била способна да изврше задатке ТТИ теста. Да ли је дете спремно
да буде тестирано овим тестом је питање на које одговор треба да да сур
долог који ради са њим.

Графикон 3 Укупни скорови ТТИ теста
у однносу на слушни узраст деце

Графикон 4 Укупни скорови ТТИ теста
у односу на хронолошки узраст деце

У графикону 4 приказани су укупни скорови на ТТИ тесту деце са
кохлеарним имплантом у односу на хронолошки узраст. Резултати ука
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зују на то да са порастом хронолошког узраста деце долази и до пораста
укупних скорова на ТТИ тесту. Резултати такође, показују да су нека де
ца од 3 године успешно решавала задатке ТТИ теста. Препорука аутора
је да се овај тест може користити већ од треће године, али да коначну
одлуку доноси сурдолог који води програм рехабилитације детета.
Графикон 6 приказује односе резултата скорова сваког субтеста из
међу две групе деце различитих слушних узраста. На основу двофактор
ске анализе варијансе где је један фактор био „субтест“ а други фактор
„слушни узраст већи или мањи од две године“ откривене су значајне
разлике (F(3,04, 225,14) = 58,22, p < 0,001 ). Такође резултати су показа
ли значајну разлику између две групе деце различитог слушног узраста
(F(1,74) = 41,35, p < 0,001 ) као и значајну интеракцију између субте
стова и група слушног узраста (F(3,04, 225,14) = 5,84, p = 0,001). Аутори
су такође урадили и израчунавање мерења контраста између субтестова
где се показало да сви субтестовим осим субтеста 3 и 5 (p = 0,78), субте
ста 2 и 4 (p = 0,15) постоји значајна разлик (p < 0,001 за сваки пар ком
парираних субтестова). Ово потврђује претпоставку да слушни узраст
има утицаја на укупан скор на ТТИ тесту. Што је слушни узраст већи
бољи су и постигнути резултати на ТТИ тесту.
12
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2
0
t1

t4

t2

1 - 24 месеца

t3

t5

t6

25 - 77 месеци

Графикон 6 Однос скорова на субтестовима између
групе деце са слушним узрастом до 2 године
и са слушним узрастом преко две године

И на крају аутори су урадили линеару регресијску анализу за сваки
субтест. Пирсонов коеф
 ицијент корелације између субтестова и укупног
скора је показао да субтест 2 (р = 0,92) и субтест 5 (р = 0,91), су најбољи
предиктори за постизање укупног скора на ТТИ тесту. То је ауторе убе
дило да ова два субтеста морају обавезно ући у коначну верзију.
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Закључак
На основу резултата валидације ТТИ теста у овом истраживању, раз
вијена су два нивоа ТТИ теста који су погодни за процењивање деце са
кохлеарним имплантом. Први ниво се састоји од два субтеста (субтест 2
и 5) којим је могуће урадити предикцију укупног број поена, као и суб
тест 6, који се сматра најтежим субтестом и аутори сматрају да га треба
укључити у први ниво теста. Овај ниво теста је дизајниран да се користи
у нетипичним окружењима при процењивању деце ко што је школа или
породична средина или када је процена временски ограничена. Међу
тим, аутори упозоравају да приликом коришћења краће верзије теста
испитивач мора да зна унапред какве су способности детета за изврша
вање постављених задатака. Први ниво не садржи најлакше субтестове.
Други ниво ТТИ теста се састоји од шест субтестова и овај ниво би
требало да обезбеди праћење резултата деце са кохлеарним имплантом
у односу на тежину задатака који су хијерархијски сложени у оквиру од
ређених субтестова. Аутори су понудили ова два нивоа ТТИ теста који се
разликује од првобитног дизајна теста, на основу коментара испитивача
који су радили процену. Такође, треба нагласити да већина испитивача
радије користи други ниво теста који је базиран на хијерархијском кон
цепту сложености задатака.
Резултати такође указују да су деца узраста од три године била спо
собна да решавају задатке ТТИ теста иако су задаци захтевали сложене
когнитивне вештине као што је краткорочна вербална меморија (спо
собност да се информација задржи до тренутка разумевања) и аудиомоторну интеграцију. Међутим, нису сва деца способна да ураде цео
ТТИ тест. У овим случајевима испитивач ће морати да одлучи да ли и
када треба да прекине тестирање. Аутори сматрају да субтестови 2 и 5,
могу предвидети укупан број поена коришћењем регресионе једначине.
Ови резултати не могу бити потпуно валидни у смислу целокупног ре
зултата истраживања. Међутим, ниво где је дошло до прекида процене
детета треба да да јасну индикацију о слушној способности детета, као
и да пружи сурдологу информације које би биле корисне за даљу реха
билитацију ове деце.
Са практичног аспекта треба дати пар корисних информација бу
дућим корисницима ТТИ теста. Прва информација се односи на ма
теријал теста. Играчке које се користе приликом процене путем ТТИ
теста морају бити једноставне и јаких конкретних боја. У истраживању
које је овде описивано, на пример, хеликоптери и авиони су имали
шарене пропелере што је утицало на појаву збуњености код деце јер
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нису били сигурни у доношењу одлуке у вези са бојом хеликоптера или
авиона. То је навело да неки испитивачи почну да уклањају ове делове
играчака.
Пре извођења ТТИ теста обавезно треба узети у обзир ниво тренут
них дечијих способности. Пре свега треба се уверити да дете разуме
појмове и познаје речи које се користе у тесту. Токен тест путем игра
чака је првенствено тест којим се процењује слушање и разумевање
вербалних налога, а не тест за процену говорно-језичке развијености.
Дете мора да познаје и именује све боје као и да зна да изврши радње
које се траже у тесту. Дакле, познавање детета од стране испитивача
је веома битно за спровођење и добијање адекватних резултата путем
ТТИ теста. Примећено је да деца показују значајно боље резултате ако
се тест спроводи као игролика активност. Пре почетка самог тестира
ња испитивач треба да провери претходно поменута знања детета кроз
кратко тестирање у коме детету поставља следећа питања: „Покажи ми
црвени ауто.“ или „Где је зелени авион?“ уз неколико насумичних пре
зентација.
Било какви моторни испади такође могу угрозити резултате тести
рања јер адекватан одговор подразумева адекватну моторну реакцију
па је отклањање сумње у вези са моторним тешкоћама такође битан
предуслов за добијање адекватних резултата. На крају треба поменути
да и когнитивне тешкоће могу бити важна компонента у добијеним ре
зултатима.
У закључку треба нагласити да ревидирани ТТИ тест може бити ве
ома користан тест затвореног скупа погодан за испитивање мале деце
са кохлеарним имплантом. Тест даје резултате аудитивно-перцептив
них вештина, аудитивне меморије и аудио-моторне интеграције.Овај
тест можемо сматрати веома корисним додатним техникама за процену
слушних способности деце са кохлеарним имплантом, као и за добијање
веома битних информација за даље осмишљавање процеса ре/хабилита
ције или едукације.
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REVIEW VALIDATION OF PROCESS COMMON OBJECTS TOKEN
FOR CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANT
Sanja Đoković, Sanja Ostojić, Tamara Kovačević
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

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

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ ГЛАГОЛСКИХ ВРЕМЕНА КОД
ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ1
Надежда Димић, Мирослав Динић, Љубица Исаковић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Оштећење слуха на раном узрасту код деце оставља негативне после
дице на ра-звој говора и језика. У зависности од степена оштећења слуха,
зависиће и последице које оно проузрокује. Тежа и већа оштећења проузрокују
и веће последице.
Развој говора и језика код глуве и наглуве деце је веома значајан у току ре/
хаби-литационог периода, основношколског и средњoшколског образовања. У
току тих пе-риода код деце се развија артикулација гласова матерњег јези
ка, развој активног и па-сивног речника, усвајање граматике и граматичких
правила матерњег језика.
Због недовољног овладавања и неадекватне употребе граматичких пра
вила, у говору глувих и наглувих често долази до аграматизма, што потвр
ђују истраживања домаћих и иностраних аутора.
У говору глувих и наглувих глаголи су након именица најзаступљеније вр
сте речи. Током развоја говора, глуви и наглуви ученици, често греше прили
ком употребе глагола. Долази до погрешне употребе граматичких категорија
лица, рода и броја. Та-кође, код глувих и наглувих ученика је отежано иден
тификовање граматичке катего-рије времена.
Током основне школе ученици треба да усвоје и овладају граматиком
матерњег језика. Циљ овог рада био је да се испита употреба основних гла
голских времена (пе-рфект, презент и футур) код глувих и наглувих ученика
средње школе.

1
Овај рад представља пилот истраживање које се изводи у оквиру пројекта који се
реализује под покровитељством Министарства за науку и технологију Републике Србије
под називом «Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа»
БР. 179055, ndimic@open.telekom.rs
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У истраживању је коришћен Корпус за процену употребе основних гла
голских времена (Н. Димић). Тест укључује 20 реченица и од ученика се тра
жи да глагол који се налази у инфинитиву ставе у одговарајућем облику, по
штујући притом граматичке категорије времена, лица, рода и броја.
Сви резултати биће приказани графички и табеларно.
На крају рада су изведени закључци који указују на одређене (не)могућно
сти глувих и наглувих ученика да у свом свакодневном језику употребљавају
глаголе у одговарајућим временима.
Кључне речи: развој говора и језика, глуви и наглуви, глаголи, аграма
тизам

Увод
Једна од традиционалних дефиниција реченице каже да је реченица
мисао изражена речима, иако знамо да између мисли и реченице ника
ко не мора постојати једнозначан однос. Мисао може превезилазити гра
нице једне реченице, једном реченицом можемо изражавати више више
мисли, а често реченицом уопште и не изричемо мисао. Стога реченицу
можемо одредити и као целину остварену између две потпуне паузе, као
граматички целовиту структуру или, као довршено саопштење.
Иако је постанак реченице везан за појаву првих речи у говору де
тета, те речи нису одмах и реченице. Оне постају прве реченице тек
онда када реч значи нешто конкретно, када изражава дечју мисао, же
љу или стање. То зовемо ступњем реченице од једне речи. На преласку
између прве и друге године дечја реченица може бити састављена и од
две речи. Паралелно са богаћењем речника догађају се промене у ства
рању и структури реченице, тј. у формирању, развијању, проширивању
и богаћењу структуре реченице. До краја друге године дечје реченице
постају богатије за једну реч. Али, то је само ређање речи које још нису
морфолошки (деклинација и коњугација) повезане и можемо рећи да
су то тзв. аграматични двочлани и трочлани искази. Такве исказе дете
допуњује гестовима. Прво коришћење падежних и глаголскких облика
дете почиње да савладава од половине друге године и тада почиње да
користи акузатив, вокатив, датив, номинатив, презент, импаратив и кр
њи перфект.
Матић (1980) наводи да прве почетке флексије речи (коришћење
падежа и глаголских облика) дете савлађује крајем друге и почетком
треће године, када наступа најважнији период у формирању, развијању
дечјег говора. У четвртој години дете може да користи све падеже, али
не и све глаголске облике.
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Формирање реченице код глувих и наглувих ученика
Паралелно са формирањем појмова, којем се у раду са глувом и на
глувом децом посвећује велика пажња, неопходно је радити на форми
рању реченице. Научене речи морају се ставити у функцију, бити по
везане, да једна другу допуњавају и условљавају. Оне морају стварати
целину, односно мисао-реченицу. Тиме постижемо да знање постаје ак
тивни фонд, тј. потреба глувог детета. Омогућавамо му да се њиме кори
сти у свакодневним ситуацијама, ван школе и часова српског језика, да
комуницира, изражава жеље, потребе и личне ставове.
Носилац радње у реченици је глагол. Он даје главни исказ о субјекту.
Лалевић (према Савић, 1986) истиче да је врло тесна мисаона по
везаност између глагола и других речи. Глуво дете треба одмах учити
извођењу речи од глагола, тј. стварању фамилије речи како би схватили
да им је корен индентичан. Глагол је највиша, најразвијенија, најконср
туктивнија и најпрогресивнија категорија речи. Заједно са именицом је
главна врста речи која служи за исказивање мисли.
У почетној фази развоја говора неопх
 одно је водити рачуна о про
порцији давања именица и глагола (на две именице давати један глагол).
Први глаголи који се дају морају бити артикулационо лаки, добро чи
тљиви и функцион
 ално фреквентни.
Димић (2003) наводи да су код глувих и наглувих ученика најброј
није врсте речи именице и глаголи и да су такви резултати донекле и
очекивани. Деца највише употребљавају конкретне именице, тј. именују
предмете и бића из најближе околине. Иако је глагол несамостална реч,
његово централно синтаксичко место обезбеђује релативно рано усваја
ње његовог језичког садржаја. Прилози и предлози својом несамостал
ношћу дуго онемогућавају децу да са сигурношћу идентификују њихово
издвојено значење. Такође су мање заступљени у знаковном језику, који
је за глуве примаран, па се услед тога у мањој мери јављају у њиховом
писаном изразу. Број употребљених заменица је незнатан.
Као што смо већ рекли, у говору глувих и наглувих, глаголи су на
кон именица најзаступљенијa врста речи. Током развоја говора често
се праве грешке приликом употребе глагола. Долази до погрешне упо
требе граматичких категорија лица, рода и броја. Такође, код глувих и
наглувих ученика је отежано идентификовање граматичке категорије
времена.
Истраживање (Димић, Петковић, 2000) о употреби основних глагол
ских времена код деце оштећеног слуха у основној школи, показало је
да глува и наглува деца имају доста проблема приликом њихове упо
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требе. Аутори наводе да ова деца погрешно употребљавају граматичке
категорије лица, рода и броја; имају проблема приликом идентифико
вања граматичке категорије времена; употребљавају крњи перфект и не
потпун футур; неадекватно употребљавају помоћне и повратне глаго
ле; употребљавају глаголе у инфинитиву и замењују времена приликом
употребе глагола.
Исаковић (2007) наводи да глуви и наглуви ученици нижих разреда
основне школе боље резултате остварују приликом састављања речени
ца од задатих именица, него од глагола, док се са повећањем узраста
те разлике губе и они са подједнаком успешношћу користе именице и
глаголе у реченицама. Ученици углавном користе презент, у незнатном
броју реченица употребљен је перфекат, док футур уопште није употре
бљен. У групи ученика који чују уочена је подједнако успешна употреба
именица и глагола у реченицама, као и различитих глаголских времена,
без обзира на узраст.
Димић, Исаковић (2007) наводе да иако су у лексикону глуве и на
глуве деце најбројније врсте речи именице и глаголи, ученици показу
ју низак степен усвојености супротног значења ових врста речи. Бољи
резултати остварују се у познавању антонима придева и прилога. Оне
су у свом истраживању утврдиле да је најбоље усвојен антоним глагола
затворити, а најслабије глагола волети.
Исаковић, Димић (2008) су путем Листе за допуњавање реченица
испитивале успешност глувих и наглувих ученика приликом допуњава
ња реченица именицама, глаголима и придевима. Најбољи резултати
остварени су приликом допуњавања реченица придевима, затим имени
цама, док су нешто слабији резултати остварени при допуњавању глаго
лима. Код ученика млађег узраста (III и IV разред) уочено је преписи
вање глагола датих у заградама и употреба непостојећих (бесмислених)
лексема. Појавили су се следећи непостојећи облици глагола: грудвату
(грудвати), писату, писају (писати), читатују (читати), добитила (добити)
као и неадекватна употреба глаголских времена (замена презента пер
фектом и футуром), изос тављање помоћног глагола јесам (3. лице једни
не-је). Испитана је и група ученика који чују где постојање бесмислених
лексема није уочено.
Употребу глагола у енглеском језику, код студената оштећеног слуха
испитивали су Quig ley, Montanelli и Wilbur и дошли до истих резултата
као и домаћи аутори. Глуви и наглуви ученици имали су проблема при
ликом употребе основних глаголских времена.
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Циљ истраживања
Током основне школе ученици би требало да усвоје и овладају гра
матиком матерњег језика.
Циљ овог рада био је да се испита употреба основних глаголских
времена (перфект, презент и футур) код глувих и наглувих ученика на
средњошколском узрасту.
Материјал и метод
Узорак
Истраживање је извршено у Школи за децу оштећена слуха – на
глуве ″Стефан Дечански″ у Беог раду. Истраживањем је обухваћено 32
ученика, од I до IV разреда сре-дње школе. Узраст ученика био је од 12
до19 година. Доминантан начин комуникације испитаних ученика био
је знаковни језик.
У I разреду било је 4 дечака и 4 девојчице (укупно 8 ученика).
У II разреду било је 4 дечака и 5 девојчица (укупно 9 ученика).
У III разреду је било 10 ученика (2 дечака и 8 девојчица).
У IV разреду било је 5 ученика (2 дечака и 3 девојчице).
У зависности од пола било је 12 дечака и 20 девојчица.
У овом истраживању био је један ученик са кохлеарним имплантом
и 31 ученик са слушним апаратом.
Инструмент истраживања
У истраживању је коришћен Корпус за процену употребе основних гла
голских времена (Н. Димић). Тест укључује 20 реченица и од ученика се
тражи да глагол који се налази у инфинитиву ставе у одговарајућем облику
(перфект, презент и футур), поштујући притом граматичке категорије вре
мена, лица, рода и броја. Реченице садрже један, два или три захтева.
Реченице 1, 2, 3, 4, 5 садрже по један захтев, да ученици глагол ста
ве у презенту. Реченице 6, 7, 8 садрже по један захтев, где се од учени
ка тражи да дати глагол употребе у перфекту. У реченицама 9, 10, 11,
12, 13, 14 постоје два или три захтева где се од ученика тражи да упишу
глагол у одговарајућем времену, презенту или перфекту. Петнаеста ре
ченица садржи глагол са неправилним грађењем (ићи). Реченице 16,
17, 18, 19, 20 садрже по један захтев, да ученици употребе дати глагол
у футуру.
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Методе обраде података
Оцењивање приликом процентуалне обраде резултата врши са +, или ±. Знак ± означава да су ученици део глагола ставили у одговарајуће
време али без помоћног глагола, као и да су у реченицама у којима по
стоје два или три захтева тачно урадили део, тј. један или два глагола су
употребљена у одговарајућем времену.
Приликом обраде резултата усвојености основних глаглских време
на оцењи-вање се врши са + или -. Укупан број позитивних бодова је 27.
Потребан минимум по-зитивних бодова је 15, распоређених тако да је за
реченице од 1-5 потребно минимум 3 поена; за реченице од 6-8 минимум
потребних поена је 2; за реченице од 9-15 потре-бних минимум поена је
7; за реченице од 16-20 потребно је минимум 3 поена. Оваквим начином
оцењивања добија се увид усвојености сва три основна глаголска времена.
Резултати истраживања
У табели и графикону 1 приказана је усвојеност основних глагол
ских времена код ученика првог разреда средње школе.
Просечан број тачних одговора био је 40%. Ученици су најбољи
успех показали на 2., 3., 4. и 9. реченици са 75% тачних одговора. Нај
слабији успех су постигли на 12. реченици са 6.25% тачних одговора.
Најфреквентније грешке које су се јавиле код ученика I разреда у 12. ре
ченици (Мама је спремила Петру доручак, а онда га испратила у шко
лу.) су: спрема и испрати.
На графикону се може уочити да је један ученик добио 19 бодова,
један ученик 15, два ученика 14, два ученика 12, један ученик 6, један
ученик 4 и један ученик 1 бод. Само двоје ученика, од осам из првог раз
реда, је освојило минимум или више од предвиђеног укупног минимума
бодова. Међутим, може се приметити да је ученик који је добио 19 бо
дова, у првој групи реченица добио 5 бодова, у другој групи 3, у трећој
групи 11 и у четвртој групи реченица је добио 0 бодова. Из графикона се
може видети да ученик није овладао употребом будућег времена. Уче
ник који је освојио минимум поена тј. 15, у првој групи реченица добио
је 4 бода, у другој групи 0, у трећој групи 7 и у четвртој групи 4 бода.
Овај ученик је имао проблема са употребом прошлог времена.
На графикону се може видети да ниједан ученик није остварио ми
нимум предвиђених бодова по групама реченица. Можемо закључити
да ученици првог разреда још увек нису овладали употребом основних
глаголских времена.
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Графикон 1 Резултати ученика првог разреда средње школе
на Корпусу за процену употребе основних глаголских времена

У табели и графикону 2 приказани су резултати усвојености основних
глаголских времена код ученика другог разреда. Просечан број тачних
одговора био је 33.61%. Ученици су најбољи успех показали на 5. речени
ци са 77.77% тачних одговора. Најслабији успех су постигли на 12. и 19.
реченици са 0% тачних одговора. Најфреквентније грешке које су се јави
ле код ученика другог разреда у 12. реченици (Мама је спремила Петру
доручак, а онда га испратила у школу.) и 19. реченици (Ми ћемо реша
вати задатке из математике сутра.) су: спрема, испрати и решавамо.
На графикону се види да је један ученик добио 19 бодова, један уче
ник 15, један ученик 12, двоје ученика 6, један ученик 5, један ученик 4,
један ученик 3 и један уче-ник 1 бод. Од деветоро ученика другог рзре
да, двоје је остварило укупан предвиђен минимум бодова. Ученик који
је остварио 19 бодова, добио је 5 бодова у првој групи реченица, 3 бода
у другој групи, 9 бодова у трећој групи и 2 бода у четвртој групи. Према
предвиђеном минимуму бодова за сваку групу реченица, који аутор те
ста предвиђа, може се закључити да ученик још увек није овладао свим
глаглским временима. Други ученик који је добио минимум 15 бодова,
остварио је 4 бода у првој групи реченица, 0 бодова у другој групи, 8 бо
дова у трећој групи и 3 бода у четвртој групи. Овом ученику употреба
прошлог времена представљала је проблем.
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На графикону се може видети да ниједан ученик није освојио ми
нимум предвиђених бодова по групама реченица. Можемо закључити
да ученици другог разреда још увек нису овладали употребом основних
глаголских времена.

Графикон 2 Резултати ученика другог разреда средње школе
на Корпусу за процену употребе основних глаголских времена

У табели и графикону 3 приказана је усвојеност основних глагол
ских времена код ученика трећег разреда. Просечан број тачних одгово
ра био је 48.25%. Ученици су најбољи успех показали на 4. и 5. реченици
са 90% тачних одговора. Најслабији успех су постигли на 18. и 20. рече
ници са 10% тачних одговора. Најфреквентније грешке које су се јавиле
код ученика трећег разреда у 18. реченици (Она ће урадити свој задатак
за пола сата.) су: уради и је урадила.
На графикону се може видети да су два ученика добила 17 бодова,
један ученик 16, један ученик 15, један ученик 11, један ученик 9, један
ученик 8, два ученика 7, је-дан ученик 6 и један ученик 5 бодова. Троје од
десеторо ученика трећег разреда остварило је укупан предвиђен мини
мум бодова. Први ученик који је добио 17 бодова, имао је 5 бодова у првој
групи реченица, 0 бодова у другој групи, 8 бодова у трећој групи и 4 бода
у четвртој групи. Ученик је имао проблема са употребом прошлог време
на и није остварио предвиђен минимум бодова за другу групу реченица.
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Други ученик који је остварио 17 бодова, у првој групи реченица
добио је 5 бодова, у другој групи 0 бодова, у трећој групи 11 бодова и у
четвртој групи 1 бод. Ученик је имао проблема приликом употребе про
шлог и будућег времена и није остварио предвиђен минимум бодова за
другу и четврту групу реченица.
Ученик који је добио 16 бодова, у првој групи реченица добио је 5
бодова, у другој групи 0, у трећој групи 10 и у четвртој групи 1 бод. У
другој и четвртој групи реченица, приликом употребе прошлог и буду
ћег времена, ученик није остварио предвиђен минимум бодова за групе
реченица. Ученик који је добио 15 бодова, добио је 5 бодова у првој гру
пи реченица, 0 бодова у другој групи, 7 бодова у трећој групи и 3 бодва
у четвртој групи. Ученик је имао проблема приликом употребе прошлог
времена у другој групи реченица, у којој није освојио ниједан бод. Овај
ученик није добио пре-двиђен минимум бодова за групе реченица.
На графикону се може видети да ниједан ученик није освојио ми
нимум предви-ђених бодова по групама реченица. Можемо закључити
да ученици трећег разреда још увек нису овладали употребом основних
глаголских времена.

Графикон 3 Резултати ученика трећег разреда средње школе
на Корпусу за процену употребе основних глаголских времена
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У табели и графикону 4 приказана је усвојеност основних глагол
ских времена код ученика четвртог разреда. Просечан број тачних одго
вора био је 52%. Ученици су најбољи успех показали на 2., 3. и 9. речени
ци са 100% тачних одговора. Најслабији успех су постигли на 12., 16. и
17. реченици са 0% тачних одговора. Најфреквентније грешке које су се
јавиле код ученика IV разреда у 12. реченици (Мама је спремила Петру
доручак, а онда га испратила у школу.), 16. реченици (Ја ћу ићи можда
са братом у биоскоп вечерас.) и 17. реченици (Милане, ти ћеш купити
сутра поклон мами.) су: спреми, испрати, идем, купи и купиш.
На графикону се може видети да је један ученик оставрио 21 бод, је
дан ученик 14, двоје ученика 13 и један ученик 10 бодова. Само је један
ученик добио више од пре-двиђеног минимума бодова, док су остала че
тири ученика остварила резултат испод предвиђеног минумума.
Ученик који је добио 21 бод, у првој групи реченица добио је 5 бодо
ва, у другој групи 3, у трећој групи 10 и у четвртој групи 3 бода.
На графикону се може видети да је један ученик у свакој групи ре
ченица освојио минимум или више од предвиђеног минимума за сваку
групу реченица. Може се закључити да је овај ученик овладао употре
бом основних глаглоских времена.

Графикон 4 Резултати ученика четвртог разреда средње школе
на Корпусу за процену употребе основних глаголских времена
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Табела 5 Грешке приликом употребе основних глаголских времена
Ред. број
питања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Очекивани
одговори
пишу
читају
храни
једем
возиш
је
написала
су отпуто
вали
смо
играли
гледамо
једемо
волим
воле
се пробу
дио

писати, писату, писао, пису, пише, пишем, писали, писају.
читај, чита, читам, читати.
храниту, хране, храна, хранити, храну.
јестим, једе, једим, једу, јесам, јела.
зови, возитиш, вози, возу, возила, возим.
пице, пише, написала, напише, написати, на-писано, на
пичату, писам, написене.
опови, путују, путовање, отпутовали, отпу-товање, путова
ти, отпутату, путовали, оти-шли, отпутују.
игра, играо, игратимо, играли, играм, игра-ти, играту,
играју, играј, играмо, играла.
геламо, гледам, гледа, гледету.
једо, јестамо, једе, једа, једем, јесту, јесте, јесим.
воли, бих волео, волету, волеоволи, волим, би волела, волети, волету, вале, вала.
пробуд, пробуди се, пробудио, пробуди, пробудио се, се
пробуди, пробуда, пробудту се, пробудам, се буди, је про
будио.
видео
вити, види, виде, устао, видети, видету, видам.
пада
падј, падету, падотим, паду.
је
спреп, спрема, спремела, спреман, спреми, спремна,
спремила спремала, кува, спремиту, спремам, спреме.
је испра
исдити, испрати, врати, испратила, испра-тити, једем, ис
прачату, прати, испрете, испратио.
тила
пливају
плити, плавају, плива, пливу, пливам, плива-ти, пливање,
пливату.
се
сагају, санкају, санка, санкају се, санка се, санкам, санкати
се, скају, санепј се.
санкају
смо
живети, живимо, смо живемо, идемо, живе-ли, животиње,
живету, живело, живемо, жи-вот, живетили.
живели
живимо
жити, живетмо, живи, идем, живету, живе-ли, живим, жи
вита, живетимо.
сте ишли ићи, идете, идеш, иде, ишли, ћеће ићи, идем, ићите, ићу,
идемо.
ћу ићи
идем, идем, ћу, идете, ићи ћу, данас, ићу, ћу инем.
ћеш
купи, купила, купиш, ћеш купи, купим, ку-пују, купиу, ку
пујеш, купа, купта.
купити
ће
оради, уради, урадиш, је урадила, урадила, ради, урадиту,
урдам, урадита.
урадити
ћемо
речавати, решавамо, решаватмо, решавимо, ћемо решава,
решавати решавати, смо решавали, ре-шавам, решавату, смо реши
ли, ће решавати, ћемо да решимо.
ћете
гелати, читате, прочитамо, прочам, ћете проч, прочитате,
прочитати сте прочитали, прочитам, прочитати, прочитали, прочи
тату, прочита, прочитате, прочитају, прочитајте, прочитај,
ће прочитати.
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Закључак
Истраживања употребе глагола код глувих и наглувих ученика сред
ње школе указују на проблеме приликом идентификовања граматичке
категорије рода, броја, лица и времена.
На основу добијених резултата могу се донети одређени закључци:
• ученици су имали проблем приликом разум
 евања значења по
јединих глагола, што је захтевало њихово додатно објашњавање
(најчешће у знаковном језику);
• ученици првог разреда средње школе остварили су 40% тачних
одговора, ученици другог 33.61% разреда, ученици трећег раз
реда 48.25%, док су ученици најбоље резултате остварили уче
ници четвртог разреда (52% тачних одговора);
• најбољи резултати при употреби глагола остварени су у оквиру
2., 3., 4., 5., и 9. реченице, а најслабији на 12. реченици;
• уочени су проблеми приликом идентификовања и употребе гра
матичке категорије времена, рода, броја и лица (у Табели 5 могу
се видети грешке које су ученици правили приликом употребе
основних глаглских времена током истраживања);
• реченице код ученика биле су аграматичне;
• долазило је до употребе крњег перфекта;
• употребљаван је или преписиван облик глагола у инфинитиву;
• ученици су имали проблема приликом употребе помоћних гла
гола, који се нису јављали у облицима који су захтевали њихову
употребу;
• долазило је до неразумевања одређених речи (помоћног глагола
јесам и глагола јести , који су поистовећивани по значењу);
• у овом узорку налазио се само један ученик са кохлеарним им
плантом, тако да није могло доћи до значајније компарације из
међу успеха који су постигли ученици са слушним апаратима и
кохлеарним имплантом;
• уочено је да је деветоро ученика остварило минимум (15 бодо
ва), тј. више од
• предвиђеног минимума (<15) који је потребан да би се закључи
ло да је ученик овладао употребом основних глаголских време
на. Од деветоро ученика који су остварили или прешли потребан
минимум, само је један ученик четвртог разреда који је мини
мум достигао у оквиру свих група реченица, па можемо закљу
чити да је савладао употребу свих основних глаголских времена.
Остали ученици још увек нису овладали употребом свих основ
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них глаголских времена и на томе је потребно пажљиво и актив
но радити;
доминантна употреба знаковног језика у комуникацији глувих и
наглувих особа, као и специфичности знаковног језика у вели
кој мери утичу на резултате добијене у наведеном истраживању.
У знаковном језику се користе три глаголска времена (прошло,
садашње у будуће) и то тако што се употребљава један додатни
знак (за пре, раније и за после, тј. за будућност).

Добијени резултати дају повода за даља и шира истраживања на ову
тему.
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THE USE OF BASIC VERB CONJUGATION BY DEAF
AND HARD OF HEARING HIGH SCHOOL STUDENTS
Nadežda Dimić, Miroslav Dinić, Ljubica Isaković
Faculty of Special Education and Rehabilitation

Hearing impairment at an early age leaves negative repercussions on the
development of speech and language. Those consequences greatly depend
on the level of hearing impairment. Greater and more serious impairments
have more significant implications.
The development of speech and language in deaf and hard of hearing
children is very significant within the re-habilitation period, which takes
place throughout the duration of their primary and high school years.
During this time the children develop articulation of vocals of their native
language, they develop an active and passive vocabulary, adopt grammar
and grammar rules of their native language, etc.
Due to inadequate proficiency and inadequate utilization of grammar
rules, in the speech of deaf and hard of hearing children there is often the
problem of agrammatisms, as found by studies completed by both domestic
and foreign authors. In the speech of deaf and hard of hearing individuals
verbs are after nouns the most utilized type of word. During speech
development, deaf and hard of hearing children, often make mistakes in
their use of verbs. They tend to use the wrong grammatical categories of
entities, numbers and gender. Also, in deaf and hard of hearing children the
identification of the grammatical category of tense (time) is quite difficult.
During their primary school years pupils should adopt and master the
grammar of their native tongue. The aim of this paper was to evaluate the
use of basic verb tenses (perfect, present and future) by deaf and hard
of hearing high school students. The study utilized the Corpus for the
assessment of the use of basic verb tenses (N.Dimic). The test encompasses
20 sentences and the students are required to conjugate the verb found in
the infinitive into the applicable form, whilst considering the grammatical
categories of time, entities, gender and numbers. All of the results will be
presented in tabular and graphical form. The paper gives conclusions which
point to certain (in)abilities of deaf and hard of hearing children to use
appropriate verb tenses in their everyday language.
Key words: development of speech and language, deaf and hard of
hearing, verbs, agrammatism
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FM СИСТЕМИ КАО ПОДРШКА НАГЛУВОЈ ДЕЦИ1
Весна Радовановић, Марина Радић-Шестић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
FM системи представљају бежичну комуникациону технологију која се
користи на јавним местима како би се превазишао проблем у комуникацији
настао услед удаљености говорника и саговорника или због деловања буке. Циљ
овог рада је да се прикажу FM системи, карактеристике и начини коришћења,
као и резултати истраживања о условима слушања подржаним FM системи
ма међу наглувим ученицима и ученицима опште популације. FM системи ни
су намењени само деци школског узраста, користе се и код деце предшколског
узраста, као и код одраслих наглувих особа. Поред школе, где ученици уз помоћ
FM система могу јасније да чују наставника и са веће удаљености и у буци, ово
средство могуће је користити и на другим местима. У кући, помаже детету
да боље чује када разговара са родитељима и са осталим укућанима. Такође,
ученик може да користи ове системе у рехабилитацији говора, користећи ми
крофон може да чује свој говор и да га коригује. Због деловања буке која ства
ра неповољне услове за слушање, FM системи се могу користити у типичним
школама, међу децом опште популације, а резултати истраживања су пока
зали побољшање у погледу перцепције говора, акдемског постигнућа и понаша
ња ученика, нарочито на нижем школском узрасту.
Кључне речи: FM системи, наглуви ученици, слушање, бука.

Увод
У стварању повољног окружења за наглуву децу укључену у инклу
зивне моделе образовања, важно место заузима примена средстава аси
1
Рад је настао у оквиру пројекта „Креирање протокола за процену едукативних по
тенцијала деце са сметњама у развоју као критеријуми за израду индивидуалних обра
зовних програма“, носилац пројекта Министарство за науку и технолошки развој, Бео
град, бр. одлуке 179025.
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стивних технологија. У прављењу индивидуалних образовних програма
за наглуву децу могу да се користе различита средства асистивних тех
нологија. То могу бити средства за индивидуално коришћење или сред
ства која ће користити већи број деце. У развијеним земљама се, све
више, школе опремају FM системима. FM системи су средства високе
технологије која омогућавају наглувим особама бољу перцепцију звука
у неповољним условима слушања, било да је реч о удаљености говор
ника или било ког другог извора звука, нивоа буке и реверберацијског
ефекта. Неповољни услови слушања представљају наглувој деци један
од честих проблема у редовној школи. Бука у разреду се јавља нарочито
код групних дискусија, испитивања других ученика, на предавањима на
нивоу школе.
Када се наглува деца нађу у великој групи у школи, без обзира на
индивидуалну амплификацију (слушни апарат, кохлеарни имплант),
слушање ће им бити отежано. У бучном окружењу, било да потиче из
саме учионице или из непосрердне околине школе, интензитет говора
наставника је нижи од интензитета буке. У рехабилитацији слуха до
ста пажње и времена се управо посвећује вежбама слушања у бучном
окружењу.
Циљ овог рада је да се представе FM системи, карактеристике и на
чини коришћења, као и олакшице које пружају на основу резултата ис
траживања спроведених међу наглувим ученицима и ученицима опште
популације.
Акустика учионице
Велики део школских активности деца проведу у слушању, било да
наставник излаже градиво, било да се води разговор на неку тему или се
прати мултимедијални материјал. Неопходан услов за стицање знања
је да све аудио информације буду разумљиве. Када су у питању наглува
деца, претпоставка је да ће им одговарајуће слушно средство омогућити
слушање, док се често деца уредног слуха занемарују, јер се недовољно
пажње поклања акустици учионице.
Фактори од којих зависи процес слушања су: јачина гласа наставни
ка, удаљеност наставника, бука у учионици, реверберација у учионици,
стање слуха и језичко искуство ученика.
Интензитет говора наставника је варијабилан. Већина наставника
говори гласно, што је и у природи њиховог посла. Уколико је бука већа,
наставници су принуђени да говоре гласније, а уколико то стање дуго
траје, може доћи до поремећаја гласа. Поремећаји гласа јављају се често
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међу наставницима јер су приликом говорног наступа изложени изузет
ним говорним напорима (Ковачевић, Петровић-Лазић, 2005).
Удаљеност од око 3 м сматра се најоптималнијим за пријем звучних
информација, при чему бука у учион
 ици не би требало да прелази 35
dB, мада се, према истраживањима, креће и од 41 до 51 dB (Crandell,
Smalindo, 1994). У вртићима је бука већа, креће се од 34 до 73 dB (Scha
fer, Thibodeau, 2006). Позадинска бука може маскирати део говорне ин
формације, па је тиме перцепција нарушена, неретко и комуникација.
Ефективна комуникација се заснива на односу буке и интензитета го
вора наставника у учионици и представља везу између сигнала (у овом
случају говора) и буке (SNR – Signal Noice Ratio). Овај однос се креће од
5 до 7 dB. Интензитет говора који је за 20 dB већи од интензитета буке
представља добар однос сигнала и буке. Ниво буке у типичном разреду
креће се до 60 dB, а оптимално је 30-35 dB. Интензитет говора на нивоу
конверзације износи око 60 dB, па се тако може закључити да је однос
сигнала и буке у типичној учионици често једнак нули. За наглуве уче
нике однос интензитета говора наставника и нивоа буке у учионици тре
бао би да износи око 15 dB (ASHA, 2005).
Време реверберације не би требало да буде дуже од 0,4 с, али у мно
гим учионицама износи и до 1,25 с (Crandell, Smaldino, 1994). Ревербе
рација представља присуство звука и након престанка његовог емитова
ња услед континуиране рефлексије о тврде подлоге у некој просторији.
Реверберација је важна за одређивање квалитета и нивоа звука у некој
затвореној просторији. Што је време реверберације веће, то је и раз
умевање тј. слушање звучног сигнала отежаније. Ово представља већи
проблем деци него одраслима, јер они имају већ формиране говорне
обрасце.
Уколико, приликом комуникације, одрасла особа испусти део пору
ке, захваљујући свом искуству моћи ће правилно да је разуме, што код
деце није случај. Када је позадинска бука појачана и када је ревербера
ција висока, може доћи до неразумевања говорне поруке.
Ефекти буке и реверберације на препознавање говора наставника од
стране наглуве деце и деце типичног развоја били су чест предмет ис
траживања. Crandell (1992) је испитивао ефекте ових чинилаца на слу
шање деце узраста од 5 до 7 година. Деца су понављала реченице изгова
ране интензитетом од 59 dB. Однос сигнала и буке кретао се од 6 dB на
удаљености од 3,6 м и до 3 dB на удаљености од 7,2 м, док је просечно
време реверберације износило 0,46 секунди. Просечно постигнуће деце
уредног слуха износило је 82% на удаљености од 1,8 м, 55% и 36% на
удаљености од 3,6 м и 7,2 м.
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Поред неповољних акустичких фактора, процес слушања не само
наглувих, већ и ученика опште популације може бити нарушен услед
болести, када је захваћено средње уво, па се јавља тзв. кондуктивна на
глувост. Интересовање научника везано је за процес слушања ученика
са минималним оштећењем слуха, које није стандардизовано, а сматра
се узроком недовољне пажње, концентрације и неадекватног понашања
ученика (Bess et al., 1998).
FM системи
FM системи представљају бежичну комуникациону технологију ко
ја се користи на јавним местима како би се превазишао проблем у ко
муникацији настао услед удаљености говорника и саговорника или под
утицајем буке. У земљама које користе асистивне технологије у едука
цији особа са сметњам у развоју, FM системи су заузели значајно место.

