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Примљено: 10.5.2012.
Оригинални научни чланак

СПЕЦИФИЧНОСТИ УПОТРЕБЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА
СЛУШНЕ АМПЛИФИКАЦИЈЕ И ПИСАНИ ИЗРАЗ1
Надежда Димић*, Ива Цвијановић, Љубица Исаковић*
* Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Овладавање писаним говором је један од најважнијих задатака васпит
но – образовног процеса у школама за глуве и наглуве ученике. Писани говор
је основно средство општег и говорно – језичког развоја глуве и наглуве деце.
У одређеном броју случајева деци оштећеног слуха помажу слушни апа
рати, али се код деце са кохлеарним оштећењима слуха, као и код обостра
них веома тешких или потпуних оштећења слуха, предлаже уградња кохле
арног импланта.
На почетку истраживања поставили смо циљ да се испита повезаност
између различитих врста амплификације и успеха при допуњавању речени
ца различитим врстама речи, као и допуњавања реченица падежима српског
језика. На основу постављеног циља, поставили смо хипотезу да врста ам
плификације нема утицаја на степен успешности у допуњавању реченица
различитим врстама речи (именице, глаголи, придеви), као ни при допуња
вању реченица различитим падежима српског језика.
Истраживање је спроведено у две школе које похадјају глува и наглува де
ца на подручју града Београда – у Школи за оштећене слухом – наглуве “Сте
фан Дечански” и Основној школи “Радивој Поповић”.
Узорак је чинило 30 глувих и наглувих ученика основне школе, узраста
од петог до осмог разреда. Са кохлеарним имплантом било је 5 ученика, а са
слушним апаратима 25.
Инструменти коришћени у овом истраживању су Листа за допуњавање
реченица (Н. Димић) и Корпус за процену употребе падежа ( Димић Н, Ма
рић, Д.).
1
Рад је проистекао из пројекта који се реализује под покровитељством Министарства
за просвету и науку Републике Србије под називом „Утицај кохлеарне имплантације на
едукацију глувих и наглувих особа“ (број 179055)

203

204

Надежда Димић и сар.

Добијени резултати приказани су табеларно и графички.
На основу добијених резултата у овом истраживању дошли смо до за
кључка да ученици са кохлеарним имплантом са већом успешношћу решавају
постављене задатке везане за употребу различитих врста речи у реченици,
употребу падежа у реченици у односу на ученике са слушним апаратима, као
и да постоји разлика у успешности при употреби различитих врста речи и
различитих падежа.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: глуви и наглуви ученици, кохлеарни имплант, слушни
апарат, писани израз

УВОД
Општа и најшире позната функција језика јесте саопштавање ми
сли. Језик се користи као средство размене чињеница и мишљења. Када
говоримо о себи, о другима, када постављамо питања и тражимо обја
шњења – као средство размене користимо језик. Може се рећи да пр
венство припада комуникативној функцији језика, која у себи уствари
обухвата већину других функција.
Усмени и писани говор су нераскидиво повезани. Обучавање пра
вилном писању, састављању реченица и прича омогућава побољшавање
и развој усменог говора. Усмени и писани говор су две стране једног
истог процеса који омогућавају развитак свесног логичког мишљења.
Оштећење слуха у зависности када је настало утиче, у мањој или
већој мери, на разој личности детета оштећеног слуха. Оно неизбежно
доводи до потешкоћа у усвајању и разумевању језика, посебно писаног
говора.
Остојић (2004) наводи да је проблем аплификације код деце више
струк, барем онолико колико је комплексна функција слушања.
Индивидуални слушни апарат је помагало, чија је улога да ампли
фикује највише оне фреквенције које су најоштећеније, са циљем да се
постигне што боље разумевање говора и контакт са околином аудитив
ним путем.
У већини случајева деци оштећеног слуха помаже индивидуални
слушни апарат. Код деце са кохлеарним оштећењима слуха, слушни
апарат не може бити од помоћи, као и код обостраних врло тешких или
потпуних оштећења слуха када се предлаже се уградња кохлеарног им
планта.
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Писани говор
Циљ васпитно – образовног процеса глуве и наглуве деце је свеобу
хватан физички и психички развој и оспособљавање за потпун самостал
ни живот. Услов за остваривање тог циља је формирање и развој говора
као средства комуникације и развоја мишљења. Развој мишљења као и
општи развој детета оштећеног слуха је нераскидиво везан са развојем
говора. Писани говор као начин реализације језика је средство општег
и говорног развоја глувог и наглувог детета. У условима оштећеног слу
ха, отежане комуникације са околином, писани говор се јавља погодним
средством превазилажења тих тешкоћа.
Лурија (1979) наводи да је писани говор, говор без сабеседника.
Мотиве и замисли писаног израза у потпуности одређује субјекат. Спе
цифичност писане речи је и у томе да контролу над написаним има
онај који пише, без кориговања питањима, репликама и реакцијама са
стране. Писана реч нема скоро никаквих допунских изражајних сред
става, као што су: интонација, гест, мимика, пауза који су врло важни
у усменом говору. Због тога писмена реч мора бити у потпуности си
стематична, а граматичка средства којима се служи морају бити до
вољна да, у одсуству супрасегментних обележја, садржај поруке буде
јасан. Писани говор захтева експлицитност, пажљиву селекцију језич
ких средстава и прецизност.
Цветкова (1997) наводи, да у историјском развоју писма можемо из
војити три битне фазе: прва је базирање писма на спољашњим знацима
и симболима, друга је упрошћавање и генерализација симбола и треће
удаљавање од слике и повезивање са усменим говором.
Усвајање писаног говора подразумева, савладавање још једне његове
компоненте, а то је савладавање језичке норме, тј. граматичких правила
и правописа или ортографије. „Правопис је, дакле, скуп конвенционал
них правила за исправну, тј. стручно нормирану и друштвено санкцио
нисану употребу неке графије у датом језику“ ( Бугарски, 2009:148).
Писани говор је за децу оштећеног слуха важан облик реализације
језика. Због њиховог слушног дефицита јављају се специфичности у раз
воју усменог и писменог говора, као и целокупног развоја.
Према Димић (1996), да би ученик савладао и изградио писани го
вор мора да поседује знања и способности слушања, говорења, писање
руком, орјентације у простору, познавањае правописних правила. Ако
постоје проблеми у некој од ових области, то ће утицати на квалитет
писаног говора.
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С обзиром да писмени говор има графичку природу и да се перци
пира визуелно, он има неоспорну психолошко – дидактичку вредност у
образовању деце оштећеног слуха.
Писани израз перципирамо одмах у целом његовом обиму, на њега
се многократно можемо враћати, прецизирати контекстуална значења
речи, анализирати морфолошку грађу речи, синтаксичке везе, провера
вати логички след излагања (Коровин, 1995). Захваљујући овим карак
теристикама овладавање писаном речју за дете оштећеног слуха је од
непроцењивог значаја.
Граматичкки развој
Може се рећи да најранија фаза у граматичком развоју уопште не
личи на граматику. Најчешће су у питању појединачне речи – искази
или дужи искази (научени као фразе) које деца употребљавају као про
сте јединице. Око 60% речи које се у овој фази употребљавају има функ
цију именовања и развиће се у именице а око 20% речи изражава радње
(многе од њих развиће се у глаголе). Ови рани искази, најприметнији
између 12. и 18. месеца, умногоме функционишу као реченице. У овом
случају многи научници говоре о «реченицама од једне речи» или о хо
лофразама. Око 18. месеца деца почињу да полако повезују две или ви
ше речи, а око друге године живота многа деца производе реченице од
три до четири речи. Тада се запажа телеграфска природа реченица, која
се најчешће губи крајем треће године. Долази и до већег граматичког
напретка с појавом реченица које имају више од једне клаузе (повезане
углавном везником и ).
Кашић (2002) сматра да се основа граматичке структуре матерњег
језика усваја до пете године живота. Међутим, сложенији елементи у
оквиру свих језичких нивоа усвајају се и после пете године. Језичка
компетенција знатно се проширује на каснијем предшколском и на ра
ном школском узрасту (када наступа време наглог проширивања језич
ке компетенције у оквиру синтаксичког и семантичког нивоа језичке
структуре).
Многе граматичке грешке јављају се у четвртој години и њихово
проучавање је битно јер нам показује како деца прелазе на ново грама
тичко тле.
Усвајање сложенијих граматичких конструкција наставља се и то
ком раних школских година. Новије студије су показале да се усвајање
појединих типова конструкција одвија и током десете и једанаесте годи
не живота (Кристал, 1996).

СПЕЦИФИЧНОСТИ УПОТРЕБЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА СЛУШНЕ АМПЛИФИКАЦИЈЕ И ...

207

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.
Термин «граматичност» се у савременој лингвистици дефинише као
саображеност реченице (или дела реченице) правилима дефинисаним
специфичном граматиком неког језика (Кристал, 1998).
Према Кашић (2002) граматичност је свеукупан систем правила
којима располаже изворни говорник неког језика или неког дијалекта.
Тај систем правила обухвата све нивое језичке структуре чије хијерар
хијско устројство, функционисање мреже релевантних односа унутар
појединих језичких нивоа и функционисање мреже релевантних одно
са међу језичким нивоима омогућава генерисање граматичних рече
ница некога језика.
Бугарски (1996) сматра да су граматичне све реченице у којима
функционишу правила као поступци у којима се језички елемени и
структуре доводе у везу у процесу продукције исказа у целом распону
могућности које допушта језички систем (а не само онај избор из тог ра
спона који се из друштвених разлога оцењује као добар и препоручљив).
Темином «неграматичност» (Кашић, Димић, 1999) би се могли
означити «низови језичких елемената које не предвиђа граматички си
стем и које не би продуковао ни један изворни говорник некога језика са
нормалном језичком способношћу».
Термином «аграматизам може се означити непостојање или губи
так језичке способности (односно језичке компетенције) да се речени
ца као најмања потпуна језичка јединица (или део реченице) продукује
или препозна према граматичким односима (на оси селекције и на оси
комбинације) и према граматичким правилима матерњег језика» (Ка
шић, Димић, 1999). Непостојање наведене способности одликује глуве
и наглуве особе.
Чомски (према Матић, 1980) скреће пажњу на околност да свако де
те већ од пете године живота располаже, и активно се користи, једним
ванредно сложеним механизмом – граматиком свога језика.
Неки аспекти фонолошког и граматичког усвајања настављају се све
до пубертета, али се највећи део ових способности устали око пете годи
не, док неке језичке вештине (у семантици и прагматици) настављају да
се развијају код старије деце и млађих одраслих особа.
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
Циљ и задаци истраживања
Писани говор je као једна од реализација језика, веома сложена де
латност која у великој мери ангажује способности појединца. Путем пи
сане речи људи комуницирају са околином, уз ослобађање од везаности
за конкретну ситуацију, као и временску и просторну одредницу.
Писани говор представља веома битан начин комуникације са око
лином и он код глуве и наглуве деце развија когнитивне способности.
На почетку истраживања постављен је општи циљ који гласи: испи
тати специфичности у писаном изразу код глувих и наглувих ученика.
Постављен је и посебан циљ: да се испита повезаност између врсте ам
плификције и успешности у решавању задатака везаних за допуњавање
реченица различитим врстама речи и падежима.
На основу датих циљева нашег истраживања поставили смо следеће
задатке:
1. утврдити везу између врсте амплификације и успешности у ре
шавању задатака везаних за допуњавање реченица различитим
врстама речи и падежима,
2. утврдити са којом успешношћу ученици користе одређене врсте
речи,
3. утврдити са којом успешношћу ученици користе одређене па
деже.
Узорак
Истраживање је спроведено на територији Републике Србије, у две
основне школи на подручју Београда: Основној школи за оштећене слу
хом-наглуве “Стефан Дечански“ и Основној школи „Радивој Поповић“.
Узорак је чинило 30 ученика узраста од петог до осмог разреда, и то
5 ученика са кохлеарним имплантом и 25 ученика са индивидуалним
слушнима апаратима.
Услови истраживања
Приликом испитивања водило се рачуна о свим субјективним и
објективним факторима који могу имати утицаја на процес писања. Ни
су коришћена никаква мотивацион
 а средства. Испитивање је вршено у
току преподневне наставе, при добром осветљењу.
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Пре почетка самосталног решавања теста, ученицима су дата пре
цизна упутства путем усменог говора и знаковног језика.
Истраживање се одвијало у периоду од марта до маја 2012. године.
Инструменти истраживања
У прикупљању и процени добијених резултата у овом истраживању
користили смо одговарајуће технике и тестове.
1. Субјективна и објективна аудиометрија
Подаци о слушном статусу ученика узети су из постојеће школске
документације аудиолога.
Ученици су разврстани на основу класификације Светске здравстве
не организације (WHO) из 1980.године.
2. Листа за допуњавање реченица (Н. Димић)
Тест се састојао од дванаест реченица, прве четири реченице одно
силе су се на употребу именица, друге четири су се односиле на употре
бу глагола, последње четири реченице односиле су се на употребу при
дева. Ученици су имали задатак да именицу, глагол или придев у загради
адекватно употребе у датој реченици. Сви добијени резултати оцењива
ни су оценом + или -. Сви позитивни одговори су сабирани, максимални
број бодова је 12.
3. Корпус за процену употребе падежа (Димић Н., Марић Д.)
Тест се састојао од четрнаест реченица, по две реченице за сваки па
деж. Ученици су имали задатак именицу у загради употребе у реченици
у одговарајућем падежу. Сви добијени резултати оцењивани су са + или
-. Максималан број бодова је 14.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати који су добијени у истраживању обрађени су адекватним
поступцима и методама.
Израчунати су проценти, аритметичке средине и просек процената,
а сви добијени резултати приказани су табеларно и графички.
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Листа за допуњавање реченица (Н. Димић)
Табела 1 - Успех ученика у зависности од врсте
амплификације (слушни апарат)
ученик

именице

глаголи

придеви

укупно

%

-

4

33,33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б.В.