Слика 1. FM системи

FM систем користи модулиране фреквенције сигнала како би се го
вор пренео кроз ваздух, слично FM радио станици (слика 2). FM систем
се састоји од три дела: микрофона, трансмитера и пријемника. Микро
фон и трансмитер се налазе код наставника, док се пријемник налази
код ученика. Као систем, компоненте се могу користити у различитим
просторијама, на удаљености до неколико десетина метара.
Микрофони могу бити смештени на различитим деловима тела или
на одећи, како би што мање сметали деци. Карактеристике микрофона
које се користе могу да варирају. У употреби су следеће врсте микрофона:
–– Омниус мерени микрофони – који прикупљају звуке свуда из
околине;
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–– Усмерени микрофони – који прикупљају звуке са врха;
–– Мултиусмерени микрофони – који прикупљају звуке из околине
или из фокусирног дела.
Сваком трансмитеру је додељена фреквенција, која се назива ка
нал. Могу бити кодирани бројем, словом, бојом. Компонента канала се
назива осцилатор. У школи се може користити 40 различитих канала.
Канали одашиљача могу имати једну или више опција.
Одашиљач са једном опцијом садржи осцилатор који је подешен
код произвођача и не може се мењати. Мултиопциони одашиљач може
имати:
1. мануелни избор фреквенција када се осцилатор мења и поста
вља друга фреквенција и,
2. бежични избор фреквенција када се канал мења дигитално.
Постоје две главне врсте пријемника који, у зависности од својих ка
рактеристика, могу да се користе у комбинацији са средствима за инди
видуалну амплификацију тј. са слушним апаратима и кохлеарним им
плантом. Основни пријемник не може да се користи у комбинацији са
слушним апаратима и кохлеарним имплантом, док је лични пријемник
могуће користити у комбинацији са слушним апаратима и кохлеарним
имплантом.
Пријемнике је могуће носити на телу или иза уха. Неки пријемници
се користе као слушни апарати које деца свакодневно користе, тако да
такве моделе често и бирају приликом коришћења FM система.
Функционисање FM система
Функционисање FM система има следећи редослед:
1. Микрофон прикупља звучни сигнал и шаље га до пријемника.
Микрофон најчешће користи наставник, може бити постављен на сто
лу или закачен за одећу. Такође, микрофон могу користити и ученици,
уколико је реч о групној дискусији, може бити смештен на средини учи
онице. FM системи поседују и аудио-кабал, тако да се директно може
користити звук са радио и ТВ пријемника. Интензитет говора наставни
ка или ученика се повећава коришћењем микрофона.
2. Микрофон је повезан са одашиљачем који шаље звук до пријем
ника.
3. Корисник прима звук који ствара индуктивна петља (укључена
у FM систем) путем слушног помагала (слушни апарат, кохлеарни им
плант) или путем слушалица. Важно је проверити да ли FM систем по
џава слушни уређај, јер се у супротном, морају користити слушалице.
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Слика 2. Функционисање FM система

FM системи се могу користити на свим местима, тамо где нема ин
дуктивне петље (средство асистивне технологије намењено појачању
звука у специфичним условима, нпр. у школама за наглуву децу). FM
системи нису намењени само деци школског узраста, користе се и код
деце предшколског узраста, као и код одраслих глувих и наглувих осо
ба. Поред школе где ученици уз помоћ FM система могу јасније да чују
наставника и са веће удаљености и у буци, ово средство могуће је ко
ристити и на другим местима. У кући, помаже детету да боље чује када
разговара са родитељима и са осталим укућанима. Такође, ученик може
да користи ове системе у рехабилитацији говора, користећи микрофон
може да чује свој говор и да га коригује.
Коришћење FM система
FM системи се све чешће користе у школама, како би ученицима оште
ћеног слуха помогли да на што бољи начин превазиђу препреке настале
услед удаљености говорника и разумевања говора у буци, јер помажу бољи
пријем и разумевање говорне поруке. Чак и када особа има кохлеарни им
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плант, слушање у буци се смањује за 50% у односу на тиху средину (Schafer,
Thibodeau, 2004; Wolfe, Schafer, 2008). Резултати експерименталног истра
живања показали су да је разумевање говора боље када се уз лична средства
амплификације користе лични и десктоп FM системи у односу на инфра
ред појачиваче звука. Испитано је 28 деце под следећим условима: а) само
са слушни апаратом и кохлеарним имплантом, б) са инфраред појачива
чем звука, ц) са десктоп FM системом и д) са личним FM системом, при
чвршћеним за слушни апарат или кохлеарни имплант. Свако дете је пона
вљало 10 реченица са три листе и то за сваки од споменутих услова. Деца су
сврстана у четири групе и извршена су три експеримента, два у типичним
условима дечјег вртића и један у мање бучној средини (Anderson, Goldstein,
2004). Лични FM системи који се директно повезујују са процесором ко
хлеарног импланта показали су већу ефикасност од десктоп система (Wol
fe, Schafer, 2008). Бројна истраживања показују да се препознавање говора
повећава када се уз личну амплификацију користе и FM системи (Schafer,
Thibodeau, 2004; Anderson et al., 2005; Wolfe et al., 2009).
Поред наглувих ученика, FM системе могу користити деца опште
популације, када се узме у обзир проблеми и тешкоће у читању, уче
њу, пажњи и говорни поремећаји, а посебно код деце са минималним
оштећењем слуха. Бес и сарадници (Bess et al., 1998) испитивали су
преваленцу минималног оштећења слуха и последице које оставља на
академско постигнуће и понашање ученика. У узорку од 1218 деце, пре
валенца свих оштећења слуха износила је 11,3%, а преваленца мини
малног оштећења слуха 5,4%. Ученици са минималним оштећењем слу
ха трећег разреда су постигли значајно мањи број бодова на тестовима
академског постигнућа у поређењу са децом уредног слуха, док разлика
у постигнућу ученика 6. и 9. разреда није била статистички значајна.
Поред стања слуха, у истраживању је испитивано академско постигнуће
и понашање ученика. 37% деце са минималним оштећењем слуха је ба
рем једном понављало разред, а резултати на појединим субтестовима
(понашање, стрес, друштвена подршка и самопоштовање) били су ма
њих вредности у поређењу са децом уредног слуха.
Једно од обимнијих истраживања о ефектима FM система обухва
тило је 2054 ученика из 94 вртића и ученике првог и другог разреда из
33 основне школе у трајању од три године. Подаци добијени посматра
њем 1075 ученика експерименталне групе који су се налазили у учио
ницама опремљеним FM системом указују да је слушање и учење код
ових ученика боље у поређењу са ученицима контролне групе. Деца,
посебно млађег узраста, напредовала су брже у учењу (Rosenberg, G.
G. et al., 1999).
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У Аустралији је спроведено једно истраживање у четири учионице,
од којих две припадају школи смештеној у руралној средини. Истражи
вање је трајало осам месеци, а учион
 ице су амплификоване на сваке две
недеље. Услови буке у обе школе били су виши од прописаних, ниво буке
се кретао од 62 до 75 dB, а време реверберације од 1,3 до 1, 8 с. Испитано
је 64 ученика, узраста од 6 до 10 година, од којих је 20% уредног слуха,
67% са минималним оштећењем слуха, 8% са лакшим и 5% са умереним
оштећењем слуха. Обучени истраживачи су пратили спонтану комуни
кацију између деце, као и наставника и деце. Наставници су имали зада
так да попуне протокол, за процену ефикасности звучне амплификације
(Screening Identiﬁcation for Targeting Educational Risk-S.I.F.T.E.R.), као
и упитник посебно конструис ан за потребе истраживања који обух
 вата
академско постигнуће, процену комуникационих способности, учешћа
у активностима, пажњу и понашање у школи. Резултати S.I.F.T.E.R. ска
ле показали су статистички значајне разлике у погледу повећања пажње
и учешћа у одељенским активностима у учионицама које су биле озву
чене (Маssie et al., 2004).
ЗАКЉУЧАК
FM системи су намењени особама оштећеног слуха као помоћно
средство којим се може превазићи проблем слушања у условима буке.
Овакав тип помоћних средстава је веома повољан за коришћење у врти
ћима и код деце школског узраста, не само код деце оштећеног, него и
код деце уредног слуха. Осим буке, удаљеност наставника може пред
стављати проблем, због кретања и места на коме седе, деца нису у стању
да чују све што наставник изговори. Уз помоћ FM система, деца могу да
седе у учион
 ици и прате наставу без обзира на поменуте препреке.
Резултати истраживања показују да коришћење FM система утиче
на бољу перцепцију, разумевање, као и на успех ученика. Поред деце,
ови системи могу бити од помоћи наставницима у лакшој комуникаци
ји са децом оштећеног слуха, као и у превенцији поремећаја гласа. Ин
клузија ученика оштећеног слуха захтева стварање повољних физичких
услова, како би се глувим и наглувим ученицима омогућило да са што
мање тешкоћа прате наставу, а што се може обезбедити средствима аси
стивних технологија.
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FM SYSTEMS - SUPPORT FOR HARD OF HEARING CHILDREN
Vesna Radovanović, Marina Radić-Šestić
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

Summary
FM Systems represent wireless communication technology which
is used in public places in order to overcome problem of communication
due to the distance of the speaker and his collocutor or because of the
effects of noise. The objective of this paper is to present FM Systems, its
characteristics and modality of usage, as well as its advantages provided in
classroom, school environment, home and other environments. FM Systems
are not only intended for school children, they are also used with preschool
children, as well as with adult hearing impaired persons. Besides school,
where students with the help of the FM Systems can hear the teacher more
clearly even from greater distance and in noisy conditions, this means can
be used in other places as well. In the house, it helps the child to hear better
when talking with his parents and other family members. Also, the student
can use those Systems in the speech rehabilitation, using a microphone
one can hear one’s speech and correct it. Due to the effects of noise which
creates unfavorable conditions for hearing, the FM Systems can be used in
typical schools, among the children of general population, and the research
results showed improvement as regards the speech perception, academic
achievements and student behavior, especially at the lower school age.
Key words: FM systems, hard of hearing pupils, hearing, noise
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ПРОЦЕНА РЕПЕТИТИВНОГ ГОВОРА
КОД АФАЗИЧНИХ ПАЦИЈЕНАТА1
Срђан Поповић

КБЦ – ЗЕМУН, Одељење за неурологију

Ирена Вуковић, Миле Вуковић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Досадашњим емпиријским студијама је показано да способност пона
вљања језичких стимулуса код афазичних субјеката зависи од типа афазич
ког синдрома. Код неких облика афазија овај модалитет језичке функције
је у потпуности очуван, док се у другим облицима јавља различит степен
оштећења.
Основни циљ овог истраживања је да се на основу коришћених дијагно
стичких инструмената процени способност репетитивног говора и утврди
његов значај у диферeнцирању афазичких синдрома.
За потребе истраживања формиран је узорак од 34 испитаника са афа
зијом, којима је дијагноза постављена Бостонским дијагностичким тестом
за афазије (БДАЕ). За испитивање способности понављања коришћени су суб
тестови понављање речи и понављање реченица из БДAE.
Резултати испитивања су показали да су испитаници са афазијама
флуентног типа успешнији при понављању језичких стимулуса од испита
ника са нефлуентним афазијама. Поред тога, идентификоване су разлике у
типовима грешака између тестираних група афазичних субјеката.
Кључне речи: афазија, репетитивни говор, флуентна афазија, нефлу
ентна афазија

1
Рад је проистекао из пројекта “Евалуација третмана стечених поремећаја говора и
језика”, број 179068 (2011-2014), чију реализацију финансира Министарство просвете и
науке Републике Србије.
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УВОД
У најопштијем смислу, афазија се дефинише као поремећај језичке ко
муникације узрокован лезијом мозга. „Афазија обично захвата више мо
далитета језичке функције: усмени говор, разумевање, писање, читање
и гестовни говор. Tо је мултимодални облик поремећаја језичке кому
никације“ (Вуковић, 2010: 64.). Карактеристично је да неки модалите
ти језика могу бити више оштећени од других, а неки сасвим очувани.
На тој основи су извршене и основне дихотомије у афазиологији, па се
на пример, користе термини: експресивна афазија/рецептивна афазија;
флуентна афазија/нефлуентна афазија и др.
Клиничка процена појединих модалитета језичке функције код осо
ба са афазијом омогућава увид у ниво очуваности, односно оштећења
говорних и језичких способности. Истовремено, поређење перформан
си у појединим модалитетима језичке функције представља један од
критеријума за груписање афазичких синдрома, према Бостонској кла
сификацији. Према овом критеријуму, класични афазички синдроми се
деле у две групе. Прву групу чине афазије са поремећајем понављања,
а другу афазије без поремећаја понављања. Групи афазија са поремећа
јем понављања припадају: глобална афазија, Брокина афазија, Вернике
ова афазија и кондуктивна афазија, а групу афазија без поремећаја по
нављања чине типови транскортиколних афазија (моторна, сензорна и
мешовита) и аномичка афазија. Иако ова дихотомија има одређени кли
нички значај, јер представља смерницу за даљу експолорацију говорних
и језичких функција, груписање афазичких синдрома по том принципу
нема дијагностичко-терапијску вредност.
Имајући у виду напред наведене чињенице, циљ овог рада је био да
се испита способност репетитивног говора код афазичних пацијената
и утврди његов значај у диференцирању појединих типова афазичких
синдрома.
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ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Основни циљ овог истраживања је да се на основу дијагностичких
инструмената процени способност репетитивног говора код испитаника
са афазијом.
У складу са циљем, постављени су следећи задаци:
–– испитати способност репетиције поједниачних лексичких једи
ница;
–– испитати способност репетиције реченица;
–– анализирати типове грешака у репетитивном говору код поједи
них типова афазичких синдрома;
–– упоредити способност понављања језичких стимулуса између
испитаника са флуентним афазијама и испитаника са афазија
ма нефлуентног типа.
МЕТОД
Формирање и опис узорка
Критеријуми за укључивање испитаника у узорак:
–– да особа има оштећење мозга које узроковало афазију;
–– да је афазија дијагностикована комплетним афазиолошким ис
питивањем;
–– да је особа старија од 18 година;
Према напред наведеним критеријумима формиран је узорак од 34
испитаника (18 мушкараца и 16 жена), старосне доби од 42 до 91 годину
(просечна старост: 71 година). У узорку су била два испитаника са висо
ком стручном спремом (ВСС), осам испитаника је имало вишу стручну
спрему (ВШС), док је њих 24 било са средњом стручном спремом (ССС).
Од укупног броја испитаника, код 33 испитаника је верификована ва
скуларна лезија мозга, док је код једног испитаника локализован тумор
мозга.
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Tабела 2. Основни подаци испитаника
Пол

Мушки..........................................................
Женски.........................................................

18
16

Просечна година
старости

Најмлађи......................................................
Просечна година старости................................
Најстарији.................................................... .

42
71
91

Степен
стручне спреме

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

2
8
24

Етиол
 ошки
фактори

Инфаркт мозга...............................................
Тумор мозга. .................................................

33
1

Тип афазије

– Верникова ..............................
– аномична ...............................
– кондуктивна. ..........................
– транскортикална сензорна.........
– таламичка. .............................
Нефлуентне: – глобална.................................
– Брокина .................................
– субкортикална моторна.............

9
6
4
2
3
2
3
5

Флуентне:

Год.рођења

пол

Иницијали

Ред. бр.

Табела 2. Општи подаци испитаника
са описом места мождане лезије

Локализација можданог оштећења

1

А. Д.

м 1968 Паријетално лево, фронтално десно

2

А. Д.

ж 1921 Исхемија паријетално лево

3

Б. А.

ж 1935 Темпоро-паријетално лево

4

Б. А.

ж 1931 Паријетално лево

5

Б. Г.

ж 1930 Обострано фронтално
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6

В. С.

м 1946 Хематом паријето-темпорално лево

7

Г.М.

ж 1943 Паријтално лево, базалне ганглије лево

8

Г. М.

м 1941 Хеморагија у таламусу, лево

9

Д. Р.

м 1951 Фронто-паријетално лево

10

Ж.Б.

м 1938

Исхемија окципитално лево, базалне ганглије обо
страно

11

Ж. Д.

м 1940

Темпоро-окципитално десно, иригационо подруч
је артерије церебри (А.Ц.М) лево

12

З. Р,

ж 1932 Капсула интерна, паравентрикуларно десно

13

И. Љ.

м 1936 Фронтално десно, темпорално лево

14

Ј. З.

м 1954 Таламус обострано

15

Ј. Л.

м 1948

16

Ј. М.

ж 1953 Хеморагија интракапсуларно десно

17

К. М.

м 1943 Исхемија темпоро-окципитално лево

18

К. Ш.

м 1920 Таламус и капсула интерна с десне стране

19

Л. М.

ж 1925 Исхемија–базалне ганглије, лево

20

Л. В.

ж 1948 Менингеом фронтално парасагитално лево

21

М. Ј.

ж 1969 Темпоро-паријетално лево

22

М. С.

м 1948 Пројекција иригације АЦМ

23

М. М.

м 1926 Пројекција иригације А.Ц.М. лево
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Исхемија темпорално лево, корона радијата обо
страно

Н.В.

ж 1930 Паријетално лево, паравентрикуларно лево

25

П. С.

ж 1935 Хеморагија паријетално лево

26

П. Ј.

м 1928

27

Р. Д.

ж 1926 Хематом темпоро-окципитално лево

28

С. Б.

м 1936 Исхемија темпоро-паријето– фронтално – лево

29

С. Н.

м 1959 Темпоро-паријетално лево

30

Т. Д.

ж 1934 Исхемија паравентрикуларно и паријетално лево

31

Т. П.

м 1931 Хемораргија у таламусу лево

32

Т. Б.

м 1935

33

Ш. Б.

ж 1943 Исхемија у иригацион
 ом подручју АЦМ лево

34

П.Д.

ж 1953 Темпорално лево

Исхемија темпоро-фронтално лево, темпоро-ок
ципитално-паријетално десно

Инсуларно и темполарно лево,
Паријето-окципитално десно

1459
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Процедура, место и време истраживања
Код свих испитаника из узорка је најпре примењен Бостонски ди
јагностички тест за афазије – bdae (Goodglass i Kaplan, 1983), на осно
ву кога је постављена дијагноза афазије. Испитници су тестирани ин
дивидуално, у просторији изолованој од буке. На основу екпресивних
обележја говора, испитаници су подељени у две групе: 1. испитаници
са флуентним афазијама и 2. испитаници са нефлуентим афазијама.
Након тога је уследила квантитативна и квалитативна анализа пода
така добијених на субтестовима: 1. понављање речи и 2. понављање
реченица. Вршено је поређење постигнућа између тестираних група
испитаника.

Истраживање је обављено у Клиничко-болничком центру – Зе
мун на одељењу неурологије, од почетка марта до краја јула 2011.
године.
Технике испитивања
Општи подаци, подаци о месту и природи мождане лезије узети су
из историја болести испитиника.
За постављање дијагнозе и одређивање типа афазије примењен је
Бостонски дијагностички тест за афазије.
За процену способности понављања примењена су два субеста БДАЕ:
1. Субтест понављање речи
2. Субтест понављање реченица
Субтест понављање речи садржи 10 задатака. Од испитаника се тра
жи да понови реч коју је изговорио испитивач. За сваку тачно поновљену
реч даје се 1 поен. Број могућих поена на овом задатку износи 10. Код
одговора бележе се артикулацион
 а одступања и присуство парафазија.

Субтест Понављање реченица садржи два типа задатака: 1. речени
це мале вероватноће и 2. реченице велике вероватноће. Испитивач чи
та једну по једну реченицу и тражи од испитаника да је понови. Свака
правилно поновљена реченица скорује се 1 поеном. Прави се одвојени
скор за реченице мале и велике вероватноће. Будући да у свакој групи
има по 8 реченица, испитаник максимално може да оствари 8 поена на
понављању реченица мале вероватноће и 8 поена на задатку понављања
реченица велике вероватноће. Према томе, укупни скор на субтесту по
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нављања реченица може да износи 16. При тестирању, испитивач беле
жи артикулациона одступања и присуство парафазија.
ХИПОТЕЗЕ
1. Поремећаји понављања говорних стимулуса испољавају се код
свих типова афазичких синдрома.
2. Очекују се значајне разлике у способности понављања између
испитаника са флуентним и нефлуентним облицима афазија.
3. Очекују се разлике у типовима грешака при понављању између
испитаника са флуентним и нефлуентним облицима афазија.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Анализа добијених резултата показује да се поремећаји понављања
испољавају код свих испитаника. Поремећаји варирају у тежини и обли
ку. У табелама 3 и 4 приказани су резултати понављања речи за сваког
испитаника понаособ.
Табела 3 -Резултати испитивања способности понављања речи
испитаника са флуентним афазијама
Тип
афазије
Верникеова
Кондуктивна

Аномичка

Транскортикална
сензорна

Таламичка

Постигнуће/максимални скор
Б.Н. И.Љ.

Ј.Л.

К.М. П.Н.

Р.Д.

С.Н.

Т.Б.

П.Д.

3/10

4/10

2/10

3/10

2/10

1/10

3/10

0/10

4/10

Ж.Д. М.С. М.М. Ш.Б.
7/10

5/10

4/10

4/10

А.д1. А.Д2.

Б.А.

В.С.

Н.В.

Т.Д.

8/10

8/10

9/10

9/10

7/10

9/10

Г.М.

П.Д.

9/10

8/10

Г.М.

Ј.З.

Т.П.

8/10

9/10

8/10
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Табела 4 – Резултати испитивања способности понављања речи
испитаника са нефлуентним афазијама
Тип афазије

Постигнуће/максимални скор

Глобална

Брокина

Субкортикална моторна

П.Ј.

С.Б.

0/10

0/10

Б.Г.

Д.Р.

Л.В

3/10

4/10

5/10

Ж.Б.

З.Р.

Ј.М.

К.Ш.

Г.М.

8/10

8/10

6/10

7/10

7/10

У табелама 5 и 6 приказани су резултати понављања реченица код
испитника са флуентним и нефлуентним афазијама.

Табела 5 – Резултати испитивања способности
понављања реченицавелике вероватноће
– испитници са флуентним афазијама
Тип
афазије
Верникеова

Кондуктивна

Аномичка
Транскортикална
сензорна
Таламичка

Постигнуће/максимални скор
Б.Н. И.Љ.

Ј.Л.

2/8

1/8

1/8

К.М. П.Н.
1/8

Р.Д.

С.Н.

Т.Б.

П.Д.

0/8

0/8

2/8

1/8

1/8

Ж.Д. М.С. М.М. Ш.Б.
4/8

2/8

2/8

1/8

А.д1. А.Д2.

Б.А.

В.С.

Н.В.

Т.Д.

8/8

7/8

8/8

6/8

7/8

7/8

Г.М.

П.Д.

7/8

6/8

Г.М.

Ј.З.

Т.П.

6/8

7/8

6/8
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Табела 6 – Резултати испитивања способности
понављања реченица велике вероватноће
– испитници са нефлуентним афазијама
Тип афазије

Постигнуће/максимални скор

Глобална

П.Ј.

С.Б.

0/8

0/8

Б.Г.

Д.Р.

Л.В

3/8

2/8

3/8

Ж.Б.

З.Р.

Ј.М.

К.Ш.

Г.М.

8/8

8/8

6/8

7/8

7/8

Брокина

Субкортикална моторна

У табелама 7 и 8 приказани су резултати понављања реченица мале
вероватноће за сваког испитника понаособ.

Табела 7 – Резултати испитивања способности
понављања реченица мале вероватноће
– испитаници са флуентним афазијама
Тип афазије
Верникеова

Кондуктивна

Аномичка
Транскортикална
сензорна
Таламичка

Постигнуће/максимални скор
Б.Н. И.Љ.

Ј.Л.

2/8

1/8

1/8

К.М. П.Н.
1/8

Р.Д.

С.Н.

Т.Б.

П.Д.

0/8

0/8

2/8

1/8

1/8

Ж.Д. М.С. М.М. Ш.Б.
2/8

2/8

1/8

0/8

А.Д1. А.Д2.

Б.А.

В.С.

Н.В.

Т.Д.

5/10

7/8

5/8

4/8

3/8

3/8

Г.М.

П.Д.

6/8

5/8

Г.М.

Ј.З.

Т.П.

6/8

5/8

4/8

58

Срђан Поповић и сар.

Табела 8 – Резултати испитивања способности
понављања реченицамале вероватноће
– испитаници са нефлуентним афазијама
Тип афазије
Глобална

Брокина
Субкортикална
моторна

Постигнуће/максимални скор
П.Ј.

С.Б.

0/8

0/8

Б.Г.

Д.Р.

Л.В

2/8

2/8

0/8

Ж.Б.

З.Р.

Ј.М.

К.Ш.

Г.М.

6/8

5/8

5/8

3/8

3/8

Анализом добијених резултата показано је да су болесници са флу
ентим афазијама били успешнији на задатку понављања речи од боле
сника са нефлуентним облицима афазичких синдрома. Поред тога, бо
лесници са флуентним афазијама су остварили веће постигнуће и на
задацима понављања реченица мале и велике вероватноће. Овакав налаз
сугерише на нешто очуванију способност понављања језичких стимулу
са код болесника са флуентним афазијама у поређењу са болесницима
са афазијама нефлуентог типа.
Квалитативном анализом добијених података показано је да постоје
разлике у типовима грешака између болесника са флуеннтим и нефлу
ентним афазијама. Болесници са флуентним облицима афазија углав
ном су понављали језичке стимулусе флуентно, без оклевања, али је по
новљена реч, односно реченица често различита од задате. Као резултат,
у овој групи болесника јавља се већи број вербалних парафазија, него у
групи болесника са нефлуентним афазијама.
Код испитаника са нефлуентним афазијама уочава се споро арти
кулисање и отежана продукција речи и реченица, као и дуга оклевања
и паузе током говора. Код неких испитаника из ове групе, јављају се
фонемске парафазије. Карактеристично је да су болесници са нефлу
ентним облицима афазија имали боље резултате приликом понављања
појединачних речи, него при понављању реченица.
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ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК
Основни циљ овог истраживања је да се на основу дијагностичких
инструмената процени способност репетитивног говора код афазичких
болесника. Анализа резултата истраживања је показала да се оштеће
ње репетитивног говора јавља код испитаника са флуентним и нефлу
ентним афазијама. Дефицити су се испољили како на нивоу понавља
ња појединачних лексичких јединица, тако и при понављању реченица.
Упоредном анализом добијених резултата је показано да је оштећење
способности понављања израженије код испитаника са нефлуентним
афазијама него код испитаника са афазијама флуентног типа.
Ове разлике су условљене типовима афазичких синдрома који су
идентификовани код испитаника укључених у ово истраживање. Групу
нефлуентних афазија чинили су испитаници са глобалном афазијом,
Брокином афазијом и супкортикалном моторном афазијом. Оштеће
ње репетитивног говора представља једну од значајних карактеристика
глобалне афазије и афазије Брокиног типа, док је овај модалитет језич
ке функције у супкортикалној моторној афазији мање оштећен. С друге
стране, групу флуентних афазија чинили су испитаници са Верникео
вом, конудуктивном, транскортикалном сензорном, аномичком и тала
мичком афазијом. За Верникеову и кондуктивну афазију је карактери
стично тешко оштећење способности понављања језичких стимулуса,
док је у транскортикалној сензорној, аномичкој и таламичкој афазији
ова језичка функција углавном очувана.
Осим разлика у апсолутним вредностима постигнутим на субтесто
вима понављања речи и реченица, утврђене су и разлике у типовима
грешака између испитаника са флуентним и нефлуентним афазијама.
Код испитаника са нефлуентним афазијама уочена је спорост у
продукцији језичких задатака. Понаваљање карактеришу оклевања и
отежана артикулација. У неким случајевима присутне су фонемске па
рафазије. Као што је и очекивано, веће тешкоће испољене су при пона
вљању дужих и фонолошки комплекснијих речи и реченица мале ве
роватаноће него при понављању јеноставнијих речи и реченица велике
вероватноће.
У узорцима говора испитаника са флуентним афазијама уочене су
вербалне парафазије, фонолошка разградња речи, дефицити вербалне
меморије и тешкоће у схватању језичког задатка.
На основу свеукупне анализе добијених резултата може се закљу
чити да процена способности понављања има значај у диференцирању
афазичких синдрома.

60

Срђан Поповић и сар.

ЛИТЕРАТУРА
4. Група аутора (2007). Неурологија за студенте медицине. Београд: Медицин
ски факултет.
5. Лурија , А. Р. (1982). Основи неуролингвистике. Београд: Нолит.
6. Оцић, Г. (1998). Клиничка неуропсихологија. Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства.
7. Roger, J.I. (2008). Neuroim
 aging in Communication Sciences and Disorders, San
Diego: Plural Publishing.
8. Вуковић, M. (2002). Афазиологија. Београд: СД Публик.
9. Вуковић, М. (2010). Афазиологија, друго допуњено издање, Београд: Архипе
лаг.
10. Вуковић, M. (1998). Трауматска афазија. Београд: Дефектолошки факултет.
11. Вуковић, М. (2008). Третман афазија. Београд: Универзитет у Београду-Фа
култет за специјалну едукацију и рехабилитацију.
12. Вуковић, М., Петровић Лазић, М., Доброта, Н. (2009). Неуролингвистичка
анализа алексије. У: Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији
/ Research in Special Education and Rehabilitation (приредио/ edited by Prof.
dr D. Radovanović). Београд, Универзитет у Београду – Факултет за специјал
ну едукацију и рехабилитацију – ЦИДД, стр. 23-30. ISBN 978-86-80113-83-8

ПРОЦЕНА РЕПЕТИТИВНОГ ГОВОРА КОД АФАЗИЧНИХ ПАЦИЈЕНАТА

61

THE ASSESSMENT OF REPETITION IN APHASIC PATIENTS
Srđan Popović
Clinical-hospital Centre of Zemun, department of neurology
Irena Vuković, Mile Vuković
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

Summary
The analysis of repetition ability in the aphasics is presented in this pa
per. The Sample consisted of 34 aphasic patients, age from 42 to 91 years.
The diagnosis of aphasia was done according Boston Diagnostic Aphasia
Examination (BDAE). Focal brain lesion was determined by CT and MRI.
In the assessment of repetition ability subtests for repetition of words and
repeating phrases from BDAE were used. The obtained results have shown
that repetition deficits appeared in fluent and non-fluent aphasias. Howe
ver, repetition disorders are prominent in non-fluent aphasias comparing
to fluent types of aphasia. The diferent pattern of repetition deficits bet
ween fluent and non-fluent aphasias is ponited out. reading disorders in
tested group of aphasic patients suggest that both, anterior and posterior
parts of the brain have function in reading.
KEY WORDS: repetition deficits, non-fluent aphasia, fluent aphasia
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СПОСОБНОСТ КООРДИНАЦИЈЕ ОКО-РУКА
КОД УЧЕНИКА СА ДИСЛЕКСИЈОМ
Миодраг Стошљевић, Милосав Адамовић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Дислексија, теоријски посматрано, спада у мултифакторски поремећај
уско везан са визуелно-перцептивним проблемима који утичу на брзину
читања. У највећем броју случајева дислексија остаје етиопатогенетски
нејасна, те се категорише као идиопатска. Сасвим је извесно да лоша
моторна организованост утиче на укупно функционисање ученика, па самим
тим и на њихове способности које су неопходне за усвајање вештине читања.
Због претходно наведене чињенице циљ нашег истраживања је био
утврђивање могуће корелације између способности координације око-рука и
дислексије код деце млађег основношколског узраста.
Узорак је формиран од 68 ученика, оба пола, узраста 7 до 11 година.
Сви ученици су похађали редовну основну школу. Испитаници су подељени у
Е-експерименталну и К-контролну. Свака група је имала по 34 испитаника.
Еексперименталну групу су чинили испитаници који имају дислексију,
а контролну групу испитаници који немају наведену сметњу. Групе су
изједначене према полу, узрасту и степену интелигенције.
Резултати испитивања моторичких способности испитаника
експерименталне групе на нивоу зглоба шаке и зглоба лакта показују
статистичку значајност, а на нивоу зглоба рамена нисмо могли утврдити
постојање статистичке значајности. Резултати испитивања моторичке
функције сва три зглоба руке истовремено су, такођер, показали да не
постоји статистичка значајност између тестираних група.
Закључци истраживања показују да су неке моторичке способности
горњих екстремитета у директној коорелацији са дислексијом код деце
испитиване популације.
Кључне речи: дислексија, моторичке способности, сметње у учењу,
горњи екстремитети
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УВОД
Дислексија, теоријски посматрано, спада у мултифакторски
поремећај уско везан са визуелно-перцептивним проблемима који утичу
на брзину читања. Дакле, она представља поремећај читања који се,
између осталог, одликује непознавањем слова, тешкоћом у асоцирању
два слова, прескакањем слова и мањих речи (Стошљевић, 1998),
али и неким другим пратећим феноменима као што је то поремећај
пажње удружен са хиперактивности (Sergiakouli и др. 2010) или пак
специфичним моторним потешкоћама (Brookes, 2010).
У највећем броју случајева дислексија остаје етиопатогенетски
нејасна, те се категорише као идиопатска (Catts и др. 2005), мада
према налазима које су објавили Фагерхеим и др. (1999), доказано је
да она може бити и наследне природе, тј. да представља последицу
дефекта гена на хромозому 2 (DYX3). Управо због различитог схватања
природе дислексије психолози сматрају да је стимулација перцепције
и њене адекватне обраде основни предуслов за правилан третман
дислексије (Wittrock, 1977) док присталице медицинског приступа
приоритет дају стимулацији моторног и сензорног развоја методама
као што је неурофидбек (Breteler, 2010). Логопеди подразумевају да
је стимулација говорно-језичког развоја доминантна компонента у
превазилажењу проблема дислексије (Ronald, 1994), а соматопеди стоје
на становишту да се, по самој природи дислексије, намеће неопходност
мултидисциплинарног приступа у њеном третману (Стошљевић, 2009.)
Извесно је да лоша моторна организованост утиче на укупно
функционисање ученика, па самим тим и на њихове способности које
су неопходне за усвајање вештине читања. Низ објављених истраживања
о проблему дислексије (Levin, 1980; Wolf et al., 1999; Ramus et al.
2003) указују на чињеницу да у току проучавања дислексије свакако
морамо обратити пажњу и на моторну компоненту овога проблема јер је
процес читања непосредно везан за покрете очних јабучица, а на самом
почетку усвајања ове вештине и за покрете око-рука када дете, обично
кажипрстом, маркира текст који чита.
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Циљ нашег истраживања је био утврђивање могуће корелације
између способности координације око-рука и дислексије код деце
млађег основношколског узраста.
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МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Узорак
Узорак је формиран од 68 ученика, оба пола, узраста од 7 до 11
година. Сви испитаници похађају редовну основну школу. Испитанике
смо поделили на две групе, експерименталну и контролну. Свака група
је укључивала по 34 испитаника. Испитаници експерименталне групе
имају дислексију према ИЦД-10 класификацији (Ф81.0) док испитаници
контролне групе нису имали дислексију. Групе су изједначене према
полу, узрасту и степену интелигенције који је у свим случајевима био
између од 95 и 105 IQ јединица. Поред наведеног, важно је нагласити
да су сви испитаници били десно латерализовани како би искључили
могућност унакрсне латерализације као узрока настанка дислексије.
Статистички показатељи уједначености узорка су приказани у табели 1.
Табела 1 - Структура Експерименталне
и Контролне групе према полу и узрасту
Е група
Узраст

К група

Укупно

Мушко

Женско

Мушко

Женско

Мушко

Женско

Н

%

Н

%

Н

%

Н

%

Н

Н

%

7-7,11

7

10,30

1

1,45

7

10,30

1

1,45

14 20,60

2

2,90

8-8,11

7

10,30

1

1,45

7

10,30

1

1,45

14 20,60

2

2,90

9-9,11

7

10,30

2

2,90

7

10,30

2

2,90

14 20,60

4

5,80

10-11

7

10,30

2

2,90

7

10,30

2

2,90

14 20,60

4

5,80

28 41,20

6

8,80

28 41,20

6

8,80

56 82,40 12 17,60

∑

%

Инструмент и процедура истраживања
Приликом тестирања испитаника користили смо три врсте тестова:
Брзи сцреенинг деце са дислексијом и дисграфијом (Стошљевић
Л, Стошљевић Н, 1969), REVISC скалу за процену интелигенције и
стандардну батерију соматопедских тестова за мерење моторних
перформанси горњих екстремитета која се састоји из четири теста.
Наведена соматопедска батерија тестова је подразумевала употребу
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Ozeretzki пробе, Coloredo пробе, Ring пробе и Target теста, а сви тестови
су детаљно описани у: Процена способности особа са моторичким
поремећајима (Стошљевић Л, Стошљевић М, Одовић Г, 2006.). Озеретзски
проба је коришћена за мерење моторне перформансе на нивоу зглоба
шаке, Coloredo проба је примењена за мерење перформансе на нивоу
зглоба лакта, а Ring проба за мерење перформансе на нивоу зглоба
рамена. Target тестом су мерене ове перформансе на сва три зглоба
истовремено.
Процена дислексије и координације око-рука ученика који
су били укључени у експерименталну групу вршена је у Заводу за
психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко
Брајовић“ у Београду по њиховом доласку у установу, а пре почетка
третмана. Испитаници контролне групе су били ученици ОШ „Боривоје
Станковић“ у Београду. Истраживање је спроведено током школске
2009/10. године.
Добијене резултате смо обрадили помоћу СПСС статистичког
програма (верзија 17.0), а они су били поређени Студент т-тестом при
чему смо сигнификантним сматрали када је п-вредност ≤ 0.05.
РЕЗУЛТАТИ
Добијени резултати приказани су у табелама бр. 2 и бр.3, а
интерпретација резултата је подразумевала сагледавање евентуалне
статистичке разлике између поређених група за соматопедске тестове
који мере ниво моторних способности појединачних сегмената
кинезиолошког ланца „рука“. Дакле, у табели бр. 2 су приказани
резултати статистичког поређења између експерименталне и контролне
групе за моторичке спсобности десне руке. Ови резултати указују на
чињеницу да је добијена т-вредност за Озеретзски пробу износила 4,75,
а ниво поверења мањи од 0,001 што представља високу статистичку
значајност. Т-вредност за Цолоредо пробу је била 2,06 што је довело
до статистичке значајности у којој је ниво поверења био мањи од 0,05.
Статистички параметри за Ринг пробу су показали ниску т-вредност
од 0,69 што је за последицу имало да се за ову варијаблу није могла
утврдити статистичка значајност пошто је ниво поверења био већи од
0,05. Т-вредност за Таргет тест је била још нижа (0,61) од претходне
варијабле, па је следствено и ниво поверења био испод статистичке
значајности, тј. нижи од 0,05.