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

Б.Т.

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

9

75,00

В.Т.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0,00

Г.Д.

-

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

7

58,33

Г.Х.

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

83,33

Ђ.Б.

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

7

58,33

Ђ.В.

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

9

75,00

Ј.М.

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

3

25,00

Ј.О.

-

+

-

+

-

+

-

+

+

-

+

+

7

58,33

К.Е.

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

8

66,66

К.Н.

-

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

5

41,66

М.Б.

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

+

+

6

50,00

М.Д.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

8,33

М.М.

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

4

33,33

М.М.

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

6

50,00

М.Н.

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

3

25,00

М.Н.

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

16,66

М.Ј.

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

10

83,33

Н.М.

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

75,00

Н.Д.

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

2

16,66

П.В.

+

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

4

33,33

П.С.

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

91,66

С.Д.

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

4

33,33

С.Н.

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

9

75,00

Ф.Н.

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

8

66,66

Укупно

14

17

2

14

10

19

14

17

12

7

10

12

%

56

68

8

56

40

76

56

68

48

28

40

48

%

47

60

41

49,33
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Графикон 1 - Успех ученика при допуњавању реченица
(слушни апарат)

У табели и графикону 1 приказани су резултати ученика са слу
шним апаратом, при допуњавању реченица. Најбољи успех ученици су
постигли при допуњавању реченица галаголима (60%), затим са име
ницама(47%), а најслабије при допуњавању реченица придевима (41%).
Ученици су са највише успеха решавали задатак број 6, који је требало
допунити глаголом, а најслабије задатак број 3 (8,3%), који је требало
допунити именицом у множини.
Општа успешност при допуњавању реченица била је 49,33%.
Табела 2 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације
(кохлеарни имплант)
ученик
А.К.
В.А.
И.М.
М.Р.
С.Л.
Укупно
%
%

именице
1
+
1
20

2
+
+
+
3
60

3
4
5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
5
3
40 100 60
55

глаголи
6
+
+
+
+
4
80

7
+
+
+
+
4
80
75

придеви
8
+
+
+
+
4
80

9
+
+
+
+
4
80

10 11 12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4
5
5
80 100 100
90

укупно

%

11
6
8
10
9

91,66
50,00
66,66
83,33
75,00
73,33
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Графикон 2 - Успех ученика при допуњавању реченица
(кохлеарни имплант)

У табели и графикону 2 приказани су резултати ученика са кохле
арним имплантом, при допуњавању реченица. Најбољи успех ученици
су показали при решавању задатака у којима су недостајали придеви
(90%), затим глаголи (75%), а најслабије резултате у реченицама где су
недостајале именице (55%). Најбоље резултате постигао је ученик А.К.
(91,66%), а најслабије ученик В.А. (50%).
Општа успешност при допуњавању реченица била је 73,33%.
Табела 3 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације
именице

глаголи

придеви

Врста
амплификације

1

2

3

5

6

7

8

9

10

Кохлеарни
имплант

20

60

40 100 60

80

80

80

80

80 100 100

73,33

Слушни
апарат

56

68

8

56

40

76

56

68

48

28

40

48

49,33

Укупно
%

38

64

24

78

50

78

68

74

64

54

70

74

%

51,00

4

67,50

11

65,50

12

Укупно
%
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Графикон 3 - Успех ученика при допуњавању реченицa
у зависности од врсте амплификације

У табели 3 приказани су резултати ученика у зависности од врсте
амплификације,при допуњавању реченица. Најбоље резултате ученици
су постигли у реченицама у којима су недостајали глаголи (67,50%), за
тим придеви (65,50%), а најслабије резултате ученици су постигли при
допуњавању реченица где недостају именице (51%).
У графикону 3 приказан је успех ученика у зависности од врсте
амплификације, при допуњавању реченица различитим врстама речи.
Графикон показује да су ученици са кохлеарним имплантом (73,33%)
са већом успешношћу допуњавали реченице различитим врстама речи,
него ученици са слушним апаратом (49,33%).
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Корпус за процену употребе падежа (Димић Н., Марић Д.)
Табела 4 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације
(слушни апарат)
Номин. Генит.

Датив Акузат. Вокат. Инстр. Локат.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Б.В.

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ученик

ук.

%

-

4

28,57

10 11 12 13 14

Б.Т.

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

12

85,71

В.Т.

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

14,28

Г.Д.

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

6

42,85

Г.Х.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14

100

Ђ.Б.

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7,14

Ђ.В.

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

7

50

Ј.М.

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

3

21,42

Ј.О.

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

1

7,14

К.Е.

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

4

28,57

К.Н.

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

3

21,42

М.Б.

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

1

7,14

М.Д.

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7,14

М.М.

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

3

21,42

М.М.

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

3

21,42

М.Н.

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

6

42,85

М.Н.

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

4

28,57

М.Ј.

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13

92,85

Н.Д.

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

14,28

Н.М.

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

11

78,57

П.В.

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

6

42,85

П.С.

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

12

85,71

С.Д.

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

4

28,57

С.Н.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

13

92,85

Ф.Н.

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

9

64,28

17 20 10 11 10 11 13 12

6

5

8

9

8

5

Укупно
%
%.

68 80 40 44 40 44 52 48 24 20 32 36 32 20
74

42

42

50

22

34

26

41,42
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Графикон 4 - Успех ученика при решавању Корпуса
за процену употребе падежа (слушни апарат)

У табели и графикону 4 приказани су резултати ученика са слушним
апаратима, при решавању Корпуса за процену употребе падежа. Нај
бољи успех ученици су показали у решавању задатака са номинативом
(74%), а најслабије задатке са вокативом (22%). Најбољи успех пости
гао је ученик Г.Х.(100%), а најслабије резултате у допуњавању реченица
остварили су ученици Ђ.Б.,Ђ.В.,М.Б. (7,14%).
Општа успешност при допуњавању реченица са речима у одговара
јућем падежу била је 41,42%
Табела 5 Успех ученика у зависности од врсте амплификације
(кохлеарни имплант)
ученик
А.К.
В.А.
И.М.
М.Р.
С.Л.
Укупно
%
%

Номин. Генит. Датив Акузат. Вокат. Инстр. Локат.
1

2

3

+ + +
- +
+ + +
+ + +
+ + +
4 4 5
80 80 100
80

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- + - - - - - + - + - + - + - + +
+ + + + + + + + + + +
+ - + - + + + + + + +
4 2 4 2 4 2 3 4 3 4 4
80 40 80 40 80 40 60 80 60 80 80

90

60

60

50

60

80

укупно

%

14
2
9
14
12

100
14,28
64,28
100
71,42
70
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употреба падежа
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Графикон 5 - Успех ученика при решавању Корпуса за процену
употребе падежа (кохлеарни имплант)

У табели и графикону 5 приказани су резултати ученика са кохле
арним имплантом, при решавању Корпуса за процену употребе падежа.
Најбољи успех при допуњавању реченица са различитим падежима по
казали су ученици А.К.и М.Р. (100%), а најслабије резултате ученик В.А.
(14,28%). Ученици су најбоље решили задатке везане за генитив (90%), а
најслабије задатке везане за вокатив (50%).
Општи постигнути успех био је 70%.
Табела 6 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације
Номин. Генит. Датив Акузат. Вокат. Инстр. Локат.
Врста
амплификације

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Укупно
%

Кохлеарни
имплант

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

70,00

Слушни апарат

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

41,42

Укупно %

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

%

77

66

51

55

36

52

53

217

СПЕЦИФИЧНОСТИ УПОТРЕБЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА СЛУШНЕ АМПЛИФИКАЦИЈЕ И ...

употре ба паде жа у зависности од врсте
амплификације

70

кохлеарни имплант

41.42

слушни апарат

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Графикон 6 - Успех ученика при решавању Корпуса за процену
употребе падежа у зависности од врсте амплификације

У табели 6 приказан је успех ученика у зависности од врсте ампли
фикације, при решавању Корпуса за процену употребе падежа.
Најбољи успех ученици су показали при решавању задатака са но
минативом (77%), а најслабији при решавању задатака са вокативом
(36%).
У графикону 6 видимо да су ученици са кохлеарним имплантом би
ли успешнији (70%), од ученика са слушним апаратима (41,42%).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Писани говор, за глуву и наглуву децу, отвара значајне могућности
компензације и превазилажења тешкоћа насталих услед оштећења слу
ха. Он доприноси побољшању комуникације глуве и наглуве деце са око
лином и доводи до још успешнијег језичког и општег развоја.
У писаном изразу деце оштећеног слуха честа је појава граматичких
и правописних грешка, као и недовољна лексичка развијеност. За овала
давање књижевним језиком неопх
 одно је знати и примењивати језичке
норме. Писмо написано са пуно грешака је нечитљиво. Ученици упоре
до са савладавањем елемената граматике усвајају и правописне норме у
обиму предвиђеним наставним програмом. Због тога је веома битно да
се у школи посебна пажња посвети писаном говору.
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Након спроведеног истраживања и обраде података дошли смо до
одређених закључака.
Добијени резултати показују да су боље резултате, при допуњавању
реченица различитим врстама речи, остварили ученици са кохлеарним
имплантом.
Ученици који користе слушне апарате са највише успеха решавају
задатке везане за допуњавање реченица глаголима, затим именицама,
док најлошије резултате показују при допуњавању реченица придевима.
Ученици са уграђеним кохлеарним имплантом са највише успеха
решавају задатке везане за допуњавање реченица придевима, затим гла
голима, па именицама.
Исаковић, Димић (2008) су у свом истраживању добиле донекле дру
гачије резултате. Глуви и наглуви ученици су најбоље допуњавали рече
нице придевима, затим именицама, а најслабије глаголима. Међутим, ре
зултати ученика са уредним слухом се поклапају са резултатима кохлеар
но имплантираних ученика (најбоље резултате остварују при допуњавању
реченица придевима, затим глаголима, а најслабије именицама).
Исаковић (2007) наводи да глуви и наглуви ученици нижих разреда
основне школе боље резултате остварују при употреби именица у ре
ченици, него глагола. За разлику од њих, ученици који чују, подједнако
успешно употребљавају и именице и глаголе у реченицама.
Грешке уочене у нашем истраживању биле су бројније код ученика
са слушним апаратима и односиле су се на преписивање речи датих у за
градама, употребу непостојећих лексема (нарочито код глагола, па смо
добили писату, читатују, грудвату...), неадекватну употребу глаголских
времена и изостављање помоћног глагола јесам (3. лице једнине-је).
При решавању захтева везаних за употребу падежа ученици са ко
хлеарним имплантом су показали боље резултате него ученици са слу
шним апаратима .
Ученици који користе слушне апарате најбоље резултате остварују
при решавању захтева везаних за употребу номинатива, затим акузати
ва, а најмање успеха показују при решавању задатака са употребом во
катива.
Кохлеарно имплантирани ученици најбоље резултате остварују при
решавању захтева везаних за употребу генитива, затим номинатива и
локатива, док најмање успеха показују при решавању задатака са упо
требом вокатива.
Грешке које су најчешће правили односиле су се на преписивање
понуђених речи датих у загради, а појавио се веома мали број непосто
јећих лексема.
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Добијени резултати указују на то да врста амплификације има ути
цаја на успешност у решавању задатака везаних за употребу различитих
врста речи и падежа. Ученици са кохлеарним имплантом постигли су
знатно боље резултате у односу на ученике са слушним апаратима.
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THE SPECIFITY OF USE OF VARIOUS
TYPES OF HEARING AMPLIFICATION DEVICES
AND WRITTEN EXPRESSION
NADEŽDA DIMIĆ¹, IVA CVIJANOVIĆ,
LJUBICA ISAKOVIĆ¹
¹Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY
Mastering of written speech is one of the most significant tasks of the
educative work at schools for deaf and hard of hearing pupils. Written
speech is one of the fundamental instruments of general and speechlanguage development in deaf and hard of hearing children.
In a certain number of cases hearing aids are of help to children with
hearing impairment, however in the population of children with cochlear
hearing impairment, as well as in cases of profound and complete hearing
loss on both sides, implementation of a cochlear implant is strongly
recommended.
In our study, we initially aimed to assess the relationship between
various types of amplification devices and success in completing sentences
with various types of words, as well as amending them to reflect the
appropriate Serbian grammar case. Based on the established goal, we
created a hypothesis that the type of amplification device used does not
influence the degree of success when the pupils attempted to complete the
given sentences with various types of words (nouns, verbs, adjectives..),
nor when they amended the sentences to reflect the appropriate Serbian
grammar case.
The study was implemented at two schools specialized for deaf and hard
of hearing children in Belgrade – at the School for the hearing impaired and
hard of hearing “Stefan Decanski” and Primary School “Radivoj Popovic”.
The sample consisted of 30 deaf and hard of hearing pupils enrolled
in primary school, in grades five to eight. There were five pupils with a
cochlear implant and 25 with hearing aids.
The instruments used in the study were the List for Completing Sentences
(N.Dimic) and Corpus of Sentences for evaluating the use of cases.
The obtained results are presented in tabular form.
Based on the results observed in this study we came to the conclusion
that the pupils with the cochlear implant had much better results on the

222

Надежда Димић и сар.

given tasks which involved the use of various types of words in sentences,
as well as the use of cases in sentences; compared to the pupils with hearing
aids. It was also observed that there is a difference in the results with
respect to the use of various types of words and various types of cases.
Key words: deaf and hard of hearing, cochlear implants, hearing aids,
written expression
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Психолингвисти сматрају да оштећења језика, без обзира да ли је узрок
оштећење слуха, повреда или процес старења, представљају значајан извор
информација у вези начина на који људски мозак контролише наше покушаје
да комуницирамо. Повезаност између дубоке прелингвалне глувоће и способ
ности вербалног комуницирања је предмет интересовања дефектолога, пси
холингвиста, као и психолога. Ране студије психолингвиста и дефектолога су
указивале да популацију глувих карактерише озбиљан дефицит језика, чак и
његово потпуно непознавање, с обзиром да је њихова компетенција за матер
њи језик углавном била далеко испод нивоа компетенције чујућих, и да многе
глуве особе нису имале и немају разумљив говор. Напуштање тезе о оралновербалном језику као матерњем језику глувих, и признавање знаковног језика
као њиховог основног начина комуникације, преус мерило је психолингвистич
ка истраживања језика глувих ка знаковном језику.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: психолингвистика, усвајање језика, знаковни језик