67

СПОСОБНОСТ КООРДИНАЦИЈЕ ОКО-РУКА КОД УЧЕНИКА СА ДИСЛЕКСИЈОМ

Табела 2 - Резултати статистичког поређења
између експерименталне и контролне групе
за моторне перформансе десне руке

					
Врста теста

Е група
АС±СД

К група
АС±СД

т – вредност

п

ozeretzki

77,537±2,98

71,537±2,70

4,75

<0,001

coloredo

33,295±0,93

29,846±0,87

2,06

<0,05

ring

22,092±2,64

21,854±2,62

0,69

>0,05

target

26,831±2,60

27,164±2,63

0,61

>0,05

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

Е група
АС±СД

К група
АС±СД

т – вредност

ozeretzki

91,527±2,38

99,385±2,42

2,54

<0,05

coloredo

45,935±1,86

50,085±1,85

2,03

<0,05

ring

33,002±2,11

33,907±2,32

0,53

>0,05

target

21,924±1,93

22,745±2,01

0,48

>0,05

п
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Дуги низ година научници широм света су давали значај фонолошкој
свесности у савладавању читања, па су са тог аспекта били мишљења
да би фонолошка подршка у третману дислексије могла бити довољна
у њезином лечењу. Темељна истраживања овога патолошког стања су
показала да деца код које се касније дијагностикује дислексија, имају
слабије развијену фонолошку свесност на узрасту од пет година, те да
наведене фонолошке потешкоће могу касније остати присутне ако се не
предузме правовремени третман (Torgesen, 2001).
Без обзира на наведено истраживања о примени фонолошке
интервенције показују да апликација само ових техника није довољна
за потпуно превазилажење потешкоћа у читању као и да дислексија
представља „дупли дефицит“ (Wolf и др. 1999). Током времена су се
појавиле разне теорије о дислексији међу којима и магноцелуларна
теорија која објашњава да магноцелуларна функција није ограничена
само на визуелне путеве већ укључује аудитивне и тактилне, а тиме
и моторне модалитетете (Рамус и др. 2003). Наведена сазнања су
веома блиска нашем становишту да дислексија има мултиваријантну
етиопатогенезу у којој је моторичка компонента заступљена готово исто
као и фонолошка.
Анализом добијених резултата може се приметити да ученици са
дислексијом имају смањене моторичке способности на нивоу зглобова
шаке обе руке што су у свом истраживању потврдили и Jelle-Vuijk и др.
(2011). Capellini и др. (2010) су у својим истраживањима потврдили
да су моторичке способности на нивоу зглоба лакта обе руке биле
знатно умањене што су показали и резултати нашег истраживања.
Ова чињеница је од круцијалне важности за функционисање ученика
са дислексијом јер маркирање текста у фази почетног учења вештине
читања свакако зависи од коректног моторичког функционисања на
нивоу кинезиолошког ланца од нивоа зглоба шаке до зглоба лакта. Наше
истраживање је показало да се моторичке способности у нивоу зглоба
рамена не разликују између експерименталне и контролне групе што
је у потпуној сагласности са резултатима које су добили Вихолаинен и
др. (2002). За моторичку функцију сва три зглоба руке истовремено, коју
смо тестирали Таргет тестом, такођер нисмо могли установити разлику
између експерименталне и контролне групе, а сличне резултате су у
свом истраживању добили и Brookes и др. (2010).
Сумарном анализом претходних резултата можемо видети да
је постојала разлика између експерименталне и контролне групе за
тестиране способности око-рука ученика са дислексијом, али само
за делове кинезиолошког ланца „рука“ на нивоу зглоба шаке и лакта
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док поменуте разлике нису биле утврђене на нивоу зглоба рамена и
моторичке функције сва три зглоба истовремено.
ЗАКЉУЧАК
Добијени и продискутовани резултати нашег истраживања нам
указују на чињеницу да је моторичка способност око-рука код ученика са
дислексијом млађег основношколског узраста у извесној корелацији са
потешкоћама у вештини читања. Такођер, добијена сазнања нас упућују
на неопходност побољшања моторичких способности на нивоу зглоба
шаке и лакта као једног од основних предуслова у коректном третману
ове деце.
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EYE-HAND COORDINATION ABILITY
AMONG STUDENTS WITH DYSLEXIA
Miodrag STOŠLjEVIĆ, Milosav ADAMOVIĆ
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

Summary
Dyslexia, in theory, is a multifactorial disorder closely related to visualperceptual problems that affect agility to read. In most cases, etiopathogenesis of dyslexia remains unclear, therefore it is categorised as idiopathic.
It is certain that poor motoric organisation affects students’ overall functioning, thus affects their abilities that are necessary for adoption of reading skills.Due to the fact mentioned above, the aim of this research is to
determine possible correlation between eye-hand coordination ability and
dyslexia among elementary school children.The sample of 68 students was
formed, of both genders, from 7 to 11 years old. All students were attending
regular elementary school. The examinees were divided into E experimental and C control group. Each group had 34 examinees. Experimental group
consisted of students with dyslexia, and control group was formed with students without dyslexia. The two groups were eaqually distributed according
to gender, age and intelligence level.The research results of motoric abilities of Experimental group examinees on the wrist and elbow joint levels
showed statistical significance, while at the shoulder joint level we could
not determine existence of statistical significance. Also, research results of
motoric functioning of all tree arm joints simultaneously showed no statistical significance among tested groups.Conclusions of the research show
that some motoric abilities of upper extremities (limbs) of children among
examined population are in direct correlation with dyslexia.
Key words: dyslexia, motoric abilities, learning difficulties, upper limbs
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Специјална болница за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“

Ирена Вуковић
У раду су приказани резултати скрининга језичких и когнитивних спо
собности код пацијената са депресијом. Узорак је чинило 15 пацијената са
депресијом, старосне доби од 34-64 године. Примењени су Мини ментал тест
(Rovner & Folstein, 1987) и Скрининг тест за афазије (Вуковић, 2010). Резул
тати су показали да већина пацијената има очуване језичке и когнитивне
функције. Међутим, код четири пацијента идентификован је лак облик де
менције. Поред тога, идентификоавни су језички дефицити у виду оскудног
наративног дискурса, недовршених реченица, тешкоћа у налажењу садржај
них речи и присуства вербалних парафазија.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: депресија, когнитивне способности, језички дефицити,
скрининг

ДЕПРЕСИЈА - Дефинисање основних појмова
Нерасположење срећемо код свих људи. Оно је обично краткотрајно
и пролазно. Кад је јаче изражено и када постоји разумљив разлог назива
1
Рад је проистекао из пројекта “Евалуација третмана стечених поремећаја говора и
језика”, број 179068 (2011-2014), чију реализацију финансира Министарство просвете и
науке Републике Србије.
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се тугом односно жалошћу. Под депресијом се подразумева патолошко
нерасположење. Депресија је емоцион
 ални односно афективни пореме
ћај. Она је често пратећи симптом разних психичких и соматских боле
сти (Каличанин, 1992).
Депресивну епизоду карактерише безразложна туга, беспомоћност,
безнадежност, губитак интересовања и задовољства у активностима ко
је су раније причињавале задовољство, смањена енергија и осећај за
мора. Изглед болесника је измењен - у тешким случајевима уочава се
замишљен израз лица, општа психомоторна успореност, немаран или
запуштен изглед, погнуто држање и склоност плачу. У депресији су увек
поремећене емоције, мишљење, воља и нагони (Јашовић, 2007).
Депресвни синдром – обухвата различите комбинације психичких,
психомоторних и соматских симптома, различитог степена, од благих
до психотичних облика. Феноменолошко језгро чине патолошко нерас
положење, депресивни садржаји мишљења, поремећај нагонско – вољ
них динамизама и вегетативне сметње. Термин депресивни синдром
подразумева искључиво актуелну симптоматику и нема ни етиолошку
конотацију, нити указује на карактеристике тока. Препознавање овог
синдрома је обавезни први корак у дијагностици депресивних пореме
ћаја (Kielholzu i Holeu, 1973).
Карактеристике когнитивног и емоционалног статуса
пацијената са депресијом
Емоције
Већина болесника описује доживљај депресије као интензиван ду
шевни бол и мучно осећање, које разликују од доживљаја нормалне туге.
Такви пацијенти су нерасположени, тужни, са често присутним губит
ком самопоштовања. Понекад код болесника доминира равнодушност,
осећање празнине и утученост. Анксизност се јавља код око 90% слу
чајева, и праћена је непријатним предосећањем да ће се десити нешто
страшно. Депресивни доживљај болесници често описују и као различи
те врсте телесних манифестација и сметњи као што су главобоље, епига
стрични бол и др. И поред осећања туге, неки болесници нису у стању да
заплачу (карактеристично за теже облике депресије). Осећај кривице је
скоро стални симптом у депресији, и може бити повезано са суицидним
размишљањима.
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Когнитивне функције
Мишљење и говор - Когнитивни поремећај у депресији представља
карактеристични Беков тријас: негативни доживљај себе, света око себе
и негативна антиципација будућности. Негативно мишљење болесника о
самом себи указује на снижено самопоштовање. Депресивне особе себе
доживљавају као мање вредне или слабе, и сматрају да их и други виде
као такве. Прошлост сагледавају као негативну и промашену, и склони
су анализирању својих грешака из прошлости. Будућност доживљавају
без перспективе и без наде. Мисаон
 и ток је углавном успорен, и код 10%
болесника може се јавити блок мисли. Говор је успорен. На постављена
питања често одговарају са продуженом латенцом, одговори су углав
ном кратки и штури. У случајевима психотичних депресија депресивне
идеје попримају суманути квалитет. Сумануте идеје могу бити усагле
шене са депресивним расположењем или неусаглашене, када садржај
суманутих идеја није повезан са тужним расположењем.
Памћење - Више од половине оболелих од депресије испољава поре
мећаје памћења. Уобичајене субјективне сметње су везане за тешкоће
у упамћивању, заборавност и недостатак концентрације. Некада су ови
симптоми јако изражени и у тим случајевима се говори о „депресивна
псеудодеменција“.
Пажња - Пацијенти се често жале да нису у стању да се концентри
шу, да су расејани и да не могу да пажњу усмере на садржаје који су ван
сфере њихових преокупација. За депресију је карактеристичан повишен
тенацитет пажње, будући да су болесници непрестано окупирани одре
ђеним темама, као што је болест или смрт (Јашовић, 2007).
Свест и интелигенција - у депресији су очуване.
Увид у болест – особе са депресијом имају делимично очуван увид
у болест, тако да често саме одлучују да потраже стручну помоћ. У слу
чајевима психотичних депресија увид у болест изостаје.
Воља - Воља је значајно поремећена код депресивних болесника. Ја
вља се хипобулија и абулија. Депресивним особама је тешко да заврше би
ло какав задатак или обавезу. Такође, они немају мотивацију да започињу
било шта ново. Некада оболели немају енергије и воље чак ни за обавља
ње елементарних послова (кување, чишћење, одржавање личне хигијене,
некада чак ни за устајање из кревета). Код неких пацијената се јавља пси
хомоторна агитација коју карактерише убрзан говор, као и различите мо
торне радње (кршење прстију, добовање по столу, увртање косе...).
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Нагони - Снижен апетит, несаница такође карактеришу депресију,
уз типично јутарње погоршање депресивног расположења и промене у
психомоторној активности.
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Циљ овог рада је да се на основу скрининга језичких и когнитивних
способности процени статус језичког и когнитивног функционисања па
цијената са депресијом. У фокусу интересовања су вербални аутомати
зми, разумевање, именовање предмета, именовање изазвано питањима,
понављање, читање, разумевање писаног језика, писање, као и наратив
ни дискурс. Поред тога, занимао нас је статус општих когнитивних спо
собности.
ХИПОТЕЗE ИСТРАЖИВАЊА
1. Говорни поремећај код пацијената са депресијом испољава се по
типу успореног говора;
2. Пацијенти са депресијом имају очуване језичке способности;
3. Поремаћај когнитивних функција испољавају се оштећењем
опажања, пажње, мишљења и памћења;

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Формирање и опис узорка
У истраживање је укључено 15 пацијената који су се налазили на
лечењу у Специјалној психијатријској болници „Др Лаза Лазаревић“ у
Падинској Скели. Узорак су чинили испитаници оба пола (осам мушка
раца и седам жена), старосне доби од 34 до 64 године.
Критеријуми укључивања у узорак су: постојање јасних дијагно
стичких критеријума за депресију, према ICD-10 класификацији мен
талних поремећаја, у групи F32-депресивна епизода и F33-рекурентни
депресивни поремећаји.
Критеријум искључења: све остале дијагностичке категорије где де
пресија није доминантно клиничко обележје: схизоафективни пореме
ћај, органски депресивни поремећаји, неуротске депресије.
У табели 1 приказане су демографске карактеристике узорка.
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Табела 1. Карактеристике испитаника са депресијом
Испитаници

Старост

Пол

Л.Н.
Ј.П.
Т.А.
Ј.М.
В.Г.
Б.Д.
В.Г.
Ч.М.
С.С.
П.С.
З.Б.
П.М.
Ћ.Б.
Ј.М.
А.Ђ.

44 год.
51 год.
57 год.
51 год.
45 год.
43 год.
48 год.
57 год.
57 год.
52 год.
59 год.
53 год.
34 год.
52 год.
64 год.

женски
мушки
мушки
женски
женски
женски
женски
женски
женски
мушки
мушки
мушки
мушки
мушки
мушки

Дужина трајања
болести
2 год.
22 год.
5 год.
5 год.
1 год.
16 год.
9 год.
1 год.
13 год.
27 год.
5 год.
21 год.
10 год.
11 год.
12 год.

Тест мерни инструменти
За испитивање језичких способности коришћен је Скрининг тест за
афазије (СТА) (Вуковић, 2010), а за процену општих когнитивних спо
собности примењен је Mini ментал тест (MMSE).
Процена наративног дискурса извршена је на основу описа фото
графије „Крађа колача“ из Бостонске батерије тестова за афазије.
Фотографија „Крађа колача“даје један реалистичан приказ. Фото
графија је црно-бела и осликава ситуацију из стварног живота. Предме
ти и бића која се виде су приказани реалистично, без карикирања и де
формација. Уз дозволу пацијената, говор је је снимљен на аудио снимку,
а затим је урађена транскрипција снимака. Након тога се приступило
анализа добијених узорака. У овом истраживању анализирани су следе
ћи параметри:
–– садржај: релевантан (1), ирелевантан (2)
–– информативност: информативан (1), делимично информативан
(2), неинформативан (3).
–– дефицит налажења речи: 1) присутан, 2) одсутан
–– број реченица
–– структура реченице: -1) комплетна, 2) недовршена
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–– присуство парафазија: присутне (1) одсутне (2)
–– темпо говора: успорен (1), нормалан (2) убрзан (3)
Анализу говора вршила су два дипломирана логопеда, независно је
дан од другог.
Процедура испитивања
Пацијенти су тестирани у просторијама Дневне болнице „Др Лаза
Лазаревић“, у Падинској Скели.
Испитивање је извршено индивидуално. Најпре је примењен Скри
нинг тест за афазије (СТА), а затим Мини ментал тест, и на крају су узети
узорци говора за анализу наративног дискурса. Након тога је уследила
кавлитативна и квантитативна обрада добијених подтака, према проце
дурама датим у упутствима примењених тестова. Максималан број по
ена на Мини ментал тесту износи 30, а на Скрининг тесту за афазије 50.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Табела 2. Постигнућа на Мини ментал тесту
и Скрининг тесту за афазије
Испитаници
Н.Л.
Ј.П.
Т.А.
Ј.М.
В.Г.
Б.Д.
В.Г.
Ч.М.
С.С.
П.С.
З.Б.
П.М.
Ћ.Б.
Ј.М.
А.Ђ.

ММСЕ
30
27
29
27
30
28
25
24
23
27
29
27
29
30
25

СТА
50
50
50
50
50
50
45
48
49
50
48
50
50
50
47
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Подаци у табели 1 показују да су четири испитаника на Мини мен
тал тесту имала скор од 20 до 25 поен
 а, што указује на лаку деменцију.
Истовремено, код сва четири болесника је добијен снижен број поена на
Скрининг тесту за афазије.
Посебну пажњу привлачи анализа наративног дискурса, којом је по
казано присуство афазичких симптома код појединих пацијената, што се
може видети из табеле 2.

Испитаници

Садржај

Број
реченица

Структура
реченице

Дефицит
налажења
речи

Парафазије

Темпо
говора

Информативност

Табела 3. Анализа наративног дискурса
испитаника са депресијом

Л.Н.
Ј.П.
Т.А.
Ј.М.
В.Г.
Б.Д.
В.Г.
Ч.М.
С.С.
П.С.
З.Б.
П.М.
Ћ.Б.
Ј.М.
А.Ђ.

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

7
3
2
4
6
5
3
1
3
4
4
1
3
4
7

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1

2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1

1
2
2
1
1
1
2
3
1
1
1
3
1
1
1

Из тебеле се може видети да су два пацијента продуковала дискурс
неодг оварјућег садржаја. Три пацијента су имала делимично информа
тиван, а два неинформативан дискурс. Код четири пацијента су уочене
недовршене реченице. Дефицит налажења речи је идентификован код
два пацијента. Код три пацијента су нађене вербалне парафазије. Нај
већи број испитаника је имао измењен темпо говора (код 10 пацијената
говор је значајно успорен, а код једног пацијента убрзан).
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Због квалитативне анализе приказаћемо сада примере транскрипта
здравих испитаника са депресијом.
Пример 1 - Испитаник стар 57 година, жена, средња стручна спре
ма
„Девојка држи нешто..... Мушкарац и он нешто рукама.... Испред ње
га је девојчица, нешто као да додаје му“.
Из наведеног примера се види веома оскудан узорак говора, са не
довршеним реченицама и дефицитима налажења речи.
Пример 2 - Испитаник стар 53 године, мушкарац, сердња стручна
спрема
„Жена која ради у кухињи. Мушкарац нешто... црта. Девојчица му
додаје нешто... Видим држи цвеће у кухињи. Ова жена... То је то“.
Пример 2 такође говори у прилог оскудном наративном дискурсу,
са недовршеним реченицама, дефицитима налажења речи и вербалним
парафазијама.
ДИСКУСИЈА
Циљ овог рада је био да се на основу скрининга језичких и когнитив
них способности процени статус језичког и когнитивног функциониса
ња особа са депресијом.
Наши резултати су показали пад општих когнитивних код четири па
цијента. Њихова постигнућа на Мини ментал тесту указују на присуство
лаке деменције. Сва четири пацијента су испољила дефиците на плану
памћења и пажње, с тим што је код једног пацијента идентификован и
поремећај визуомоторног опажања, што је резултирало конструктивном
апраксијом. Код осталих пацијената обухваћених овим истраживањем
констатован је нормалан когнитивни статус, мерен Мини ментал тестом.
Поред дефицита на плану општих когнитивних способности, неки па
цијенти су постигли нижи скор на Скрининг тесту за афазије, што указује
на присуство језичких дефицита благог степена. На присуство језичких
дефицита код једног броја пацијаната укључених у истраживање указује и
квалитативна нализа наративног дискурса. Неки пацијети су имали изра
зито оскудан наративни дискурс са недовршеним реченица. Од афазич
ких симптома идентификовани су дефицити налажења речи са значењем,
посебно именица и вербалне парафзије асемантичког типа.
Поред дефицита на плану језичке структуре, запажено је да већина
испитаних пацијената (њих једанаест) имала успорен говор: код 10 ис
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питаника је регистрован успорен ток говора, док је код једног пацијента
говор био убрзан.
ЗАКЉУЧЦИ
На основу процене и анализе скрининга језичких и когнитивних
способности код особа са депресијом изведени су следећи закључци:
•

•
•
•

Већина пацијената са депресијом има очуване језичке способ
ности. Код мањег броја пацијената уочени су језички дефицити
у виду тешкоћа у налажењу садржајних речи, као и продукције
парафазија за време наративног дискурса. Поред тога, код неких
пацијената уочене су недовршене реченице. Мањи број пације
ната је продуковао дискурс неодговарајућег садржаја и недовољ
не информативности за саговорника.
Већина пацијената са депресијом је имала успорен говор.
На плану општих когннитивних способности идентификовани
су дефицити пажње, памћења и визуопросторног опажања.
Памћење је најош
 тећенија когнитивна функција код пацијената
са депресијом.

Целокупан налаз указује на то да се код пацијената са депресијом
могу испољити језички и когнитивни дефицити, што потврђује значај
неуропсихолошке и логопедске процене.
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SCREENING OF LANGUAGE AND COGNITIVE FUNCTIONS
IN PATIENTS WITH DEPRESSION
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SUMMARY
The results of the screening of language and cognitive functions in patients with depression are presented in the paper. The Mini Mental State
Examination and Aphasia Screening Test are applied. The results showed
that most patients with depression have intact language and cognitive functions. However, in for patients mild form of dementia is identified. Besides,
some patients have scarce narrative discourse, incomplete sentences, wordfinding difficulties and verbal paraphasia.
KEY WORDS: depression, cognitive abilities, language deficits, screening
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СОМАТИЗАЦИЈА ПСИХИЧКИХ ПОТЕШКОЋА
КОД ДЕЦЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА1
Ненад Глумбић, Бранислав Бројчин,
Мирјана Ђорђевић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Соматизација се везује за појаву соматских притужби, које се не мо
гу довести у везу ни са једним познатим медицинским стањем. Имајући у
виду да су деца са интелектуалном ометеношћу (ИО) изложена повећаном
ризику од бихејвиоралних поремећаја, ово истраживање је спроведено у ци
љу детекције могућих соматских притужби код деце са ИО предшколског
узраста.
Узорком је обухваћено 179 испитаника оба пола, узраста између 5 и
8 година. Целокупан узорак је подељен на четири подузорка. Први подузо
рак чини 91 испитаник из опште популације; другим подузорком је обу
хваћено 33 испитаника са лаком ИО, трећим 24 испитаника са умереном
ИО, док је четвртим подузорком обухваћен 31 испитаник са тешком ИО.
Медицински необјашњиви симптоми детектовани су употребом подскале
„Соматске притужбе“ Ахенбаховог система емпиријски базиране процене.
Једнофакторском анализе варијансе утврђене су статистички значајне
разлике између испитиваних подузорака у односу на учесталост проблема са
очимa ((F(175,3)=4,099, p=0,008)) и са кожом ((F(175,3)=3,875, p=0,010)).
Међутим, Шефеови накнадни тестови су указали искључиво на постојање
разлике између деце са тешком ИО и контролне групе испитаника у односу
на проблеме са видом.

1
Рад је настао у оквиру пројекта “Социјална партиципација особа са интелектуалном
ометеношћу” (ев. бр. 179 017), чију реализацију финансира Министарство провете и
спорта Републике Србије.
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Неопходно је да се, у будућности, даље ради на унапређивању инструме
ната процене, специфично осмишљених за детекцију соматских проблема
код деце са ИО.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: соматске притужбе, ASEBA, поремећај

УВОД
Соматизација подразумева појаву једне или више притужби на ста
ње физичког здравља, упркос чињеници да се медицинском евалуац
 ијом
не могу установити патолошка стања или патофизиолошки механизми
који би могли да буду покретачи симптома на које се дете жали (Jose
Silber, Pao, 2003). У литератури се, осим термина соматизација, понекад
користе и синтагме „медицински необјашњива стања“, „психосоматски
симптоми“ или „функционални симптоми“ који се могу разумети и као
блискозначице.
Понављани симптоми физичких болести, који се не могу приписати
познатим медицинским стањима често су присутни код деце. Медицин
ски необјашњиви симптоми јављају се, према резултатима различитих
истраживачких студија, код 10% до 30% деце и младих (Geist, Weinste
in, Walker, Campo, 2008). У период
 у између 1983. и 1996. године у зе
мљама Северне Европе дошло је пораста учесталости психосоматских
потешкоћа код деце старости од две до шест година (Berntsson, Kohler,
Gustafsson, 2001).
Ова деца су изложена ризику од потенцијално инвазивних, нека
да и веома скупих, а свакако беспотребних медицинских интервенција
(Campo, Fritsch, 1994).
Не тако бројна истраживања овог феномена указују на повеза
ност психосоматских манифестација и анксиозног поремећаја. Сма
тра се да 96% анксиозне деце има бар један соматски симптом (Gin
sburg, Riddle, Davies, 2006). Деца са учесталим соматским притужба
ма обично потичу из породица са свакодневним несугласицама из
међу супружника. Мајке ове деце своје здравствено стање по правилу
оцењују као веома лоше, а велики број њих је клинички депресиван
(Zuckerman, Stevenson, Beiley, 1987).
Мери Еминсон (Eminson, 2007) сматра да се не могу на исти начин
сагледавати медицински необјашњиви симптоми у дечјем узрасту и со
матизација у адултном периоду. Соматске притужбе у периоду детињ
ства разликују се по садржају од функционалних симптома одраслих
особа. Осим тога, ниво говорно-језичког и когнитивног развоја у вели
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кој мери одређује избор инструмената процене. Ово питање је посебно
актуелно ако разматрамо могућност соматизације код деце снижених
интелектуалних способности.
Иако деца која заостају у развоју већ у трећој години испољавају
бројне облике, како интернализованих, тако и екстернализованих про
блема у понашању (Baker et al., 2002), овај феномен није привукао зна
чајну пажњу истраживача. То је био и мотив да спроведемо ово истра
живање, претежно експлоративног типа, у циљу утврђивања учестало
сти соматизације психичких потешкоћа код деце са интелектуалном
ометеношћу предшколског узраста.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Узорак
Узорак су чинила 179 испитаника, оба пола, узраста између 5 и 8
година (АС=6,87; СД=1,51). Целокупан узорак је подељен на четири под
узорка:
1. контролну групу чини 91 испитаник (48 дечака и 43 девојчице)
из опште популације, просечне старости 6,59 год. (СД=0,88);
2. подузорак деце са лаком ИО чини 33 испитаника (27 дечака и 6
девојчица), просечне старости 5,88 год. (СД=1,92);
3. подуз орак деце са умереном ИО чине 24 испитаника (19 дечака
и 5 девојчица), просечне старости 7,55 год. (СД=1,87);
4. подузорак деце са тешком ИО чини 31 испитаник (22 дечака и 9
девојчица), просечне старости 7,70 год. (СД=1,51).
Једнофакторском анализом варијансе утврђено је да се испи
тивани подузорци значајно разликују према просечној старости
((F(3,175)=7,819; p<0,001)). Шефеови post hoc тестови показују да уоче
не разлике проистичу из чињенице да су деца са умереном ИО значај
но старија од деце из контролне групе (p=0,036) и деце са лаком ИО
(p=0,028), као и да су деца са тешком ИО значајно старија од типичне
деце (p=0,004), као и од деце са лаком ИО (p=0,004). Уочене разлике
представљају ограничење овог истраживања, при чему би се на значај
но већим узорцима могао утврдити евентуални ефекат узраста на уче
сталост соматских потешкоћа. Диспропорционално већи број дечака у
подузорцима деце са ИО логична је последица неједнаке полне дистри
буције деце са ИО у развојним групама.
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Инструмент и процедура испитивања
У истраживању је коришћена подскала „Соматске притужбе“ Ахен
баховог система емпиријски базиране процене (Achenbach, Rescorla,
2001). С обзиром на то да су информанти били дефектолози и васпи
тачи, коришћена је наставничка форма Ахенбаховог упитника. Овим
упитником се процењују бихејвиорални, емоционални и социјални
проблеми деце у периоду од претходна два месеца. Од информанта се
тражи да на тростепеној скали Ликертовог типа одреди учесталост по
јаве одређеног симптома. Подскала „Соматске притужбе“ састоји се из
осам ајтема. Релијабилност интерне конзистенције ове подскале, изра
жене кроз вредност Кронбаховог алфа коефицијента, нешто је нижа у
нашем истраживању (α=0,546), него у оригиналном нормативном узорку
(α=0,720). Ако имамо у виду релативно мали број ајтема и специфичан
начин узорковања, можемо сматрати да је поузданост интерне конзи
стенције коришћене подскале, прихватљива.
Прикупљање података је организовано у оквиру ширег истраживач
ког пројекта уз претходно прибављену информисану сагласност роди
теља.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
У табеларним приказима добијених резултата наведене су процен
туалне вредности учесталости појединих функционалних симптома код
деце из различитих подузорака.
Табела 1 – Учесталост соматизације психичких потешкоћа
у испитиваном узорку (наведене су процентуалне вредности)
Ајтеми
Болови и патње
Главобоља
Мучнина
Проблеми са очима
Осип или други проблеми
са кожом
Болови у стомаку
Повраћање
Друго

Контролна
1
2
3,30 1,10
4,39 0,00
2,20 0,00
0,00 1,10

Лака ИО Умерена ИО
1
2
1
2
3,03 0,00 0,00 0,00
9,09 0,00 0,00 0,00
9,09 0,00 0,00 0,00
6,06 9,09 4,17 4,17

Тешка ИО
1
2
3,22 0,00
6,45 0,00
0,00 0,00
0,00 16,3

1,10

0,00

3,03

3,03

12,5

4,17 12,90 3,22

7,69
4,39
2,20

1,10
0,00
5,49

6,06
0,00
0,00

0,00
0,00
6,06

8,33
0,00
0,00

4,17
0,00
8,33

0,00
9,68
0,00

0,00
0,00
6,45
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Повремени болови и патње без јасног медицинског узрока регистро
вани су код шесторо испитаника. Ако изуз мемо децу са умереном ИО,
код које није регистрован овај тип соматизације психичких потешкоћа,
код свих осталих категорија испитаника повремени болови и патње се
опажају у нешто више од 3% испитаног узорка. Осим тога, једно дете из
опште популације (1,10%) често се жали на болове којима је немогуће
утврдити органско порекло.
На повремене главобоље жали се готово сваки десети испитаник са
лаком ИО (9,09%), један (6,45%) испитаник са тешком ИО, као и 4,39%
испитаника из контролне групе. Ниједан испитаник нема учестале гла
вобоље. Истраживање спроведено на узорку 308-оро трогодишњака по
казује да се на учестале главобоље жали 3% испитаника (Zuckerman,
Stevenson, Beiley, 1987). Истраживања шпанских аутора (Domènech-Lla
beria et al., 2004) указују на релативно ниску учесталост главобоље код
деце предшколског узраста, будући да од 20% деце која имају соматске
притужбе, само 2% их испољава у облику главобоље. С друге стране,
лонгитудиналне студије показују да се главобоља јавља код 10% деце и
да представља један од најпостојанијих соматских симптома у периоду
детињства (Egger, Costello, Erkanli, Angold, 1999).
Повремене мучнине имају три испитаника са лаком ИО (9,09%), као
и два испитаника складно развијених способности (2,20%).
Проблеми са очима значајно су учесталији код деце са ИО у односу
на напред наведене потешкоће. Само један испитаник из опште попула
ције има проблеме са очима које се не могу довести у везу са рефрак
ционим аномалијама. С друге стране повремене проблеме са оштрином
вида има 6,06% испитаника са лаком и 4,17% испитаника са умереном
ИО. Занимљиво је да су, упркос уредном офталмолошком налазу, про
блеми у визуелном функционисању стално изражени код 9,09% испита
ника са лаком ИО, 4,17% испитаника са умереном ИО и 16,3% испита
ника са тежим облицима интелектуалне ометености. Мишљења смо да
добијене налазе треба критички тумачити, с обзиром на чињеницу да су
тежи облици ИО често праћени различитим поремећајима визуелних
функција који се, услед одсуства сарадње детета током офталмолошког
прегледа, не могу сасвим лако детектовати. Верујемо да се, бар у изве
сном броју случајева, иза привидних соматских симптома, крију орган
ски условљени поремећаји оштрине вида.
Осип или други проблеми са кожом утолико су учесталији уколико
је степен интелектуалног дефицита већи. Повремене осипе има по један
испитаник из контролне групе и подузорка деце са лаком ИО, 12,50%
испитаника са умереном ИО и 12,90% испитаника са тешком ИО. Осим
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тога, сталне осипе и друге дерматолошке проблеме, на претпостављеној
психосоматској основи, има и нешто више од 3% деце са лаком и те
шком ИО, као и 4,17% деце са умереном ИО.
Повремене болове у стомаку без детектоване органске подлоге има
7,69% деце из контролне групе, 6,06% испитаника са лаком, као и 8,33%
испитаника са умереном ИО. Сталне абдоминалне болове има по један
испитаник са умереном ИО и просечним интелектуалним способности
ма. Добијени резултати су у складу са налазима других аутора који су
проучавали психосоматске абдоминалне болове у општој популацији.
У њиховим истраживањима регистровано је између 7,9% (DomènechLlaberia et al., 2004) и 9% (Zuckerman, Stevenson, Beiley, 1987) деце са
стомачним боловима који се не могу приписати ниједном познатом ме
дицинском узроку.
Повремено повраћање забележено је само код типичне деце (4,49%)
и деце са тежим облицима ИО (9,68%).
Други облици соматизације психичких потешкоћа, неспецификова
ни претходним ајтемима коришћеног суптеста, често су присутни код
5,49% испитаника из контролне групе, као и код нешто више од 6% ис
питаника са лаком, односно тешком ИО. Поред тога, двоје (2,20%) деце
из контролне групе повремено имају сметње из наведене групе.
Теор
 ијски посматрано, укупан скор на суптесту „Соматске потешко
ће“ креће се у распону од нула до 16 поена. Међутим, у нашем узорку
максимална забележена вредност од шест поена детектована је код два
испитаника из контролне групе и једног испитаника са тешком ИО. Је
дан поен мање има само један испитаник са тешком ИО. Четири поена
оставрују три испитаника из контролне групе, два испитаника са лаком
ИО и један испитаник са тешком ИО. Три испитаника са лаком ИО и по
један испитаник из осталих подузорака имају три поена. Укупан скор
од два поена имају три испитаника просечних интелектуалних способ
ности, пет испитаника са умереном ИО и по два испитаника са лаком,
односно тешком ИО. Један поен има шесторо испитаника из контролне
групе, четворо испитаника са тешком ИО и по три испитаника са лаком
и умереном ИО. Највећи број испитиване деце (135 или 75,42% цело
купног узорка), сасвим очекивано, не показује никакве симптоме сома
тизације психичких потешкоћа.
Резултати једнофакторске анализе варијансе не указују на значај
није разлике између испитиваних узорака ((F(175,3)=1,051; p=0,372)),
ако посматрамо њихове глобалне скорове. Међутим, ако поредимо ис
питиване подузорке према поенима на појединачним ајтемима можемо
уочити извесне разлике међу поредбеним групама.
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Табела 2 – Разлике између испитиваних подузорака
на појединачним ајтемима подскале
„Соматске потешкоће“
Ајтеми
Болови и патње
Главобоља
Мучнина
Проблеми са очима
Осип или други проблеми са кожом
Болови у стомаку
Повраћање
Друго

ANOVA
F(175,3)
0,428
0,866
2,205
4,099

0,008

3,875
1,418
1,718
0,044

0,010
0,239
0,165
0,988

p
0,733
0,460
0,089

Утврђена је статистички сигнификантна разлика између испитива
них подузорака на два ајтема („Проблеми са очима“ и „Осип или дру
ги проблеми са кожом“). Применом Шефеовог post hoc testa утврђе
но је да на ајтему „Проблеми са очима“ статистички значајна разлика
постоји између испитаника из опште популације и деце са тешком ИО
(p=0,023). С друге стране, накнадни тестови нису могли да детектују ко
ји се pодузорци међусобно разликују у односу на број pоена остварених
на ајтему „Осип или други пpоблеми са кожом“.
ЗАКЉУЧАК
Соматизација психичких потешкоћа представља недовољно испита
ни феномен, како у популацији деце просечно развијених нтелектуал
них способности, тако и у популацији испитаника са различитим обли
цима интелектуалног дефицита.
Прелиминарна истраживања овог типа, споведена на узорку деце
предшколског узраста, указују на могућност ране појаве функционал
них симптома код деце са ИО. Наши резултати указују на постојање
статистички значајних разлика између деце са ИО и контролне групе
испитаника у учесалости фунцкионалних симптома који се односе на
визуелне функције и проблеме са кожом.
Имајући у виду да постојана соматизација психичких потешкоћа
представља озбиљан здравствени, социјални и економски проблем, који
би могао да отежа процес рехабилитације, у будућим истраживањима
требало би посебну пажњу посветити овом проблему.
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SOMATIZATION OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS IN PRESCHOOL
CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILTIES
NENAD GLUMBIĆ, BRANISLAV BROJČIN, MIRJANA ĐORĐEVIĆ
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY
Somatization could be defined as the occurrence of somatic complaints,
which could not be explained by any known medical condition. Keeping
in mind that children with intellectual disabilities (ID) are at heightened
risk for behavioral disorders, the objective of this research was to detect
possible somatic complaints in preschool children with ID.
The sample consisted of 179 participants of both sexes, aged from 5 to
8. The whole sample was divided into four subsets: 91 typically developing
children; 33 participants with mild ID; 24 participants with moderate ID
as well as 31 participants with severe ID. Medically unexplained symptoms
were detected by the “Somatic complaints” scale of the Achenbach System
of Empirically Based Assessment – teacher report form.
One way ANOVA revealed statistically significant differences between
studied subsets in respect to eye problems ((F(175,3)=4.099, p=0.008)) and
skin problems ((F(175,3)=3.875, p=0.010)). Scheffe’s post hoc test showed
significant difference between typically developing children and children
with severe ID regarding eye problems (p=0,023).
It is necesarry to improve assessment tools, specifically designed for
detection of somatic complaints in children with ID.
KEY WORDS: somatic complaints, ASEBA, disorder
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ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА ФИЗИЧКИМ
ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЦРНОЈ ГОРИ

(однос учитеља према укључивању ове деце у редовне школе)
Чедо Вељић
Филозофски факултет, Никшић
Духовна слика света и живота, формира се кроз утицај наслеђа, поро
дице социјалне средине, школе, друштвене заједнице. Сазревање човека пред
ставља историју његових напора да постане господар своје несавршености.
Тај целокупни напор одвија се у етапама. Развој рехабилитације, специјал
не едукације и социјалне заштите особа са инвалидитетом увек је условљен
друштвено економским, социјалним и културним развојем друштва. Дакле,
полазећи од нових друштвених околности које у први план истичу потребу
прилагођавања системских решења и законодавства постојећим европским
решењима и реафирмације повеља, декларација и конвенција Уједињених на
ција, васпитање и образовање деце и омладине са инвалидношћу треба да
буде предмет посебне бриге друштва.
Црна Гора је прихватила обавезу да кроз систем инклузивног образо
вања створи такве услове који ће омогућити инвалидној деци и омладини
равноправно школовање са својим вршњацима, а у исто вријеме утицати да
се ниједан ученик не осећа другачијим од било којег другог . Инклузија обједи
њује различите и бројне стратегије, методе и технике развоја квалитетног
образовања.
Ученици са телесним инвалидитетом у Црној Гори до недавно нису
имали могућности образовања сем у једној установи намијењеној тим осо
бама(Завод за рехабилитацију и професионално оспособљавање дјеце и омла
дине Подгорица). Увођењем инклузије у образовни систем у Црној Гори су се
створили услови да ученици са телесним инвалидитетом могу да похађају
територијално најближе школе у месту свог живљења
Кроз истраживање желимо да утврдимо у којој мери просветни радни
ци прихватају или не децу са посебним потребама и у којој мјери су стекли
стручне компетенције да могу ваљано изводити наставу.
Кључне ријечи: ученици, телесна инвалидност, инклузивно образовање.
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„Све особе на свијету су попут разнобојних
цвјетова у неком врту. Сваки од њих има сво
ју јединствену љепоту и свој мирис. То су дјеца
природе и они једни друге морају цијенити и
остављати простор да расту посебно, да цвје
тају на сунцу и да се њихови мириси мијешају.“
(Милер, 2001)
Ако деца са сметњама у развоју иду у редовну школу, тада говоримо
о интегрисаном образовању стављајући акценат на проценту похађања
школе. Али када стављамо нагласак на квалитет образовања ми говори
мо о инклузивном образовању. Оно подразумева да су сва деца разли
чита и да школа и образовни систем треба да се мењају тако да могу да
одговоре потребама све деце. Увођењем инклузивног образовања у обра
зовни систем Црне Горе, створене су претпоставке да се испоштују нор
ме Устава по коме су сви једнаки у остваривању права на образовање,
без обзира на националну припадност, расу, пол, језик, веру, социјално
порекло или неко друго лично својство (нпр. телесна инвалидност). С
обзиром да се један број деце са физичким инвалидитетом налази у ре
довним основним и средњим школама можемо говорити о процесу ин
клузије и за ову децу.
Црна Гора је јуна 2009. г. доношењем Закона о ратификацији Кон
венције и њеног опционог протокола постала обавезна да осигура и про
мовише права особа са инвалидитетом, а самим тим и ученика са теле
сним инвалидитетом. У том смислу држава је дужна да промовише и
побољша социјално укључење и обезбеђење приступа образовању, запо
шљавању, информацијама и системима социјалне и дечје заштите. Сма
трамо да школска, социјална и друге политике морају да посвете више
пажње друштвеним и другим препрекама које спречавају особе са инва
лидитетом да се у потпуности укључе и учествују у свим аспектима дру
штвеног живота, јер ће се у супротном вратити да живе у институцијама,
одвојено се школовати, а то би значило дискриминацију и немогућност
активног учешћа у друштву. Реформа образовног система у Црној Гори
почела је успостављањем принципа дефинисаних документом (Књига
промјена)из 2001г. која је послужила као основ за креирање дугорочне
визије будућег образовног система.
Министарство просвјете и науке од 2001. г. пројектовано је запо
чело развијање инклузивног приступа у процесу образовања и васпи
тања, а од 2004. г. је донет Закон о васпитању и образовању дјеце са
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посебним потребама. Закон о образовању и васпитању дјеце са посеб
ним потребама у Црној Гори у чл. 16. каже: „Васпитање и образовање
дјеце са посебним потребама у предшколској установи и школи, оства
рује се потпуним укључивањем у васпитне групе, односно одјељења са
осталом дјецом, односно ученицима, уз могућност пружања додатне
стручне помоћи, као и уз обезбјеђивање додатних услова и помагала,
у складу са образовним системом. „ На основу овог закона Министар
ство просвјете и науке донело је 2006. г. правилник о критеријумима за
одређивање облика и степена недостатака, сметњи и поремећаја деце
и младих са сметњама у развоју и начину њиховог укључивања у обра
зовне програме.
Ако према процјенама Светске здравствене организације (СЗО),
има око 10% укупног броја деце која имају неку врсту сметњи, то би зна
чило да у Црној Гори од 180. 000 деце до осамнаест година, њих 18. 000
има неку врсту инвалидитета, односно сметње у развоју. Број деце са те
лесном инвалидношћу у Црној Гори није познат. Имајући у виду објек
тивну потребу државе да овим лицима приђе са уважавањем, поштујући
њихове специфичности, кроз образовни инклузивни модел пришло се
њиховој потпуној укључености у школски систем.
Анализирајући актуелно стање у Црној Гори, примећујемо да је број
деце са сметњама у развоју која су укључена у редовни образовни си
стем још увек недовољан. Један од разлога оваквог стања могу да буду
ставови социјалне средине и ставови учитеља у односу на децу са смет
њама у развоју.
Негативни ставови се могу променити, ако се упознамо са потре
бама те деце и укључимо их у редовне вртиће и школе, и пружимо им
могућност да развију своје очуване потенцијале. Редовне школе су се
веома тешко прилагођавале захтевима ових ученика. Отпор просвет
них радника, према овим ученицима, њихов нестимулативан и неа
декватан однос погоршавали су њихов статус. На мењање негативних
ставова је могуће утицати организованим активностима у оквиру про
цеса инклузивног образовања, што се у Црној Гори покушава послед
њих година.
Школовање и професионална оријентација телесно инвалидне де
це у Црној Гори има вишедеценијску традицију. Корени те традиције
досежу до формирања првих установа заштите и третмана ових лица
1946. г., када је друштво схватило потребу да поред оних који су били
жртве рата, треба помоћи и деци која имају сметње у развоју. Хуманост
и морал црногорског друштва опет је дошао до изражаја. (Вељић, 2005).
Иако је био императив помоћи особама са инвалидитетом у очувању
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њиховог личног достојанства, проблеми су се јављали у материјалним
оскудицама, недостатку кадрова, разним баријерама унутар и ван шко
ле, транспорту од куће до школе итд., што је успоравало остваривање
ових идеја. Данас, у Црној Гори, можемо рећи, нема ни једне врсте ни
категорије инвалидности за коју није организован образовни процес, со
цијална и медицинска заштита.
Инклузивно образовање у Црној Гори спорим, али сигурним путем
постаје стварност у вртићима и школама. Значај који овакав вид школо
вања има за ову децу је несумњиво велики.
Методолошки приступ
Мотив овог истраживања јесу запажања од стране и стручне и ла
ичке јавности да искуства у раду са овом децом и ставови учитеља нису
довољно истражени, те ћемо ову проблематику покушати да илуструје
мо кроз одговоре на ова питања. Постоје бројни страхови, па према томе
и отпори, када је у питању увођење телесно инвалидне деце у редовне
разреде основних школа. Ови отпори су најизраженији код учитеља са
дужим радним стажом, који нису похађали семинаре, за оспособљавање
у раду са овом децом, или је мали број њих имао неко искуство у раду са
њима. Зато нам се чини да су њихови страхови од неуспеха у раду можда
и оправдани.
Циљ истраживања је да се испитају ставови и мишљења учитеља ко
ји раде у основним школама, а који у разреду имају децу са телесним
инвалидитетом, или се очекује да ће их имати. Такође желимо да ис
питамо њихову стручну компетентност. Процјењиваћемо напредовање
ученика у школи, кроз одговоре учитеља. Други циљ је да утврдимо од
нос у ставовима учитеља из приморја, централне регије и са севера Црне
Горе. Такође, циљ овог рада је да покрене нека питања прилагођености
ове деце типичним школама, а тиме и отвори пут за нова истраживања
на овим просторима.
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Резултати истраживања
Истраживањем је обухваћено петнаест градских школа и то по пет
школа из сваке регије, а узорак је намерно одабран и чини га седам учи
теља из сваке школе, што укупно износи 105 учитеља.
Табела број 1

Подгорица

Број учитеља
обух
 ваћених истраживањем
35

Беране

15

Бијело Поље

20

Тиват

15

Бар

20

Град

Укупно

Свега
35
35
35

105

Табела број 1 нам означава број учитеља који су обухваћени овим
истраживањем. Број је намерно уједначен и одабран, те су зато из север
не и приморске регије истраживањем обух
 ваћена по два града, док је из
централне регије истраживање спроведено само у Подгорици.
Табела број 2 – Структура учитеља у односу на пол
Стуктура у односу на
пол
Подгорица

Број учит. обухваћен
истраживањем
35

Беране

Мушки

Женски

9

26

15

3

12

Бијело Поље

20

7

23

Тиват

15

4

11

Бар

20

6

14

укупно

1о5

29 или 27,6 %

86или 81,9%

Табела нам показује да је у структури највише учитељица и то њих
86, док је мушка популација у знатно мањем обиму, њих свега 29. Ово
указује на чињеницу да учитељице имају много више склоности за рад
са децом од учитеља мушкараца, што се потврђује и чињеницом да се
сваке године на студијском програму за образовање учитеља уписује
много више девојака него мушкараца.
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Табела број 3 – Радни стаж учитеља
Године стажа
учитеља
Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар
укупно

Од 0 до 10

Од 10 до20

Од 20 до 30

Од 30 до 40

11
4
7
6
12
40 или 38,1 %

13
5
6
3
7
34 или 32,4 %

7
4
3
5
1
20 или 19 %

4
2
4
1
11 или 10,5 %

По дужини радног стажа највише је учитеља са радним стажом до
десет година, затим оних са радним стажом од десет до двадесет, док је
најмање оних са преко тридесет година радног искуства. Ово свакако
даје оптимизам да промене које се дешавају у школи могу да заживе.
Табела број 4 – Старосна доб учитеља
Старосна доб
учитеља
Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар
Укупно

30 до 40г.

40 до 50г.

50 до 60г.

Преко 60г.

15
5
7
7
11
45 или
42,8 %

5
4
8
5
4
26 или
24,8 %

5
4
3
1
3
16 или
15,2 %

10
2
2
2
2
18 или
17,1%

Резултати су показали и потврдили нашу претпоставку да је највише
учитеља млађих од 40 г, док је оних са преко 60г. старости свега 18.
Табела број 5 – Учешће на семинарима
Број похађа
Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар
них семинара
Од 1 до 3 пута
19
11
11
9
11
Од 3 до 5пута
7
3
6
3
5
Од 6 до 10 пута
7
1
1
2
3
Нијесу похађа
2
1
2
1
1
ли семинаре
укупно
35 или 33,3% 15или 14, 3% 20 или 19% 15 или33, 3% 20 или 19%
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Највише учитеља је похађало семинаре из Подгорице и то неки ви
ше пута, док је тај број за северну регију знатно нижи.
Табела број 6 – Број ученика са телесним инвалидитетом који
су укључени у редовне школе, а обухваћени истраживањем
Број ученика
Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар
Укупно

Телесна инвалидност
18
6
7
11
17
59

Неко друго оштећење
35
28
26
18
29
136

Истраживање је показало да се у типичним школама у испитиваном
узорку налази 59 деце са телесним инвалидитетом, док је 136 деце са
разним развојним сметњама. И овде се може видети да је највећи број
ученика са инвалидношћу укључен у школу са подручја централне реги
је и приморја, док је тај број на северу знатно мањи. Ово нам потврђује
претпоставку да Црна Гора корача спорим али сигурним путем ка пот
пуној инклузији ове деце.
Табела број 7 – Професион
 ално искуство у раду са ученицима
са телесним инва лидитетом
Искуство у раду са ученицима
са тјелесном инвалидношћу
Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар
Укупно

Да

Не

24
8
11
10
16
69 или 65, 7 %

11
7
9
5
4
36 или 34, 3 %

Око 30% учитеља је одговорило да до сада нису имали искуства у
раду са телесно инвалидном децом, док је њих 69 или 7о, 2% одговорило
да су имали професионални контакт са овом децом.
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Табела број 8 – Да ли у раду са овим ученицима укључујете стручне
сараднике(дефектолога, психолога, педагога, социјалног радника)
Број учитеља
35
15
20
15
2о
1о5

Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар
Укупно

да
30
7
11
10
16
74 или 70, 5%

Не
5
8
9
5
4
31 или 29, 5%

Табела нам показује да у највећем броју учитељи у раду са овом де
цом очекују помоћ од стране стручних сарадника и то њих 74 или 70,
5 %, док њих 31 или 29, 5 % не користе такве услуге јер у школи нема
стручних сарадника.
Табела број 9 – Учитељу у раду са телесно инвалидним
ученицима најпотребнија је помоћ

Подгорица
Беране
Бијело
Поље
Тиват
Бар
Укупнo

педагог

психолог

10
13

10
--

соц.
радник
7
--

20

17

17

3

--

--

15
20

15
20
70 или 66,
6%

15
20
52 или
49, 5$

--10 или
9, 5%

15
20
51 или
48, 6%

---

Број
учитеља
35
15
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дефекто- Не користи
лог
помоћ
14
-2
--

0

Највећи проценат укључивања стручних сарадника у раду учитеља
са телесно инвалидном децом је учешће педагога због тога што педа
гога има највише у школама. Затим следе психолог и дефектолог и тај
проценат је уједначен, док услуге социјалног радника нису до сада ко
ришћене, а осећа се потреба за њиховим радом у школи. И овде се види
разлика између централне регије, севера и приморја. На северу репу
блике недостаје стручних сарадника, те њихове услуге нису могле бити
коришћене у довољној мјери.
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Табела број 10 – Да ли ученици са телесним инвалидитетом
имају једнаке могућности за лични развој и образовање
као и други ученици без сметњи у развоју
Једнаке могућности
Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар

Да
20
6
12
7
13

Не
15
9
8
8
7

Укупно 58 или 55, 2 % 47 или 44, 8%

Ова табела нам показује да је број оних који мисле да ученици са
телесним инвалидитетом имају исте могућности као и њихови вршњаци
уредног развоја, и тај је број уједначен. Може уочити пораст броја оних
који се изјашњавају да нису имали професионални контакт са ученици
ма са телесном инвалидношћу, али мисле да имају исте могућности у
типичној школи као њихови вршњаци уредног развоја.
Табела број 11 – Који облик образовања највише одговара
овим ученицима ?
Образовне институције

Типичне школе

Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар
Укупно

20
6
12
7
13
58 или 55, 2 %

Институције за лица са
сметњама у развоју
15
9
8
8
7
47 или44, 8 %

На питање који облик образовања највише одговара овим ученици
ма добијамо исте одговоре као и на предходном питању, што значи да се
свест о потреби укључивања ових ученика у типичне школе мења и да
страхови учитеља о евентуалном неуспеху у раду са овом децом немају
оправдање.
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Табела број 12 – Услови у школи коју похађају
ученици са телесним инвалидитетом
Број
учитеља
Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар

35
15
20
15
20

Укупно

105

лоши

Углавном
лоши

Углавном
добри

Добри

7
11
5
4
7
34 или
32, 4%

8
2
11
1
3
25 или
23, 8%

15
-3
8
9
37 или
34, 8%

5
2
1
2
1
11 или
10, 5%

Табела број 13 – У којој мери сте задовољни резултатима
које постижете у раду са овом ученицима?
Број
учитеља
Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар

35
15
20
15
20

Укупно
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Нисам
Дјелимично
Задовољан
зaдовољан задовољан
11
6
2
-2
21 или
20%

7
8
4
1
1
21или
20%

17
1
13
11
16
58 или
55, 2%

У потпуно
сти задово
љан
--1
3
1
5 или
4, 8%

Ова табела нам говори да су учитељи задовољни својим радом са
овим ученицима и то 83 или, док је незадовољно својим радом њих 5
или, што потврђује нашу претпоставку да се однос према инклузији
ових ученика мења и да процес инклузивног образовања у Црној Гори
тече незаус тављивим током.
Мишљење учитеља показује њихов доживљај којег су формирали на
основу сопствених запажања и понашања ученика према вршњацима са
телесном инвалидношћу. Преко 85% учитеља мисли да су ови ученици
увек били прихваћени у потпуности од стране ученика типичне попула
ције, док њх 16 или 15,2 % сматра да нису прихваћени на најбољи начин.
Када посматрамо испитивани узорак по регијама, онда видимо да је тај
проценат прилично уједначен.
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Табела број 14 – Да ли су ученици са телесном инвалидношћу
прихваћени у школи од стране својих вршњака
са уредним развојем ?
Подгорица
Беране
Бијело Поље
Тиват
Бар
Укупно

Да
29
18
12
14
16
89 или 84, 8% %

Не
6
2
3
1
4
16 или 15, 2% %

Закључак
Поштујући декларацију о правима детета и законе који се односе
на особе са инвалидитетом, имајући у виду, с једне стране, специфич
ности тих лица и објективну потребу државе да овом дијелу популације
приђе са уважавањем њихових посебности, а са друге, значај који обра
зовање има, оправдано се може очекивати да ће се услови за њихово
школовање поправљати из дана у дан. На то недвосмислено указују уве
равања школских власти, јер се у последњих неколико година у области
васпитања и образовања уводе нове мере које имају за циљ да школу
овим ученицима учине таквом, да свако од њих може да нађе у њој своје
место. Одбијајући ставови наставно - васпитног кадра, као и негативни
ставови социјалне средине са почетка инклузивног процеса се мењају,
тако да је сваким даном више оних који оправдавају увођење инклузије
у основношколски систем.
Наша истраживања су показала да су страхови од неуспеха у раду са
овом децом, које су учитељи на почетку процеса инклузије имали, били
неоправдани. Већина учитеља исказује своје уверење да постижу успех
у раду са овом децом. Њих 5 или 4, 8%, у потпуности је задовољно успе
хом који постиже у раду са овом децом, 58 или 55, 20 %, задовољно, а 21
или 2о%, није задовољан постигнутим успехом.
Један број учитеља такође сматра да су услови у школи лоши и да
њихов успех у раду зависи од те чињенице.
Њих 59 или % се изјаснило да су услови које ова деца имају у школи
лоши или углавном лоши, њх 49 или се изјаснило да су услови добри или
углавном добри.
На питање који облик образовања је најпогоднији за ове ученике 58
или 55,2%, одговора је да су то типичне школе, док њих 47 или 44,8%,
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мисли да је за ове ученике најбоље мјесто за образовање у институција
ма за образовање лица са сметњамау развоју. И овде се потврђује наша
претпоставка да се однос према овој деци мења . Разлике у ставовима
су присутне због тога што један број учитеља није похађао семинаре за
доедукацију, те нису у довољној мери информисани за прихватање и рад
са овом децом, што се по њиховом сопственом признању негативно од
ражава на рад са овим ученицима.
И када је у питању прихватање ученика са телесним инвалидитетом
од стране вршњака уредног развоја и ту видимо напредак у односу на
нека ранија истраживања у којима је доминирао одбијајући став. За по
зитиван одговор определило се 89 учитеља или 84,8 %, док је негативан
одговор дало њих 16 или15,2 %.
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THE EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES
IN MONTENEGRO
Čedo Veljić
Faculty of Philosophy, Nikšić, Montenegro

Summary
The spiritual view of the world and life is formed through the influence
of heritage, family, social environment, school, social community. The
maturation of a person represents the history of his/her efforts to
become a master of his/her imperfection. This overall effort takes place
in several stages. The evolution of rehabilitation, special education and
social protection of persons with disabilities is always conditioned by the
socio-economic, social and cultural development of the society. Therefore,
starting from the new social circumstances that emphasise the need of
adaptation of the system solutions and legislation to the existing European
legislation and reaffirmation of the charters, declarations and conventions
of the United Nations, the education of children and young people with
disabilities should be subject of the special concern of the society.
Montenegro, through its inclusive education system, has accepted
the obligation to create the conditions that will enable equal education
to disabled children and young people as to their peers, and, at the same
time, lead to a state in which no student will feel different than any other.
Inclusion brings together a number of different strategies, methods and
techniques of the development of quality education.
Students with physical disabilities in Montenegro until recently did
not have educational opportunities other than in an institution intended
for those persons (Institute for rehabilitation and professional training
of children and youth in Podgorica). The introduction of inclusion in the
educational system in Montenegro has created conditions for students
with physical disabilities to attend the territorially closest school in their
residence place.
Through the research, we want to determine the extent to which
teachers accept or do not accept children with special needs and the extent
to which they have acquired professional competencies so they can properly
teach.
Key words: students, physical disability, inclusive education.
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УПОТРЕБА АСИСТИВНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
КОД ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Шпела Голубовић, Александра Миков, Весела Миланков,
Зоран Комазец, Растислава Красник
Медицински факултет Нови Сад
Као резултат све већих очекивања и захтева корисника асистивних
технологија у циљу повећања њихових способности и постизања већег сте
пена самосталности и независности у функционисању, долази до све интен
зивнијер развоја и примене асистивних технологија. На обавезност и неоп
ходност примене и овог вида подршке и помоћи особама са различитим ви
довима инвалидитета посебно су указала различита законска акта и кла
сификације. Указано је и на нека питања која се у раду дискутују као што
су: фактори који утичу на избор помоћних технологија, корисност примене
и баријере за њихову примену. На резултате коришћења утицаће како сре
дински, тако и лични фактори, одлике самог производа и правилна процену
потреба корисника. Користи примене ових технологија су бројне, али је нео
пходан и стручан, професионалан приступ приликом њиховог одабира и рада
са корисницима и њиховим породицама.
Кључне речи: помоћне технологије, МКФ, инвалидитет

Увод
Упркос сталном истицању напретка технологије и развоју помоћ́них
технологија и уређаја (асистивне технологије), мало се пажње посвећује
њиховој употреби код особа са инвалидитетом. Асистивна технологи
ја је специјализована хардвер или софтвер опрема коју користе особе
са инвалидитетом у циљу повећања способности и што ефикаснијег и
потпунијег учествовања у задацима учења, рада, професионалног оспо
собљавања, активностима свакодневног живота, а ради постизања што
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већег степена самосталности и независности у функционисању (Reed &
Bowser, 1991).
Ове технологије се крећ́у од једноставних справа и апарата до сло
жених система високе технологије. У основи садрже две повезане ком
поненте: прва је уређаји и адаптације, а друга сервиси подршке који
идентификују та помагала и уче кориснике, и њихове породице, како
да их успешно користе. Помоћне технологије су најчешће подељене на:
– производе који су лако доступни и обично су ниске технолошке из
раде. У ове производе убрајамо адаптирана средства за помоћ у одржа
вању личне хигијене, храњења, придрживаче за руке и зглобове, ослонце
и подупираче за леђа, адаптације за седишта у колима, шеталице, рампе
ходалице, колица, специфичне флашице, кашике, тањири и играчке, и
још многи други.
– производе су често теже доступни и који су високе технолошке из
раде. Укључују уређаје за аугментативну и алтернативну комуникацију,
системе за препознавање гласа, глас-текст програме, високо специјали
зоване интерфејс прекидаче, показиваче којима се управља покретима
главе, погледом и устима, колица са електричним погоном, компјутери
зоване играчке, роботе (Robitaille, 2010).
На интензивнији развој и употребу асистивне технологије утицали
су бројни фактори попут: повећања захтева и очекивања корисника од
асистивних технологија (Reed & Bowser, 1991); повећање стопе инвали
дитета међу особама старијима од 65 година и њихова потреба за ко
ришћењем технологија (Mordini, Wright, Wadhwa, De Hert, Mantovan &
Thestrup, 2009; Spillman, 2004) исказана потреба за већим степеном не
зависности и смањењем времена потребног за свакодневне активности;
повећање могућих избора активности (Harris, 2010).
Као резултат исказаних потреба уследиле су и промене у закон
ским актима којима је предвиђена употреба асистивне технологије и
истакнута њихова улога у постизању академских, стручних, професио
налних циљева особа са инвалидитетом. Акт којим је указано на значај
асистивних технологија, у побољшању функционалних потреба особа са
инвалидитетом, је Technology-Related Assistance for Individuals with Di
sabilities Act (1988). Њиме је скренута пажња и побуђена свест о значају
примене асистивне технологије за особе са инвалидитетом у различи
тим контекстима: школи, послу, социјалној средини. Према овом акту
под асистивним технологијама: „подразумева се сваки производ, део
опреме или систем, без обзира да ли се користи у изворном облику, мо
дификован или прилагођен, да би се повећале, одржале или побољшале
функцион
 алне могућности особа са хендикепом“. Помоћна технологија
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укључује и „сервис помоћне технологије“ који пружа помоћ и подршку
особама са инвалидитетом или онима који о њима брину у смислу по
моћи приликом одабира, прилагођавања или употребе ових средстава.
Ови сервиси укључују функционалну евалуацију, тренинг средствима,
демонстрацију средстава и производа и све опреме која се може купити
или изнајмити (Robitaille, 2010).
Поред тога посебан допринос, у примени асистивних технологија,
дала је Међународна класификација функционисања, онеспособљено
сти и здравља (MKF) (The International Classification of Functioning, Di
sability and Health, ICF) у којој се посебно место придаје асистивним
технологијама.
Бројни су покушаји да се прецизније дефинишу оквири за избор и
употребу асистивних технологија, а самим тим и очекивани резултати
примене. Један од начина јесте кроз употребу Међународне класифи
кације функцион
 исања, онеспособљености и здравља. Ова класифика
ција издата од стране Светске здравствене организације (2001) је свр
сисходна класификација, дизајнирана да служи разним дисциплинама
са циљем да „успостави заједнички језички оквир за описивање здравља
и стања која су у вези са здрављем“, омогући поређење података, служи
као статистички, истраживачки, клинички, образовни инструмент и ин
струмент социјалне политике (МКФ, 2001).
Информације садржане у овој класификацији дате су у два дела 1)
Функционисање и онеспособљености који имају две компоненте: а) те
лесне функције и структуре, б) активности и учествовање и 2) Контек
стуални фактори који имају следеће компоненте: а) фактори окруже
ња, б) лични фактори. Међународна класификација функционисања,
онеспособљености и здравља наглашава интеракцију између структура
и функција тела, срединских и личних фактора, и пружа могућност да
проценимо сва подручја која су повезана са избором и применом аси
стивне технологије код особе, као и могућност да проверимо резулта
те њихове примене. Према смерницама ове класификације, на основу
процене и добијених резултата, процењивач би требао да може да иден
тификује тачно оштећење или групу оштећења, и да спрам тога изабе
ре одговарајуће асистивне технологије. У оквиру МКФ класификације
функционисање особа са инвалидитетом посматра се кроз „биопсихосо
цијални приступ“ у коме су интегрисани медицински приступ, веза из
међу особе и социок
 ултуралног контекста и последице на психолошком
плану. Један од елемената срединских фактора обухвћених МКФ класи
фикацијом јесте помоћна технологија у делу Продукти и Технологија.
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Фактори који утичу на избор асистивних технологија
Основне компоненте класификације (структуре и функције тела,
средински и лични фактори) упућују на неопходне елементе процене
при одабиру асистивних технологија, а уједно и на поља на које се може
деловати и у самој интервенцији (Scherer & Glueckauf, 2005). Правилна
процена моторних, сензорних, перцептивних, когитивних функција и
способности, будућег корисника асистивних технологија, је релевантна
за два циља у процени и интервенцији: а) да асистивна технологија која
ће се користити омогући партиципацију и укључивање компромитова
не функције б) да је корисник способан да ступи у интеракцију са тим
средством (Smith, Jansen, Seitz & Longenecker, 2010). На одлуку да ли ће
особа користити средство помоћне технологије утичу бројни фактори.
Најчешће их делимо на срединске и личне факторе. Средински фактори
подразумевају: смештај и архитектонско прилагођавање, физички при
ступ и доступност средствима асистивне технологије, приступачност
сервисима као и приступе другим установама, подршку других особа,
социјалну и економску подршку, узимајући у обзир и културолошки
фактор. Окружење у коме особа борави веома је значајно, јер оно сво
јим ставом и утицајем може да охрабри корисника или супротно, да га
одврати од коришћења асистивне технологије. Некада, чак и ако је сред
ство асистивне технологије доступно особи и породици и примењиво у
окружењу, оно може бити одбијено (Тодис, 1996). Један од битних фак
тора окружења јесте постојање стручног кадра који ће помоћи у одабиру
и примени асистивних технологија (Bakken, 2001). Приликом употребе
асистивне технологије неопходно је узети у обзир и личне факторе ко
ји утичу на избор и кориштење асистивне технологије и саму чињеницу
да ли особа прихвата ова средства (Scherer, Sax, Vanbiervliet, Cushman,
Scherer, 2005). Предиспозиције за употребу зависе од старости особе, по
ла, темперамента, личне перцепције ометености (Scherer & Glueckauf,
2005), субјективног квалитета живота, самопроцене физичких способ
ности. Морају се узети у обзир и очекивања појединца од средства које
му се нуди, његове реакције и искуства у примени технологија (Scherer,
2005). Модел упаривања особе и технологије (Сцхерер, 2004) један је од
начина да се препознају најприкладнија средства асистивне технологије
за особу у светлу њених потреба, циљева, баријера.
Ово упаривање личности и технологије зависиће од специфичних
потреба појединца, функционалних ограничења и инвалидитета, те спо
собности и развијености технологије да те потребе задовољи. Приликом
доношења одлуке разматрају се и узимају у обзир средински фактори
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који утичу на употребу технологије, пажња се посвећује идентификаци
ји потреба и ономе што корисници желе и очекују. Битна компонента,
у овом моделу, су опис и функција жељене технологије у циљу њеног
оптималног кориштења. Некада и најбоља технологија нема успеха ако
у одабиру нису узете у обзир карактеристике особе којој је средство на
мењено, спремност да га прихвати или утицај околине.
Због тога фактори који представљају предиспозицију појединца за
употребу одређене технологије морају бити разматрани у потпуности,
водећи рачуна и о томе да је некада неопходна и обука или тренинг за
употребу како корисника, тако и његове породице. Такође ради увида у
корисност примене средстава асистивне технологије неопх
 одно је ради
ти евалуацију примене која се може посматрати и кроз аспект утицаја
помоћних технологија на квалитет живота особе која је користи.
Користи и баријере за употребу
Без обзира на тип инвалидитета, особе које их употребљавају могу
имати користи од примене различитих помоћ́них технологија. Према
истраживању National Council of Disability (2007) користи од асистив
них технологија су: већина деце са сметњама у развоју има користи
тако што има мање здравствених проблема, скоро 75% деце школског
узраста захваљујући асистивним технологијама су могла да остану у ре
довним одељењима, а 45% деце су били у ситуацији да смање потребе
за коришћењем школских услуга и сервиса, 65% радно способних лица
било је стању да смањи зависност од чланова породице, 58% су смањи
ли зависност од плаћене помоћи, а 37% је било у могућности да повећа
зараду, 80% је смањило зависност од других.
За особе са физичким, сензорним, интелектуалним оштећењима
ове технологије имају значајну улогу у ефикасном обављању активно
сти попут кретања (Yonkman, O’Neil, Talty & Bull, 2010), читања, писања,
комуникације (Maor, Currie & Drewry, 2011), активностима свакоднев
ног живота (Larsson, Lövgren-Engström & Lexell, 2011). Позната је при
мена савремених компјутерских програма који омогућавају превлада
вање или бар ублажавање сметњи у савладавању академских вештина
(Alja’am, Jaoua, Alhazbi, Hassan & Elsaddik, 2011; Edyburn, 2004; Sharpe,
2002). Уз примену ових средстава пружају се могућности да се унапреди
физичко и ментално функционисање, умањи оштећење или превенира
погоршање, и допринесе задовољавању социјалних и друштвених инте
реса (Glueckauf & Ketterson, 2004; Scherer, Sax, Vanbiervliet, Cushman &
Scherer, 2005; Stumbo, Martin & Hedrick, 2009).
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Значај и корисност употребе асистивне технологије истакнута је
у областима образовања, запошљавања, бриге о самом себи, ко
муникацији (Stumbo, Martin & Hedrick, 2009; Zhang, 2000), а пре
позната је и као начин да се унапреди самопоуздање и квалитет
живота појединца (Scherer & Glueckauf, 2005).
Опис најчешће коришћених асистивних технологија налазимо код
особа старости од 5-21 године (Stumbo, Martin & Hedrick, 2009; Zhang,
2000). Код деце млађег узраста примена помоћних технологија је до
ста ретка, вероватно због недовољне информисаности о могућностима,
страха, или покушаја да се нађе неко друго решење. Слично се и код осо
ба у одраслом добу смањује употреба, поготову сложеније технологије,
јер се ређе обраћају сервисима за помоћ и услуге или не желе да мењају
средства која већ користе (Judge, 2001).
И поред бројних предности, постојања класификације и законске
легислативе присутне су и баријере у примени асистивне технологије.
Најчешће истицане баријере су недоступност средстава помоћне тех
нологије, коју је често немогуће или превише компликовано достави
ти кориснику, високе цене коштања, поготову софистицираних и сло
жених производа или компјутера са посебним софтверима, недостатак
адекватних информација и сервиса у којима се оне могу добити, недо
вољно едукација за стручњаке који ће се бавити овом проблематиком
(Edyburn, 2004; Reichle, 2011).
Поуз даност и сложеност средстава такође утичу на њихов избор
(Scherer, 2005; Todis B, Walker, 1996), као и сам изглед средства (Todis,
1996), недостатак подршке и сервиса. Недостатак индивидуализоване
процене за примену асистивне технологије је главна препрека општој
употреби технолошких уређаја од стране особа са инвалидитетом (Weh
meyer, 1998). Штавише, то је чест разлог због чега изостају позитивни
резултати примене. Избор асистивних технологија мора бити индиви
дуалан за сваку особу и мора се обезбедити да одговара индивидуалним
потребама. Резултат интервенције базиране на технологији, не зависи
од самог средства већ укључује лични однос и подршку, прилагођава
ње средине и стратегије. Предуслов за постизање одговарајућег балан
са у подршци и прилагођавању је свеобухватна процена карактеристика
технологије, појединца, околине, који могу имати ефекта на међусобни
утицај између средства и особе.
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Закључак
Помоћне технологије имају велики значај у оснаживању особа са
инвалидитетом у циљу њиховог осамостаљивања, превазилажења про
блема у комуникацији са другима, активног учествовања у активности
ма везаним за учење, рад, свакодневни живот. Да би се превазишао јаз
између потреба и могућности, важно је да се обезбеде основни услови за
примену ове технологије попут доступности, довољног броја стручњака
који ће учествовати у одабиру и даљој едукацији, прихватљиве цене, из
гледа и сложености, уз неопх
 одна прилагођавања у окружењу.
Иако говоримо о заједничким карактеристикама појединих типова
ометености, приликом одабира помоћне технологије, потребно је по
сматрати срединске и личне факторе како би одређени тип технологије
који се употребљава омогућио што веће и боље резултате примене. Ујед
но неопходно је обезбедити и начин праћења резултата и ефикасности
примене. На основу добијених резултата примене, уз обавезно укључи
вање и самих корисника који ће дати своје мишљење и сугестије о сред
ствима и указати и на друге потребе, могуће је даље радити и усаврша
вати овај начин подршке и помоћи особама са инвалидитетом.1
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SUMMARY
Due to growing expectations and demands from users of assistive
technologies, and with the aim of improving their abilities and ensuring a
higher degree of independance and self-reliance in their functioning, there
have been major advances in the development and application of assistive
technologies. The requirement and need for providing this type of support
and help to people with different types of disabilities have been highlighted
in a series of legislative acts and classifications. They raise some questions
addressed in this paper such as: factors that influence assistive technology
selection, benefits from and obstacles to their application. The outcomes
of using these technologies will be influenced by environmental as well as
personal factors, features of the product itself, and proper assessment of
user needs. There are numerous benefits of applying these technologies;
however, a professional approach during the entire selection process and
while working with users and their families is required.
Key words: assistive technologies, ICF, disabilities
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Визуоспацијалне функције представљају могућност локализације, про
цене удаљености и правца елемената графичког простора, спацијалне рота
ције и трансформације. и припадају области когнитивних функција. Насу
прот томе, графомоторни покрети који чине моторички акт приликом из
вођења задатих гарфомоторних задатака, припадају вољним моторичким
вештина. На развој графомоторних способности утичу и визуоспацијалне
способности тако што одређују величину, форму, оријентацију, и просторне
односе између објеката и унутар њих. Циљ овог истраживања био је утвр
дити да ли постоји статистички значајна повезаност између визуоспаци
јалних и графомоторних функција у односу на употребну латерализованост
горњих екстремитета и пол. На узорку од 90 деце типичног развоја, узраста
између седам и десет година, примењени су Тест за процену визуоспацијал
них способности (The Spatial Abilities Test (TAS), Тест за процену линеац
 ије и
извршена је процена употребне латерализованости горњих екстремитета.
Резултати показују да не постоји статистички значајна повезаност изме
ђу визуос пацијалних и графомоторних функција у односу на употребну ла
терализованост и пол.
Кључне речи: визуоспацијалне функције, графомоторно изражавање,
пол, латерализованост
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Увод
Формирање графомоторних вештина, зависи од великог броја ра
зноврсних фактора. Многе студије основне факторе графомоторног
развоја деле на унуташње и спољашње. Спољашњи фактори би били
наставна упутства и материјал који се користи (Alston,1985). Унутра
шњи фактори су они који налазимо код детета, а то су визуоспацијал
не, визуоконструктивне и визуоперцептивне способности, моторно
планирање, манипулација шаком, кинестетске могућности (Berninger i
Rudger, 1992). Визуоспацијална и визуомоторна перцепција наводи се
као један од основних утицаја на графомоторни развој (Lockhart i Low,
1994). Визуоспацијалне способности подстичу стимулацију графомо
торног процеса и одређују величину, форму, оријентацију, и просторне
односе између објеката и унутар њих. Према Grossi-u (1967), спацијал
не функције су све активности које захтевају: способност анализирања
различитих елемената у оквиру визуелног модела, способност процене
просторних односа унутар једног дела и целе структуре, као и сама спо
собност репродуковања. Када дете репродукује једноставан или сложен
облик, претходно планира низ елемената које ће извести, а затим мора
да размотри просторне односе међу њима (Grossi,1967). Тан Лин (1981)
установила је да су највеци помаци у развоју графомоторике између 4-7
година, када се развија и визуоспацијална когниција. Приметила је да
карактеристике као што су величина, квантитет, пропорције и простор
ни распоред бивају све бољи у односу на узраст. Појам латеризовано
сти означава екстремитете и чула једне стране тела који су везани афе
рентним и еферентним путевима са примарним моторним и сензорним
пољима хемисфере са супротне стране. Сматра се да је лева хемисфе
ра успешнија при обради језицких информација и говора, док је десна
успешнија при обради невербалних и визуелно-просторних информа
ција. Такође постоје разлике у начину обраде информација измеду две
хемисфере. Лева хемисфера информације обрадује секвенцијално, а
десна симултано. Када је у питању латеризованост у односу на пол неке
студије указују да су особе женског пола успешније од особа мушког по
ла у језицким задацима, али су мање ефикасне на тестовима визуелнопросторних способности (ThilersThilers, MacDonaldMacDonald i Herlitz,
2008). На низу задатака из тестова који испитују различите когнитивне
способности (задаци перцептивне брзине, менталне ротације објеката
у простору, одређивања локације објеката у простору, визуализације,
вербалне флуентности, фине моторне координације, рачунања, мате
матичког резоновања и сл.) добијају се значајне разлике међу полови
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ма – главне разлике у когнитивном функционисању јасно се виде кроз
разлике у појединим интелектуалним способностима, а не кроз разлике
у целокупној процени интелигенције (Kimura, 2002). Нека истраживања
на деци различитог пола указују да су развојни поремећаји чешћи код
дечака, него код девојчица, што указује на полну различитост сазревања
когнитивнох структура код деце. Девојчице почињу раније да говоре и
формирају богатији речник, док су дечаци бољи у задацима визуопро
сторног типа – праћење трага, визуелном циљању, лавиринту, менталној
ротацији, читању мапа, као и у математици током школовања, што је
приписано различитој можданој организацији (Lamon, 1990). Разлике
међу половима у начинима решавања проблема су пронађене у вели
ком броју истраживања и у различитим културама, али треба имати на
уму да се ради о разликама између просечних вредности и да су прекла
пања велика (Clements,Rimrodt, Blankner ,Clements, Rimrodt, Blankner,
MostofskyMostofsky , Pekar, Denckla i Cutting , 2006). Студије, које су
себавиле анализом визуоперцептивних способности кодседмогодишње
деце, уп
 ућују да се дечаци и девојчице разликујуусегменту визуомотор
некоординације. Ова разликаје у корист девојчица(Аhmetoglu, 2008).
Материјали метод
Основни циљовог рада био је проценити повезаност визуоспацијал
них функција и графомоторике у односу на пол и латерализованост.
Узорак у истраживању је чинило 90 испитаника. Узорак су чинила деца
узрастаизмеђу седам и десет година, где су највећи део узорка чинила
деца узраста од8 год. (укупно 47,8 %), најмање је било деце узраста од
10 год. – 11,1%, доксу децаод 7 година чинила 18,9 %, а деца од9 година
22,2 %узорка.Инструменти којису коришћени у овом истраживању су:
The Spatial AbilitiesTest (TAS) – тест за проценувизуоспацијалних фун
кција (La Femina, Senese, Grossi i Venuti, 2009), Тест линеације – тест
за процену графомоторногизражавања деце (Ћордић, Бојанин, 1992) и
процена употребне латерализованости горњих екстремитета. За проц
ену визуоспацијалних способности користен је „The Spatial Abilities
Test -TAS test „ (La Femina F., Senese V.,Grossi D., Venuti P., 2009).
ТАС тест је један од тестова који служи за процену свих области које
чине визуоспацијалне способности и најкомплетније оцењује сваку
од тих способности. Овај тест садржи пет компоненти: визуелну ана
лизу, прелиминарну анализу, централну организацију, визуомоторну
координацију и егзекутивну компоненту графомоторних функција. У
овимкомпонентама садржано је 12субскалатеста. Приликом задавања
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свака од субскала има два пробна задатка, како би се проверило да ли
је дете разумело задатак. Тачни одговори за сваки задатак се оцењују
једним бодом, а за нетачан са нула бодова. Максималан број бодова
износи 100. У нашем истраживању поузданост овог теста испитана је
Cronbach’s Alpha тестом гдесмо добилида је α=0,88 што нам указује да
овај тест има висок степен релијабилности. За процену графомоторних
способности кориштен је Тест линеације. Процена квалитета линеације
састојисе у давању низа графомоторних задатакакојеиспитаник треба
да заврши. У току рада описује се како испитаник ради, брзина којом
ради, како држи оловку, да ли има нуспокрете иако имакоји су. Проц
ењују се такође уједначеност притиска на хартију,назубљеност линије,
одржавање правца, уједначеност при извођењу удубљењаи испупчења,
квалитет округлина и сл. Извођење симултаних покрета процењује се
при извођењу осмица, и две врсте таласа, што је предуслов упешног
извођења графомоторног чина. Оцењује се 10 ајтема, оценом успешан
(1), делимично успешан (0,5) и неуспешан (0). Аутори овог теста најб
оље изведену линеацију оцењују са 10, осредње изведену са 5, а лоше
изведену са 0. Пет поена и ниже означавајуда је извођење тестау целини
неуспешно. По угледу на ову поделу у сврху овог истраживачког рада
направљене су одређене категорије, тако да су деца са бројем бодова
од 0 до 5 сматрана испод просечном категоријом, од 5,5 до 7,5 просе
чном категоријом и од 8 до 10 бодова изнад просечном категоријом.
У нашем истраживању поузданост овог теста испитана је Цронбацх’с
Алпха тестом где смо добили да је α=0,67 што нам указује да тест пос
едује задовољавајућу релијабилност.Процена употребне латерализов
аности горњих екстремитета преузета је из Луријине неуропсихолош
ке батерије, а односи се на оне активности које свакодневно изводи и
вежба током детињства. Од читавог низа могућих покрета одабрано
је следећих десет (преузето од Ћордић и Бојанин, 1997): У којој руци
држи кашику, како закуцава клин, у којој руцидржи оловку, како меша
и дели карте, како се чешља, како пере зубе, како руком отпоздравља
махањем, како би ножем пресекао колач, како би виљушком захватио
парче колача.
Разлике у визуоспацијалним функцијамаи графомоторном
изражавању у односу налатеризованост
У циљу тестирања разликеизмеђу група различителатеризованости
у погледу визуоспацијалних функција и графомоторног изражав
ања, прво су одређене дескриптивне карактеристике постигнућа на
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бодови на Тесту линеације