Психолингвистика проучава везе између језичких и психичких по
јава. (Бугарски, 2003)
Психолингвистика или психологија језика је студија психолошких и
неуробиолошких фактора који су кључни за способност стицања, кори
шћење и схватањa језика. Први покушаји повезивања ове две дисципли
не су били више филозофског и спекулативног карактера, пошто је било
врло мало података везаних за функционисање мозга. Савремена ис
траживања на пољу психолингвистике укључују широк спектар научних
дисциплина, као што су биологија, неурологија, проучавање когниције
223
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и информациона теорија, у циљу свеобухватнијег и потпунијег схвата
ња можданих процеса, кључних за перцепцију и схватање језика. Појам
психолингвистика је утемељен око 1940. године и почео је шире да се
користи у наредној деценији, после издавање књиге „Psycholinguistics: A
Survey of Theory and Research Problems“ (1954), америчког психолога Чар
лса Егертона Осгуда и мађарско-америчког семиолога Томаса Себеока.
Границе између лингвистике и психолингвистике су веома дифузне, као
и границе психолингвистике са психологијом. (Слободна енциклопедија,
2011) Психолингвистика је грана лингвистике која изуч
 ава корелацију
између језичког понашања и психолошких процеса за које се сматра да
леже у основи тог понашања. Постоје два могућа правца истраживања.
Један користи језик као средство за разјашњавање психолошких теори
ја и процеса (нпр. утицај језика на меморију, перцепцију, пажњу, учење
итд.) и за ту врсту истраживања понекада се употребљава термин пси
холошка лингвистика. Друга могућност је да се испитује дејство психо
лошких запрека на употребу језика (нпр. како ограниченост памћења
делује на производњу говора и разумевање). Ова друга грана се показала
као најинтересантнија за лингвисте, који је у суштини схватају као испи
тивање менталних процеса који леже у основи планирања, производње,
перцепције и разумевања говора. Најбоље разрађен огранак ове науке је
истраживање усвајања језика код деце, али је и неколико других пред
мета привукло доста пажње (појам сложености у језику, однос између
језичких и когнитивних универзалија, испитивање читања...) (Кристал,
1996). У психолингвистици се развијају модели језичке способности и
говорне делатности, укључујући моделе перцепције и продукције гово
ра. (Бугарски, 2003)
Усвајање језика
Значајно питање за све теорије које настоје да објасне начин на који
се усваја језик је подручје језичке продукције, поготово у њеним раним
стадијумима. Док су неки психолингвисти покушавали да докажу да се
усвајање језика дешава од првих дана рођења детета, већина истражи
вача је анализирала синтаксичке и фонолошке аспекте дечјег говора од
настанка просте реченице до говора деце у нижим разредима основне
школе. (Chan, 1978) Најранија, „примитивна фаза“ психолингвистич
ког развоја је уочљива већ код новорођенчади; код беба су интензитет и
фреквенција плакања везани за степен непријатности, а после 2-3 месе
ца се диференцирају и добијају иконичко значење које је мајка у стању
да одгонетне (беба на различит начин плакањем даје до знања да је глад
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на, жедна, поспана...) (Scovel, 1998). Од самог рођења развија се говор и
тај развој траје читавог живота, исто као и развој језика. Свако људско
биће, да би развило свој говор, мора да прође читав низ развојних ступ
њева где сваки од њих представља савлађивање нове препреке у циљу
развоја говора. Код детета врло рано долази до првих гласовних појава.
То су крик и гукање, а сачињава их спој најразличитијих гласова, чак и
оних који не постоје у дететовом матерњем језику, међутим, ови гласо
ви се касније губе (Димић, 1996). Једна од многих психолингвистичких
иронија је и да ће шестомесечно дете можда боље артикулисати глас
неког другог језика него свог, али ће 20 месеци касније, када покуша да
свесно учи тај други језик, имати великих проблема да изговори баш та
кав глас (Scovel, 1998). У развитку дететовог говора веома су важне фазе
крика и гукања, јер током њих долази до усавршавања аудитивне пер
цепције и апарата за артикулацију. Ту се ствара и могућност за имитира
ње гласова оног језика који дете чује у говору своје околине. Разум
 евање
говора одраслих и прве речи које дете самостално изговара су почетак
комуникације и знак да је почело усвајање гласовне стране језика. Дете
овог узраста перципира реч као нерашчлањен звук са одређеном рит
мичко-мелодијском структуром, па интонација изговорених речи има
изузетан значај. Следећи ступањ у развоју дечјег говора је појава разу
мевања речи на основу значења које је повезано са одређеним скупом
гласова. То је период фонемског говора, а одликује се брзим повећањем
пасивног речника и појавом првих речи код детета (Димић, 1996).
Усвајање граматичких образаца
За психолингвисте језик представља когнитивну функцију која је
формулисана у шематском облику према сету унутрашњих правила,
а у сврхе социјалне комуникације. Оваква поставка указује да су ком
поненте језика, као што су синтакса и семантика, релативно одвојени
делови језичког система и функционишу засебно или паралелно да би
произвели коначни израз, или да би декодирали долазне информације
(Ferguson, Armstrong, 2009). Од свих области које изуч
 ава развојна пси
холингвистика, усвајање граматике је најинтензивније проучавано. Ово
је у великој мери у вези са Трансформационом генеративном грамати
ком, школом лингвистике која је утицала на студије језика у претход
не четири декаде. Иако се тарансформациона генеративна граматика
разгранала на више различитих школа, увек је фокус био усмерен на
проучавање сложених реченица. Још један разлог због којег људи про
учавају усвајање првог језика код деце, а тиме и усвајање граматике, је
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то што је управо код деце оно најочигледније. За разлику од снимака
гукања, вокализирања и брбљања беба, где је акустички сигнал нејасан,
а прикупљање валидних података тешко и неизвесно, прикупљање по
датака о томе како деца креир
 ају реченице је веома изводљиво и може
бити спроведено дискретно и спонтано, за време чувања детета. Стога не
чуди да је највише студија из области усвајања граматике фокусирано
управо на комуникацију деце са одраслима, у њиховом свакодневном
окружењу. Транскрипти снимака често показују невероватну способ
ност деце да флуентно усвоје матерњи језик, а да истовремено креирају
нове и необичне исказе (Scovel, 1998). Говорна продукција подразуме
ва селекцију пригодних речи (семантички ниво), проналажење њиховог
фонолошког облика (из фонолошког лексикона), њихову имплемента
цију у фонолошку фразу (сублексички фонолошки ниво), и конверзију
овог последњег нивоа у артикулацион
 у репрезентацију која ће покре
нути моторне команде за производњу говора (Ramus, Peperkamp, Chri
stophe, Jacquemot, Koui der and Dupoux, 2008). Деца пролазе кроз различи
те стадијуме граматичког развоја, који се углавном одређују на основу
просечног броја речи у реченици. Иако постоје индивидуалне разлике у
брзини којом прелазе из једне фазе у другу, поготово на раном узрасту,
сва деца почињу да креир
 ају реченице после фазе холофразе; прво ре
ченице сачињене од две речи, а онда постепено и од већег броја речи.
Холофразичан говор представља мост који дете води од примитивног
оглашавања плачем, речју и именовањем до коришћења фраза, клауза и
сложених реченица. Многе студије указују да у раној фази две речи, без
обзира на ограничења исказа, деца показују изненађујуће велики степен
граматичке зрелости (савладаности граматике). Они не ротирају речи
насумично, премештајући их са иницијалне у финалну позицију. Ред ре
чи код деце на раном узрасту у реченицама од две речи прати нормалан
ред речи код одраслих говорника у комплекснијим исказима, што ука
зује да су деца већ на овом, раном узрасту, осетљива на ред речи у ма
терњем језику. Такође, веома ретко се догађа да деца понављају исту реч
два пута и на тај начин формирају просте реченице; деца су „штедљива“
када је језик у питању и обраћају пажњу на сваку изговорену реч. Све
ово наводи на закључак да, чак и на раном узрасту, пре него што уопште
и имају свест о језичким елементима и категоријама, деца веома брзо
усвајају правило да се речи не комбинују насумично, већ да комбинова
ње поштује одређене систематске обрасце. Чак и док су у фази реченице
састављене од само два члана, овај систем допушта деци да производе
велики број лингвистичких пермутација.
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Слушање и разумевање
Најзначајније за успех вербалне комуникације и когнитивног раз
воја су неколико уско повезаних али релативно независних сложених
менталних операција које психолингвисти називају процесуирање го
вора (перцепција и разумевање) и говорна продукција. Способност да
схватимо и будемо схваћени у конверзацији је наизглед спонтан процес
који не захтева улагање напора. Међутим, психолингвистичка литера
тура истиче активну природу ових способности; вербална комуникација
подразумева узастопне фазе које су аутоматизоване или полуаутома
тизоване, као и свесне менталне операције које функционишу у конти
нуираној интеракцији (Singleton, 2007). Перцепција звука који чујемо је
под утицајем психолингвистичких варијабли које утичу на нашу мен
талну обраду и није само пасивно примање секвенце звука, речи или
реченица. У једном психолингвистичком експерименту (Scovel, 1998),
сет реченица је презентован групи слушалаца који су имали задатак да
запишу шесту реч из сваке реченице. Резултати су показали да слушао
ци нису увек записивали оно што су чули, чешће су бележили речи које
су очекивали да ће чути на основу контекста реченице, иако је то подра
зумевало да морају да додају глас на почетку или крају речи од значаја
који никада није ни изговорен. Неколико значајних закључака се може
извући из овог психолингвистичког експеримента о природи слушања
и разумевања. Пре свега, да би дошло до разумевања исказа, није нео
пходно да људи чују баш сваку реч која им је упућена. Шири контекст
је од великог значаја; разумевање није пасивно бележење свега што ви
димо или чујемо, слушаоц
 и нису снимачи онога што се око њих догађа.
Такође, разум
 евање је под снажним утицајем чак и најмање промене у
дискурсу који слушалац опажа. Коначно, разум
 евање није једноставна
анализа говорних чланова у линеарним секвенцама. Ми не читамо и не
чујемо на исти начин на који бројимо и рачунамо, секвенционално од
један па на више. Процес слушања и читања се одвија глобално, а пажња
се поклања семантичким целинама. Као што експеримент показује, ми
не слушамо сваку реч појединачно и утврђујемо њено изоловано значе
ње; радије тражимо логичности у исказу, чак и ако то захтева додавање
гласова и речи које нису у стварности ни изговорене. Гласови предста
вљају само једну компоненту разумевања. Разум
 евање речи је много
комплексније од перцепције гласова. Чак и кратка, једносложна реч се
састоји од неколико гласова који могу бити изговорени или написани на
различите начине у разним језицима; затим, речник једног језика садр
жи по десетине хиљада речи, насупрот стандардно малом броју фонема;
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и најважније, значење речи може бити вишезначно и пренесено, што
све чини њихово разумевање веома комплексним психолингвистичким
процесом. Један од модела којима се служе психолингвисти да би обја
снили ову комплексност је ПДП (Паралелно дистрибуирано процесу
ирање). Користећи модел когнитивног развоја осмишљен захваљујући
истраживањима у неурологији, компјутерским наукама и психологији,
ПДП указује да се ми служимо одвојеним али симултаним и паралел
ним процесима када покушавамо да разум
 емо говорни или писани је
зик. Ови процеси се користе на свим нивоима лингвистичке анализе, а
посебно значајну улогу имају у разум
 евању речи и реченица. Једно од
објашњења заснованих на овом приступу које се тиче смештања речи
у наш ментални лексикон је логогенски модел разумевања. Када чујемо
реч у конверзацији или је прочитамо у тексту, заправо активирамо један
посебан логоген (средство за лексичку детекцију) за ту реч. Логогени
су повезани са посебним неуронима у великој неур
 онској мрежи; уко
лико су активирани, могу бити активни истовремено и у хармонији са
многим другим логогенима да би омогућили разум
 евање. Високофрек
фентне речи су репрезентоване логогенима који се лако активирају, оне
се брзо и лако буде у свести. Нискофрекфентне речи имају веома висок
праг активације и треба им више времена да се инкорпорирају у систем
разумевања. Разум
 евање, ипак, подразумева много више од декодирања
гласова, слова и лексичких значења; оно такође обухвата и дешифрова
ње семантике реченица. Психолингвисти традиционално испитују схва
тање реченица ослањајући се на модел граматике реченица Ноама Чом
ског из педесетих година прошлог века. По овом моделу, све реченице
су генерисане из конструкције структуре фразе, одакле се производе
свакодневне реченице помоћу серије трансформационих правила (ода
тле термин Трансформационална-Генеративна (ТГ) граматика). У ориги
налној верзији граматике, ове трансформације су многобројне и моћне,
и могу креирати много различитих површинских структура помоћу ре
аранжирања, брисања, додавања или супституисања речи које су у дубо
кој структури конструкције. Психолингвисти су били заинтересовани да
истраже број трансформација коришћених за деривацију реченица, као
и релативну тешкоћу изворних говорника у њиховом разумевању. Своје
ране експерименте су заснивали на употреби парова реченица.
Постоје бројни докази да лингвистичка структура реченице утиче на
време њене менталне обраде. Када је наше предвиђање у вези са прав
цем кретања реченице тачно, што је обично случај уколико добро позна
јемо језик, разумевање је брзо, али уколико погрешимо, што се често до
гађа у специјално дизајнираним експерименталним реченицама, наше
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разумевање је у великој мери нарушено. Као и код разумевања речи, и
код разумевања реченице велику улогу има шири говорни контекст који
утиче на брзину и лакоћу њеног исправног декодирања и разум
 евања. У
прилог проучавању гласова, речи и реченица, психолонгвисти се тако
ђе баве испитивањем начина на који процесуирамо текст. За разлику од
људи који имају ретку способност да дословно понове текст који су чули
или прочитали, меморија просечног човека је углавном недовољна да
би забележила тачну структуру, али је зато веома поуздана када је у пи
тању очување садржаја. Пасивне реченице обично бивају запамћене као
активне, али не важи и обрнут процес. Из разлога што је наша синтак
сичка меморија „магловита“, али не и насумична, ми имамо тенденци
ју да памтимо реченице у облику који је једноставнији и ближи нашем
искуству, без обзира што нису тако гласиле у оригиналу. Уколико није
превише велики временски размак, особа може да запамти реченицу у
оригиналу и да је тако понови, али након неког времена велика је веро
ватноћа да ће оригинална пасивна реченица бити изговорена у активу.
Психолингвистичка проучавања разумевања текста су показала, изме
ђу осталог, да присуство или одсуство позадинских, металингвистичких
информација може у великој мери утицати на наше сећање. Експери
мент којим се испитивала способност понављања пасуса текста у односу
на постојање или непостојање наслова, показао је да се много боље пам
те деонице текста или текст у целини који је претходно насловљен. Ово
указује да су издвојени делови текста (наслови, поднаслови, фусноте)
који обично пружају опште информације у вези са текстом или неким
његовим наводима веома корисни при разум
 евању и памћењу већих је
зичких јединица, јер утичу на активирање менталних асоцијација које
затим помажу у свеобухватном разум
 евању и оживљавању прочитаног.
Језик глувих
Сасвим је разумљиво због чега особе са поремећајима слуха и го
вора, без обзира на узрок, представљају психолингвистима богат извор
информација о специфичностима људске комуникације. Разликовање
прелингвалног и постлингвалног оштећења слуха је веома значајно ка
да је у питању усвајање говорног језика. Постлингвално оглувела деца
развијају говорни језик различито од деце која су оглувела прелингвал
но, јер они имају искуство у слушању које им омогућује да савладају
већину аспеката језика природним путем. Почетак усвајања матерњег
језика код њих није угрожен, за разлику од конгенитало глуве деце. Ве
рује се да су у стању да брже и боље савладају вештину читања говора
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са усана саговорника, јер су способнији да повежу визуелну информа
цију са аудитивном, а углавном им и савладавање читања и писања не
представља велики проблем (Baker, Woll, 2008). Однос између дубоке
прелингвалне глувоће и развоја језичких способности је подручје ин
тереса дефектологије, психолингвистике, педагошке психологије, као
и когнитивне психологије. Ране студије психолингвиста и сурдолога су
указивале да је код глувих присутан дефицит језика, па чак и његово од
суство, с обзиром да је њихова језичка компетенција била далеко испод
компетенције чујућих особа, као и да многи глуви немају довољно разу
мљиву говорну продукцију. Будући да прелингвално оглувеле особе да
би успешно развиле говор морају бити укључене у дугогодишњи говорни
третман, истраживачи су претпоставили да мала глува деца могу пред
стављати популацију која нема усвојен нити један језик, и да код њих
могу истраживати утицај језика на развој когнитивних функција. Ово
коришћење глувих као популације без језика у сврхе психолингвистич
ких истраживања представља логичну последицу Сапир-Ворфове лин
гвистичке теорије, која тврди да структуре матерњег језика утичу на на
шу перцепцију реалности. Уколико су глуви заиста безјезични, онда би
било очекивано да су неспособни за концептуал
 изацију, решавање про
блема, па чак и за јасно расуђивање. Ипак, истраживања концептуалних
способности глувих су указала да су глуви углавном слични чујућима
када је у питању постављање логичких проблема, њихово сагледавање и
решавање. Доказано је да неразвијеност језика не утиче неминовно на
више менталне функције. Иако су резултати ових студија интересант
ни, оне се базирају на претпоставци да глуви не раполажу нити једним
језиком; не узимају у обзир могућност да глуви нису безјезични, и да
одсуство оралног говора не искључује неопх
 одно сваку могућност вла
дања језиком. Савремени истраживачи језика и глувоће заступају став
да је знаковни језик глувих равноправан језик, са сопственим вокабула
ром и сопственом синтаксом. Он је комплетан и валидан језик, у сваком
смислу. Такође, чињеница је да глува деца чујућих родитеља, која нису
у контакту са конвенционалним знаковним језиком средине спонтано
развијају сопствени знаковни систем комуникације. Свака глува особа
располаже неким системом комуникације са околином, без обзира на
(не)усвојеност говорног или стандардног знаковног језика. Глува деца
чујућих родитеља су безјезична искључиво из перпективе стриктне де
финиције језика, по којој је он код којим се споразумева шира лингви
стичка заједница. С обзиром на немогућност глуве деце да чују говорни
језик, и на разлике у лингвистичкој структури између говорних и зна
ковних језика, глува деца имају великих потешкоћа да науч
 е језик сре
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дине, чак и у писаном облику. Студије о читању, писању и укупном обра
зовном постигнућу глувих ученика указују да је образовно постигнуће
глувих значајно испод постигнућа чујућих ученика; утврђено је да је код
глувих језичка способност на ниском нивоу, као и да су склони правље
њу синтаксичких грешака какве се не срећу код чујућих. Немогућност
прелингвално оглувеле деце да чују говорни језик, да га уче спонтано,
његово дугогодишње учење у установама, као и лоша постигнућа глувих
ђака у писаном изражавању наводе на закључак да говорни језик није
природни језик глувих (Charrow, V. R,1974). Многа деца оштећеног слу
ха имају говор који је испод нивоа који је очекиван у односу на степен
њиховог оштећења. С обзиром да се код деце систем фонолошке обраде
још увек развија, а оштећење слуха утиче на перцепцију неких фонема
значајније него на перцепцију других, очекиване су и различите грешке
код деце оштећеног слуха (Ebbels, 2000). Већина глувих прави исте гре
шке у језичком изражавању, и исти тип грешака. Ова појава, коју већина
наставника глувих примећује код ученика, окарактерисана је као „глу
визам“, и односи се на сродност грешака које се појављују у говорном
изражавању. Уколико глуви имају тенденцију да праве исти тип грешака
у говорној комуникацији (као што су омисије и превиђање чланова ис
каза, адиције, супституције...), онда је могуће закључити да они имају
сопствени начин говора, различит од стандарда. Овај „глуви језик“ се
у време пубертета „замрзава“, тј. доводи до поједностављења стандард
ног говорног језика. До сада је било врло мало истраживања о феноме
ну „глувизма“, а нити једна студија ову варијанту говорног језика није
посматрала из перспективе креир
 ања нестандардног, готово жаргонског
говора (Charrow, V. R,1974).
Знаковни језик глувих
У развоју особа оштећеног слуха гест има посебан значај. Глува
особа је визуелан тип и готово све што сазнаје и доживљава чини путем
вида. Оптичке слике које она прима из спољног света су конкретне, ди
ректне, статичне или динамичне. Она развија знаковни језик на основу
сопственог спонтаног кретања и подражавања околине. Споразумева
ње покретима је резултат психичког развоја глувог детета, а и сам по
крет помаже тај развој (Димић, 1996). Да би глува деца правилно усво
јила знаковни језик као свој матерњи језик, треба их што раније њему
излагати. Са психолингвистичке тачке гледишта, ово је значајно због
чињенице да велики број глуве деце не усвоји нити један стандардни
језик до тренутка ступања у предшколске образовне установе. Један од
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основних циљева програма у предшколским установама је да припре
ми децу за основну школу у погледу језичких способности које су им
неопходне за успешно школовање. Ситуација симултане употребе зна
ковног и говорног језика пружа многе могућности за истраживање
комплексних релација екстерних (еколошких) и интерних (психолин
гвистичких) фактора који обликују коначни језички израз код глувих.
Посматрано из психолингвистичке перспективе, евидентно је да по
стоје докази који иду у прилог тези да је људски мозак способан да се
носи са великим бројем различитих контактних ситуација, као што је
симултана употреба говорног и знаковног језика (Plaza-Pust, MoralesLуpez, 2008). Различити перцептивни и продукциони системи знаков
них и говорних језика могу довести до различитих начина лингвистич
ке обраде. Знаковни језици представљају природну могућност за ис
траживање психолошких механизама потребних за декодирање и про
дукцију лингвистичких јединица у различитим језицима. Артикулаци
ја знакова је знатно спорија од артикулације говора; визуелна перцеп
ција облика шаке, места артикулације и покрета представља лингви
стички релевантне обрасце дискриминације. У природном, оралном
говору, сегменти се преплићу и преклапају, и постиже се брзина тран
смисије од приближно 10-15 сегмената у секунди; трансмисија код
знаковних језика је спорија, и износи 7-11 сегмената у секунди. Иако
људи који не познају знаковни говор могу посматрати визуелне зна
ковне сигнале једноставно као след брзих покрета шака и руку, кори
сници геста врло брзо из тих покрета декодирају комплексна значења
упућене поруке. Један аспект овог процеса је препознавање визуелних
знакова коришћењем и перцептивних и когнитивних информација.
Перцептивне информације долазе од визуелне обраде знаковних сиг
нала, а когнитивне информације углавном од претходног лингвистич
ког контекста или познавања теме разговора. Теорије о препознавању
знакова покушавају да разјасне на који се тачно начин ове две врсте
информација користе у идентификацији појединачних знакова и зна
кова у оквиру контекста. За разлику од препознавања изговорене речи,
препознавање знакова вероватно ангажује двостепени процес препо
знавања, у којем једна група фонолошких карактеристика (конфигура
ција шаке и место артикулације) иницијално идентификује лексички
скуп, након чека идентификација фонолошких покрета води директно
до препознавања конкретних знакова. Таква директна корелација из
међу идентификације фонолошких елемената и лексичке идентифи
кације се вероватно не догађа нити у једном говорном језику. Знакови
се ипак идентификују изненеђујуће брзо. Иако је донекле природно да
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знаковна комуникација захтева више времена од говорне, отприлике
само 240 милисекунди или 35% знака мора бити виђено да би се пока
зани знак препознао. Ово препознавање је значајно брже од препозна
вања речи у усменом говору. Истраживања су утврдила да је неопходно
чути приближно 330 милисекунди или 83% изговорене речи да би она
била идентификована. Постоје најмање два могућа разлога зашто је
препознавање показаних знакова брже од препознавања изговорене
речи. Прво, природа визуелног сигнала који је представљен знаком
пружа велики број фонолошких информација врло рано и симултано
(или готово симултано). Друго, фонотактичка и морфотактичка пра
вила знаковних и говорних језика се могу значајно разликовати. На
пример, у великом броју говорних језика многе речи потпуно различи
тих значења почињу истим слогом или консонантским скупом; ова по
јава није толико честа у знаковним језицима. Изгледа да су иницијал
ни скупови знакова много лимитиранији у погледу фонотактичке
структуре. Психолингвистички термин „ефекат фрекфентности речи“
односи се на тврдњу да се реч која је заступљенија у употреби брже и
лакше препознаје од речи која је мање заступљена. Да би одредила
фрекфентност појединих речи, већина истраживача се служила побро
јавањем речи у одређеним текстовима или говорним дискурсима. С
обзиром да не постоји сличан корпус за знаковни језик, утврђивање
фрекфентности знакова истраживачи најчешће препуштају слободној
процени особа којима је знаковни језик матерњи и који га одлично по
знају. Као и у случају говорних језика, потврђено је да се знакови који
се често користе у комуникацији препознају брже од оних који нису
толико фрекфентни. Речи и знакови који су врло заступљени присут
нији су у свести и за краће време активирају перцепцију, па им је по
требно и мање информација за препознавање, што доводи до његовог
убрзања. Обрасци препознавања знакова и речи објашњавају не само
како се одређена лексичка информација издваја из меморије, већ и ка
ко се та информација представља и организује. Наше знање о речима
није насумично организовано, а представљање овог знања је, разумљи
во, много комплексније него што је оно приказано у речницима. Исто
важи и за знаковне сигнале. Један од организационих принципа унутар
лексикона је и семантичка асоцијативност између речи. Откривање и
препознавање речи се одвија много брже када су у питању семантичке
асоцијације. Лексикон и знаковних и говорних језика је заснован на
семантичкој организацији која олакшава разумевање језика. Али, у
случају када једна реч има више од једног значења, разумевање поста
је отежано. Многе психолингвистичке студије су се занимале проуча
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вањем ове појаве. На пример, значење једне вишезначне речи се при
марно одређује на основу контекста, што указује да лексичко процесу
ирање припада вишим нивоима семантичких и когнитивних процеса.
Израз лица (посебно положај усана) често доприноси одгонетању зна
чења вишезначног знака. Знаковни језици су јединствени у погледу
способности да минимизирају лексичку вишезначност помоћу пред
стављања карактеристичних информација путем одвојених канала.
Значења многих вишезначних знакова се могу, поред сагледавања кон
текста, утврдити уз помоћ покрета усана, уколико они прате гестику
лирање. Ипак, коришћење усменог говора уз гестикулирање директно
зависи од степена његове усвојености, као и одређених социјалних и
културалних фактора.
Психолонгвистичка истраживања су показала да говорници прате
сопствени говор, и када примете грешку или погрешан избор речи, пре
кидају говор и понављају спорну деон
 ицу. Током говорне паузе пре по
нављања, говорници често користе одређене поштапалице, у зависности
од врсте грешке коју су учинили. На пример: извињавам се, грешка, ми
слим најчешће се користе када је у питању лапсус у говору. Изрази као
што су: радије, то јест, знаш већ користе се када се говорник исправља
поводом избора речи која није погрешна, али је из неког разлога неаде
кватна. Најчешће се, уопштено гледано, користе тзв. „попуњене пауз е“,
за које је карактеристично оглашавање налик на: мммм, ух, кхм, које
се догађа након начињене грешке (а пре исправке), када говорник има
тешкоће да пронађе погодну реч или исправи претходно изречену. Као
и говорници, и гестикулатори прате сопствену комуникацију, и често
уочавају грешке пре него што оне бивају артикулисане, што важи и за
пратећи, усмени говор, уколико је присутан. Разлику у праћењу гово
ра и гестикулирања представља чињеница да говорници чују сопстве
ни глас док причају, за разлику од гестикулатора који не гледају у своје
руке, нити могу видети експресију свог лица, која умногоме доприно
си знаковном изразу. Истраживања су показала да су говорници мање
способни да уочавају и коригују сопствене грешке у говору уколико су
онемогућени да слушају своју вербалну продукцију (путем слушалица
са гласно емитованим белим шумом, нпр.). Могло би се рећи да је пре
артикулационо и постартикулационо кориговање исказа у основи иден
тично код гестикулирања, јер се систем праћења знакова ослања поред
визуелне и на кинестетичку компоненту, која подлеже проприоцепцији
(Emmorey, 2002).
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Билингвизам код глувих
„Билингвизам (двојезичност) представља способност појединца,
групе или народа да у говору употребљавају два језика, без веће видљиве
склоности за један од њих. Постоје различите врсте билингвизма. Рани
билингвизам је усвајање оба језика до четврте године, а касни билингви
зам усвајање другог језика после четврте године живота. Симетрични
билингвизам означава подједнако познавање оба језика, док асиметрич
ни означава слабије познавање другог језика (пасивни билингвизам и не
рецептивни билингвизам). Социјални или друштвени билингвизам обу
хвата неку друштвену групу на одређеном простору, а индивидуални би
лингвизам представља појединачне и изоловане појаве“ (Дефектолошки
лексикон, 1999:43).
Психолингвисте одувек интригира начин на који се језички обрасци
складиште у мозгу, као и механизми језичке продукције, и у такве врсте
истраживања традиционално се укључују билингвали (Gardner-Chloros,
2009). Истраживања билингвизма представљају омиљени предмет проу
чавања савремених психолингвиста, који покушавају да проникну у ор
ганизацију менталног лексикона код двојезичних особа. Студије лекси
кона билингвала су великим делом фокусиране на два аспекта: лексич
ки и аспекат менталне репрезентације или концепата који се налазе ис
под семантичког нивоа језика (Singleton, 2010). У психолингвистичким
студијама билингвалног процесуир
 ања говора, када се разматра питање
похрањивања података пажња се обраћа и на језичку флуентност. Чи
ни се да мање флуентни билингвали располажу одвојеним, независним
речницима за сваки језик, док флуентнији говорници имају само једну
концептуалну репрезентацију (Singleton, 2007). Психолингвисти су, ис
тражујући феномен билингвизма, успели да докажу да се конкретне ре
чи преводе брже од апстрактних (Grosjean, 2008). Глуви који су усвојили
говорни језик, а у комуникацији се користе и знаковним језиком, могу
се сматрати билингвалним особама. Специфичност њиховог билингви
зма се огледа у чињеници да се два језичка кода која користе веома раз
ликују; знаковни и говорни језици се продукују и перципирају на пот
пуно различит начин, што истраживачима представља изазов и пружа
велике могућности за испитивање природе и организације језика, као
и утицаја различитих језичких кодова на развој језичких способности.
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ЗАКЉУЧАК
Евидентно је да, иако оштећење слуха и развој језика оптерећен
патологијом аудитивног рецептора пружа велике могућности за пси
холингвистичка истраживања, стручњаци из ове области нису поклања
ли превише пажње студијама овог типа. Психолингвистичка истражи
вања која су укључивала глуве испитанике су се већином односила на
знаковну комуникацију глувих и њен утицај на когницију и социјално
сазревање, док је област развоја оралног говора код особа оштећеног
слуха махом препуштана дефектолозима, лекарима и лингвистима. С
обзиром на очекивану неразвијеност или слабију развијеност оралног
говора код глувих, ова популација је дуго посматрана као безјезична,
тј. неспособна за коришћење иједног конвенционалног језика. Знаковна
комуникација глувих представља велики изазов савременим истражи
вачима, с обзиром да су знаковни језици релативно скоро признати као
потпуно легитимни и равноправни са говорним језицима, а симултана
упореба знаковног и говорног језика средине, која се потпуно оправдано
може сматрати билингвалним језичким понашањем, све више интересу
је стручњаке психолингвистичке оријентације. Оправдано је очекивати
да ће, с обзиром на напредак медицинских, техничких и друштвено-ху
манистичких наука, као и тренутна друштвено-политичка стремљења у
свету и јачање покрета глувих, у будућности више пажње бити поклања
но у психолингвистичким студијама развоју језика и утицају различи
тих комуникацион
 их кодова на психо-социјални статус глувих.
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LANGUAGE OF THE DEAF-PSYCHOLINGUISTIC PERSPECTIVE
MIA ŠEŠUM
Laboratory for Forensic Phonetic, MUP RS, Belgrade