тестовима за подузорке исте латеризованости. Левеновим тестом је ис
питанода ли су групе карактерисане једнаким варијансама, а наконтога
је Студентовим т-тестом задванезависна узорка испитано по
 стојање ра
злике у средњим вредностима постигнућа између леворуких и деснору
ких испитаника. Резултати су приказани у табелама 2. и 3. и на граф
иконима 3. и 4.

леворукост

деснорукост

бодови на ТАС тесту

Графикон3. Дистрибуција постигнућа на Тесту линеације
у односу налатеризованост

леворукост

деснорукост

Графикон 4.Дистрибуција постигнућа на ТАС тесту
у односу на латеризованост
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Табела 2. Дескриптивна статистика постигнућа
у односу на латеризованост
латеризованост

фреквенција

ари
тметичка
средина

с тандардна
девијација

леворукост

11

80,09

12,09

деснорукост

79

80,1

8,64

леворукост

11

7,227

2,054

деснорукост

79

7,684

1,087

ТАС тест

тест лин
еације

У Табели2. можемо видети да супросечна постигнућана ТАС тесту
за леворукудецу 80,09, а за десноруку 80,1. Просечна постигнућана Те
сту л
 инеације,за леворуке износе 7,227, а за десноруке 7,684.
Табела3. Левенов тест и Студентов т-тест за анализу
разлике постигнућана тестовима између
група различите латеризованости 


Левеновтест

Студентов т-тест

Ф

п

т

степени
слободе

п

ТАС т ест

1,619

0,207

-0,004

88

0,997

тест
линеације

7,611

0,007

-0,723

88

0,485

Резултати Левеновог теста показују да се код ТАС теста може сма
трати да су леворукии десноруки испитаници остварилипостигнућа са
једнаким варијансама,док се код теста линеације једнакост варијансине
може претпоставити јер је разлика међу њима статистички високо зна
чајна (п <0,01). Због тога је заиспитивање статистичкизначајнеразлике
на постигнућима у погледу латеризованости на ТАС тесту употребљен
стандардан Студентов т-тест за два независна узорка, док је у случају
теста линеације употребљена модификација т-теста са корекцијом за
неједнаке варијансе. Добијени резултати у оба случаја показују даразли
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ке у средњим вредностима нису статистичк
 и значајне (п > 0,05 за ТАС
тест, п > 0,05 за Тест линеације), што значи да разлике у постигнућима
између група различите латеризованости из области визуоспацијалних
функцијаиграфомоторног изражавањауовом истраживању нијебило.



Разликеу визуоспацијалним функцијамаи графомоторном
изражавањауодносу на пол

бодови на ТАС тесту

У циљутестирања разликеизмеђу постигнућа групаразличитог по
ла у погледу визуоспацијалних функција и графомоторне активности
прво су одређене аритметичке средине и стандардне девијације пости
гнућа натестовима за подузорке истог пола, затим јеЛевеновимтестом
испитано да ли су групе карактерисане једнаким варијансама, односно
хомогеност варијанси, анакон тога јеСтудентовим т-тестом за два нез
ависна узорка испитано постојање разлике у средњим вредностима по
стигнућа код испитаних дечака и девојчица. Резултати су приказани у
табелама4. и 5. Графички приказ дистрибуције постигнућа на тестови
мау односуна пол испитаника је дат је на графиконима 9и10.

мушки пол

женски пол

Графикон5. Дистрибуција постигнућана ТАС тесту
у односуна пол
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мушки пол

женски пол

Графикон 6.Дистрибуција постигнућа на Тесту линеације
у односу на пол

Табела 4. Дескриптивна обележја постигнућа
на тестовима за мушки и женскипол
пол

фреквенција

аритметичка
средина

стандардна
девијација

мушки пол

35

80,60

1,91

женски пол

55

79,78

1,86

мушки пол

35

7,69

1,26

женски пол

55

7,59

1,23

ТАС тест

тест
линеације

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

Студентов т-тест

Ф

п

т

степени
слободе

п

ТАС тест

0,364

0,548

0,416

88

0,678

тест линеације

0,002

0,964

0,353

88

0,725
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Левенов тест је показао да се код оба теста може сматрати да постиг
нућа дечака и девојчица карактеришу једнаке варијансе, па је оправда
на употреба ове претпоставке у Студентовом т-тесту. Студентов т-тест
за два независна узорка је показао да се средње вредности подузорака
различитог пола не разликују са статистичком значајношћу (п > 0,05
код ТАС теста, п >0,05 код Теста линеације), те можемо закључити да
разлике између мушког и женског пола у погледу постигнућа на Тесту
линеације и ТАС-у нема. Односно да се испитиване групе не разликују
међусобно у односу на постигнуће на датим тестовима.
Дискусија
Приликом утврђивања постојања евентуалних разлика у погледу ла
теризованости у односу на визуос пацијалне функције и графомоторно
изражавање, резултати које смо добили такође указују на чињеницу да
не постоји значајна разлика између десноруких и леворуких. Постоје
разлиците поделе специјализације хемисферних функција. Сматра се
да је лева хемисфера успешнија при обради језицких информација и
говора, док је десна успешнија при обради невербалних и визуоспаци
јалних информација. Међутим ове разлике у обради информација по
стају видљиве тек касније, сазревањем одређених можданих центара,
односно код деце још увек нису уочљиве. (Hedrih i Nešić, 2006). Ово је у
складу са резултатима које смо добили и који указују да не постоји ста
тистичка значајност, што значи да разлике између леворуких и десно
руких у погледу постигнућа на Тесту линеације и ТАС-у није било. На
низу задатака из тестова који испитују различите когнитивне способно
сти (задаци перцептивне брзине, менталне ротације објеката у простору,
одређивања локације објеката у простору, визуализације, вербалне флу
ентности, фине моторне координације, рачунања, математичког резо
нирања и сл.) добијају се одређене разлике међу половима, али постоје
и истраживања која говоре у корист тога да значајних међуполних раз
лика нема, бар када су у питању деца. Истраживање које смо помињали
(Kittler, Krinsky-McHalei i Devenny, 2002), а које је спроведено на деци
од 7 година, указује да не постоје значајне разлике међу половима, и да
су постигнућа међу половима слична. Међуполне разлике постају ви
дљивије на старијим узрастима када је нервни систем већ у подпуности
развијен. У нашем истраживању, резултати које смо добили указују на то
да значајних међуполних разлика нема. Тестирано је да ли су разлике у
постигнућима међу половима значајне. Анализом резултата можемо да
закључимо да коефицијенти корелације и за ТАС и за Тест линеације ни

126

Бојана Праштало-Димитров и сар.

су достигли статистичку значајност, односно да разлике између мушког
и женског пола у погледу постигнућа на ТАСу и Тесту линеац
 ије нема.
Закључак
Овим истраживањем настојали смо да сагледамо да ли карактери
стике као што су латерализованост и пол утичу на развој визуоспацијал
них функција и графомоторних способности деце. Резултати које смо
добили показују да не постоји разлика међу половима у постигнућима
из области визуоспацијалних функција као и из области графомотор
них способности. Такође смо добили резултате који показују не постоји
статистички значајна повезаност између доминантне употребне латери
зованости и постигнућа из области визуоспацијалних функција и графо
моторних способности.
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VISUOSPATIAL FUNCTIONS AND GRAPHOMOTOR EXPRESSION
IN RELATION TO UTILIZED LATERALIZATION AND GENDER
Bojana Praštalo-Dimitrov, Špela Golubović ,
Vojislava Bugarski

SUMMARY
Visuospatial functions are introducing possibility of localization, evaluation of distance and direction in graphic space elements, spatial rotation
and transformation, and they belong to cognitive fuctions. Despite that
graphomotor motions, that are making motoric act during performance of
graphomotiric tasks, are belonging to minded motoric skills.The development of graphomotoric skills is also affected by graphomotor abilities in a
way they determine size, form, orientation, and space relations between
and inside objects. Goal of this research was to determine is there a statisticly significant correlation between visuospatial and graphomotor functions in relation to utilized lateralization of upper limbs and gender. In
specimen of 90 children(normal development), age between seven and ten,
we have used The Spatial Abilities test (TAS), Lineation assesement test
and we have also assased lateralization of upper limbs. The results showed
there is no significant correlation between visuospatial and graphomotor
functions in relation to utilized lateralization and gender.
KEY WORDS: visuospatial functions, graphomotor expression, lateralization, gender
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Београдска дефектолошка школа
Вол. 18 (1), бр. 52, 129-139, 2012.
УДК 376.2
Примљено: 30.2.2012.
Стручни чланак

КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛОВАЊА
ДЕЦЕ СА ТРАУМАТСКИМ ПОВРЕДАМА МОЗГА
Невена Бажалац
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Преглед бројних истраживачких радова с подручја траум
 атских повре
да мозга указује на постојање тешкоћа у физичким, когнитивним или би
хејвиоралним активностима ових особа. Указано је на специфичност шко
ловања деце са трауматским повредама мозга с обзиром на испољене когни
тивне проблеме у области пажње и концентрације, памћења, егзекутивних
функција и обраде информација, те угрожену вештину социјалне комуника
ције и могућност социјалне интеграције ових особа.
Приказане су методе за унапређење понашања у школи и дати су еле
менти за израду индивидуалног образовног плана за ученике са траум
 ат
ским повредама мозга и сензибилизацију школе и вршњака, који су неопходни
за успешно школовање ове деце.
Кључне речи: трауматске повреде мозга, специфичности школовања,
поступци индивидуал изације.

УВОД
ИДЕА (2004) дефинише трауматску повреду мозга као повреду мо
зга узроковану неком спољном физичком силом, која резултира потпу
ном или делимичном функционалном неспособношћу и/или психо-со
цијалном ометеношћу, која може значајно утицати на дететове едука
тивне способности.
Термин се односи на отворене или затворене повреде главе које ре
зултирају оштећењем у једном или више подручја: говор/језик, памће
ње, пажња, резоновање, апстрактно мишљење, процена, решавање про
блема, перцепција, моторичке и сензорне способности, психо-социјал
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но понашање. Термин се не односи на конгениталне, дегенеративне и
повреде мозга настале траумом у току порођаја.
Важно је знати да последице повреде не морају бити видљиве од
мах, већ се могу јавити месецима или годинама касније. Трауматска
повреда мозга је другачија код сваке особе као и промене у развоју,
настале као последица повреде, али генерално неће нестати временом.
Студија коју су спровели Draper i Ponsford (према Agular, Grossman,
Hsieh, Wong, 2009), је за фокус истраживања имала да испита посто
јање директне корелације између озбиљности повреде и когнитивног
оштећења, десет година након повреде, са циљем да утврди да ли су
трауматске повреде мозга излечиве. Резултати овог истраживања по
казују да се повреде мозга не лече и да се мозак не опоравља на исти
начин као остали делови тела.
Центар за права ометених у Аљасци (2008), наводи да последице по
вреде мозга могу изазвати тешкоће у физичким, когнитивним или бихеј
виоралним активностима, које постају све израженије како дете расте:
- Физичке промене, које се могу испољити одмах након повреде,
трају кратак временски период, а укључују главобоље, вртоглавицу и
повећан замор. Симптоми као што су епи-напади, тешкоће са коорди
нацијом и равнотежом, успорене реакције, повишена сензибилност на
светлост или буку се могу јавити и задржати дужи временски период
или чак остати трајна последица повреде. Могу се јавити и проблеми са
видом који укључују дупло виђење, сужење видног поља, а некад чак и
потпуни губитак вида. Нека деца могу претрпети и делимичан или пот
пун губитак слуха.
Недовић и Рапаић (2002) су испитивали у којој мери повреда мозга
делује на конструктивну праксију. Клиничке манифестације конструк
тивне апраксије су, према овим ауторима, тешкоће пацијента да инте
грише просторне информације у цртежу. Цртеж ових пацијената, ће у
целини бити немаран, а присуство модела не доприноси успешној ко
пији. Цртеж је лоше орјентисан у односу на лист хартије, а поједини
елементи лоше постављени и у међусобној диспропорцији. Наставници
морају знати да је „цртање и конструисање према задатом моделу тешко
изводљиво, код особа са повредом мозга, због губитка способности визу
оспацијалне организације и концептуализације елемената датог модела
или поремећаја у просторној организацији. Специфичности визуокон
структивних поремећаја су упрошћавање фигура, тешкоће у цртању и
отежана визуоспацијална орјентација. Издвојене су две групе проблема.
Прву чине визуоперцептивна анализа и синтеза целине (гешталт пер
цепција), а другу перцепција детаља и егзекутивна моторна функција,
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односно праксија“ (Недовић, Рапаић, 2002, стр. 191). Резултати овог ис
траживања, показују да разлике у постигнућима деце након трауматске
повреде мозга зависе од бројних чинилаца, као што су врста задатака,
претходно искуство испитаника са задацима које решава, раније стече
не когнитивне стратегије, урођени фактори и пол.
Когнитивне промене, које се могу јавити након повреде мозга, укљу
чују проблеме у области пажње и концентрације, памћења, егзекутив
них функција и обраде информација. Проблеми са пажњом и концен
трацијом у школи се манифестују као неспособност да се пажња усмери
на неки објекат/задатак дужи временски период и немогућност вршења
две радње истовремено. Дете може имати проблем функционисања у
бучној просторији.
Код пацијената са тешким повредама мозга може се уочити мотор
на инактивност и незаинтересованост за дешавања у околини. Снижена
пажња може условити део ових проблема, али и локализоване и генера
лизоване реакције мозга на повреду могу довести до тешкоћа издвајања
релевантног стимулуса, тј. перцептуално-селективне пажње (Рапаић,
Недовић, Миленковић, 2003).
Проблеми са памћењем код трауматских повреда мозга су много
озбиљнији од просте заборавности. Ови ученици могу имати проблеме
са учењем нових информација, њиховим задржавањем у меморији и
поновним коришћењем када за то има потребе. Они могу памтити ин
формације које су научили пре повреде, али не и информације које су
научили пре пар дана. Нпр. ученик је можда научио да решава задатке
са простим сабирањем и одузимањем пре повреде, и он ће и даље зна
ти да решава те задатке, али не и оне са компликованијим сабирањем.
Постоји мишљење да траум
 атске повреде мозга могу имати утицаја на
ефикасност краткорочне меморије, која „представља привремено за
државање и манипулисање информацијама, као и енкодирање и пре
траживање информација“ (према Agular, Grossman, Hsieh, Wong, 2009,
стр. 6 ). Исти аутори наводе истраживање Nevsoma и сар., који су по
редили краткорочно памћење код адолесцената са трауматском повре
дом мозга и адолесцената типичног развоја. Испитаницима је рађена
функцион
 ална магнетна резонанца (фМРИ) за време решавања задата
ка препознавања слова. Активна фМРИ омогућава, у реалном времену,
опсервацију активације мозга током решавања задатака, што омогућава
детаљан преглед улоге мозга у енкодирању, задржавању и претраживању
информација током краткорочног памћења. Резултати овог истражива
ња показују да не постоји значајна разлика у краткорочном памћењу
особа са траум
 атском повредом мозга. Други аспект когнитивног раз
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воја за који се сматра да је под утицајем трауме мозга, је мета-мемори
ја. Студија коју су сповели Vels, Mines i Filips (према Agular, Grossman,
Hsieh, Wong, 2009), имала је за циљ да испита мета-меморију и афек
тивно функционисање особа са трауматском повредом мозга. Студија
је показала да особе које су претрпеле трауматску повреду мозга, имају
негативна уверења о функционисању сопствене меморије, а таква ве
ровања доприносе појави депресије. Испитаници без повреде мозга, су
показали вишу само-ефикасност меморије и мање симптома депресије,
од групе испитаника са тешком повредом мозга.
Проблеми са егзекутивним функцијама укључују тешкоће у орга
низовању и планирању унапред, као што је нпр. планирање корака или
поступака уз помоћ којих ће завршити рад на време или одређивање
приор
 итета. Могу постојати тешкоће у решавању проблема као што је
давање одговора на лака питања или сналажење у једноставним ситуа
цијама као нпр. шта да раде када изгубе своју оловку.
Наизглед се може уочити драматично смањење брзине којом учени
ци са траум
 атском повредом мозга обрађују информације, што учитељи
могу протумачити као одбијање ученика да да одговор на питање или
одбијање да отпочне рад. У ствари, њима је потребно додатно време за
обраду информација, нпр. наставник ће завршити лекцију и задавати
домаћи задатак, али ће ученик са траум
 атском повредом мозга још увек
покушавати да разуме лекцију и изос тавити упутства за домаћи задатак.
- Промене у понашању често представљају највећи изазов за дете
са трауматском повредом мозга, као и за његову породицу, вршњаке и
наставнике. Ова деца су често импулсивна и поступају без размишљања
о последицама. Често имају проблем у преласку са једне активности на
другу, или не знају како да се носе са изненадним променама у окру
жењу. Могу имати тешкоће у стицању пријатеља, јер не поседују одго
варајуће социјалне вештине. Све ово може водити ка задиркивању од
стране друге деце, а онда и насиљу оних који га задиркују. Емоционалне
тешкоће, такође, нису реткост код деце са траум
 атском повредом мозга
и могу се испољити као бес, депресија, анксиозност или повлачење од
породице и пријатеља.
СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛОВАЊА ДЕЦЕ
СА ТРАУМАТСКИМ ПОВРЕДАМА МОЗГА
Према Илић-Стошовић (2011), траум
 атске повреде мозга предста
вљају један од највећих изазова који се ставља пред наставника при пла
нирању и програмирању наставног рада. Овај аутор истиче да се настав

КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛОВАЊА ДЕЦЕ ...

133

ници суочавају са два проблема – озбиљним испадима у моторичком и
когнитивном функционисању, и са неад
 екватним ставовима родитеља,
који тешко прихватају новонастало стање детета и његове нове потребе.
За адекватно школовање детета са трауматском повредом мозга, пре
свега неопх
 одно је извршити адекватну евалуацију детета, која укључује
прикупљање и анализирање информација које су повезане са едукатив
ним потребама ученика и њихову повезаност са критеријумима припа
дања категорији трауматских повреда мозга.
За школовање деце са трауматском повредом мозга најважније је
њихово когнитивно функционисање, односно постојање неких когни
тивних проблема. Истраживања, такође наговештавају да трауматске
повреде мозга често доводе до промена у каректеристикама личности.
Студија коју су спровели Rush, Malec, Brown, Moessner (према Agular,
Grossman, Hsieh, Wong, 2009), је покушала да потврди или одбаци ову
тврдњу, испитивањем промена личности код особа са трауматском по
вредом мозга. Резултати процене пет главних подручја личности (NEOPI-R test) показали су да нема значајне разлике у личности између
испитаника. Сви испитаници су показали стабилност и одлике здраве
личности током испитивања. Кроз ове резултате, закључено је да су аб
нормалности и промене личности, код особа са траум
 атском повредом
мозга, обично веома мале и површне.
У школи, као и код куће, понашање је један од највећих изазова за
дете са трауматском повредом мозга. Оно је често резултат многих про
блема који постоје унутар детета. Нпр. ученик може имати неке фи
зичке тешкоће са којима се мора носити, као што су замор, главобоље,
проблеми са видом и вртоглавице. Често имају велики распон емоцио
налних промена, укључујући депресију, проблеме у социјалним ситу
ацијама, генерализовану анксиозност и проблеме контролисања сво
јих емоција. Понашање може бити резултат срединских фактора, нпр.
превелика стимулација као што је бука у ходницима, пуно активности
истовремено или социјална интеракција у бучној просторији. Често се
ствари одвијају ритмом који је јако брз, и ученику је тешко да обради
све што се дешава око њега, што за последицу има фрустрацију детета (
Центар за права ометених у Аљасци, 2008 ).
Dalberg и сар. (према Sawyer, 2011), су испитивали ниво социјалне
комуникације код особа са трауматском повредом мозга, као и повеза
ност вештина социјалне комуникације и социјалне интеграције код ових
особа. Шездесет особа са повредом мозга, код којих је од повреде про
шло најмање годину дана, је испитано у областима социјалне комуни
кације, социјалне партиципације, социјалне интеграције и задовољства
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свакодневним животом. Код испитаника су идентификоване тешкоће у
социјалној комуникацији, које су повезане са ниским резултатима на
тестовима социјалне интеграције и задовољства животом, и то у већем
броју код мушкараца него код жена.
Turksta и сар. (према Sawyer, 2011), су испитивали социјалну ког
ницију код адолесцената који су претрпели трауматску повреду мозга,
полазећи са хипотетичког становишта да је способност емпатије, закљу
чивања о намерама других и доношења закључака о сопственом мен
талном стању, оштећена код ове популације. Ако су ове важне вештине
социјалне комуникације оштећене, то може оставити бројне негативне
последице, пошто су оне неопходне како би особа била партнер у кому
никацији. Девет адолесцената, који су претрпели трауматску повреду
мозга, и девет њихових вршњака из контролне групе, је радило тест нео
бичних прича, где су се прво упознали са причом, а онда имали зада
так да напишу значење приче. Свака прича је имала четири питања која
су захтевала идентификовање лажне изјаве, опис те изјаве, објашњење
намере говорника и буквално разумевање садржаја приче. Затим је ис
питаницима дат Faux Pas Test, који захтева да открију сваку социјалну
грешку у краткој причи, и имали су четири питања, слична као у прет
ходном задатку. На крају, испитаницима је дат тест свеобухватне про
цене говорног језика (CASL), тест прагматске процене, који захтева од
испитаника да напишу одговарајући одговор на дата питања. Резултати
испитаника на три теста су поређени, и показују да адолесценти са тра
уматском повредом мозга значајно лошије генеришу контекст одговара
јућих одговора на овом тесту у односу на њихове вршњаке из контролне
групе. Тест необичних прича и Фауx Пас Тест су првобитно дизајнирани
за употребу код деце са аутистичним спектром поремећаја, што треба
узети у обзир код тумачења ових резултата, јер нису дизајнирани за осо
бе са траум
 атским повредама мозга.
Добро је познато да је социјално функционисање озбиљно наруше
но код особа са тешком повредом мозга (Long, McDonald, Tate, Togher,
Bornhofen, 2008, према Agular, Grossman, Hsieh, Wong, 2009). Особе
са повредом главе, често извештавају о социјалној изолацији и губитку
пријатеља након повреде, а истраживања показују да социјална инте
грација може да се смањи, без обзира на живот у заједници (Rath, Hen
nessy, Diller, 2003, према Agular, Grossman, Hsieh, Wong, 2009). Упркос
овим налазима, опсег и природа понашања која доприноси овим поте
шкоћама, још увек није сасвим разумљива. Постоје значајни докази да
особе са трауматским повредама мозга имају проблеме у тумачењу емо
цион
 алних стања других. Студија у којој је испитивано тринаест осо
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ба са тешком повредом мозга, и једнак број испитаника из контролне
групе, утврдила је да испитаници са повредом мозга имају знатно више
проблема у тумачењу израза лица и одговарајућих емоција у социјал
ним ситуацијама (Knox, Douglas, 2008, према Agular, Grossman, Hsieh,
Wong, 2009). Уочена је значајна веза између социјалне интеграције и
способности да интерпретирају израз лица, код испитаника са траумат
ском повредом мозга. Међутим, истраживачи сматрају да су промене у
социјалном и емоционалном функционисању особа са повредом главе,
укључујући и оштећену способност да интерпретирају израз лица, глав
не препреке за успешну реинеграцију у заједницу.
Методе за унапређење понашања у школи
Према центру за права ометених у Аљасци (2008), кључ ефективне
бихејвиор
 алне анализе је у сагледавању мотива и срединских фактора
који подстичу одређено понашање. Ако желимо да развијемо бихејви
орални план за дете, морамо сазнати начине којима се спречава нега
тивно понашање и вештине које су ученику потребне, како би избегао то
понашање. Важно је запамтити да типичан метод казна/награда за пона
шање, нема ефекта код ученика са траум
 атским повредама мозга, зато
што ови ученици често немају способност да предвиде последице свог
понашања и имају тешкоће у контролисању импулсивног понашања.
Појединци који су претрпели повреду мозга, у зависности од обла
сти мозга који је захваћен повредом, често имају смањен ниво самое
фикасности (Tsaou
 sides и сар., 2009.; Landau, Hissett, 2008, према Agu
lar, Grossman, Hsieh, Wong, 2009). Кроз разговор, заснован на процени
одраслих, показано је да осећај себе, који укључује самоефикасност и
поштовање, има велики утицај на социјалну интеракцију. Осећај о себи
утиче на доживљај друштвене средине код особа са траум
 атском повре
дом мозга (Turkstra, 2008, према Agular, Grossman, Hsieh, Wong, 2009).
Истраживања су показала да се утицај повреде мозга на социјални раз
вој може ублажити кроз систем социјалне подршке. Социјална подршка
повећава самопоуздање и ефикасност појединца, тако што особа има
унутрашњи мотивациони фактор у свом животу. За децу, систем активне
социјалне подршке, је од суштинског значаја за социјални и бихејвио
рални развој (Izaute и сар., 2008; Turkstra, 2008, према Agular, Gros
sman, Hsieh, Wong, 2009).
Ученицима чије понашање омета њихово учење или учење других
ученика, треба израдити посебан бихејвиорални план. ИОП тим треба
да изврши функционалну бихејвиоралну процену и прикупи податке
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о детету. Следећи корак је креирање позитивног бихејвиоралног плана
подршке за ученика. Један део овог плана чине активности које школа
може да уради, како би се спречило нежељено понашање, а други део
обухвата вештине које ученик мора да науч
 и, како би своје потребе за
довољио на одговарајући, прикладан начин. Веома је тешко променити
нежељено понашање, ако ученику не помогнемо да научи како да задо
вољи своје потребе на одговарајући начин (Центар за права ометених у
Аљасци, 2008).
Индивидуални образовни програм за децу
са трауматским повредама мозга
ИДЕА (2004), захтева од школа да обезбеде доступно, одговарају
ће, јавно школовање за децу са ометеношћу, у најмање рестриктивном
окружењу које одговара њиховим индивидуалним потребама. По овом
закону, од школа се захтева да развију индивидуални образовни план
(ИОП) за свако овакво дете. ИДЕА закон има специјалну категорију за
трауматске повреде мозга, и јако је важно да се дете сврста у одговара
јућу категорију, како би се препознале и задовољиле његове јединствене
потребе. Често се дешава да се ученици са трауматским повредама мо
зга погрешно класификују као ученици са интелектуалном ометеношћу
или емоционалним тешкоћама. Међутим, традиционалне методе у на
стави за децу са интелектуалним и емоционалним тешкоћама нису ко
рисне код ученика са трауматским повредама мозга.
Школа мора да развије одговарајући план за едукацију детета са
сметњама у развоју. ИОП за сваког појединачног ученика мора бити
развијен од стране тима који чине особе које познају дете и стручњаци
у области траум
 атских повреда мозга. На основу члана 77. Став 12., За
кона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09), донет је Правилник о ближим упутствима за утврђива
ње права на индивидуални образовни план, његову примену и вредно
вање, који у члану 5 каже „ИОП је писмени документ установе, којим
се планира додатна подршка у образовању и васпитању детета, односно
ученика, ако претходно прилагођавање и отклањање физичких и кому
никацијских препрека нису довели до остваривања општих исхода обра
зовања и васпитања, односно до задовољавања образовних потреба уче
ника са изузетним способностима“.
Многе школе имају навику израде ИОП – а једном годишње. Ипак,
ИОП ученика са трауматском повредом мозга треба обнављати месеч
но, након првог повратка у школу. Касније се може обнављати на 3 – 4
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месеца. Разлог за ово је што се потребе ученика са повредом мозга ме
њају, посебно у првој години након повреде. Иако школско особље мо
же одбијати ове честе састанке, они су важни како би ИОП тим пратио
методе, идентификовао неопходне измене и приметио проблеме који се
могу развити. Циљеви и подаци написани у ИОП – у треба да укључе не
само шта ученик треба да научи, већ и како да учи. Када се ИОП једном
напише, школско особље га мора следити. Свака промена ИОП – а зах
тева консултовање ИОП тима који укључује и родитеље. Родитељи имају
право да захтевају поновни преглед или промене ИОП – а у било ком
моменту (Центар за права ометених у Аљасци, 2008).
Сензибилизација школе и вршњака
Планирање учениковог повратка у школу након трауматске повреде
мозга непотпуно је, ако се не узму у обзир његови вршњаци. Gillette во
дич за наставнике (2007), препоручује да члан школског или болничког
особља, као што је психолог, медицинска сестра или педијатар, посете
школско одељење, како би оно добило тачне информације о учениковом
развоју, и тако избегли чести неспоразуми који отежавају учеников по
вратак у школу. Посете ових стручњака у циљу едукације других учени
ка треба обавити пре него се ученик са повредом мозга врати у одељење,
обично без његовог присуства што омогућава отворену дискусију, без
непријатности за ученика са повредом мозга. Међутим, некада је добро
укључити и њега, јер може предложити информације које жели да поде
ли са одељењем.
Још један важан аспект школовања, који се наглашава у Gillette во
дичу за наставнике (2007), јесте трансфер из основне у средњу, средње
у вишу школу и живот након завршетка школе. Када ученици напуне
14 година, ИОП мора укључивати транзиционе циљеве, који припремају
ученика за живот након основне школе. Средњошколска едукација та
кође укључује повећана академска знања, бржи темпо и другачије соци
јалне шансе. Наставници у средњим школама могу помоћи у припреми
ученика за транзицију, тако што ће развијати независност, организаци
оне вештине. Школско особље такође може помоћи ученицима да раз
мотре доступне више школе и факултете и обезбедили обавезне посете
факултетима, како би добили што више информација и донели праву
одлуку за даље школовање.
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ЗАКЉУЧАК
Трауматске повреде мозга могу оставити различите последице на
дете, што захтева одређене специфичности у школовању. Стручњаци
различитих профила који раде са дететом, морају препознати његове
посебне потребе, како би се последице повреде свеле на минимум, а
дететови потенцијали развили до максимума. Израда индивидуалног
образовног плана је од суштинског значаја у раду са овом децом, као
и познавање и примена одговарајућих метода и поступака. Међутим,
подједнако је важна и сензибилизација школе и вршњака, јер се њоме
олакшава ресоцијализација детета у друштвену средину.
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CLASSWORK OF CHILDREN WITH
TRAUMATIC BRAIN INJURY
Nevena Bažalac
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

Summary
Review of numerous research papers in the fields of traumatic brain
injury indicates the existence of difficulties in physical, cognitive or
behavioral activities of these persons. It points out to the specifics of
classwork of children with traumatic brain injury due to the demonstrated
cognitive problems in attention and concentration, memory, executive
functions and information processing and vulnerable social skills of
communication and the ability of social integration of these people.
Methods for improving the behavior at school have been showed as well
as elements for the development of individual education plans for students
with traumatic brain injury and preparation of school and peers which are
essential for the successful education of these children.
Key words: traumatic brain injury, specifics of class work, the
procedures of individualization.
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Циљ овог рада је да се ревијалним прегледом литературе издвоје и ана
лизирају истраживања која су у свом фокусу имала процену функционалних
способности и дефинисање утицаја процеса старења на ниво функционално
сти одраслих особа са церебралном парализом, утврђивање појавних облика
придружених и секундарних поремећаја и њихове фреквентности, праћење
међусобног утицаја примарног стања и секундарних и придружених пореме
ћаја, као и евалуацију здравственог статуса одраслих са церебралном пара
лизом у целини.
Резултати указују на драстичан пад функционалних способности осо
ба са церебралном парализом са повећањем старосне доби, на присуство ве
ликог броја придружених и секундарних поремећаја и оштећења, као и на
комплексну интеракцију примарног оштећења, секундарних и придружених
поремећаја и фактора средине, која исходује значајном лимитацијом функ
ционалних способности ове популације. У складу са тим, налазимо и изу
зетно варијабилан здравствени статус одраслих са церебралном парализом.
Нотирани пад функционалних способности и угрожена или онемогуће
на функционална независност одраслих са церебралном парализом, намећу
потребу за конципирањем рехабилитационих стратегија способних да одго
воре како на промене које са собом носи процес старења, тако и на све инди
видуалне потребе припадника ове вулнерабилне популације.
Кључне речи: церебрална парализа, функционалне способности, одра
сли, старење.
1
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УВОД
Церебрална парализа представља скуп хетерогених патолошких
симптома који се клинички манифестују као поремећаји моторике, а
којима су врло често придружене и интелектуалне и сензорне сметње,
као и емоционални, бихејвиорални и проблеми у комуникацији.1,2 Но
вија истраживања показују да преваленција церебралне парализе изно
си 3-4 на 1000 деце3, при чему се заступљеност церебралне парализе код
терминске живорођене деце процењује на 2-3 на 1000, док код премату
руса и деце рођене са малом порођајном тежином драматично расте и
износи чак 40-200 на 1000.4
Захваљући техничким унапређењима интензивне неге и констант
ном технолошком и напретку медицине, све већи број превремено рође
не деце са веома малом порођајном тежином преживи најранији период
што, уз продужени животни век у општој популацији, доводи до повећа
ног броја одраслих особа са тежим и вишеструким облицима ометено
сти, укључујући и церебралну парализу. Подаци показују да 95% деце са
диплегијом и 75% деце са квадриплегијом доживи 30. годину живота5,
док у односу на свеукупну популацију деце са церебралном парализом,
90% доживи 20. годину живота.6 Према касније објављеним истражива
њима, у зависности од клиничког статуса и узраста на коме је вршена
процена, од 65% до 90% деце са церебралном парализом доживи адоле
сценцију и одрасло доба.7,8
И поред тога, научни интерес за популацију одраслих и старих осо
ба са церебралном парализом је протеклих деценија био значајно ма
њи у односу на децу и адолесценте погођене последицама овог стања,
нарочито у нашој земљи. Разлог за то се вероватно налази у чињеници
да завршетак васпитно-образовног процеса и, врло често, отежано или
онемогућено запошљавање, као и институционално збрињавање, чине
ову популацију још слабије видљивом и недоступнијом, иако то не треба
да буде оправдање за додатно маргинализовање ове ионако маргиналне
групе.9
Циљ овог рада је да се ревијалним прегледом литературе издвоје и
анализирају истраживања која су у свом фокусу имала процену функ
цион
 алних способности и дефинисање утицаја процеса старења на ниво
функцион
 алности одраслих особа са церебралном парализом, утврђи
вање појавних облика придружених и секундарних поремећаја и њихове
фреквентности, праћење међусобног утицаја примарног стања и секун
дарних и придружених поремећаја, као и евалуацију здравственог ста
туса одраслих са церебралном парализом у целини.
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МЕТОД
Основна претрага је вршена преко претраживача Google Scholar –
Brief search и следећих кључних речи: adults with cerebral palsy, older pe
ople with cerebral palsy, aging with cerebral palsy, укрштањем са кључним
речима: function
 al status, social participation i social integration. Увид у
литературу извршен је прегледом електронских база података (EBSCO,
Science Direct, Oxford University Press, Willey Interscience, SAGE Pubis
hing, Free Medical, High Wire, JSTORE, Springer/Kluwer), доступних пре
ко Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (KoBSON), а
коришћене су и референце из радова који су пронађени и издвојени на
основу основне претраге, као и радови доступни у штампаном облику.
ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА
У истраживању које су спровели Марфи и сарадници10, функцио
нални и здравствени статус одраслих особа са церебралном парализом
разматран је са аспекта опште здравствене неге и рехабилитационих по
треба ове популације, на узорку од 101 испитаника (53 мушког и 48 жен
ског пола) са церебралном парализом, узраста од 19 до 74 године. При
купљање података је обављено клиничким прегледом и интервјуисањем
испитаника. У односу на клинички облик церебралне парализе, дисти
буција испитаника била је следећа: 51.48% са дискинезијом, 27.72% са
спастичком квадрипарезом, 9.9% са спастичком хемиплегијом и 10.9%
испитаника са спастичком диплегијом. Према процењеној тежини не
уромишићне дисфункције, 26.73% испитаника имало је тежак облик,
71.29% умерено тежак облик, а 1.98% лакши облик церебралне пара
лизе. Клиничким прегледом је код 76% испитаника потврђено прису
ство вишеструких мишићно-скелетних проблема, од којих је 63% било
млађе од 50 година. Аутори сматрају да су иреверзибилне промене ло
комоторног апарата последица континуираног деловања абнормалних
биом
 еханичких сила, као и компромитоване мобилности, удружено са
прекомерним физичким стресом и напрезањем.
Опште здравствено стање је процењено као задовољавајуће, иако
су уочени бројни недостаци у систему примарне здравствене заштите
одраслих особа са церебралном парализом и приступачности услуга у
оквиру здравственог система. То се, пре свега, односило на доступност
различитих рехабилитационих третмана и адаптивних помагала, као
и на редовне период
 ичне систематске прегледе. Најчешћи разлози су,
према изјавама испитаника, неадекватна опремљеност лекарских ор
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динација, али и немогућност спровођења лекарског прегледа у целости
услед неуромишићних ограничења. Преко 90% испитаника није имало
редовне лекарске систематске прегледе.
Такође, утврђено је и присуство великог броја секундарних оштеће
ња и пратећих стања. Наиме, 10% испитаника је имало пратеће оштеће
ње слуха, најчешће код испитаника са дискинезијом. 20% испитаника је
имало манифестни страбизам, а 5% потпуни губитак вида, најчешће код
испитаника са квадрипарезом услед фиброплазије ретине. У анамнези
18% испитаника је потврђена епилепсија, најчешће код одраслих осо
ба са спастичком квадрипарезом и спастичком хемиплегијом. Код 80%
испитаника је забележена дизартрија услед псеуд
 обулбарне парализе са
билатералним неуролошким знацима.
Алармантан је и податак да чак 25% испитаника пријављује неаде
кватност помагала за кретање, било да су у питању инвалидска колица,
штаке, штапови или ортозе (90% коришћених штака и штапова није од
говарало функционалном статусу и потребама испитаника), што додатно
нарушава постурални статус и умањује функционалне способности од
расле особе са церебралном парализом. Од 26 испитаника који су раније
поседовали способност кретања, њих 12 је престало да хода на узрасту
између 11 и 20 година, шесторо између 21 и 28 година, седморо између 38
и 50 година, док је један испитаник престао да хода са 68 година.
Преко 50% испитаника је имало неку хируршку интервенцију, а тре
ћина чак три или више. Углавном се ради о испитаницима са спастич
ком формом церебралне парализе и оперативним захватима на Ахило
вој тетиви и адукторима натколенице. Промене на мишићно-скелетном
систему се, према прикупљеним подацима, јављају и код испитаника
млађих од 50 година. Међу најчешће компликације убрајају бол у цер
викалном и лумбалном делу. Цервикални бол се јавља код 50% свих ис
питаника, односно код 75% испитаника са дискинезијом, док је прису
ство лумбалног бола пријавило 43% испитаника који не ходају. Синдром
карпалног тунела је пријавило 10% од укупног броја испитаника, одно
сно 20% испитаника са дискинезијом. Лакситет је забележен код трећи
не испитаника (сви са дискинезијом), а најчешће захвата рамени зглоб.
Контрактуре у зглобовима доњих екстремитета су забележене код 64%
од укупног броја испитаника, односно код 91% испитаника који не хода
ју. Истовремено, контрактуре у зглобовима горњих екстремитета су за
бележене код 22% од укупног броја испитаника. Значајно је напоменути
да је на појаву контрактура првенствено утицала (не)способност ходања
испитаника пре него тип и облик церебралне парализе. Иако се сматра
да спастицитет првенствено доводи до контрактура, оне се јављају и код
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испитаника са дискинезијама. Дисплазија или сублуксација зглоба ку
ка је клиничким прегледом потврђена код 15% испитаника. Појава ми
шићно-скелетног бола је најчешћа у пределу зглоба кука, колена, затим
скочног зглоба, лумбалне и цервикалне кичме. Овакво стање отежава
позицион
 ирање, трансфер, а самим тим и друге свакодневне активности
одраслих особа са церебралном парализом.
Анализом постуре је утврђено да преко 90% испитаника који не
ходају имају сколиозу, односно 58% од укупног броја испитаника има
овај деформитет, било као функционални или струкурални, са или без
ротације кичмених пршљенова. Присуство сколиоза значајно утиче на
функцион
 алне способности особа церебралном парализом, с обзиром
да сколиозе имају тенденцију погоршања, показала су друга истражи
вања.11 Код одраслих особа код којих је сколиоза са кривином већом
од 40° клинички потврђена на узрасту до 15. године може се очекивати
прогресивно погоршавање током живота.12 Сколиозе са већим степеном
ангулације су повезане са опадањем функционалних способности13, док
екстремно кифотично или лордотично држање, између осталог, узроку
ју или погоршавају постојеће проблеме одржавања равнотеже у седећем
положају.14
Опадање функционалних способности и моторичких вештина, као
и утврђивање способности особа са церебралном парализом старијих од
60 година у домену активности свакодневног живота, били су предмет
лонгитудиналног истраживања које су објавили Штраус и сарадници.15
Узорак је чинило 904 испитаника чије је медицинско, функционално,
бихејвиорално, когнитивно и психичко стање процењивано посебно
конструис аним упитником у просеку једанпут годишње у периоду од
01. јануара 1983. године до 31. децембра 1999. године. Код испитаника
који су се самостално кретали у периоду зрелости забележен је значајан
пад ове способности у период
 у касне зрелости и ране старости, односно
само мали број испитаника који је самостално ходао са 60 година задр
жао је ову способност и 15 година касније. Забележен је такође и губитак
способности самосталног облачења. Према приказаним подацима, 43%
особа са церебралном парализом старијих од 60 година живе у устано
вама у којима им је обезбеђена интензивна медицинска нега. Аутори на
глашавају да постоји јасно утврђен тренд опадања функционалних спо
собности са годинама, али да истовремено треба имати у виду да мали
број особа са најтежим облицима церебралне парализе заправо доживи
старост преко 60 година. У појединим другим функционалним способ
ностима, као што су способност говора или самосталног храњења, није
забележен тако драстичан тренд опадања.
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Са циљем раздвајања и тачног утврђивања утицаја личних наспрам
срединских фактора на умањење и губитак функционалности одраслих
особа са церебралном парализом запослених у отвореној привреди ши
ром Јапана, Андо и Уеда16 објављују резултате свог истраживања којим
је било обухваћено 122 испитаника. Сви испитаници су праћени у пе
риоду од пет година током којег је код 35% испитаника забележено зна
чајно умањење функционалности. Детаљним клиничким прегледом и
интервјуом прикупљени су подаци о функционалном статусу испита
ника, степену независности у оквиру активности свакодневног живота
и о непосредном радном окружењу. Највећи број испитаника је имао
спастичну тетраплегију и атетоидну церебралну парализу. Највећи сте
пен умањења или губитка функцион
 алних способности је забележен код
особа са церебралном парализом старијих од 40 година, као и код особа
са већ високим степеном зависности у оквиру активности свакодневног
живота. Аутори су закључили да иако су фактори који примарно потичу
од основног стања, односно церебралне парализе, првенствено одговор
ни за умањење и губитак функционалности, нису и једини који имају
утицаја на ниво функционалних способности и наглашавају да је од ве
ликог значаја и утицај, често занемариваних, срединских фактора, пре
свега оних везаних за непосредно радно окружење, што је у складу и са
другим студијама које су се бавиле предикцијом запослености код особа
са инвалидитетом.17
Истраживање здравственог и функционалног статуса жена са цере
бралном парализом, нашло се у фокусу студије Турка и сарадника.18,19
Спроведено је на узорку од 63 испитанице, особа из отворене заједнице,
односно ванинституционално смештених, старости од 20 до 74 године.
Подаци су прикупљени посебно конструисаним упитником и клинич
ким прегледом, а анализа је спроведена кроз четири елемента: а) кроз
самопроцену здравственог статуса, б) присуство придружених пореме
ћаја, ц) присуство секундарних стања и д) процену здравственог пона
шања (конзумирање алкохола и дувана, физичка активност, исхрана,
редовни период
 ични здравствени прегледи). Дистрибуција испитаница
према утврђеном клиничком облику церебралне парализе је била сле
дећа: 18 испитаница (29%) са спастичком диплегијом, 16 испитаница са
дискинезијом (25%), 11 испитаница са спастичком хемиплегијом (18%),
10 испитаница (16%) са другим облицима церебралне парализе (атакси
ја, хипотонија, мешовити облик), 7 испитаница са спастичком квадрипа
резом (11%), док код једне испитанице (2%) клиничким прегледом није
потврђена постојећа дијагноза церебралне парализе. Дакле, спастичка
диплегија и дискинезија су издвојене као најфреквентнији облици це
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ребралне парализе, док је спастицитет потврђен код 62% испитаница.
Иако је 87% испитаница себе доживљавало као здраве, 62% је изразило
забринутост за своје здравствено стање, присутно током неколико про
теклих година услед последица церебралне парализе, док је 67% испи
таница јасно означило специфичне проблеме или потешкоће, било да
су они мишићно-скелетног порекла, последица проблема са телесном
тежином или нежељених дејстава преписаних медикамената.
Као најчешћи придружени поремећаји јављају се интелектуал
на ометеност (34%), тешкоће у учењу (26%) и присуство епилепсије у
анамнези (40%). Присуство придружених поремећаја није било стати
стички значајно повезано са утврђеним клиничким обликом церебрал
не парализе (p>0.05).
Као пратећа секундарна стања наведена су она иначе присутна у
популацији особа са церебралном парализом, као што су бол (84%), де
формитети кичменог стуба и зглоба кука (59%), инконтиненција бешике
и дебелог црева (49%, односно 56%), лоша дентална хигијена (43%) и
гастроезофагеални рефлукс (28%). Као једино секундарно стање за које
је потврђена статистички значајна повезаност са клиничким обликом
церебралне парализе издвајају се деформитети зглоба кука (p=0.029),
док су сва друга секундарна стања била статистички независна (p>0.05).
Они су забележени код 24% испитаница са спастичном диплегијом, 24%
испитаница са спастичном квадриплегијом и у по 16% случајева код ис
питаница са спатичном хемиплегијом и испитаница са дискинезијом.
Физичком активношћу се редовно бавило 83% испитаница; 63% је
навело пливање, а 58% ходање као вид редовног вежбања. Бављење бар
једном физичком активношћу је било статистички независно од утврђе
ног клиничког облика церебралне парализе (p>0.05), као и од присуства
неког од придружених поремећаја; статистички значајна повезаност је
нађена у односу на деформитете кичменог стуба (p=0.0047) и деформи
тете кичменог стуба и зглоба кука заједно (p=0.018), али не и у односу на
издвојене деформитете зглоба кука (p=0.73). Најмање једном физичком
активношћу је изјавило да се редовно бави 69% испитаница са неким
од облика деформитета кичменог стуба, односно 97% испитаница без
деформитета кичменог стуба, што је забележено и код 71% испитаница
са присутним деформитетима кичменог стуба и зглоба кука заједно, од
носно код 96% испитаница без ових деформитета. Процењујући повеза
ност између вежби за повећање обима покрета и пратећих секундарних
стања, статистички значајна веза је потврђена у односу на деформитете
зглоба кука (p=0.049).
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Способност хода је имало 68% испитаница, а преко 50% је било
самостално у свим активностима свакодневног живота. Од 19 испита
ница које нису имале способност хода, њих 10 (53%) је ту способност
изгубило у неком периоду живота. Инвалидска колица као помагало
за кретање је користило 29 испитаница (46%), а готово половина њих
(45%) је у томе била самостална. Најчешће је помоћ била неопх
 одна у
активностима купања (код 30% испитаница). Статистичком анализом је
утврђена значајна повезаност између способности хода и бављења фи
зичким активностима (p=0.011), као и између коришћења инвалидских
колица као помагала за кретање и учешћа у уобичајеним физичким ак
тивностима (p=0.00029). Лоша дентална хигијена је доведена у везу са
присуством епилепсије у анамнези (p=0.03), док је статистички значајна
повезаност такође утврђена између појаве бола и присутне интелектуал
не ометености (p=0.037), као и између гастроезофагеалног рефлукса и
интелектуалне ометености (p=0.04).
Према подацима које су објавили Јансен и сарадници20, истражу
јући факторе и детерминанте погоршања функционалних способности
одраслих особа са церебралном парализом, код 44% испитаника до овог
погоршања је дошло пре 35. године живота. Као фактори од значаја
издвајају се године старости, касније проходавање и тежина неуроло
шког оштећења. Према мишљењу самих испитаника, погоршање локо
моторних функција узроковано је вишеструким негативним утицајем
хроничног бола, замора и нередовног вежбања. Погоршање се испољава
у виду поремећаја равнотеже (63%), смањена мишићне снаге (42%) и
издржљивости (42%) или комбинацијом наведених симптома, што по
сматрано са аспекта локомоције, негативно утиче на брзину ходања, мо
гућност преласка већих раздаљина и доводи до перманентне потребе за
помагалима за кретање.
Замор се често наводи као секундарно стање у популацији особа са
церебралном парализом зрелог и старијег животног доба. У поређењу са
општом популацијом, утврђена је већа стопа физичког, али не и психич
ког замора, као и тенденција раста броја особа које пријављују ово стање
са повећањем старосне доби. Пратећи фреквентност појаве замора код
различитих типова церебралне парализе, аутори закључују да не посто
ји јака повезаност између њих. Међутим, у односу на степен оштећења,
нађено је да се замор чешће јавља код особа са умереним степеном мо
торичког оштећења. Све наведено потврђује важност увиђања утицаја
које процес старења има и на појаву замора, пре свега физичког. Да
кле, чињеница је да се замор чешће јавља у старијим популацијама и да
представља једну од битних детерминанти квалитета живота.21
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Поред замора, фактор који значајно утиче на функционалност особа
са церебралном парализом у одраслом добу је бол. Према објављеним
подацима истраживања које су са циљем утврђивања природе, врсте и
обима бола спровели Шварц и сарадници22, присуство бола који траје
дуже од 3 месеца је пријавило 67% испитаника, свакодневна појава бола
је забележена код 56% испитаника, док је 53% испитаника изјавило да
је бол умереног до јаког интензитета. Најчешће жалбе су на бол у доњим
екстремитетима и лумбалном делу кичменог стуба. Као факторе који
појачавају бол испитаници су навели стрес и промене времена, док су у
факторе које умањују бол убрајали одмор и вежбе.
Упоређујући појаву мишићно-скелетног бола у популацији одра
слих особа са церебралном парализом и одраслих особа из опште попу
лације, Јансен и сарадници23 налазе да се хронични бол, као свакоднев
на појава бола у трајању дужем од једне године, јавља код 33% одра
слих особа са церебралном парализом и код 15% испитаника из редовне
популације, најчешће у пределу леђа, као и да је статистички значајно
повезан са хроничним умором, губитком функционалних способности
и нижим степеном задовољства квалитетом живота (p<0.001). У истра
живању је учествовало 406 испитаника са церебралном парализом (49%
женског и 51% мушког пола) старости од 18 до 72 године (просечне ста
рости од 34 године, SD 11.4). Дистрибуција испитаника према типу це
ребралне парализе је била следећа: 38% са хемиплегијом, 36% са дипле
гијом, 17% са дискинезијом и 8% са квадриплегијом. Забележено је да
се преваленца хроничног бола повећава према старосним групама тако
да најмање износи 18% у групи испитаника старости до 30 година живо
та, а највише 40% у групи испитаника старости преко 60 година живота,
без статистички значајне разлике у односу на пол. У контролној групи
преваленца хроничног бола која је забележена код испитаника женског
пола износи од 8% у групи старости 20-22 године живота до 31% у групи
старости 60-62 године живота, док код испитаника мушког пола изно
си од 5% у групи старости 20-22 године живота до 21% у групи старо
сти 60-62 године живота. Као факторе који појачавају бол испитаници
са церебралном парализом су навели прекомерно исцрпљивање (73%),
инактивитет (26%) и хладно време (14%), док су у факторе које умањују
бол убрајали одмор (51%), физиотерапију (49%), медикаменте (35%),
вежбање (28%) и топло време (14%).
Могућности третмана појаве бола и његовог умањена су ограниче
не. Истраживања показују да већина одраслих особа са церебралном па
рализом неће тражити стручну помоћ иако се бројним процедурама и
интервенцијама оваква појава може у великом степену ублажити. Исто
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времено, стручно особље мора бити оспособљено да прати и препозна
је невербалне знаке бола код особа са тежим степенима когнитивних
оштећења, као и са различитим облицима поремаћаја комуникације.
Свака промена у понашању, поготово у популацији старих особа са по
следицама церебралне парализе, мора бити забележена и процењена са
аспекта појаве бола.24
ДИСКУСИЈА
У овом раду су приказани резултати студија које су за свој циљ има
ле процену функционалних способности и утврђивање карактеристика
здравственог стања, утврђивање појавних облика придружених и секун
дарних поремећаја и њихове фреквентности, праћење међуутицаја при
марног стања и секундарних и придружених поремећаја, као и утврђи
вање значаја личних и срединских фактора и утицаја процеса старења
на ниво функцион
 алности одраслих особа са церебралном парализом.
Показало се да су одрасле особе са церебралном парализом попу
лација са вишеструким и комплексним проблемима и потешкоћама са
медицинског, психолошког и пре свега, социјалног аспекта, као што се
најчешће наводи у литератури.25
Што се функцион
 алних способности особа са церебралном пара
лизом у одраслом добу тиче, најупадљивије је присуство вишеструких
мишићно-скелетних проблема, који прогресивно расту са порастом ста
росне доби. Последица тога је врло често губитак способности хода код
особа које су ту способност имале до одређеног периода живота, што до
води до драконског смањења функционалне независности у свим обла
стима свакодневног функционисања. То се, у крајњој инстанци, огледа
у нижем степену задовољства квалитетом живота, а манифестује огра
ниченошћу у могућностима испуњавања животних и друштвених улога.
Као фактори од значаја за ниво функционалних способности код
одраслих са церебралном парализом наводе се, поред година старо
сти, тежина неуролошког оштећења, касније проходавање, присуство
већ високог степена зависности у дечијем и адолесцентном добу, као и
присуство придружених поремећаја. Резултати указују и на бржи развој
дегенеративних промена него што је то случај код особа исте старосне
доби из редовне популације. То је најизраженије код особа старијих од
60 година код којих долази до драматичног пада способности неопход
них за обављање и елементарних активности свакодневног живота, што
најчешће води ка институционалном збрињавању ове популације.
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Од придружених поремећаја, најфреквентнија су оштећења чула
слуха и вида, поремећаји говора, најчешће у виду дизартрија, интелек
туална ометеност, тешкоће у учењу и епилепсија. Подаци из литерату
ре указују на значајну повезаност епилепсије и клиничког облика цере
бралне парализе и директну зависност њеног присуства од степена и те
жине саме мождане лезије која је узрок церебралне парализе, при чему
је спастичка квадриплегија најчешћа форма удружена са епилепсијом,
док је спастичка диплегија најчешћа у групи особа са церебралном па
рализом без епилепсије.26,27
Здравствено стање додатно компликују секундарни поремећаји, нај
чешће мишићно-скелетни, у виду деформитета кичменог стуба и зглоба
кука, поремећаја постуре и равнотеже, присуство луксација и сублукса
ција, смањења мишићне снаге и издржљивости и појава контрактура. Од
деформитета кичменог стуба, најучесталије су сколиозе, чије присуство
није статистички значајно повезано са клиничким обликом церебрал
не парализе, за разлику од деформитета зглоба кука чије се присуство
налази у статистички значајној корелацији са спастичном диплегијом и
хемиплегијом и дискенитчким обликом церебралне парализе. Што се
контрактура тиче, резултати указују да је за њихово присуство значај
нији фактор немогућност хода него што су то облик и форма церебрал
не парализе. Поред свега наведеног, здравствени и функционални ста
тус додатно компромитују и инконтиненција бешике и дебелог црева,
гастроезофагеални рефлукс, лоша дентална хигијена, као и присуство
хроничног бола, различите локације и степена, и замора. Када је замор у
питању, евидентиран је већи ниво физичког замора код одраслих особа
са церебралном парализом у односу на општу популацију исте старосне
доби, док се то не наводи за психички замор, што је, у најмању руку из
ненађујућ, ако не и контраверзан податак.
Што се тиче субјективног утиска одраслих са церебралном пара
лизом о сопственом здравственом стању, аутори приказаних студија
наводе да њихови испитаници свој здравствени статус углавном оце
њују као задовољавајући и доживљавају себе као здраве, иако истовре
мено изражавају забринутост за своје здравствено стање у будућности.
Мишљења смо да се овакви резултати тешко могу генерализовати, с
обзиром на претходно евалуирану фреквентност и опсег придруже
них и секундарних поремећаја у овој популацији, и склонији смо да то
припишемо специфичностима одређених узорака и давању социјал
но пожељних одговора пре него реалном стању. Тим пре што су сами
испитаници апострофирали и проблеме у односу на свој здравствени
статус, који се огледају, врло често, у нередовним лекарским прегле
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дима, недоступношћу различитих потребних рехабилитационих трет
мана, недоступношћу адаптивних помагала и неадекватном опремље
ношћу медицинских установа.
ЗАКЉУЧАК
Дакле, старије особе са церебралном парализом су у повећаном ри
зику од секундарних стања као последица примарног моторичког по
ремећаја, што је у складу и са другим наводима из литературе.28 Ком
пликације првенствено погађају мишићно-скелетни систем и доводе до
различитих деформитета кичменог стуба, контрактура и патолошких
фрактура, деформитета зглоба кука као што су сублуксације и дисло
кације, али и до појаве сталног и интензивног бола. Опадање функцио
налних способности и погоршавање квалитета живота додатно умању
ју њихову независност, пре свега у активностима свакодневног живота,
што даље ограничава или онемогућава њихово укључивање у све аспек
те друштвеног живота. Поред ових, личних чинилаца, који потичу од
примарног стања, од значаја за укључивање у друштвени живот, односно
социјалну партиципацију ових особа је и утицај срединских фактора ко
ји би требало да фацилитирају учешће у социјалној средини. Повољни
средински фактори, попут физичких, социјалних и подршке у виду по
зитивних ставова без предрасуда, могу да олакшају процес социјалног
укључивања који је неопходно сагледати не само са аспекта функцио
налних способности и здравља, већ и са аспекта целокупног квалите
та живота ове популације. Андо и Уеда16 наглашавају важност радног
окружења особа са церебралном парализом, Хамал и сарадници29 зна
чај места живљења, а Милићевић и Потић30 наводе да је ниво социјалне
партиципације у директној или индиректној вези са чиниоцима из ужег
и ширег окружења, било да су они физички, друштвени, политички или
институционални.
С обзиром на хетерогеност популације особа са церебралном па
рализом, резултате презентованих истраживања треба посматрати као
оријентационе показатеље функционалног статуса и проблема у свако
дневном функционисању ове популације, уз уважавање свих утврђених
корелација које могу имати свој значај у креирању смерница за ино
вирање рехабилитационих поступака и, самим тим, подстицање и по
бољшање квалитета живота популације одраслих особа са церебралном
парализом.
Иако се церебрална парализа не сматра прогресивним обољењем
већ стањем, може се закључити да се еволуција последица свакако не
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зауставља достизањем одраслог доба. Забележено опадање функција у
свим евалуираним сферама намеће потребу за конципирањем рехаби
литацион
 их стратегија способних да одговоре на све промене које са
собом носи процес старења и оријентисаних првенствено на одржавање
функционалне независности особа са церебралном, у најостваривијој
могућој мери и у што дужем временском периоду.9
Одржавање функцион
 алне независности, нарочито способности
кретања и самосталног облачења, у што већем степену и у што дужем
временском периоду, нарочито је важно током преласка особе са це
ребралном парализом из доба адолесценције у зрело и старије одра
сло доба. Сам процес старења неминовно води ка смањењу мобилности
због чега се константно наглашава значај одржавања покретљивости. У
случајевима губитка мобилности, пажњу би додатно требало посветити
адекватној постуралној подршци са циљем превенције настанка секун
дарних оштећења локомоторног система. Правовремена и превентивна
здравствена нега је обавезујућа, било да старије особе са церебралном
парализом живе у сопственим домовима или у неком од облика заштит
ног или институционалног смештаја.
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Summary
The aim of this paper is to allocate and analyze researches which had
the assessment of functional abilities and defining of impact of the aging
process on the level of functional abilities of adults with cerebral palsy,
the determination of the forms of associated and secondary disorders and
their frequency, evaluation of interactions between primary condition and
secondary and associated disorders, as well as the evaluation of the health
status of adults with cerebral palsy, by reviewing the available literature.
The results indicate a drastic decrease of functional abilities of people
with cerebral palsy with increasing age, the presence of a numerous
associated and secondary conditions and disorders, along with the complex
interaction between primary condition, secondary and associated disorders
and environmental factors, which consequently lead to significant limitation
of functional abilities of this population. Accordingly, a very variable health
status of adults with cerebral palsy is found.
The noted decline in functional abilities and compromised or
constrained functional independence of adults with cerebral palsy, impose
the need for designing of rehabilitation strategies which could respond to
the changes brought by the aging process itself, and to all the individual
needs of this vulnerable population.
Key words: cerebral palsy, functional abilities, adults, aging.
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Стручни чланак

Саветодавни рад са породицом
детета са ометеношћу
које трпи вршњачко насиље
Сања Димоски
Факултет за специјалну едукацију у рехабилитацију, Београд
Овај рад се бави проблемом трпљења вршњачког насиља деце са ометено
шћу у школским условима. Дат је приказ проблема вршњачког насиља као и
специфичности ове појаве када су жртве деца са ометеношћу. Истраживања
показују да су ова деца процентуално чешће жртве вршњачког насиља од деце
без ометености. Циљ рада је покретање ове важне теме, као и давање смер
ница за саветнодавни рад са породицом. У процесу превазилажења последица
које вршањчко насиље оставља на жртву, важну улогу има породица. Јадан од
начина сарадње школе и породице је саветовање са породицом дета са омете
ношћу које трпи насиље. Саветовање са породицом се одвија кроз начела која
се користе у пракси која су у раду дискутована.
Кључне речи: вршњачко насиље, деца са ометеношћу, саветодавни
рад са породицом;