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

of the sign language as their primary means of communication,
turned psycholinguistic research on the language of the Deaf to sign
language.
KEY WORDS: psycholinguistic, language acquisition,sign language
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Стручни чланак

УЛОГА САВЕЗА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ СРБИЈЕ
И ЛОКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЕДУКАЦИЈИ
ГЛУВЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Васо Обрадовић
Савез глувих и наглувих Србије, Београд
Савез глувих и наглувих Србије је имао велику улогу у оспособљавању и
едукацији глуве деце и омладине, оснивањем центара за рехабилитацију,
школа за глуве и наглуве ученике, школа и одељења за глуве и наглуве ученике у
привреди, одељења за глуве и наглуве ученике при редовним школама, у укљу
чивању глуве и наглуве деце у редовне школе, у професионалном оспособљавању
и запошљавању (оснивањем заштитних радионица и у отвореној привреди),
кроз организовање спортских такмичења и културних манифестација (фе
стивали, смотре, ликовне изложбе).
Да би се олакшао положај деце која нису могла редовно похађати школу,
која су била прерасла за редовно школовање, организовани су течајеви за опи
смењавање, којима су руководили и радили наставници – сурдопедагози. Овај
облик описмењавања није могао решити проблеме школовања глувих, али је
омогућио стицање основне писмености и дало солидну основу за њихово про
фесионално оспособљавање.