Улога вршњака и вршњачко насиље
Знања из области психологије личности, развојне и социјалне пси
хологије потврђују значај улоге вршњака као фактора социјализације.
Неки од истакнутих аутора прошлог века (Фројд, Ериксон, Пијаже, Ви
готски) истицали су значај утицаја социјалних група на развој лично
сти, што је дало основу за започињање истраживања дечијих вршњачких
група тридесетих година прошлог века (Ladd, 1999). Рот (2006) сматра
да је место вршњачке групе, по значају, одмах после утицаја родитеља,
односно породице, а испред утицаја учитеља и осталих васпитача. Ути
цај вршњачке групе на социјализацију појединца динамично се мења у
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односу на узраст, достижући свој врхунац у адолесценцији. Многа ис
траживања показују повезаност вршњачког позиционирања адолесцен
та са његовим академским, бихејвиоралним и психолошким карактери
стикама (Ollendick at al, 1992; Wentzel & Asher, 1995). Утицај вршњачке
прихваћености као индикатора социјалне компетиције и прилагођено
сти врши утицај и на пољу когнитивног развоја и академских постигну
ћа (Wentzel, 1991; O’Neil, 1997; Welsh, 2001). Утицај вршњака значајан
је и за процесе формирања и одржавања самопроцене, самопоштовања
и генералне слике појединца о себи.
Разни аутори на разне начине дефинишу вршњачко насилно пона
шање, посматрајући овај феномен, присутан колико и сам процес орга
низованог образовања, из угла различитих научних дисциплина (развој
на психологија, педагогија, психологија група). Једно од првих и позна
тијих одређења врњачког насиља дао је Олвеус (Olweus) који је 70-тих
година прошлог века скренуо пажњу научне и стручне јавности на овај
проблем и својим емпиријским истраживањима стимулисао развој ове
области. По овом одређењу вршњачко насиље је појава када један или
више вршњака трајно и учестало излаже малтретирању једног или више
ученика.
Вршњачко насиље може бити: вербално (називање погрдним име
нима, ругање, добацивање), физичко (ударање, гурање, отимање, уни
штавање ствари) и социјално (оговарање, избегавање, ширење гласина
и лажи, изоловање). Неки аутори (Baldry, 2003) истичу разлику између
директног и индиректног насиља, а неки наглашавају реактивни тип на
сиља који је последица виктимизације и представља наслилан одговор
на њу (Беале & Сцотт, 2001).
Свако наслино понашање подразумева два учесника: насилника и
жртву, али је неизос таван и контекст дешавања, улога сведока и утица
ји које насиље има на њих, као што то апострофира Dake at al. (2003).
Овај рад бави се жртвама вршњачког насиља, те дајемо одређење жртве,
и то као детета које је трајно и учестало изложено негативним поступ
цима од стране једног детета или групе деце. Пролонгирана изложеност
вршњачком насиљу може условити проблеме на плану школовања (Ро
бертс & Цоурсол, 1996), ниског самопоштовања , усамљености и пробле
ма у интерперсоналним односима (Boulton & Smith, 1994), депресије
(Seals & Young, 2003) и анксиозности (Slee, 1994; наведено према: Глум
бић и сар. 2007). Деца која су подложна позиционирању у улогу жртве
имају ниже самопоштовање него остали вршњаци (Andreou, 2001;) и
обично су несигурнији и анксиознији од остале деце (Hawker & Boulton,
2000; Olweus, 1998). Она се често осећају усамљено, без правих пријате
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ља у школи (Olweus, 1993; Smith, Sue & Madsen, 2001; наведено према:
Kristensen & Smith, 2003).
Плут и Попадић (2007) сматрају важним реаговања ученика и од
раслих који раде у школи на вршњачко насиље. Обимно истраживање у
оквиру програма за борбу против насиља, који је 2005. године покренуо
УНИЦЕФ, спроведено на 25.056 ученика из 71 школе у Србији показују
да ученици недоследно реагују на насиље. Половина испитаника спрем
на је да у евентуалном случају насиља тражи помоћ других. Али, друга
половина испитаника би на насиље узвраћала агресијом или понизно
шћу, што свакако подстиче даље насиље.
Деца са ометеношћу као жртве
вршњачког насиља
Још су Ериксон (Erikson) и Саливен (Sullivan) истакли проблеме на
плану развоја личности који су последица недовољне прихваћености вр
шњака. Деца са ометеношћу, како показују истраживања, имају пробле
ме у социјалном функцион
 исању, мање су прихваћени од стране врша
њака и имају ниске социјалне статусе у групи, што се углавном доводи
у везу са тешкоћама у комуникацији и смањеном емпатијом (Kavale &
Forness, 1996). Мада развој социјалних интеракција деце са ометено
шћу и деце без ометености прати исти ток и одликују сличне карактери
стике, њихово социјално вршњачко понашање показује низ специфич
ности . Оне се тичу свих фаза социјалне комуникације, од започињања
интеракције, за коју деца са ометеношћу не поседују социјалне вештине,
преко одржавања интеракција, па све до искључења из релација које им
нису пријатне. Када се деца са ометеношћу и деца без ометености нала
зе у истој групи, њихови односи су неравноправни, јер деца без омете
ности имају тенденцију да усмеравају и контролишу активност вршњака
са ометеношћу и да се понашају покровитељски, попут одраслих особа
(Гашић-Павишић, 2002). Како наводи ова ауторка (2002) социјална ком
петиција и успех у остваривању социјалних односа су у узајамној вези,
те, када се ради о деци са ометеношћу, њихова смањена социјална ком
петиција може бити и узрок и последица претходне социјалне интерак
ције са вршњацима.
Негативни социјални статус деце са ометеношћу изражен је у низу
манифестација које испољава вршњачка група и крећу се од изолације,
па све до имплицитног или експлицитног наслиног понашања. Истражи
вања (Димоски, 2011.) показују да деца изражавају негативније ставове
према деци са ометеношћу од њихових родитеља, што се тумачи мањим
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социјалним моделовањем дечијих одговора у односу на одрасле који се
нужно понашању конформистички.
Социјална позиционираност деце са ометеношћу у групи вршњака
детерминисана је низом фактора везаних за, с једне стране, особено
сти деце са ометеношћу (особне личности, тип ометености) и, с друге,
социјалних фактора везаних за тип групе, школски систем, хомогеност
групе, информисаност о ометености и сл. Особине личности као што су
екстраверност, емоционална интелигенција, иницијативност погодују
развијању вишег социјалног стауса како код деце са, тако и код деце
без ометености. Тип ометености је у вези са начинима на које се особе
са ометеношћу перципирају. Одрасле особе без ометености, као и деца
без ометености, сматрају да су телесна инвалидност и ментална заоста
лост најтеже врсте ометености, док глувоћу сматрају најлакшом (Радо
ман,1995; Димоски, 2011). Независно од врсте ометености, многа ис
траживања потврђују учесталост трпљења вршњачког насиља од стране
деце са ометеношћу (нпр. Carter & Spenser, 2006; Sullivan & Knuston,
2000; Horwood, 2005; Mepham, 2010), мада налази истраживања по овом
питању нису једнозначни. Истраживања показују (Norwich & Kelly, 2004)
да деца са ометеношћу која прате специјалне програме школовања трпе
више вршњачког насиља од деце која прате редовне школске програме,
али и да деца са ометеношћу у редовним школским програмим трпе на
сиље вршњака у већем обиму од друге деце (Martlew & Hadson 1991; Na
buzoka & Smith, 1993; Thompson, Whitney & Smith 1994; наведено према
Carran & Kellner, 2009).
Улога породице деце са ометеношћу у превазилажењу трпљења
вршњачког насиља и саветодавни рад са породицом
Превазилажење вршњачког насиља је проблем који захтева сложен
ангажман различитих друштвених фактора, а започиње квалитетном и
систематски испланираном превенцијом за коју се сматра да даје више
ефеката од превазилажења последица које овај проблем оставља. Факто
ри који су укључени како у превенцију, тако и у превазилажење последи
ца тичу се самог насилника, жртве, њихових породица, ужег окружења,
као и третнутно присутних друштвених кретања (норме,вредности, за
кони, школски систем и тд.). Од фундаменталног значаја је и координи
саност позитивних дејстава свих наведених фактора.
Један од програма превенције наслиног понашања који је на Запа
ду дао успешне резултате тиче се увођења превентивних програма као
интегралних делова стандардних школских програма (Shariff, 2005).
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Овакви програм смањују негативну перцепцију деце која су на неки на
чин различита, па тако и деце са ометеношћу. С друге стране, правил
но третирање и редуковање насилног понашања на раном узрасту води
смањењу вероватноће да ће се оно појављивати у адолесценцији (Allen,
2010.), И обратно, изостанак интервенција повећава вероватноћу њего
вог интензивнијег и дуготрајнијег јављања. Значајна ставка у борби про
тив вршњачког насиља је и информисаност на свим нивоима, што има
нарочит значај када су жртве деца са ометеношћу.Вршњачко посредова
ње такође даје добре резултате.
Упркос савременом тренду охрабривања родитељског учешћа у
школи, развоја сарадње између родитеља и школе и генералних трендо
ва који стимулишу ову сарадњу, када се пређе на ниво разматрања овог
односа у реалним дешавањима (Половина, 2007) увиђа се да је сарадња
ова два фактора недовољна. Таква, недовољна сарадња школе и родите
ља присутна је у на пољу решавања питања вршњачког насиља у школи,
а нарочитно насиља над децом са ометеношћу.
Када се ради о потенцијалима породице у решавању овог пробле
ма, на њену улогу се рачуна, углавном, у процесу отклањања насиља и
психолошких последица трпљења насиља. Форме укључења породице
у решавање питања трпљења вршњачког насиља над децом са ометено
шћу у школи могу бити разнолике (сарадња са учитељем, разредним
старешином, сарадња са стручним тимом, саветодавне форме рада).
Ипак, оне се у пракси, у нашој средини мало користе, како у инклу
зивним формама образовања, тако и у оним везаним за специјално
школство. Овај рад има за циљ покретање ове важне теме, као и дава
ње смерница за саветнодавни рад са породицом детета са ометеношћу
које трпи насиље.
Саветодавни рад са родитељима детета са ометеношћу које трпи вр
шњачко насиље потребно је вршити у институцији, а спроводи га добро
едукован стручњак који би требало да познаје дете и контекст вршњач
ког насиља. Циљ оваквог рада је развијање или јачање добре интеракци
је између родитеља и детета са ометеношћу, као и између родитеља и
школе што је значајан предуслов за квалитетно превазилажење вршњач
ког насиља.
Саветовање са родитељима детета са ометеношћу које трпи вршњач
ко насиље зависи од низа околности које су везане за дужину и тип вр
шњачког насиља. Сматра се да је најтежи корак у превазилажењу овог
проблема само започињање са решавањем проблема јер су отпори да се
ситуација мења значајни и тичу се насилника који немају мотивацију
да мењају своје неадекватно понашања, жртве која је у страху од даљег
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злостављања, али и родитеља који често неад
 екватно реагују на проблем
(минимализирање или агресивни одговори).
Принципи саветодавног рада са породицом на решавању овог про
блема тичу се неколико важних начела која се користе у процесу прева
зилажења овог проблема. Навешћемо их са кратком дискусијом сваког
од начела:
Кроз саветодавне форме рада родитељима треба приближити ва
жност социјалног статуса детета са ометеношћу у заједници вршњака
за његов социјални, емоционални, па и школски успех. Такође, потреб
но је упутити их у природу индикатора који говоре о датом социјалном
статусу као што су позиви од стране вршњака на заједничке активности
(слободно време, рођендани), односно одсуство истих, искључености из
комуникација (facebook, смс поруке и сл.). Наговештаје проблема веза
них за социјални статус детета, потребно је да родитељи озбиљно схвате.
Упркос евентуалном субјективном претеривању у доживљају трпље
ња насилног понашања од стране детета са ометеношћу (нпр. преувели
чавање моћи насилника), родитељ треба да изрази поверење детету које
трпи насиље. Сматра се да је један од честих разлога прећутикивања
злостављања од стране жртве њен доживљај да јој се неће веровати.
Комуникација између родитеља и детета са ометеношћу које трпи
вршњачко насиље треба да буде увремењена и прилагођена дететовим
потребама за поверавањем. Уколико изостаје оваква потреба детета,
уколико дете не показује жељу за поверавањем потребно је стрпљиво
сачекати погодну ситуацију. Погрешно је пожуривати или на неки други
начин вршити притисак на дете да се поверава.
У ситуацијама дететовог поверавања, родитељ треба да шаље јасну
поруку о сопственој стабилности, избегавајући сваке наговештаје пани
ке или неке друге врсте неадекватног реаговања. У супротној ситуац
 ији,
дете ће прећутикивати проблем из потребе да сачува родитеља стресне
ситуације или да би избегло њихове даље неад
 екватне потезе. Неадке
ватне реакције родитеља могу да изазивају осећање кривице код детета
које себе сматра узроком проблема.
Неопходно је избегавање окривљивања детета за ситуацију трпљења
насиља. Погрешно је претопостављати да дете само индукује агресивно
понашања вршњака, а нарочито вербално окривљивање детета за ово. Де
те не треба кртиковати, чак и када је приметно његово провокативно неа
декватно понашање (плакање, тужакање наставницима, напади беса и сл.)
Најбољи начин да се избегне индукавање осећања кривице код дете
та са ометеношћу које трепи насиље је јасно експлицирање онога ко је
крив за насиље, а то је насилник или насилници. Потребно је да родитељ

САВЕТОДАВНИ РАД СА ПОРОДИЦОМ ДЕТЕТА СА ОМЕТЕНОШЋУ КОЈЕ ТРПИ ...

163

објасни детету природу насилног понашања и чињеницу да наслиници
имају потребу да буду насилни и да атрибути жртве за насилника нису
важни. Такође, препоручује се да родитељ ради на развоју реалног са
гледавања насилника код детета са ометеношћу, истучући његову појав
ну моћ и суштинску неадапитраност
Родитељи не би требало да код детета са ометеношћу развијају ла
жну наду о брзом и лаком превазилажењу проблема. Чињеница је да
ова деца фрквентније трпе вршњачко насиље и да је ово детерминисано
различитим факторима. Потребно је омогућити детету да верује да ће
процес решавања овог проблема, уз помоћ родитеља и школе омогућити
детету безбедно окружење. Није добро да родитељи негирају озбиљност
насиља које се трпи, нити да минимализира последице које може оста
вити на дете.
Родитељи треба да покажу део својих аутентичних осећања јер ће
то омогућити детету да и оно испољава своја. Родитељи треба да покажу
веру у могућност решавања проблема у заједништву са школом, оста
лим вршњацима или родитељима деце која врше насиље. Потребно је
ситимулисати партнерство између свих инстанци релевантних за реша
вање проблема трпљења насиља, па тако и јачање партнерства са сами
ми дететом.
Закључак
Проблем вршњачког насиља које се спроводи над децом са омете
ношћу нужно је решавати на различитим нивоима (од индивидуалног
приступа жртви и насилнику, преко саветодавних форми рада са роди
тељима, партенрства родитеља и школе, рада са вршњацима, па све до
општих друштвених фактора контекста у којем се дешава вршњачко на
сиље). Овај проблем је утолико сложенији када се ради о деци са омете
ности због њихове повећане вулнерабилности на психолошке тешкоће,
као и због њиховог слабог социјалног позиционирање. Сарадња са поро
дицом је неопходна у превазилажења овог проблема. Саветодавни рад
са родитељима је једна од пожељних форми рада на решавању трпљења
насиља детета са ометеношћу. Начела саветодавног рада помажу струч
њацима у пракси који се сусрећу са овим проблемима како у инклу
зивним формама образовања, тако и образовању везаном за специјалне
школе.
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Counseling with the family of a child with disabilities
who experiences bulling
SANjA DIMOSKI
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Summary
This work deals with the problem of bullied children with disabilities in
schools. The description of the problem is presented as well as the specific
issues of this phenomenon when victims are children with disabilities.
Researches show that these children are more often victims of bulling
than children without disabilities. The aim of this work is to open up this
important subject, as well as to give instructions for counseling with a
family. In the process of overcoming the effects that bulling has on victims,
a family has a very important role. One of the ways for cooperation between
school and a family is counseling with the family of a child with disabilities
who experiences bulling. Counseling with family is done according to
principles which are used in practice and which are discussed in this work.
Key words: bulling, children with disabilities, counseling with a family
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АСПЕКТИ ТИМСКОГ РАДА ДЕФЕКТОЛОГА
У ШКОЛИ
Марина Радић Шестић, Биљана Милановић Доброта,
Весна Радовановић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Подручје рада дефектолога је свеобухватно и комплексно, тако да је
готово немогуће обављати га успешно и квалитетно без сарадње са струч
њацима тангентних струка. Дефектолог као члан неког тима највише је
заступљен у тимовима који функцион
 ишу у васпитно образовном раду особа
са ометеношћу. У том контексу циљ рада је да утврди како запослени дефек
толози перципирају себе као члана школских тимова. Узорак је чинило 120
дефектолога, олигофренолога (Н= 65) и сурдолога (Н= 55), оба пола, старо
сне доби од 25-60 година. Коришћени инструмент је Упитник о аспектима
тимског рада (Коболт, 2007) који рефлектује мишљење и ставове запосле
них о функционисању тима кроз шест аспеката. Добијени резултати су, са
високом статистичком поузданошћу (п≤0.000), показали да 74% испита
них дефектолога веома позитивно перципира своје улоге и одговорности у
тиму као и спремност да се и даље тимски развијају. Разлике међу олигофре
нолозима и сурдолозима нису пронађене, док се као статистички значајном
разликом према полу показао аспект идентитета, окружења и понашања у
којима су особе женског пола биле задовољније. Највеће статистичке разлике
су утврђене међу старосним групама испитаника. Старији испитаници су
задовољнији сегментима који обухватају окружење у коме раде, за разлику
од најмлађих дефектолога који још увек трагају за својим професионалним
идентитетом и позицијом у тиму.
Кључне речи: дефектолог, аспекти, тимски рад
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УВОД
Концепт тимског рада1 није нов, јер нас тимови окружују вековима
почев од племенских заједница у којој су улоге биле неписане, али ја
сно познате. Развојем и модернизацијом друштва људи су се отуђили,
али последњих деценија, а нарочито са развојем менађжмента, дошло
се до сазнања да често кључ успеха лежи у тимском раду. Све се више
препознаје важност тимског рада који своје циљеве поставља испред ин
дивидуалних.
Под тим се не мисли да тимски рад имплицира губљење индивиду
алности, нити се доводи у питање способност појединца, већ напротив.
Сврха тимског рада није у уједначавању полазишта, него у осветљавању
проблема из различитих перспектива и позиција на начин да се уважа
вају различита гледишта било различитих стручњака, било стручњака
исте струке. Стога, тимски приступ подразумева висок ниво интерак
ције међу члановима како би креативно генерисали нове идеје и реа
лизовали важне циљеве, што се може закључити из дефиниција разних
аутора.
Реч тим може се разумети као акроним за енглеску реч TEAM: Т–
together-заједно, Е–everyone-свако, А-achieve-постиже, М-more-више
(Коболт, Жижак, 2007). Francis и Young (1979) су на уму имали идеал
ни тим када су га описали као скуп људи који своју енергију усмеравају
на остваривање заједничког циља. Сличне дефиниције тима налазимо и
код других аутора. Аннет и Стантон (2000) дефинишу тим као групу чи
ји чланови деле исти циљ који су заједнички поставили. Jonson i Jonson
(2006) наводе да се тај појам односи на низ интерперсоналних интерак
ција структуираних на начин да се постигне успостављени циљ. Перков
(2009) описује тим као скуп људи с комплементарним вештинама, који
су подједнако одани и посвећени заједничком циљу и смислу рада, као
и приступу решавања проблема при чему постоји снажан осећај узајам
не одговорности. Белбин (1993) је детаљније анализирала појединачне
улоге чланова тима и дошла до закључка да на њих утичу: лична обележ
ја, когнитивне способности, вредности и мотивација, чиниоци из непо
средног окружења, радно искуство и раније научене социјалне улоге. На
тај начин се у тимској улози одражава појединачна припадност групи,
1

Рад је настао у оквиру пројекта Креирање протокола за процену едукативних
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријуми за израду индивидуалних
образовних програма, носилац пројекта Министарство за науку и технолошки развој,
Београд, бр. одлуке 179025.
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заинтересованост за посао, способност реализације нових идеја, начин
изражавања мишљења, знања стечена кроз формално и неформално
образовање, креативност, спретност и други потенцијали. (Коболт, Жи
жак, 2007). Да би деловање радног тима било успешно неопходне су од
ређене компетенције које су према Никићу (2004) темељ тимског рада:
емпатија, сарадња и заједнички труд, отворена комуникација, поставља
ње јасних норми и очекивања, самосвест и самокритичност, иницијати
ва и проактиван став према решавању проблема, самопоуздање и моти
вација тима, флексибилност у начину обављања заједничких задатака,
организацијска свест и доношење праве одлуке.
У литератури се наглашава да и поред доброг планирања и страте
гије рада понекад долази до проблема у функционисању, односно да се
могу јавити проблеми због лоших међуљудских односа, лоше комуни
кације, селективног примања информација, техничких питања али и
многих других интерних и екстерних фактора. Streeck (1997) пише да
је динамика односа у тиму израженија што су ,,корисници’’ захтевнији,
са сложенијим проблемима, а посебно када су у питању деца. Због тога
Bennett, Rolheiser-Bennett & Stevahn (1991) наводе социјалне вештине
потребне за рад у тиму: подједнако учешће свих чланова, охрабривање
других, критиковање идеја, а не људи, интегрисање идеја у једну стра
тегију, активно слушање, признавање вредности других, изражавање не
вербалне подршке, поштовање свих чланова гупе, самоконтрола пона
шања, описивање осећања и још много других.
Дефектолог и тимски рад
Дефектолози су оспособљени да користе своја знања и вештине за
рад са децом и омладином различитих типова и нивоа ометености, у
превенцији, детекцији, дијагностиковању, хабилитацији и рехабилита
цији, евалуацији, васпитању и образовању, професионалном оспосо
бљавању и запошљавању. Дефектолог као стручњак за рад са особама са
различитим врстама ометености (интелектуална ометеност, глувоћа и
наглувост, слепоћа и слабовидост итд.) у свим развојним фазама и ета
пама живота особа са ометеношћу преузима улогу и одговорност у тиму
како би се добио и одржао холистички пристип који је услов успешне
социјалне укључености ових особа. С обзиром да дефектолог може ра
дити у образовним и здравственим институцијама, институцијама за со
цијални рад, професионалну оријентацију и предузећима која запошља
вају особе са ометеношћу, подручје рада дефектолога је разноврсно и
комплексно. У зависности од потреба детета са ометеношћу дефектолог
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треба да буде спреман да сарађује са стручњацима различитих профила
(лекар, психолог, педагог, учитељ, наставник, социјални радник и др.).
Са инклузијом деце са ометеношћу у редован систем образовања де
фектолог није само стручњак у школама за децу са ометеношћу већ и у
редовним школама. Различити модели инклузивног образовања имају
различите захтеве од дефектолога, који зависе од тога како тече тран
зитивни процес ученика са ометеношћу од специјалне школе (школе за
децу са ометеношћу) ка типичној образовној средини. Поред тога, де
фектолог је усмерен на активну сарадњу са учитељима, наставницима и
другим члановима школског тима. Сарадња је кључна реч која повезује
све чланове тима како би остварили заједнички циљ тј. интеграцију де
це са ометеношћу (Pugach, Johnson, 1989). У том смислу, неопходно је
да су заједничка веровања, активности и приниципи деловања школског
тима добро артикулисани и да подједнако важе у интерним (школи) и
екстерним условима (локалној и широј заједници) (Peters, 2004).
Циљ рада
Имајући у виду чињеницу да је дефектолог у свом раду усмерен на
сарадњу са стручњацима различитих профила, способности за тимски
рад су неопходне из више разлога. Прво, оне омогућавају свестрани
приступ и подршку детету са ометеношћу, и друго, мултидисциплнар
ност омогућава развој и перманентно унапређење теорије и праксе сва
ке научне области понаособ и науке у целини. Општи циљ истраживања
је утврдити како дефектолози (олигофренолози, сурдолози) перципи
рају себе као чланове тима у школама у којима су запослени. Посебни
циљеви су утврдити да ли постоји дистинкција међу а) дефектолозима
различитих усмерења тј. олигофренолога и сурдолога, и ако постоји у
чему се она огледа, б) испитаницима различите старосне доби, и ц) ис
питаницима мушког и женског пола.
МЕТОД РАДА
Узорак
Истраживање је обухватило 120 испитаника оба пола ( 99 или 82,5%
женског пола и 21 или 17,5% мушког пола тј.17,5%) старосне доби од
25 до 60 година. Неуједначеност узорка по полу је последица фемини
зације професија дефектолога која је традиционално присутна. Доми
нација једног пола у професији је присутна и код наставника, учитеља,
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машинских инжењера и др. Узорком су обухваћени дефектолози две
уже научне области или смера (65 или 54,20% олигофренолога и 55 тј.
45,80% сурдолога) који су запослени у школама за основно и средње
образовање лако интелектуално ометених и глувих и наглувих ученика
на територији Београда.

46-60

16

21

36-45

20

21

25-35

19

23

0

20

37

41

42

40
сурдо смер

60
олиго смер

80

100

укупно

Графикон 1. Дистрибуција узорка према ужој научној области
дефектолога и старосној доби

Узорак чини 42 или 35% испитаника старосне доби од 25 до 35 годи
на, 41 или 34,2% испитаника од 36 до 45 година и 37 или 30,8% испита
ника од 46 до 60 година. Дистрибуција узорка према ужој научној обла
сти дефектолога и старосној доби указује да је укључено 23 или 19,2%
олигофренолога (стручњак који ради са децом с тешкоћама у ментал
ном развоју) старосне доби од 25 до 35 година и исти број олигофре
нолога (21 или 17,5%) старосне доби од 36 до 45 година и од 46 до 60
године. Сурдолога (стручњак који ради с глувом и наглувом децом) ста
росне доби од 25-35 година има 19 или 15,8%, 20 или 16,6% сурдолога
старосне доби од 36 до 45 и 16 или 13,3% сурдолога од 46 до 60 година
(графикон 1).
Мерни инструмент
За потребе истраживања коришћен је Упитник о аспектима тим
ског рада (Коболт, 2007) са 60 тврдњи дихотомног типа које рефлектују
мишљење и ставове запослених о функционисању тима кроз шест аспе
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ката (табела 1), а резултати се обрађују за појединачна подручја и упит
ник у целини.
Табела 1. Аспекти и димензије тимског рада
Аспекти:

Димензије које процењује

1.

Окружење

Величина тима, деловање на промене у окружењу, позна
вање метода групног рада, свесност улоге унутар тима, све
сност квалитета односа са сарадницима ван тима, презен
тација својих идеја, комуникација на заједничким састан
цима, добра организација састанака

2.

Понашања

Међусобно поштовање и подршка унутар тима, заједнички
рад, блискост, поштовање правила сарадње, координирани
рад, позитивна атмосфера, међусобно поверење и похвале

Способности

Отвореност у комуникацији и идејама за рад, утврђивање
препрека у раду, заједничко решавање конфликта, међу
собно познавање, креативност у раду, свесност да смо за
једно јачи, планирање и организација

Вредности

Поштовање аутономије чланова тима, нема нерешених су
коба, међусобна повезаност, учење један од другог, разме
на мишљења, пратити вођу и бити вођа, заједничка увере
ња, афирмација тима

5.

Идентитет

Усклађивање личних са заједничким циљевима, индивиду
ални развој, подела задатака и улога, значај рада, пошто
вање различитих способности и талента, повезаност, толе
ранција на различитост

6.

Смисао

Развој тима, усклађеност личних и тимских визија, зајед
нички допринос, утицај међусобних односа на рад, дожи
вљај значаја тимског рада у ширем друштвеном значењу,
користи од тимског рада ван установе

3.

4.

Статистичка обрада података
Приликом обраде података користили смо методе дескриптивне
статистике (фреквентност, аритметичка средина, стандардна девијаци
ја), мере корелације и непараметријске тестове (Цхи-сqуаре тест, Кру
скал-Wаллис и Фриедман тест).
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
Тим треба да буде одговоран за планирање, имплементацију, упра
вљање и вредновање свих активности у школи. Постоји много врста ти
мова и тимског рада, може бити евалуациони или тим за процену, тим
за индивидуалне образовне програме, транзитивни тимови, тимови за
функционалну процену понашања итд. Сваки од наведених тимова зах
тева адекватну сарадњу чланова унутар тимова и сарадњу различитих
тимова у циљу напредовања ученика са ометеношћу у свим областима
(на академском, психофизичком, психосоцијалном нивоу).
Помоћу Фриедмановог теста је утврђено да добијени резултати има
ју изуз етно висок степен поузданости (Friedman, χ² = 23207, дф 5, п≤
0.000). Вредности глобалног скора крећу се у распону од 16-59 поена
(АС=45,18, СД=9,65) према којим је формирано пет категорија испита
ника: Прва категорија испитаника чији су скорови до 20 поена највише
одступају од тимског рада, до пете категорије чији се глобални скорови
крећу у распону од 51-60 поена, који су веома задовољни како својим
статусом у тиму тако и функционисањем тима коме припадају. Дистри
буција дефектолога у односу на пет категорија (АС=3,98, СД=0,96) при
казана је на графикону 2 .

просечно
олигофренолози
сурдолози

Графикон 2. Вредности глобалног скора према категоријама
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Вредности глобалног скора према категоријама указују да дефек
толози имају тимски, односно колективни дух будући да је највећи број
испитаника, њих 48 или 40% достигло врло добар ранг, а 41 или 34,2%
одличним скором перципира свој положај у тиму и задовољство тимом
са којим ради. Упркос чињеници да се тимски рад дефектолога не може
одвијати по идеално теоријски замишљеним моделима у контексу ор
ганизације васпитно образовног рада, ови резултати показују значајну
професион
 алну одговорност у структуирању рада.
Табела 2. Корелације аспеката тимског рада

Окружење

Понашање

Способности

Вредности

Идентитет

Смисао

Окружење

Понашање

Способности

Вредности

Идентитет

Смисао

1

.593(**)
.000
120

.439(**)
.000
120

.614(**)
.000
120

.488(**)
.000
120

.388(**)
.000
120

1

.770(**)
.000
120

.768(**)
.000
120

.633(**)
.000
120

.540(**)
.000
120

1

.768(**)
.000
120

.548(**)
.000
120

.557(**)
.000
120

1

.577(**)
.000
120

.470(**)
.000
120

1

.609(**)
.000
120

р
п
Н

120

р
п
Н

.593(**)
.000
120

120

р
п
Н

.439(**)
.000
120

.770(**)
.000
120

120

р
п
Н

.614(**)
.000
120

.768(**)
.000
120

.768(**)
.000
120

120

р
п
Н

.488(**)
.000
120

.633(**)
.000
120

.548(**)
.000
120

.577(**)
.000
120

120

р
п
Н

.388(**)
.000
120

.540(**)
.000
120

.557(**)
.000
120

.470(**)
.000
120

.609(**)
.000
120

1
120

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Добијени резултати у табели 2 указују да постоји статистички зна
чајна повезаност свих аспеката тимског рада дефектолога (п≤0,01). Мо
жемо претпоставити да су дефектолози задовољни тимским радом и ор
ганизацијом унутар школа у којима раде, као и да корелација сваког
појединачног аспекта тимског рада детерминише њихову перцепцију о
глобалној слици коју имају о свом тиму.
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Табела 3 – Однос олигофренолога и сурдолога према тимском раду
окружење
Х
Дф
п

0,229
1
0.632

понашање способности вредности идентитет

0,094
1
0.760

0,054
1
0.816

1,145
1
0.285

смисао

0,017
1
0.897

0,015
1
0.902

На основу Kruskal-Wallis теста је утврђено да у глобалу не постоји
разлика између олигофренолога и сурдолога према тимском раду (табе
ла 3). Односно, разлика није евидентирана ни у једном аспекту тимског
рада које смо процењивали. Резултати указују да самоусмеравање особе
у различите уже научне области специјалне едукације и рехабилитације
не утиче на однос према тимском раду.
Табела 4. Утицај старосне доби на тимски рад
Аспекти
тимског рада

Старосна
доб

N

Mean Rank

H

df

p

Окружење

25-35
36-45
46-60

42
41
37

49.93
62.00
70.84

7.439

2

0.024

Понашање

25-35
36-45
46-60

42
41
37

56.71
67.87
56.64

2.898

2

0.235

Способности

25-35
36-45
46-60

42
41
37

58.23
71.23
51.19

6.977

2

0.031

Вредности

25-35
36-45
46-60

42
41
37

55.35
70.60
55.16

5.387

2

0.068

Идентитет

25-35
36-45
46-60

42
41
37

48.26
73.74
59.72

11.633

2

0.003

Смисао

25-35
36-45
46-60

42
41
37

50.98
66.37
64.81

5.033

2

0.081

Анализом табле 4 је утврђено да су аспектом окружења (п=0,024)
највише су задовољни старији испитаници (46-60 година) који се нала
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зе у фази стабилних и утвђених позиција, свесни својих и туђих улога и
односа унутар организације. Млађи дефектолози су најмање задовољ
ни овом облашћу што је разумљиво због периода адаптације на радно
место, тражења сигурности као и анализе различитих професионалних
очекивања. Испитаници средње доби (36-45 година) проценили су под
ручје идентитета (п=0,003) највишим рангом, за разлику од млађих који
још увек немају осећај повезаности, доживљај јасне улоге и статуса у
тиму као ни освешћеног значења свог рада и рада своје групе. Аспект
способности процењује планове и различите начине креативности ко
је се користи у заједничком раду у циљу превазилазења препрека. Не
треба се чудити што су у овом сегменту (п=0,031) старији испитани
ци перципирали своје способности нижим скором, свесни чињенице о
предстојећем завршетку радног века, док су испитаници средње доби
најот воренији за нове идеје, могућности заједничког рада, те сматрају
да могу пронаћи снаге која ће им омогућити лакше решавање професи
оналних изазова.
Табела 5 – Утицај пола на тимски рад
Аспекти
тимског рада

пол

N

Mean
Rank

H

df

p

Окружење

мушки
женски

21
99

40.02
64.84

9.084

2

0.003

Понашање

мушки
женски

21
99

45.57
63.67

4.864

2

0.027

Способности

мушки
женски

21
99

50.21
62.68

2.306

2

0.129

Вредности

мушки
женски

21
99

51.48
62.41

1.758

2

0.185

Идентитет

мушки
женски

21
99

38.21
65.23

10.890

2

0.001

Смисао

мушки
женски

21
99

48.43
63.06

3.160

2

0.075

Иако је узорак диспропорцион
 алан према полу, Kruskal-Wallis те
стом је утврђена статистички значајна разлика у појединим области
ма. Највећа статистичка значајност постигнута је у аспекту идентитета
(п=0,001), окружења (п=0,003) и понашања (п=0,027) при чему су особе
женског пола задовољније функцион
 исањем у овим областима од осо
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ба мушког пола. С обзиром да је феминизација професије дефектолога
традиционално присутна, а нарочито евидентна у васпитно образовним
установама за децу и младе са ометеношћу, овакви резултати су и оче
кивани.
ЗАКЉУЧАК
Резултати истраживања указују да 74% испитаних дефектолога ве
ома позитивно перципира своје профилисане улоге и одговорности у
тиму као и спремност да се и даље тимски развијају.
Разлике међу дефектолозима различитих усмерења (олигофрено
лози и сурдолози) нису пронађене, али будућа истраживања треба да
укључе и друге стручњаке с којима дефектолози најчешће сарађују
(психолози, социјални радници, учитељи, наставници предметне наста
ве) како бисмо утврдили разлике у наведеним аспектима тимског рада.
Иако је у истраживању била неравномерна заступљеност испитани
ка према полној структури ипак се као статистички значајном разли
ком показао аспект идентитета, окружења и понашања у којима су особе
женског пола биле задовољније.
Највеће разлике су утврђене међу старосним групама испитаника.
Старији испитаници су задовољнији сегментима који обухватају окру
жење у коме раде, за разлику од најмлађих дефектолога који још увек
трагају за својим професионалним идентитетом и позицијом у тиму. Та
кође, старији дефектолози су најмање задовољни сегментом способно
сти које подразумева и одређено мењање ставова и отворености за нове
методе и принципе рада које за испитанике средње старосне групе пред
стављају професион
 ални изазов. Анализирајући тренутни статус дефек
толога у трансформисаном васпитно образовном систему, сматрамо да
добијени резултати о њиховој спремности за тимски рад инклинирају
респектабилнији статус струке.
Факултет за специјалну едукацију који образује дефектологе за рад
са особама са различитим врстама и степенима ометености, развија осе
ћај емпатије које, надограђене спектром теоретских знања и вештина,
доприносе разум
 евању динамике односа у различитим социјалним си
стемима, јер дефектолози током студијских програма стичу неопходне
компетенције за активним учествовањем у стручним тимовима.
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ASPECTS OF TEAMWORK OF DEFECTOLOGISTS IN SCHOOL
Marina Radić Šestić, Biljana Milanović Dobrota,
Vesna Radovanović
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

Summary
The work domain of a defectologist is comprehensive and complex
therefore it is almost impossible to perform it successfully and maintain
high quality without the cooperation with experts of contiguous professions.
Defectologist as a certain team member is mostly present in teams which
function in educational work of persons with disability. Bearing in mind
that context the objective of this paper is to establish how defectologists
perceive themselves as school team members. The sample encompassed
120 defectologists, oligophrenologists (N= 65) and surdologists (N= 55), of
both genders, aged 25-60 years. The Questionnaire on Teamwork Aspects
(Kobolt, 2007), which reflects notions and attitudes of employees on the
team functioning through six aspects, was used as an instrument. The results
obtained with high statistical reliability (p≤0.000) demonstrated that 74%
of the surveyed defectologists perceived their roles and responsibilities
within the team very positively, as well as readiness to continue to improve
in the domain of teamwork. The differences among oligophrenologists and
surdologists were not established, while the aspect of identity, environment
and behavior manifested as a statistically significant difference in terms
of gender, wherein female participants were more satisfied. The greatest
statistical differences were identified among the age groups of participants.
Older participants have been more satisfied with segments involving
working milieu, unlike the youngest defectologists who are still searching
for their professional identity and position in the team.
Key words: defectologist, aspects, teamwork
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ИСПУЊЕНОСТ И КОРИШЋЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ
УСЛОВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Иван Коларевић1, Радмила Никић, Фадиљ Еминовић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Овај рад се бави испитивањем ставова директора и наставника раз
редне наставе десет београдских основних школа о материјалним условима
наставе у школама. Рад има за циљ да утврди у којој мери и на који начин
се користе наставна средства и врсте наставних средстава које се користе,
као и да утврди степен испуњености материјалних услова у погледу просто
ра у основним школама, према ставовима директора школа и наставника
разредне наставе. Образовна технологија све више напредује, те је један од
циљева утврдити где се наша земља налази у погледу примене ове техно
логије у образовном систему. Овај рад има за циљ и да утврди у којој мери
је присутна свест о важности овога код директора и наставника разредне
наставе, као важних карика образовног система. Рад садржи теоретски део,
где су најкраће представљени појмови материјалних услова разредне наставе
– наставног простора и наставних средстава, као и њихове улоге у образов
ном систему. Затим, у оквиру истраживачког дела су представљени мето
дологија истраживања и искључиво најважнији резултати добијени овим ис
траживањем и њихово поређење са сличним истраживањем од пре неколико
година, како бисмо могли да видимо како су се одвијале промене до данас.

Увод
Свакако да технологија из дана у дан све више напредује. Све је ве
ћи број различитих средстава, уређаја, апарата, машина итд., који имају
вишеструку примену. Ова чињеница се одражава и на васпитно – обра
зовни процес. Образовна технологија је постала посебна грана, која се
бави управо наставом и применом различите технологије у наставном
1
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процесу. Свест о важности квалитетног образовања све више расте код
људи. Улаже се више новца у образовање, школе бивају опремљеније и
материјални услови за рад бољи. Ученици добијају више и боље могућ
ности за учење. Да ли све баш функционише овако, нарочито када је у
питању наша земља, у одређеној мери ће нам показати овај рад...
Теоријски оквир
„У наставном раду примењују се наставни објекти и наставна сред
ства (медијуми)“ (Грандић Р., 2001, стр. 225)
Простор за рад треба да буде и архитектонски и дидактички погодан
за савремену наставу и слободне активности. Када је реч о архитектон
ском уређењу простора, треба имати на уму да он треба да буде посебно
уређен за ученике који имају одређену врсту моторичких поремећаја,
који се тешко крећу или користе колица (Никић Р., 2008).
Према Лекић Ђ. (1993), уређење простора за рад се односи на специ
јализоване учион
 ице разредне наставе и школску медијатеку.
„Учион
 ица је дидактички прилагођена просторија (објекат) у којој
се одржава настава“ (Вилотијевић М., 2000, стр. 522). Да би рад спе
цијализованих учионица био ефикасан, треба познавати њене одлике и
организацију рада (Лекић Ђ., 1993).
„Медијатека се са педагошког становишта дефинише као васпитно
– образовна просторија, која користи свим разредима у школи, а где се
прикупља, обрађује, усклађује и дисеменира грађа из свих извора знања
и умења и у оквиру свих предмета“ (Никић Р., 2008, стр. 63). Влаховић
Б. (1987) наводи да би школска медијатека требало да има више делова:
информацијски, организационо – технички, пројекционо – репродук
цијски, кибернетски, валоризацијски и библиотечки део.
Поред наведеног, постоји још начина за организовање простора за
рад. То су електронске учионице, интерактивне мултимедијалне учио
нице, рачунарски и интернет центри, мултимедијалне учионице за на
ставу страних језика, дигиталне библиотеке итд. (Вилотијевић М., 2000).
„Сва материјална средства за остваривање наставних захтева, која
наставнику или ученику служе за успешно и разумно обликовање и из
вођење образовног и васпитног процеса, могу се означити као наставна
средства“ (Трнавац Н., Ђорђевић Ј., 2010, стр. 385).
Наставна средства се третирају као секундарни извори усвајања зна
ња, док су примарни извори усвајања знања они које налазимо у објек
тивној природној и друштвеној стварности (Педагошка енциклопедија
2, 1989).
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Наставна средства служе да се објективна природна и друштвена
стварност „уведу“ у учион
 ицу, у ситуацијама када је немогуће из ма ког
разлога да се ученици директно упознају са примарним изворима усва
јања знања. Наставна средства развијају различите когнитивне и кона
тивне способности (Антонијевић Р., 2007).
Наставна средства која су адекватно конструисана, програмирана и
коришћена, омогућују потпунију интелектуалну активизацију ученика
при учењу, воде ка актвном учењу, мотивишу ученике и буде им инте
ресовање за наставни садржај, доприносе потпунијој диференцијацији
наставног процеса, чине га квалитетнијим, олакшавају рад наставнику
који има више времена за своје педагошке активности итд. Међутим,
наставник мора добро да процени да ли су наставна средства потребна
за обраду неког наставног градива или не, и ако јесу онда њихова при
мена мора бити добро испланирана – која наставна средства се користе,
како се користе, зашто се користе итд. Коришћење наставних средстава
никако не сме да буде само себи циљ, да се наставник послужи настав
ним средством само зато да би употпунио време или да би свој рад фор
мално осавременио (Баковљев М., 2005).
Постоји велики број класификација наставних средстава, које су да
ли различити аутори, а које се разликују и по самој класификацији и по
терминологији. Ми издвајамо ону за коју сматрамо да је најбоља. Про
дановић Т., Ничковић Р. (1988) класификују наставна средства у девет
категорија: вербална (издвојене речи, разне врсте живог говора итд.), тек
стуална (уџбеници и други штампани материјал), визуелна (модели, сли
ке, слајдови, цртежи, карте, схеме итд.), аудитивна (разни звуци из приро
де, музички тонски ефекти, радио пријемник, магнетофон, инструменти
итд.) , аудиовизуелна (филмови, телевизијски преноси итд.), електронско
– аутоматска (компјутери разних типова, аутоматизовани информатори,
комплексни уређаји елекронских учионица итд.), мануелна (прибори и
материјали за рад, алати, машине, инструменти, апарати, уређаји итд.),
експериментална (експериментални прибори и материјали, апарати и
уређаји итд.), и помоћна техничка средства (школске табле, апликатори,
показивачи, причвршћивачи, постоља, пројекциони апарати итд.).
У настави са ученицима са посебним образовним потребама, на
ставна средства свакако имају неописиву улогу. Нарочито, када је реч о
ученицима са моторичким поремећајима, којима је због природе оште
ћења ограничено кретање и самим тим процес сазнавања (Илић – Сто
шовић Д., 2011).
„Школа за телесно инвалидну и болесну децу мора располагати на
ставним средствима која су прописана за редовну школу, у броју који
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је у сразмери са бројем ученика у одељењу, али и посебним наставним
средствима којима ће се користити у кућној настави“ (Стошљевић Л. и
сар., 1997, стр. 294).
Истраживачки оквир
Предмет истраживања
Предмет овог истраживања је испитивање ставова директора и на
ставника разредне наставе у основним школама о испуњености матери
јалних услова наставе у погледу наставног простора и наставних сред
става, као и њиховом коришћењу.
Циљ истраживања
Циљ истраживања је утврдити у којој мери, на који начин и која на
ставна средства се користе и утврдити степен испуњености материјал
них услова у погледу простора у основним школама, према ставовима
директора школа и наставника разредне наставе.
Дефинисање варијабли
Зависне варијабле би у овом истраживању били управо ставови ди
ректора школа и наставника разредне наставе. Независне варијабле би
у овом случају биле: старост, радно место, струка, године радног стажа,
информисаност у тренутку испитивања.
Инструмент процене
Анонимна анкета – упитник посебно конструисан за прилике истра
живања. Постоји посебан упитник за директоре школа, а посебан упит
ник за наставнике разредне наставе.
Узорак
Узорком су обухваћени директори и наставници разредне наставе
10 основних школа у Београду, 5 редовних и 5 специјалних (10 дирек
тора – 5 у редовним и 5 у специјалним школама; 96 наставника – 51 у
редовним и 45 у специјалним школама).
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Место и време истраживања
Истраживање је обављено у периоду мај – јун 2011. године, у Бео
граду, у следећим редовним основним школама: ОШ „Јован Поповић“,
ОШ „Стеван Сремац“, ОШ „Петар Петровић Његош“, ОШ „Браћа Барух“,
ОШ „Хиљаду и триста каплара“; и специјалним основним школама: ОШ
„Др Драган Херцог“, ОШ „Радивој Поповић“, ОШ „Драган Ковачевић“,
ОШ „Душан Дугалић“, ОШ „Нови Београд“.
Полазне хипотезе
Полазне хипотезе су следеће: да су директори школа и наставници
разредне наставе претежно особе са дугогодишњим искуством иза себе,
да је свест код директора школа и наставника разредне наставе о важно
сти адекватних материјалних услова за извођење наставе на високом
нивоу, да су школе данас боље опремљене него у ранијим периодима, да
се наставна средства користе на адекватан начин и у адекватном обиму
и разноликости.
Резултати истраживања са дискусијом
Табела ДН.1 – Пол
Директори школа

Наставници разредне наставе

Мушкарци

Жене

Мушкарци

Жене

30%

70%

6,25%

93,75%

У Табели ДН.1 можемо видети заступљеност полова. Имамо да је
истраживање обух
 ватило више директора школа женског пола – 70% (7
/ 10), него мушког пола – 30% (3 / 10). Даље, имамо да је истраживање
обухватило више наставника разредне наставе женског пола – 93,75%
(90 / 96), него мушког – 6,25% (6 / 96).
Табела ДН.2 – Струка (завршен факултет)
Директори школа

Наставници разредне наставе

ФАСПЕР

Учитељски

Друго

ФАСПЕР

Учитељски

Друго

30%

0%

70%

32,29%

32,29%

35,42%
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Када је реч о струци (завршеном факултету), у Табели ДН.2 може
мо видети заступљеност одређених струка. Тако, највише је директора
школа који нису завршили ни Факултет за специјалну едукацију и реха
билитацију, ни Учитељски факултет – 70% (7 / 10), затим остатак, ма
њи број је оних који су завршили Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију – 30% (3 / 10), док оних који су завршили Учитељски
факултет нема – 0% (0 / 10). Од директора који су завршили неки други
факултет, најзаступљенији је Филозофски факултет, а ту су још и Факул
тет спорта и физичког васпитања, Филолошки факултет, Факултет лепих
уметности и Математички факултет. Даље, видимо да је највише настав
ника разредне наставе који нису завршили ни Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, ни Учитељски факултет – 35,42% (34 / 96),
затим нешто мањи, подједнак број је оних наставника који су завршили
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију – 32,29% (31 / 96),
односно Учитељски факултет – 32,29% (31 / 96). Сви наставници, који
нису завршили неки од ова два факултета, су заправо завршили Вишу
педагошку школу (Педагошку академију).
Табела ДН.3 – Године старости
Директори школа

Наставници разредне наставе

До 35 г.

36 – 50 г.

Од 51 г.

До 35 г.

36 – 50 г.

Од 51 г.

0%

50%

50%

14,58%

55,21%

30,21%

У Табели ДН.3, може се видети заступљеност различитих старосних
доби, када је реч о датим испитаницима. Тако, видимо да има 0% (0 /
10) директора школа који имају до 35 година, дакле нема их, док су ди
ректори заправо подељени на 50% (5 / 10) оних који имају од 36 до 50
година и 50% (5 / 10) оних који имају 51 и више година. Даље, видимо да
има највише наставника разредне наставе који имају од 36 до 50 година
– 55,21% (53 / 96), мање је оних који имају 51 и више година – 30,21%
(29 / 96), док је најмањи број оних који имају 35 и мање година – 14,58%
(14 / 96). Дакле, веома мало има младих наставника у испитаном узорку.
Сада, Табела ДН.4 ће нам послужити да видимо колико година су
испитаници провели радећи са ученицима разредне наставе. Видимо да
50% (5 / 10) директора нема уопште ниједну годину рада у разредној
настави, 30% (3 / 10) директора има од 1 до 10 година рада у разредној
настави, 10% (1 / 10) директора од 11 до 20 година рада у разредној на
стави и 10% (1 / 10) директора 21 и више година рада у разредној наста
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ви. Дакле, можемо закључити да је половина испитаних директора пре
него што је дошло на то место, радило другу врсту посла, било у оквиру
образовног система, било ван њега. Даље, имамо да је највише наставни
ка разредне наставе који су у разредној настави провели 21 и више годи
на рада – 39,58% (38 / 96), док је нешто мањи, подједнак број наставника
који су у разредној настави провели од 11 до 20 година – 30,21% (29 /
96), односно до 10 година рада – 30,21% (29 / 96). Дакле, већина настав
ника има доста искуства иза себе.
Табела ДН.4 – Године рада у разредној настави
Директори школа
0

Наставници разредне наставе

1 – 10 г. 11 – 20 г Од 21 г.

50%

30%

10%

10%

0
0%

1 – 10 г. 11 – 20 г Од 21 г.
30,21%

30,21%

39,58%

Табела ДН.5 – Задовољност материјалним условима рада у школи
Директори школа
Простор
Да

Наставници разредне наставе

Наст. средства

Не М.Б. Да

Не М.Б.

Простор
Да

Не

Наст. средства
М.Б.

Да

Не

М.Б.

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

Испитаници су упитани, да ли су задовољни материјалним услови
ма рада у школи. Табела ДН.5 показује нам шта су директори одгово
рили када је у питању задовољност простором којим школа располаже.
Видимо да је најмањи проценат испитаних директора одговорио да је
задовољно простором којим школа располаже – 10% (1 / 10), затим да
је нешто већи проценат директора одговорио да није задовољно просто
ром којим школа располаже – 20% (2 / 10), док је највећи проценат ди
ректора одговорио да простор којим школа располаже може бити бољи
– 70% (7 / 10). Вујачић М. и Тодоровић Ј. (2007) у раду „Опремљеност
школе у функцији побољшања квалитета васпитно – образовног проце
са“, износе резултате истраживања TIMSS 2007 (Trends in International
Mathematics and Science Study) за Србију. Према овоме, 55% директора
школа је мишљења да простор за наставу само донекле утиче на успе
шно извођење наставе, затим 36% директора мисли да простор за наста
ву уопште не утиче на успешно извођење наставе, док 19% директора
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школа мисли да простор за наставу може много да утиче на наставу.
Дакле, видимо да се свест о важности адекватног простора за наставу
до данас нешто повећала код директора школа. Када је реч о томе да
ли су директори задовољни наставним средствима која школа поседује,
видимо да је највише оних који мисле да школа може бити боље опре
мљена наставним средствима – 80% (8 / 10), врло мало је оних који нису
задовољни наставним средствима школе – 20% (2 / 10), док оних који
су задовољни наставним средствима које школа поседује нема – 0% (0
/ 10). Даље, наставници разредне наставе су такође питани да ли су за
довољни материјалним условима рада у школи. Када је реч о простору
којим школа располаже, видимо да је најмањи проценат испитаних на
ставника одговорио да није задовољно простором којим школа распола
же – 15,63% (15 / 96), затим да је нешто већи проценат наставника од
говорио да јесте задовољно простором којим школа располаже – 26,04%
(25 / 96), док је највећи проценат наставника разредне наставе одгово
рио да простор којим школа располаже може бити бољи – 58,33% (56 /
96). Када је реч о задовољности наставника наставним средствима која
школа поседује, видимо да је највише оних који мисле да школа може
бити боље опремљена – 64,58% (62 / 96), затим мањи број наставника је
одговорио да није задовољно наставним средствима у школи – 22,92%
(22 / 96), док је најмањи број наставника одговорио да јесте задовољно
наставним средствима која школа поседује – 12,50% (12 / 96). Наставни
ци и директори који нису задовољни наставним средствима и простором
које школа поседује или мисле да могу бити бољи, као најчешће разлоге
навели су да наставних средстава нема довољно, да су застарела и до
трајала, да нема довољно учионичког простора и често су се жалили и
на фискултурну салу, што је све резултат лоше материјалне ситуац
 ије и
тиме недовољне набавке нових наставних средстава и изградње и опре
мања нових просторија и објеката.
Табела ДН.6 – Упознатост са новинама на тржишту и понудом,
када је реч о наставним средствима
Директори школа

Наставници разредне наставе

Да

Не

Да

Не

80%

20%

89,58%

10,42%

У оквиру наредног питања, испитаници су упитани да ли су упозна
ти са новинама на тржишту и понудом када је реч о наставним сред
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ствима. Резултати су дати у Табели ДН.6. Видимо да је већина директора
одговорила да су упознати – 80% (8 / 10), док је мали број њих одговорио
да нису упознати са новинама на тржишту и понудом када су у питању
наставна средства – 20% (2 / 10). Даље, видимо да је већина наставни
ка одговорила да су упознати са новинама на тржишту и понудом када
је реч о наставним средствима – 89,58% (86 / 96), док је мали број њих
одговорио да то нису – 10,42% (10 / 96). Они директори и наставници
који нису упознати са претходно наведеним, као разлоге су углавном
наводили да немају прилике за то, да се не полаже довољно пажње на
едукацију наставника путем семинара итд., док је мали број наставника
одговорио да нема времена да прати новине, јер се стално појављује не
што ново и углавном промовише једно те исто.
Табела Д.1 – Иницирање набавке наставних средстава
Наставници

Директор

И једни и други

Нико

40%

0%

60%

0%

У Табели Д.1, можемо видети одговоре директора који су упитани,
ко у оквиру њихове заједнице иницира набавку нових наставних сред
става. Већина директора је одговорила да набавку наставних средстава
иницирају и наставници и директор – 60% (6 / 10), док је нешто мањи
број директора одговорио да то чине само наставници – 40% (4 / 10).
Ниједан директор није одговорио да набавку нових наставних средстава
чини само он или да то не чини нико – по 0% (0 / 10).
Табела Д.2 – Учесталост тражења набавке наставних средстава
од стране наставника
Често

Ретко

Никад

60%

40%

0%

Сада видимо, у Табели Д.2, шта су директори школа одговорили о
учесталости жалби наставника на наставна средства школе. Већина ди
ректора тврди да им наставници често траже набавку нових наставних
средстава – 60% (6 / 10), док нешто мањи број директора тврди да на
ставници то чине ретко – 40% (4 / 10). Нема директора који тврди да му
се наставници никада нису пожалили на наставна средства која школа
поседује – 0% (0 / 10). Иначе, сви директори су одговорили да се на
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ставна средства набављају онда када материјална средства то дозволе.
А у истраживању TIMSS 2007 у Србији, 59% директора школа сматра
да буџет за текуће трошкове само донекле може да утиче на успешно
извођење наставе, затим 23% директора сматра да буџет за текуће тро
шкове уопште не може утицати на успешно извођење наставе, док 18%
директора мисли да буџет за текуће трошкове може много утицати на
успешно извођење наставе. Дакле, можемо закључити да се ситуација
од 2007. године променила, те данас директори школа сматрају да је
буџет школе пресудан у опремању школе и тиме у успешном извођењу
наставе.
Табела Д.3 – Поседовање наставних средстава из Завода за уџбенике
и наставна средства или / и нека друга наставна средства
Из завода за уџбенике и
наставна средства

Нека друга наставна
средства

И једно и друго

10%

10%

80%

Одговоре директора школа на питање, да ли школа поседује настав
на средства из Завода за уџбенике и наставна средства и / или нека друга
нставна средства, можемо погледати у Табели Д.3. Тако можемо видети
да по тврдњама директора највише школа поседује наставна средства из
Завода за уџбенике и наставна средства, као и нека друга наставна сред
ства поред тога – 80% (8 / 10), док мали број школа поседује наставна
средства само из Завода за уџбенике и наставна средства – 10% (1 / 10),
односно, само нека друга наставна средства – 10% (1 / 10).
Табела Д.4 – Постојање сопствених наставних средстава
за свако одељење
Да

Не

60%

40%

Табела Д.4, показује нам како су испитани директори одговорили
на питање, да ли свако одељење има обезбеђена своја наставна средства.
Тако можемо видети да је већина директора одговорила да свако одеље
ње у оквиру њихових школа поседује своја наставна средства – 60% (6
/ 10), док је нешто мањи број директора одговорио да у њиховим шко
лама нема свако одељење обезбеђена своја наставна средства – 40% (4
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/ 10). Директори који су одговорили да у њиховим школама нема свако
одељење обезбеђена своја наставна средства, као разлоге су углавном
навели недовољна материјална средства да се иста обезбеде, док је то
негде ствар техничке природе. Па тако те школе највећим делом имају
заједничка наставна средства за целу школу, док је директор једне шко
ле навео да су наставна средства обезбеђена на нивоу разреда.
Табела Д.5 – Постојање посебне просторије за учење, у виду
библиот
 еке, медијатеке, рачунарског центра и сл.
Да

Не

80%

20%

Затим, у Табели Д.5 имамо прилике да видимо како су директори
школа одговорили на питање, да ли школа поседује посебну просторију
за учење (библиотека, медијатека, рачунарски центар и сл.). Можемо
видети да је већина директора одговорила да њихове школе поседују по
себну просторију за учење – 80% (8 / 10), док је мали број директора
одговорио да њихове школе не поседују посебну просторију за учење
– 20% (2 / 10). Директори школа који су одговорили да у њиховим шко
лама постоје посебне просторије за учење, углавном су наводили да се
ради о библиотеци, затим рачунарском центру, док је по један директор
навео да школе поседују медијатеку, просторију за радионице или сен
зорну собу. Директори који су одговорили да њихове школе не поседују
посебну просторију за учење, као разлоге су навели у једном случају ма
њак простора да се тако нешто организује, док се у другом случају ради
о чекању одобрења Министарства просвете да се таква једна просторија
пусти у рад (иако су услови обезбеђени).
Табела Д.6 – Постојање довољног броја компјутера за све ученике
Да

Не

20%

80%

Табела Д.6 нам показује шта су директори школа одговорили, да ли
сви ученици у њиховим школама имају обезбеђене компјутере или не.
Тако је већина директора одговорила да у њиховим школама нема сва
ки ученик обезбеђен компјутер – 80% (8 / 10), док је мањи број дирек
тора одговорио да је за сваког ученика у школи обезбеђен компјутер
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– 20% (2 / 10). Директори који су одговорили да немају сви ученици
обезбеђене компјутере, као разлоге су навели недовољна материјална
средства да се набави довољан број компјутера за све, па рад функцио
нише у оквиру рачунарског центра и / или по један компјутер на свако
одељење. У истраживању TIMSS 2007 у Србији, добијено је да је према
одговорима директора школа укупан број компјутера, у школама у ко
јима је обављено истраживање, између 0 и 28 и директори сматрају да
је ово и највећи проблем у школама који утиче на успешно извођење
наставе. Видимо да се ситуација мења у позитивном смеру, али је још
увек незадовољавајућа.
Табела Д.7 – Оцена важности наставних средстава
у раду са ученицима
1

2

3

4

5

0%

0%

0%

30%

70%

Директори школа су упитани да дају своју оцену важности настав
них средстава у раду са ученицима. У Табели Д.7 можемо видети да је
највише директора дало и највишу оцену, тј. оцену 5 – 70% (7 / 10), ма
њи број директора је дао оцену 4 – 30% (3 / 10), док оцену 3, оцену 2 и
оцену 1 није дао ниједан испитани директор – по 0% (0 / 10). Директори
који су дали највишу оцену, као разлог су навели да су наставна средства
веом
 а важна у раду са ученицима, јер олакшавају рад наставницима и
обезбеђују лакше усвајање знања ученицима. Директори који су дали
оцену ниже, навели су исте разлоге, али да треба имати у виду и важност
људског фактора (наставника). У истраживању TIMSS 2007 у Србији, до
бијено је да 65% директора школа сматра да су наставна средства само
донекле битна за успешно извођење наставе, затим 29% директора сма
тра да наставна средства уопште не утичу на успешно извођење наставе,
док само 6% директора школа сматра да наставна средства могу много
да утичу на успешност извођења наставе. Дакле, видимо да се подаци
добијени овим истраживањем битније разликују од података добијених
нашим истраживањем, те данас директори школа придају већу важност
наставним средствима у успешном извођењу наставе.
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Табела Н.1 – Предмети који су најгоре покривени
наставним средствима
Српски је
зик

Матема
тика

Природа и
друштво

Ликовна
култура

Музичка
култура

Физичко
васпитање

10,95%

13,14%

37,22%

8,76%

13,87%

16,06%

Сада ћемо видети, у Табели Н.1, предмете које су наставници раз
редне наставе најчешће наводили као предмете, који су најгоре покри
вени наставним средствима. Видимо да је највише гласова добила при
рода и друштво – 37,22% (51 / 137) гласова, што би значило да је по
мишљењу наставника најгоре покривена наставним средствима, затим
иде физичко васпитање – 16,06% (22 / 137) гласова, следи музичка кул
тура – 13,87% (19 / 137) гласова, онда математика – 13,14% (18 / 137)
гласова, па српски језик – 10,95% (15 / 137) гласова и на крају ликовна
култура са најмање гласова – 8,76% (12 / 137) гласова. Напомена је само
да у оквиру процента изнесеног за природу и друштво спадају свет око
нас, природа и друштво, познавање природе и познавање друштва, што
је све подведено као једно.
Табела Н.2 – Разредна наспрам индивидуалних наставних
средстава (учесталост примене)
Разредна наставна средства

Индивидуална наставна средства

58,33%

41,67%

У Табели Н.2 можемо видети шта су наставници одговорили на пи
тање, да ли у раду више користе разредна или индивидуална наставна
средства. Тако је већина наставника одговорила да више користи раз
редна наставна средства – 58,33% (56 / 96), док је нешто мањи број на
ставника одговорио да више користи индивидуална наставна средства –
41,67% (40 / 96). Наставници који су одговорили да у раду више користе
разредна наставна средства, као најчешће разлоге су наводили да нема
ју довољно индивидуалних, због лоше материјалне ситуације у школи,
тако да су им разредна наставна средства једино и доступна као таква,
затим недовољно времена за коришћење индивидуалних, а било је и на
ставника који су навели да им је, у односу на састав одељења, ефикасни
је да користе разредна наставна средства. Наставници који су одгово
рили да у свом раду више користе индивидуална наставна средства, као
најчешће разлоге су навели да је много ефикасније њихово коришћење
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због хетерогености одељења, а све то јер су прилагођена различитим по
требама ученика, те да често добијају и на времену.
Табела Н.3 – Постојање довољног броја индивидуалних наставних
средстава за сваког ученика
Да

Не

30,21%

69,79%

Затим, наставници разредне наставе су упитани да ли имају довољан
број индивидуалних наставних средстава за сваког ученика. У Табели
Н.3 видимо да је већина наставника одговорила да нема довољно инди
видуалних наставних средстава за сваког ученика – 69,79% (67 / 96), док
је мањи број наставника одговорио да има довољан број индивидуалних
наставних средстава за сваког ученика – 30,21% (29 / 96). Из претход
ног питања можемо закључити да је главни разлог зашто нема довољно
индивидуалних наставних средстава, недовољна опремљеност школе, па
наставници немају довољно индивидуалних наставних средстава, или се
сами сналазе па ипак успевају да их примењују на прави начин.
Табела Н.4 – Учесталост самосталног припремања
наставних средстава од стране наставника
Често

Повремено

Ретко

52,08%

43,75%

4,17%

Следеће што су наставници разредне наставе упитани јесте, да ли су
често у прилици да сами припремају одређена наставна средства. У Та
бели Н.4 видимо да је највећи број наставника одговорио да често сами
припремају одређена наставна средства – 52,08% (50 / 96), нешто мање
наставника је одговорило да наставна средства самостално припремају
повремено – 43,75% (42 / 96), док је мали број наставника одговорио да су
ретко у прилици да сами припремају наставна средства – 4,17% (4 / 96).
Табела Н.5 – Разред у коме се највише користе наставна средства
Први

Други

Трећи

Четврти

86,46%

2,08%

1,04%

10,42%
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У Табели Н.5, имамо прилике да видимо како су испитани настав
ници одговорили на питање, у ком разреду највише користе наставна
средства током наставе. Видимо да је већина наставника одговорила да
наставна средства највише користи у првом разреду – 86,46%, затим ма
њи број наставника је одговорио да наставна средства највише користи
у четвртом разреду – 10,42% (10 / 96), док је још мањи број наставника
одговорио да највише наставна средстава користи у другом – 2,08% (2 /
96), а затим у трећем разреду – 1,04% (1 / 96). Наставници разредне на
ставе, који су одговорили да наставна средства највише користе у раду са
ученицима првог разреда, као разлоге су најчешће наводили да је овим
ученицима најпотребнија очигледна настава, да теже памте вербално и
теже им је на тај начин одржати пажњу, па је ефикасније и занимљивије
учење уз коришћење што већег броја наставних средстава, затим да је
градиво једноставније и захтева коришћење већег броја наставних сред
става, као и да знање ученика није обимно, те захтева такав начин рада.
Наставници, који су одговорили да наставна средства највише користе
у раду са ученицима четвртог разреда, као разлоге су углавном наво
дили да је настава са овим ученицима комплекснија, на вишем нивоу
и у складу са тим треба им обезбедити услове за коришћење што већег
броја наставних средстава, затим тврде да су знање и искуство ученика
четвртог разреда већи, па они умеју на адекватнији начин и да употре
бљавају разна наставна средства, док су неки наставници навели и да за
четврти разред имају највише наставних средстава, па их зато највише и
користе. Наставници, који су одговорили да наставна средства највише
користе у раду са ученицима другог, односно, трећег разреда, као разлог
су навели да имају највише наставних средстава баш за те разреде, па их
зато највише и користе.
Табела Н.6 – Група наставних средстава
која се највише користи у раду
Аудитивна

Визуелна

Аудиов изуелна

16,67%

36,46%

46,87%

Сада, у Табели Н.6 може се видети како су испитани наставници од
говорили на питање, коју групу наставних средстава највише користе
у раду. Према томе, највећи број наставника је одговорио да највише у
раду користи аудиовизуелна наставна средства – 46,87% (45 / 96), нешто
мањи број наставника је одговорио да у раду највише користи визуел
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на наставна средства – 36,46% (35 / 96), док је најмањи број наставни
ка одговорио да у раду користи највише аудитивна наставна средства
– 16,67% (16 / 96). Наставници, који су одговорили да највише у настави
користе аудиовизуелна наставна средства, као разлоге углавном су на
водили да су та наставна средства најефикаснија, да делују на више чула
код ученика, занимљивија је настава, те да на тај начин ученици најбо
ље усвајају градиво. Предмети, које су наставници најчешће наводили
да у оквиру њих користе највише ова наставна средства, су српски је
зик, затим природа и друштво, па музичка култура. Наставници, који су
одговорили да у раду највише користе визуелна наставна средства, као
разлоге су најчешће наводили да су ова средства најбројнија, да се лако
могу набавити или направити, те да су најефикаснија када нема ауди
овизуелних (углавном у раду са ученицима са оштећењем слуха, који
се ослањају на вид). Предмети, које су наставници најчешће наводили
да у оквиру њих највише користе ова наставна средства, су природа и
друштво, затим математика, онда ликовна култура, српски језик и на
крају физичко васпитање. Наставници, који су одговорили да у настави
највише користе аудитивна наставна средства, најчешће су као разло
ге навели да су им та наставна средства једино доступна, тј. да у школи
нема довољно других, а навели су и да су им та наставна средства наје
фикаснија за ученике (нарочито за ученике са оштећењем вида, који се
ослањају на слух). Предмети, које су наставници најчешће навели да у
оквиру њих највише користе ова наставна средства, су музичка култура,
затим српски језик и физичко васпитање.
Табела Н.7 – Најчешћа „додатна“ наставна средства
Слике

Карте

Цртежи

Схеме

16,91%

13,79%

15,26%

5,33%

Модели

Дијапози
тиви

Дијафил
мови

13,42%

0,92%

1,10%

Графикони Дијаграми
4,60%

Филмови Компјутери
6,62%

9,74%

1,47%

Рељефи
7,72%

Остало
3,12%

У Табели Н.7 имамо прилике да видимо како су наставници разред
не наставе одговорили на питање, да ли у раду користе још нека настав
на средства, осим уџбеника, свеске, табле, креде, и која су то наставна
средства. Па тако, видимо да су највише гласова добиле слике – 16,91%
(92 / 544) гласова, што би значило да се најчешће од „додатних“ настав
них средстава користе у раду, затим иду редом цртежи – 15,26% (83 /
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544) гласова, карте – 13,79% (75 / 544) гласова, модели – 13,42% (73 /
544) гласова, компјутери – 9,74% (53 / 544) гласова, рељефи – 7,72% (42
/ 544) гласова, филмови – 6,62% (36 / 544) гласова, схеме – 5,33% (29
/ 544) гласова, графикони – 4,60% (25 / 544) гласова, категорија остало
– 3,12% (17 / 544) гласова, дијаграми – 1,47% (8 / 544) гласова, дија
филмови – 1,10% (6 / 544) гласова и на крају дијапозитиви са најмање
гласова – 0,92% (5 / 544) гласова. У категорији остало, наставници су
најчешће наводили наставне листиће, графофолије, пластелин, колаж
папир, предмете из непосредне околине, Монтесори моделе, звучне чи
танке итд.
Табела Н.8 – Учесталост коришћења ових наставних средстава
Свакоднев Свакоднев Једном не
но / поједи дељно / сви
но / сви
предмети ни предмети предмети
22,92%

42,71%

16,67%

Једном не
дељно /
поједини
предмети
12,50%

Једном ме
Једном ме
сечно / поје
сечно / сви
дини пред
предмети
мети
3,12%

2,08%

Затим, наставници су упитани колико често и у оквиру којих пред
мета користе наставна средства која су заокружили (навели) у претход
ном питању. У Табели Н.8 видимо да је највећи број наставника одгово
рио да ова „додатна“ наставна средства користи свакодневно и у оквиру
појединих предмета – 42,71% (41 / 96), затим мањи број наставника је
одговорио да ова наставна средства користи свакодневно и у оквиру свих
предмета – 22,92% (22 / 96), затим иду наставници који су навели да ова
наставна средства користе једном недељно и у оквиру свих предмета
– 16,67% (16 / 96), следе наставници који су одговорили да наведена
наставна средства користе једном недељно и у оквиру појединих пред
мета – 12,50% (12 / 96), па наставници који су навели да ова наставна
средства користе једном месечно и у оквиру свих предмета – 3,12% (3 /
96) и на крају наставници који су одговорили да наведена наставна сред
ства користе једном месечно и у оквиру појединих предмета – 2,08% (2
/ 96). Наставници, који су заок
 ружили да наведена наставна средства
користе у оквиру појединих предмета, најчешће су наводили природу и
друштво, затим српски језик, онда ликовну културу, па математику и на
крају музичку културу.
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Табела Н.9 – Период када је опремљеност школе наставним
средствима била најбоља
Данас
(тренутно)

Пре 5 и више
год.

Пре 10 и више
год

Не ради дуго

46,88%

5,21%

32,29%

15,62%

Наставници разредне наставе су упитани и када је, по њиховом ми
шљењу, опремљеност школе наставним средствима била најбоља. У Та
бели Н.9 видимо да је већина наставника одговорила да је опремљеност
школе наставним средствима најбоља данас (тренутно) – 46,88% (45 /
96), нешто мањи број наставника је одговорио да је опремљеност шко
ле наставним средствима била најбоља пре 10 и више година – 32,29%
(31 / 96), затим још мање наставника је одговорило да не ради дуго у тој
школи – 15,62% (15 / 96), док је најмањи број наставника одговорио да
је опремљеност школе наставним средствима била најбоља пре 5 и више
година – 5,21% (5 / 96).
Табела Н.10 – Природна наспрам вештачких наставних
средстава (учесталост примене)
Природна наставна средства

Вештачка наставна средства

34,37%

65,63%

У Табели Н.10 може се видети како су наставници разредне наставе
одговорили на питање, коју врсту наставних средстава више користе у
настави, природна или вештачка. Тако имамо да је већина наставни
ка одговорила да у настави више користи вештачка наставна средства
– 65,63% (63 / 96), док је мањи број наставника одговорио да у настави
више користи природна наставна средства – 34,37% (33 / 96). Настав
ници, који су одговорили да у настави више користе вештачка настав
на средства, највећим делом су као разлоге наводили да тих наставних
средстава има више, да су доступнија, затим да су вечитија (дуже трају)
и да их наставници и ученици могу и направити. А наставници, који су
одговорили да у настави више користе природна наставна средства, као
разлоге су углавном наводили да су ова наставна средства сврсисходни
ја, да су очигледна, ученици могу видети како нешто заиста изгледа и
функцион
 ише и све то доприноси бољем усвајању градива.
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Табела Н.11 - Оцена важности наставних средстава
у раду са ученицима
1

2

3

4

5

0%

1,04%

5,21%

22,92%

70,83%

На крају, наставници разредне наставе су упитани да дају своју оце
ну важности наставних средстава у раду са ученицима. У Табели Н.11
видимо да је највише наставника дало и највишу оцену, тј. оцену 5 –
70,83% (68 / 96), мањи број наставника је дао оцену 4 – 22,92% (22 / 96),
оцену 3 је дало веом
 а мало наставника – 5,21% (5 / 96), оцену 2 је дао
један наставник – 1,04% (1 / 96), док оцену 1 није дао ниједан испитани
наставник – 0% (0 / 96). Наставници, који су дали оцену 5, као разлоге су
највећим делом навели да су наставна средства веома важна у процесу
наставе, да ученици лакше усвајају градиво, а наставници лакше пре
носе градиво, да је настава занимљивија, очигледнија и да се са већим
бројем наставних средстава може постићи индивидуализација наставе.
Наставници који су дали оцену 4, као разлоге су наводили углавном све
исто као и наставници који су дали оцену 5, али уз напомену да наставна
средства јесу веома важна, али не и најважнија. Они наставници који су
дали оцене 3 и 2, углавном су навели разлоге да не треба све подредити
наставним средствима, да је људски фактор битнији, те да наставник са
искуством уз минималну употребу наставних средстава може произве
сти одличне резултате код ученика.
Закључак
Потврђена је хипотеза да су директори школа и наставници разред
не наставе претежно особе са дугогодишњим искуством иза себе, потвр
ђена је хипотеза да је свест код директора школа и наставника разредне
наставе о важности адекватних материјалних услова за извођење наста
ве на високом нивоу, углавном потврђена хипотеза да су школе данас
боље опремљене него у ранијим периодима (иако не потпуно), оповрг
нута хипотеза да се наставна средства користе на адекватан начин и у
адекватном обиму и разноликости (углавном због лоших материјалних
услова).
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Summary
This research project examines the attitudes of directors and teachers in
ten primary schools in Belgrade, towards the teaching environment. The project
aims to determine the types of teaching aids used in schools, how much they
are used, and the methods of using them. It also aims to determine the level
of teaching environment in primary schools, according to attitudes of school
directors and teachers. Educational technology is progressing rapidly, and
one of the aims is to determine the position of this country in implementing
this technology in the education system. The project also aims to determine
directors and teachers level of understanding of the importance of technology,
as they are important links in the education system. The work contains the
theoretical chapter, where the terms of teaching environment – teaching space
and teaching aids are briefly presented, as well as their role in the education
system. The research chapter presents the research methodology and the most
important results of the research, and compares them with the results of a
similar study undertaken a few years ago, so we can see what changes have
taken place to date.
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УПУТСТВО АУТОРИМА
Прилог I
1. Оригинални научни чланак садржи резултате изворних истраживања. Научне информације у
раду морају бити обрађене и изложене тако да се могу експерименти поновити и проверити анализе
и закључци на којима се резултати заснивају.
2. Претходно саопштење садржи научне резултате чији карактер захтева хитно објављивање, али
не мора да омогући проверу и понављање изнесених резултата.
3. Прегледни чланак представља целовит преглед неког подручја или проблема на основу већ
публикованог материјала који је у прегледу сакупљен, анализиран и расправљан.
4. Стручни чланак представља користан прилог из подручја струке а чија проблематика није ве
зана за изворна истраживања. Стручни рад се односи на проверу или репродукцију у светлу познатих
истраживања и представља користан материјал у смислу ширења знања и прилагођавања изворних
истраживања потребама науке и праксе.
Категоризација научних и стручних радова дата је према препорукама УНЕСКО-а.

Прилог II

1. Елементи чланка су:
- НАСЛОВ, заједнички наслов и поднаслов, који треба сажето да означи садржај, да буде лак за
идентификацију у библиог рафијама и другим публикацијама које издају информационе службе. На
слов може да прати поднаслов који садржи само допунске информације, и они треба да буду јасно
раздвојени (нпр. помоћу двотачке).
- ИМЕНА И АДРЕСЕ АУТОРА
Име и презиме аутора се наводи у пуном облику, а презиме треба типографски истаћи. Име које
је дао аутор, као и ред имена аутора у групи треба да буде поштован од стране уредника.
Када је аутор колективно тело треба навести у потпуности његово званично име, а адресу ставити
у фусноту или на крају чланка, док скраћени облик имена може да се да у заградама.
- ДАТУМ ЧЛАНКА означава датум пријема коначне верзије чланка.
- ТЕКСТ ЧЛАНКА треба да следи логичан и јасан план. Треба изложити разлог за рад и његов
однос према сличним претходним радовима. Методе и технике треба описати на начин да читалац
може да их понови. Резултате и дискусију резултата као и препоруке пожељно је одвојено приказати.
Фусноте се користе само у изузетним случајевима и садрже само додатни текст а никада актуел
не библиог рафске референце, али могу да упућују на референце у библиографији.
- ИЛУСТРАЦИЈЕ И ТАБЕЛЕ треба да буду нумерисане и снабдевене одговарајућим насловом.
Све илустрације и табеле треба да имају упутнице у тексту.
- ПРИЛОЗИ садрже споредне, али важне податке као нпр. методе анализе, компјутерске исписе,
листу симбола као и додатне илустрације или табеле. Прилози се стављају на крај текста после би
блиографије и треба да су означени словима, бројевима или заглављем.
Цитирање у тексту треба да је у складу са ISO 690/1987.
- БИБЛИОГРАФИЈА
Листа референци која се односи на чланке цитиране у тексту налази се на крају чланка и треба
да буде израђена у сагласности са ISO 690/1987 Листа референци садржи само референце објавље
не у документима. У случају радова цитираних из секундарних извора, референца треба да буде на
оригиналу ако се зна, и да буде пропраћена изразом „цитирано у“ па референца секундарног извора.
2. Сви чланци треба да буду снабдевени резимеом и то на језику чланка као и на страном језику
(Е. П.)
На основу мишљења Републичког секретаријата за културу Србије, број 413-935/84-06 од 24. ок
тобра 1984. године, овај часопис ослобођен је плаћања пореза на промет.
Издавање часописа делимично финансира Министарство науке и животне средине Р. Србије.
Рукописе за Вол. 18 (1), Бр. 52 примамо до 20. 01. 2012, за Вол. 18 (2), Бр. 53 до 30. 04. 2012, за
Вол. 18 (3), Бр. 54 до 30. 09. 2012.
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