Циљ овог рада је да се сагледа и истакне улога Савеза глувих и на
глувих Србије и локалних организација у едукацији глуве деце и омла
дине, непосредно после другог светског рата.
Главни одбор Савеза глувих за НР Србију имао је велику улогу борби
да се глува лица оспособе за корисне и продуктивне чланове друштва и
скину са терета државе. Савез је учествовао у стварању система рехаби
литације, школовања, оспособљавања, запошљавања, културног и спорт
ског уздизања и социјализације глувих и наглувих особа.
Та борба водила се са органима власти да се створе нормативни
услови за стицање права глувих у свим областима живота, али и борба са
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породицама глувих особа да се њихова деца укључе у нормалне токове
живота. Указивање на могућности и способности глувих лица био је још
један од тешких задатака и баријера истовремено. Без основних знања и
неразумевања средине у којој живе, глува лица нису имала самопоуз да
ња да се ухвате у коштац са животом. Тешко наслеђе беде, заосталости
и небриге од стране старе Југославије, оставило је последице на живот
глувих људи у Југославији и Србији.
О САВЕЗУ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ СРБИЈЕ
Организован рад глувих после другог светског рата почео је оснива
њем Народноос лободилачког фронта глувих Београда (2. 11.1944). Од 9.
фебруара 1945. године, оснива се посебно удружење глувих „Удружење
глувонемих радника/ца Србије“. Дана 14. октобра 1945. године у Загре
бу је основан „Савез дефектних слухом ФНРЈ“. Удружење у Србији мења
назив у „Удружење дефектних слухом Србије – УДЕС“ (новембра 1947),
а од 1949. године у Главни одбор Савеза глувих за НР Србију. Касније са
назив мењао неколико пута: Савез глувих Србије (1951), Републички од
бор Савеза глувих и наглувих Србије (1957), Републичка конференција
Савеза глувих и наглувих Србије (1970), Савез лица оштећеног слуха Ср
бије (1979), Савез глувих и наглувих Србије – Републички одбор (1980),
Савез глувих и наглувих Србије (1997).
После потпуног ослобођења земље настаје брзо ширење организа
ције Савеза глувих Србије, потпомогнуте материјално и морално од на
родних власти, а нарочито тадашњег Министарства социјалне политике
Србије.
У сарадњи с Министарством Удружење глувонемих радника/ца Ср
бије, шири своју организациону мрежу на читаву територију уже Србије,
Војводине и Космета.
Прикупљали су се подаци и израђивала статистика „глувонемих“ са
читаве територије HP Србије, очвршћивала веза с органима народне вла
сти, друштвеним организацијама, домовима и школама глувих, вршено
је учлањивање и стварање организационих јединица у већим центрима.
Једна од првих активности била је прикупљање неписмене и „зао
стале“ глуве омладине са села и формирање омладинских радних бри
гада, за радне акције на прузи Шамац—Сарајево, аутопуту Београд—За
греб „Братство-јединство” и осталим радилиштима и чињени напори да
се та омладина описмени и касније укључи у привреду.
Права активност и организационо ширење Савеза глувих Србије на
ступило је кад су, настојањем тадашњег Министарства социјалног стара
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ња Србије, дошли активни руководиоц
 и Мирко Зивлаковић и Јован Ода
вић, којима се касније у раду на привредном сектору придружио и Ми
одраг Јовановић, тадашњи секретар Главног одбора, марта 1949. године.
Од тада је почело нагло ширење организационе мреже Савеза глувих
Србије стварањем јаких организацион
 их јединица у Београду, Крагујев
цу, Нишу, Новом Саду и Приштини, да би данас у саставу Савеза глувих
и наглувих Србије деловале 44 организације – удружења.
Активности у почетној фази су се одвијале по секторима.
1. На организационом сектору: организационо учвршћење, ства
рањем територијално надлежних пододбора уже Србије, Покра
јинског одбора АПВ и Обласног одбора АКМО, с мрежом град
ско-среских одбора Савеза, који су у сарадњи с надлежним орга
нима народних власти решавали проблеме глувих.
2. На културно-просветном сектору: стварање властитих домова
културе у центрима многих одбора, у којима су се глуви идеј
но-политички и културно-просветно уздизали у оквиру својих
културно-просветних и уметничких друштава или секција. Чвр
ста повезаност са свим домовима и школама глувих и њиховим
наставницима, од којих су многи активно учествовали у раду ор
гана СГС. Успешна борба за проширење мреже домова и школа
за глуву децу и ученике у привреди (Ниш, Призрен, Косовска
Митровица, Зрењанин, Бела Црква, Нови Сад, Беог рад) и, као
резултат, бројно повећање деце и ученика у привреди у школи
као и повећање броја описмењених.
3. Ha привредном сектору: стварање самосталних привредних
предузећа Савеза „ДЕС“.
4. На социјално-здравственом сектору: скоро потпуно преузи
мање на себе улоге главног фактора на пољу социјално-здрав
ствене помоћи глувима, помоћи у запослењу и у осталим потре
бама.
5. На фискултурном сектору: стварање јаких фискултурних цен
тара, где се глувима омогућује да се ради свог физичког развоја
баве разним спортовима.
Живот „глувонемих“ после другог светског рата у Југославији и Ср
бији развијао се у коренитим променама државног и друштвеног живо
та, који је захтевао брзо подизање просветног и културног нивоа, школо
вање и оспособљавање глуве и наглуве деце и одраслих.
Борба за бољи живот глувих, за њихово изграђивање у равноправ
не и корисне чланове заједнице није била лака, јер је стара Југославија
оставила тешко наслеђе беде, заосталости и небриге о тим људима.
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ШКОЛОВАЊЕ ГЛУВЕ ДЕЦЕ
Пре другог светског рата на територији НР Србије постојала су два
завода за глуве, државни у Јагодини и приватни Друштва „Краљ Дечан
ски” у Београду. Школовање и привредно оспособљавање глувих од та
дашњих власти, као и „добрих и племенитих људи” који су помагали рад
ових установа, гледано је кроз призму племенитих, хуманих и милосрд
них осећања, а не кроз израз стварне потребе да се глувима помогне,
како би стали у ред равноправних људи.
У Републици Србији је после Другог светског рата регистровано 759
„глувонеме“ деце од 7 до 11 година која нису била обух
 ваћена школова
њем. Tу децу је требало обавезно обухватити редовним осмогодишњим
школовањем.
Ако се пође од становишта да је школовање „глувонеме“ деце било
обавезно, као и школовање „нормалне“ деце, онда се јавио проблем: ка
ко и на који начин овај задатак извршити?
Проблем редовног школовања „глувонеме“ деце свакако није могао
бити брзо решен кроз стварање посебних завода за смештај и осмогоди
шње школовање. Овај пут је би врло спор и захтевао је велике матери
јалне издатке, па се решавање овог проблема разматрало и на други на
чин, који се у том периоду сматрао приступачнијим и који би дао исте,
или чак и боље резултате. Разматрала се могућност отварања посебних
одељења за „глувонему“ децу при редовним „осмолеткама“. Организа
цији оваквих одељења могло се приступити у једној комуни, односно
заједници комуна где би број глувонеме деце захтевао потребу отварања
1 до 2 одељења. Деца би се са читаве територије доводила у један школ
ски центар, где би исто као и остала деца редовно похађала школу. Ова
би деца требало да буду смештена у приватним породицама или, пак, у
некој постојећој установи где би с њима радио један стручни васпитачсурдопедагог.
Овај начин је био приступачан за тадашње прилике, јер није захте
вао велика материјална средства, имао је још и других позитивних стра
на - деца се не удаљују много од својих породица и родитеља, и уз помоћ
родитеља и социјалних радника на терену могу да изаберу породице за
смештај у којима би се деца осећала као да су у својој властитој поро
дици. Близина њихових родитеља омогућила би тако и сталан контакт с
децом. To је касније био један од начина у потпуном решавању основног
проблема — школовања „глувонеме“ деце. Наравно, да овај начин није
искључивао могућност и отварања нових, или бар подизања постојећих
завода за глувонему децу на један савршенији и модернији ниво.
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Озбиљнији проблем за друштво представљала су и за школу прера
сла „глувонема“ деца. Taj број је био много већи, јер је у Републици Ср
бији имало 1812 деце од 11 до 18 година, која нису могла бити обухва
ћена редовним школовањем. Школовање ове деце захтевало је много
материјалних средстава, а још теже је било решити питање кадрова за
ове школе.
Пред Савез се постављало питање да ли је попис деце правилан и
потпун. Пошто овај попис није вршила никаква стручна комисија, нити
су, пак, ова деца била стручно прегледана, с правом се тврдило да по
стоји велики број наглуве деце која би уз помоћ слушних апарата могла
да похађају редовне осмогодишње школе. Такође, није била извршена
класификација „глувонеме“ деце у погледу њиховог психичког стања,
тако да је било и оне деце која су имала и додатне сметње, па је стварало
потребу формирања посебних одељења за „психички заосталу глувоне
му децу“.
Сигурно да у свим овим задацима и у многим другим, који нису
споменути, треба посебно истаћи улогу Савеза глувих. Савез глувих је
успео да ојача своју организацију, учлани у њу велики број глувонемих
и створи низ организација на терену. Стварање оваквих организаци
ја и окупљање великог броја глувонемих, уз обезбеђивање услова за
школовање, имало је за задатак да уздигне своје чланове у културном
и политичком погледу и да побољша њихов социјални статус. Напори
Савеза на овим задацима били су врло велики и касније су уродили до
брим резултатима.
У сарадњи са надлежним министарствима почело се са оснивањем
школа и домова за глуве ученике, поред постојеће Школе са интернатом
за глуву децу у Јагодини (од 1928).
• Већ 1945. године отворена је екстерна Школа за глуву децу у Бе
ограду, са 32 ученика.
• Прва школа за АПВ отворена је у Инђији, са укупно 49 ученика,
а највеће заслуге за то имао је Десимир Ристовић. Касније, 1947
године, ова школа са домом је пресељена у Суботицу.
• У кругу Дома слепих отворена је Школа са интернатом за глуве
у Земуну 1947. године.
• Године 1951. отворена је прва Школа за глуву децу на територи
ји Косова и Метохије, у Призрену.
• У Нишу је отворена школа са домом за глуву децу 1952. године,
а свечано отварање било 4. јануара 19553. године. Савез је уло
жио максимум напора око отварања ове школе, јер су се јављале
разне препреке.
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Школе и домови глувих ученика у привреди отворене су:
• У Крагујевцу је 1948. године почела са радом Школа да домом
за глуве ученике у привреди, а решење о раду је добила 1949.
године.
• Дом глувих ученика отворен је у Новом Саду 1949. године.
• У Косовској Митровици је отворена Специјална школа за глуве
квалификоване раднике са домом 1950. године.
• У Белој Цркви је 1950. године отворен Дом глувих девојака са 59
омладинки које су учествовале на радној акцији (старости од 17
до 32 године).
• „Дом глувих ученика“ отворен је у Зрењанину 1951. године.
• Дом ученика оштећеног слуха отворен је у Београду 1958. годи
не.
Дошло се на идеју да се отварају одељења за глуву децу при редов
ним школама, а глува деца буду смештена у породицама које су биле
заинтересоване да их прихвате.
На простору тадашње Југославије, од 1946. до 1964. године, отворе
но је 39 одељења која су обухватала 1859 деце. Највише ових одељења
било је у Србији и Хрватској.
Екстерна одељења за глуве ученике при редовним школама отвара
на су у многим градовима у Србији.
• У Беог раду - 1957. године, у ОШ „Свети Сава“, док су два одеље
ња отворена у ОШ „Борис Кидрич“
• У Ужицу је 1957. године формирано одељење за глуву децу при
редовној школи „Душан Јерковић“, а 1963/64 школске године
отворена је Школа за глуву децу.
• Екстерно одељење за глуве у Зајечару које је настало од групе
омладинаца који су се вратили са радне акције на аутопуту 1958.
године.
• На предлог Савеза, Секретаријат за просвету у Новом Пазару је
донео одлуку о отварању одељења за глуву децу у адаптираним
просторијама бивше „Женске занатске школе“, које је почело са
радом 1. октобра 1958. године.
• Одлуком Савета за просвету НОО Чачак, у Чачку је 1958. године
основано прво одељење за глуву децу при Првој основној школи
(касније добила назив ОШ „Вук Караџић).
• Народни одбор среза Врање донео је одлука да се од 1958. годи
не оснује одељење за обавезно основно школовање глуве деце
при Учитељској школи у Врању.
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На Иницијативу ОО Савеза глувих, при ОШ „Јанко Веселино
вић“ у Шапцу основано је прво одељење за глуву децу, школске
1958/59. године, а 1967/68. године при Школи за квалификова
не раднике „Коста Абрашевић“ отворено је одељење глувих уче
ника у привреди.
• Републички одбор СГС отворио је одељења за глуву децу у Кра
љеву, 1959. године, при школи „Светозар Марковић“.
• У Пожаревцу је, после дугих припрема почело да ради прво оде
љење за глуву децу при основној школи „Његош“, 15. септембра
1960. године, а 1968. године Одељења глувих ученика за квали
фиковане раднике.
• У Приштини је при ОШ „Вук Караџић“ 1960. године отворено
прво одељење за глуву децу са 17 ученика.
• На предлог ОО Савеза глувих у Лесковцу, Савет за просвету и
културу Народног одбора општине Лесковац, донео је одлуку да
се у школској 1960/61. години формира одељење за глуву децу
при ОШ „Вук Караџић“.
• У Зрењанину, од другог полугодишта школске 1960/61. године.
Одељења глувих ученика у привреди отворена су:
• Одељење глувих ученика у привреди у Новом Саду отворило је
Повереништво за рад АПВ 1950. године, при школи ученика у
привреди „Ђорђе Зличић“.
• У Зрењанину, отворено прво одељење 1952. године, који су били
смештени у дому са чујућим ученицима.
Главни одбор СГЈ за Србију припремио је статистичке податке о
бројном стању глувих са територије Србије (1954). Износимо табелу де
це коју је требало обухватити школовањем.
Територија
НРС

Рођени
Рођени
Рођени
Рођени
Рођени
1947. год. 1946. год. 1945. год. 1944. год. 1943. год.

Укупно

Ужа Србија

87

85

106

116

129

523

АП Војводина

23

22

18

15

16

94

АО К и М

26

39

55

59

48

227

Укупно

136

146

179

190

193

844

Из табеле се види колико је деце од 10 и 11 година, која су била не
писмена, требало обухватили школовањем. Савез глувих Србије је преко
надлежних просветних органа настојао да се нађе пут и начин за школо
вања ове „глувонеме“ деце.
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Задаци Савеза су се повећавали и на пољу рехабилитације глувоне
ме деце у НР Србији јер је мрежа установа имала солидну основу. Тре
бало је поставити читаву школску, професионалну и социјалну рехаби
литацију глувих лица на једну научну платформу.
Пошто је већ урађена статистика о глувој и наглувој деци и омлади
ни, могли су да се сагледају узроци глувоће у појединим крајевима и да се
приђе сузбијању или, у крајњој линији, ублажавању тих узрока.
Дошло се до закључка да ће велику услугу у комплексном решавању
проблема рехабилитације глувих имати Институт за експерименталну
фонетику, патологију говора и учење страних језика при Извршном
већу НР Србије. Каснијим отварањем и радом овог Института умногоме
је олакшано решавање проблема целокупне рехабилитације глувонеме
и наглуве деце, а такође и одраслих „дефектних“ слухом.
Свакако да је важно напоменути и акције Савеза на пољу издавачке
делатности и штампања уџбеника за школе „глувонемих“, што је омогу
ћило потпуно правилан paд у школама.
Савез глувих је такође развио и приличну активност на пољу теле
сног развоја глувонеме деце и створио спортске екипе које су нa разним
спортским сусретима имале велике резултате.
ОПИСМЕЊАВАЊЕ ГЛУВЕ ОМЛАДИНЕ ПРЕСТАРЕЛЕ
ЗА ШКОЛУ ОРГАНИЗОВАЊЕМ ТЕЧАЈЕВА
Иако је после ослобођења број школа за глуву децу и омладину у
Србији скоро утростручен (отворене су нове школе у Призрену, Нишу,
Суботици, Крагујевцу, Косовској Митровици и Земуну), број глуве деце
и омладине, само у ужој Србији, који су престарели за школу био је врло
велик (око 800), а капацитети постојећих домова нису могу ни издалека
да задовоље потребе. Због тога је много глувих остало нешколовано и са
мим тим без могућности да изучи неки занат. Код многих је преовлађи
вало мишљење да се са престарелим глувима тешко може ма шта пости
ћи, иако су раније акције Савеза у склопу омладинских радних бригада
то оповргле и доказале да је са глувом омладином сасвим могућ рад на
школској и радној рехабилитацији.
Централни одбор СГЈ је предузео мере за решавање овог питања па
је доставио свим својим организацијама одлуке Социјалне комисије о
начину решења социјалног обезбеђења глуво-немих лица која су остала
нешколована и неспособна за било какав посао. У одлуци је стајало да је
из времена окупације остао велики број глувонеме деце, коjа нису мо
гла завршити школу нити су била стручно оспособљена. Та лица су била
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способна да се школују, да сврше неки курс – течај, да науче да читају,
пишу и да говоре. Из тих разлога је требало хитно покренути акцију опи
смењавања глуве омладине.
Да би се ово стање побољшало, односно да би се у почетку пружила
најнужнију помоћ, отпочело се са разним аналфабетским течајевима
где су се окупљали глуви да би стекли најосновније појмове из писме
ности. Овакви течајеви су одржавани у школама глувонемих и радним
бригадама, а известан број њих радио је и у просторијама организација.
Овим течајевима руководили су наставници из школа за глуве ученике.
После тога, почето је са предавањима-информацијама, конфе
ренцијама на којима су сами глуви, углавном први пут у своме животу,
почели да дискутују. Упоредо са тим почело се и за издавањем зидних
новина где су, поред школованих, учествовали и неписмени глуви, ови
последњи преко цртежа и њима приступачних начина. Разумљиво је да
све ово није могло остварити неке веће резултате у погледу остварења
задатака на културно-просветном преображају глувих. Међутим, један
важан задатак је извршен: глуви су почели да своју свест проширују,
успавано интересовање и пажња почели су да се буде, а то је било од из
ванредног значаја за даље акције на овом плану.
Предавања, информације, читалачки часови, ликовне секције,
филмске представе, обиласци музеја и знаменитости, све то је било од
практичне користи за едукацију глувих.
Главни одбор СГЈ за Србију предузео је 1956. године акцију описме
њавања глувонеме омладине на својој територији и ангажовао око 45 на
ставника-сурдопедагога из завода за глуву децу, који су жртвујући свој
годишњи одмор, предузели рад на рехабилитацији глувих са терена на
двомесечним курсевима.
Савет за просвету општине Светозарево организовао је за време
зимског распуста специјалан курс за просветне раднике у Светозареву,
од 15. до 25. фебруара 1956. године. Течају из плетарства у Школи за
глуву децу у Светозареву су присуствовали и наставници Школе за глу
ву децу Петар Јовановић, Коста Младеновић и Душан Тодоровић. На
њихов предлог одржан је течај и за ученице ове школе. На течају је ра
ђено плетарство од кукурузовине, парењем и савијањем исте добијају се
разни предмети као: зембиљи, торбе, кошаре, отирачи за ноге, ципеле
за плажу, торбице за пијацу и др. Течај је похађало 40 ученица старијих
разреда које су за овај посао показале пуно воље. Свака је ученица изра
дила по један зембиљ и савладала ову вештину.
Почетком септембра 1956. године организован је, иницијативом
Среског одбора СГЈ у Великој Плани, корпарско - плетарски курс. Овај
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куре трајао је месец дана и био је намењен искључиво „престарелим“
глувим лицима. Осам глувих лица су у приличној мери овладала тех
ником овога посла, тако да их је по завршеном курсу примила на рад
Задруга за израду корпарско- плетарских производа. На тај начин су ови
беспослени глуви, који су дотад били на терету друштва, оспособљени
за самостално привређивање. Главни одбор СГЈ за НР Србију помогао је
ову врло корисну иницијативу Среског одбора у Великој Плани и обез
бедио потребна новчана средства за даљи рад овога курса.
Курсеви су почињали са радом 1. јула и трајали до 31 августа (за
време школског распуста), а одржани су у следећим местима:
• Ваљево - са 19 полазника са којима су радили Воја Марић и Ду
шан Тодоровић,
• Титово Ужице - са 21 полазником са наставницима Миодрагом
Манојловићем и Јелицом Мијатовић,
• Чачак - са 15 полазника са наставником Светом Лаковићем,
• Крушевац - са 13 полазника које су обучавали наставници Бока
Марковић и Хилда Бунчић,
• Ниш - са 10 полазника са наставницима Бором Поповићем и Ве
либором Илићем,
• Прокупље - са 16 полазника са наставником Костом Матићем,
• Зајечар - са десет полазника са наставницима Душаном Пејино
вићем и Милијом Милосављевићем,
• Светозарево - са десет полазника и наставницима Мирјаном
Младеновић и Радомиром Николићем,
• Велика Плана - са 27 курсиста корпарско-плетарског курса и
наставницима Савом Пантићем, Пером Јовановићем и Костом
Младеновићем,
• Смедерево - са 18 полазника и наставницама Олгом Петровић и
Вером Андоновић,
• Нови Пазар - са 11 полазника и наставницима Миром Ђорђевић
и Павлом Дончићем
• Шабац - са 15 полазника и наставником Србољубом Ђурићем.
• У Суботици је курс радио у Дому и школи глуве деце, са глувима
са целе територије Војводине подељеним у више одељења. Ради
ло је 11 наставника на челу са директором завода Николом Му
шкињом, затим, Едита Фразон, Божа Грујић, Катарина Песић,
Хедвига Хорват, Петар Царан, Берта Золтан, Лепосава Вуковић,
Марија Шкофић, Павле Секељ и Марија Јовановић. Поред на
ставе на српскохрватском језику, у Суботици је било и посеб
но одељење неписмених глувих мађарске народности којима је
предавано на мађарском језику.
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Обласни одбор СГЈ за АКМО није имао средстава и стручњака и није
обавио подробне припреме за одржавање течаја из објективних, а и из
субјективних разлога.
За курсеве су се користиле просторије школа за глуве и других шко
ла и интерната који су за време лета слободни. Материјална средства за
одржавање ових курсева била су обезбеђена су од стране среских Савета
за социјално старање, Савета за просвету, ССРНЈ и Главног одбора СГС.
Посебну помоћ у намирницама пружио је Црвени крст, који је, у поје
диним местима, осигурао скоро целокупну исхрану за све време трајања
курса.
У осталим среским местима, у којима у току лета нису организо
вани курсеви, по један наставник — сурдопедагог, провео је на терену
месец дана на терет Главног одбора СГС, обилазећи глуве и скупљајући
потребне податке о њима. Он је држао састанке са родитељима и пред
ставницима органа социјалног старања ради решавања питања школо
вања глувих.
Треба истаћи пожртвовање наставника на овом послу. Велики број
њих одрекао се свога годишњег одмора и ставио се на расположење
Главном одбору СГС да буде распоређен тамо где је најпотребније.
Народне власти и родитељи глувих, после двомесечног рада ових
течајева другим очима гледали су на рад Савеза глувих, на рад наставни
ка-сурдопедагога и школа за глуве као и на могућности свестране реха
билитације глувих. Многи НО разматрају могућност отварања одељења
за глуву децу у редовним школама, пружају већу помоћ срески одбору
СГЈ у остварењу његових задатака, а родитељи се сами обраћају мол
бама за школовање њихове деце. Неки НО чак су понудили и зграде за
отварање школа и домова за глуве (Зајечар, Титово Ужице, Шабац).
На образовању неписмених глувих, развијању радних и културних
навика, па и у говору, захваљујући преданом залагању свих наставника
постигнути су изненађујући резултати. Наставници који су водили ове
течајеве показали су смисао, вољу и љубав за задатак који им је поверен.
Иако су ли послати у непознату средину, суочавајући се са много тешко
ћама и радећи под неуоб
 ичајеним околностима са одраслим глувоне
мим, „неписменим и заосталим“, ипак су постигли у већини случајева
изванредне резултате.
У Беог раду је 5. и 6. јула 1957. године одржана Четврта годишња
скупштина Главног одбора СГЈ за Србију. Посебна пажња и брига посве
ћена је ученицима у привреди, око смештаја и издржавања, што јe пред
услов за рехабилитацију глуве омладине (Београд, Крагујевац, Ниш, Но
ви Сад, Суботица и др.). Главни одбор је донео одлуку да се предложи
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надлежним институцијама да се у свим учитељским школама у V раз
реду уведе обавезан предмет „Дефектологија”, како би сви учитељи по
свршеној Школи били упознати са основним појмовима о „дефектима“
(глувим, слепим, умно заосталим и др.), и убудуће, били помагачи соци
јалним органима, друштвеним организацијама и Савезу.
Рад аналфабетских течајева у Србији у току 1958. године
Главни одбор СГЈ за Србију организовао је у току јула и августа 1958.
године двомесечне течајеве за глуву омладину.
Трошкове одржавања сносили су органи за социјалну заштиту и
просвету срезова, као и Главни одбор Савеза глувих за Србију.
• У Дому ученика у привреди „Стеван Филиповић” у Ваљеву од пр
вог јула 1958. године одржан је курс за описмењавање глувонеме
деце. Курс је организовао Срески одбор глувонемих Ваљева, а
похађало га је 14 деце са територије Среза, старости од 12 до 20
година, са наставницима Павлом Дончићем и Костом Матићем.
• Срески одбор СГЈ у Шапцу имао је 16 курсиста с којима је редио
наставник Воја Марић.
• У Титовом Ужицу је било 13 курсиста са наставником Светом Ла
ковићем и васпитачем студентом деф. одсека,
• У Нишу је било 16 курсиста са наставницима Бором Поповићем
и Олгом Теофиловић и васпитачима Ацом Витић и Стојом Бој
ковић.
• Курс за описмењавање и радну рехабилитацију глуве омладине
са територије НО срезова Зајечар и Неготин одржан је у Заје
чару од 23. јуна до 25. августа у просторијама школе ученика у
привреди. Курс је похађало 24 лица, 11 мушких и 13 женских.
Са територије среза Неготин било је 15 лица, а из среза Зајечар
девет лица. Полазници курса били су подељени у две групе по
12 лица према остацима слуха и психичким способностима. На
ставним радом руководили су Миодраг и Радмила Манојловић
и Милија Милосављевић, наставници за глуву децу, а васпитач
је била Марија Журкић, из Зајечара. Поред давања почетне пи
смености, нарочита се пажња обратила на стицање хигијенских,
културно-васпитних и радних навика, зашто је већина полазни
ка течаја била из најудаљенијих и забачених села овога краја.
Поред прописаног дневног плана рада, курсисти су посећивали
биос копске представе, спортска такмичења и културно-умет
ничке приредбе, затим, фабрику кожа и текстила где су се упо
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знали са процесом производње. Двојица курсиста задржана су
на изуч
 авању молерског заната у Зајечару, а две курсисткиње на
изучавању кројачког заната. Једна курсисткиња послата је у Бео
град на редовно школовање у школу ученика у привреди, а осам
су добровољно отишли на радну акцију и даљу редну рехабили
тацију. Са Среском занатском комором у Зајечару постигнута је
сагласност за укључивање осталих глувих омладинаца на изуча
вање заната и без завршеног осмогодишњег школовања на тери
торији њиховог среза.
• Срески одбор СГЈ у Пожаревцу ове године је први, пут организо
вао курс са 11 полазника на коме су радили наставници Живан
Влајић м Мирослав Ђорђевић са двема васпитачима студентима
дефекто одсека.
• Срески одбор у Пироту имао је 14 курсиста, којима су предавали
наставници Добросав Димић и Милена Димић, васпитачи Оли
вера Цветковић, Драгомир Ристић и Мирко Павловић.
• У Смедереву је радила наставница Олга Петровић са 19 курси
ста.
У ужој Србији укупно осам Среских одбора СГЈ организовало је кур
севе које је посећивало 126 полазника, са којима је радило 14 наставни
ка и шест васпитача.
• Покрајински одбор за Војводину је 1958. године организовао у
Суботици курс za opismenjavanje, који је посећивало 50 пола
зника, а водило га је десет наставника и седам васпитача. Курс
је завршен приредбом културно-уметничких секција на којој је
манифестован успех глуве омладине.
• Обласни одбор СГЈ за АКМО такође је приредио курс у Призре
ну у Дому за глуву децу. Курс је похађало око 30 полазника са
њима је радило тројица наставника и три васпитача.
Према томе, на целој територији Србије похађало је ове курсеве за
описмењавање 206 глувих лица, а радило је 25 наставника и 14 васпи
тача.
Различите форме рада на едукацији глуве омладине одвијале су се и
у „Домовима културе“ при организацијама глувих. Организовани су те
чајеви за помоћ женама у вођењу домаћинства и нези деце, течајеви за
читање са уста за глуве и касније оглувеле, кројачки курсеви, у ручном
раду и сл.
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THE ROLE OF ASSOCIATION OF DEAF AND HARD
OF HEARING PERSONS AND LOCAL ORGANIZATIONS
IN EDUCATING DEAF CHILDREN AND YOUTH
VASO OBRADOVIĆ
Association of Deaf and Hard of Hearing Persons, Serbia, Beograd

SUMMARY
The Association of Deaf and hard of hearing persons in Serbia has
had a major role in training and education of deaf children and youth by
establishing rehabilitation centers, schools for deaf and hearing impaired
students, schools and classes for deaf and hearing impaired students in
industry, classes for deaf and hearing impaired students in regular schools,
but also in inclusion of deaf and hearing impaired children into regular
schools, vocational trainings and employment (establishing sheltered
workshops in the open industry), organization of sports competitions and
cultural manifestations (festivals, art exhibitions etc.).
To limit the burden on children who were not able to attend schools
regularly, or who outgrew regular education, literacy courses were
organized, both being managed and taught by teachers – surdo-pedagogists.
This form of literacy could not solve the problems of education of the deaf,
but it has enabled acquiring basic literacy and providing a solid foundation
for their professional qualification.
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОМЕТЕНОСТ: КОМПАРАТИВНА
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА НОВИЈИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ
ПОСТУПАКА-ИСКУСТВА ИЗ НАШЕ СРЕДИНЕ 1
Драгана Маћешић-Петровић, Јасмина Ковачевић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Уводни ставови аутора истраживања базирају се на теоријском разма
трању значаја испитаног проблема за практично дефинисање праваца буду
ће емпиријске концепције специјалне едукације и рехабилитације као и ана
лизе тренда кретања интересовања различитих аутора за испитивани про
блем. Дескриптивне студије овог типа приказане су у односу на дефинисани
проблем, примењени инструментаријум процене истраживачког проблема,
узорак на коме је истраживање изведено као и у односу на кључне резултате
и финалне правце закључних разматрања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: лака интелектуална ометеност, когниција, понашање,
третман

УВОД
Концептуални оквири
Рад представља сегмент ширег истраживачког пројекта чији је фо
кус на истраживањима интелектуалне ометености у нашој средини у
претходне три године са акцентом на лаку интелектуалну ометеност
и нове стратегије у дефинисању могућих облика и модела едукације и
третмана сазнајних сметњи ове популације деце.
1

Рад је реализован у оквиру пројекта "Креирање протокола за процену едукативних
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних
образовних програма (број 179025) који финансира Министарство просвете и науке
Републике Србије.
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У односу на постављену концепцију рада може се указати на
основне резултате посматране кроз параметре дескриптивне анализе
проблема лаке интелектуалне ометености, календарског узраста до 13
година страрости, а школског узраста до 6. разреда, основних школа
у Београду током трогодишњег периода (2007. година, 2008 година и
2010. година).
Циљ
Основне детерминанте истраживања обухватају поступак квалита
тивне и дексриптивне анализе студија значајних за дефинисање пробле
ма лаке интелектуалне ометености у светлу новијих истраживачких по
ступака и процедура нашег срединског окружења.
Метод
У дефинисању ове прегледне студије примењен је метод компара
тивне анализе и синтезе различитих истраживачких поступака усмере
них ка дефинисању основних концептуалних оквира лаке интелектуал
не ометености дескриптивног типа. Истраживачки проблем сагледан је
кроз одабрана истраживања изведена током 2007., 2008. и 2010. године
у области специјалне едукације и рехабилитације као и сродним науч
ним областима и подручјима.

РЕЗУЛТАТИ
Теоријски ставови-дескриптивна анализа и синтеза
Малобројна истраживања новијег датума у нашој средини на те
му интелектуалне ометености групишу се око развојних когнитивних,
моторних и бихејвиоралних сметњи и поремећаја, узраста од 8 до 13
година. Тако се указује на однос примењених облика и модела третма
на и квалитета неуропсихичког развоја деце са лаком интелектуалном
ометеношћу у наведеним доменима развоја. У истраживачком моделу
дизајнираном за децу од ИИ до В разреда основних школа у Београду
примењена је стандардна процедура неуропсихолошког и дефектоло
шко-дијагностичког спектра инструмената којима је извршена процена
пажње, моторних, когнитивних и бихејвиоралних специфичности раз
воја код 124 испитаника са лаком интелектуалном ометеношћу.
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Дијагностички инструментаријум обухватио је клиничке развој
не скале батерије Лурија-Небраска за децу за процену визуелно-про
сторних, моторних и сазнајних компоненти когнитивног постигнућа
(LNNB-C, Golden, 1983), затим Trial-Making Test пажње (TMT test, Rei
tan, 1971), тест процене моторике штапићима (Stick test, Butters & Bar
ton, 1970) i Conners скала процене понашања за наставнике (K.Conners,
1969). Процењени аспекти развоја испитане деце доведени су у везу и
испитани у односу на примењени модел третмана, уз контролу одгова
рајућих услова истраживања који су могли утицати на испитивано по
стигнуће деце у узорку.
Указано је на статистички значајну корелацију између примењених
облика реедукације психомоторике и подизања квалитета развијености
испитаних неуропсихичких функција и способности деце са лаком ин
телектуалном ометеношћу третиране овом методом као и обрнуто (Ма
ћешић-Петровић, 2007).
Новија истраживања у области третмана деце са лаком интелекту
алном ометеношћу указују на значајну повезаност адаптивних вештина
и наставе математике. Адаптивно понашање као један од дефинишућих
параметара интелектуалне ометености такође је један од аспеката раз
воја у коме се преплићу све способности и карактеристике једне лич
ности формирајући сет вештина битних за социокултурно и академско
постигнуће индивидуе (Глигоровић, Буха-Ђуровић, 2011).
Овим истраживањем обухваћен је узорак од 90 испитаника са лаком
интелектуалном ометеношћу, узраста од 10 до 13,11 година, оба пола,
основних школа у Београду. Анализом документације педагошко-психо
лошке службе прикупљени су подаци о узрасту, интелектуалним способ
ностима и успеху у настави математике. Подаци о адаптивним вештина
ма добијени су применом првог дела ААМР скале адаптивног функцио
нисања - AAMR Adaptive Behaviour Scale-School, Second Edition, 1993).
Резултатима овог истраживања утврђено је да су домени адаптивног
понашања као што су говорно-језички развој, бројеви и време, предпро
фесионалне и професион
 алне активности, самоусмеравање и одговор
ност код деце са лаком интелектуалном ометеношћу значајни чиниоци
постигнућа у настави математике. Адаптивне вештине се нису показале
као значајан параметар успешности у настави математике у доменима
самосталног функционисања, физичког развоја, економске активности
и социјализације (Глигоровић, Буха-Ђуровић, 2011).
Други аутори истраживања интелектуалне ометености упућују на
значај других релевантних развојних детерминанти когнитивног и со
цијалног функционисања ове деце. Истраживања на тему односа егзеку
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тивних функција и социјалног функционисања деце са интелектуалном
ометеношћу представљају значајан допринос укупног расветљавања
проблема развоја и интелектуалне ометености. У овом раду приказани
су резултати испитивања различитих аспеката егзекутивних функција и
понашања деце са лаком интелектуалном ометеношћу. Истраживачким
поступком обухваћен је узорак од 100 испитаника, оба пола, узраста од
10 до 13 година старости,а примењен је метод стандардне процедуре не
уропсихолошке и дефектолошке дијагностике ових особа.
Циљано су процењивани аспекти социјалних вештина, ситуацио
но-специфичних и контекстуално-зависних, као научених, социјално
прихватљивих образаца понашања који омогућују самосталност и со
цијалну прихваћеност. Управо ови кључни појмови у дефинисању по
нашања централни су локус око кога се фокусирају стратегије проуча
вања основе формирања осећања пријатељства и успешне когнитивне
и социјалне интеракције у егзистенцијалном функционисању и окру
жењу испитане деце.
Када су у питању особе са лаком интелектуалном ометеношћу, ло
шије социјалне вештине праћене су различитим бихејвиоралним те
шкоћама, а особе које поседују социјалне вештине околина доживљава
као социјално компетентну. Егзекутивне функције, према овом аутору
представљају сет међусобно повезаних, комплексних способности које
су одговорне за сврсисходно, циљано усмерено понашање, а тешкоће у
домену егзекутивних функција повећавају ризик за испољавање пробле
ма социјалног функцион
 исања па аутор у томе види везу између егзе
кутивних функција и понашања индивидуа са интелектуалном ометено
шћу (Буха-Ђуровић, 2010).
Методологија истраживачког поступка односила се на дијагностич
ки инструментаријум као и примењени статистички поступак. Социјал
но функционисање испитано је деловима ААМР скале адаптивног пона
шања (AAMR Adaptive Behavior Scale-School, Second Edition, Lambert et
al., 1993). Егзекутивне функције испитане су Висконсин тестом сортира
ња карата ( WCST, Heaton et. al, 1993), Тестом маркирања трага, Б фор
ма (TMT test, Reitan, 1971), Strup тестом (Gerstadt, 1994), Acadia тестом,
тестом „двадесет питања“ (Levin et al., 1991) и тестом Лондонске куле
(Culbertson & Zillmer, 2005). У обради резултата примењен је коефици
јент корелације - Pirsonov „r“ коефицијент.
Повезаност социјалних вештина са појединим аспектима когнитив
ног функцион
 исања (когнитивна флексибилност, способност планира
ња, радна меморија и инхибиторна контрола) статистички је значајна
(p=0.05). Повезаност проблема у понашању са постигнућем на тестови
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ма који процењују наведене когнитивне аспекте такође је статистички
значајна (p=0.05). Овим истраживањем утврђено је да код деце са лаком
интелектуалном ометеношћу боље социјално функционисање подра
зумева развијеније социјалне вештине и одсуство изражених бихејвио
ралних проблема као и развијеније стратегије и способности решавања
проблема и инхибиторне контроле. Резултатима је такође указано на
приступ третману базираног на:
• постављању циља,
• свести о сопственим слабостима и снагама,
• организацији планирања,
• флексибилности употребе стратегија,
• надгледању и обнављању (Буха-Ђуровић, 2010).
Када је у питању лака интелектуална ометеност са аспекта когнитив
не и бихејвиоралне специфичности, другим сличним истраживањем ис
питане су ове карактеристике у условима стандардне ситуације едукације
ове деце. Студија је обухватила 124 испитаника са лаком интелектуал
ном ометеношћу, оба пола, узраста од 8 до 13.5 година, основних школа у
Београду (од II до V разреда). За процену релеватних аспеката сaзнајног
функционисања деце у узорку примењена је Лурија Небраска батерија за
децу (LNNB-C, Golden,1987), а понашање у условима едукације испитано
је Конерс скалом процене понашања (K.Conners, 1969). Процењене обла
сти понашања обухватиле су понашање у учионици, партиципацију са вр
шњацима (вршњачке односе) и однос према ауторитету.
У зависности од разлика у когнитивном и интелектуалном функцио
нисању указано је на присуство статистички значајних разлика у погле
ду испитаних неуропсихичких функција и способности као и у погледу
бихејвиор
 алних специфичности које су интерпретиране и дискутоване у
контексту савремних теоријских приступа проблемима двојне (дуалне)
дијагнозе и АДХД синдрома.
У финалним разматрањима истиче се значај примене мултимодал
но оријентисаног приступа који укључује:
• бихејвиоралне интервенције,
• фармакотерапију,
• тимски рад (професионалаца и непрофесионалаца),
• мутлимодални третман (комбинација терапијских приступа),
• комплементарни третман (едукација и психосоцијалне интер
венције),
• индивидуални третман базиран на ИЕП и ИТП (индивидуални
едукативни и тренинг планови) (Маћешић-Петровић, ЂурићЗдравковић, 2010).
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Компаративном синтезом података других аутора у овој области ука
зано је на сличне студије неких бихејвиоралних проблема деце са лаком
интелектуалном ометеношћу (Ђурић-Здравковић, Јапунџа-Милисавље
вић, 2009). Према наводима аутора ове студије, бихејвиоралне проблеме
карактерише понављано и трајно присуство антисоцијалног, агресивног
и изазивачког понашања. Као најпознатије и најчешће коришћене дијаг
ностичке класификације разнородних манифестација бихејвиоралних
сметњи код деце и адолесцената са интелектуалном ометеношћу, према
наводима ових аутора истичу се DSM-IV, UHO и Achenbach-ови емпириј
ски изведени бихејвиорални модели проблема у понашању.
Указано је на тешкоће у класификовању симптома јер су емоцион
лане сметње и бихејвиорални проблеми често прикривени развојним
променама и интелектуалном дисторзијом ове популације деце. Наи
ме, успорени и отежани процеси сазревања утичу на формирање спе
цифичне симптоматологије што отежава препознавање и правовремену
интервенцију, истичу аутори, а ми указујемо и на отежано укључивање
и интересовање професионалаца за ову област, како у нашем тако и ино
страном окружењу (Маћешић-Петровић, Жигић, 2009).
Као узрок овим појавама у испитиваној популацији у домаћим ис
траживањима наводе се снижене сазнајне способности и неадекватно
социјално окружење деце са интелектуалном ометеношћу. У иностра
ним истраживањима указује се на бихејвиоралне проблеме као иза
зване немогућношћу да спољашње мотивисана понашања постану
самодетерминисана, односно унутрашње мотивисана понашања, што
је последица деловања срединских чинилаца који онемогућавају задо
вољење основних психолошких потреба (Ђурић-Здравковић, ЈапунџаМилисављевић, 2009).
У најчешће узрочнике насталих проблема убрајају се биолошки и
развојни фактори ризика као што су дефицит пажње, тешкоће учења,
развојне сметње говора, затим породични чиниоци (брачни проблем,
депресија исл.), неадекватно родитељство и школски ризико фактори.
Као најчешћи бихејвиорални проблеми деце са лаком интелекту
алном ометеношћу узраста од 8 до 12 година у овом истраживању на
воде се бес, субмисивност и послушност, склоност ка тучама, лажима
(у преко 50% испитаног узорка), а склоност ка крађама уочена је у 9%
узорка.
Примењени инструментаријум у овом истраживању односио се на
Упитник снага и тешкоћа (Goodman, 1998) који је примењивао дефек
толог и који је указивао на преглед бихејвиоралних проблема деце на
узрасту од 4 до 16 година старости. Резултатима истраживања указано
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је на значајан правац конципирања превенције бихејвиоралних про
блема:
• постоје фактори који могу да се препознају и уоче,
• постоје фактори ризика који могу да се умање или елиминишу,
• постоје фактори на које се може деловати ојачавањем заштит
них чинилаца који утичу на развијање отпорности личности (Ђу
рић-Здравковић, Јапунџа-Милисављевић, 2009).
ЗАКЉУЧАК
О стратегијама едукације и рехабилитације
Имајући у виду све анализиране релевантне аспекте одабраних ис
траживања издвајамо за потребе закључних разматрања истраживачки
корпус чији је фокус на стратегијама третмана, специфично фокусира
ним на едукацију деце са сметњама развоја. У том контексту сагледана
развојна ометеност, иницијално је базирана на квалитету ране интервен
ције који у садејству са индивидуалним особеностима детета олакшава
избор медијума за учење, израду индивидуалног образовног и тренинг
плана што је основа укључивања детета у ситуацију едукације са децом
типичне популације и инклузију детета у друштво вршњака и ширу со
цијалну средину (Вучинић, Ешкировић, 2007).
У радовима наших аутора о педагошком приступу рехабилитацији у
овој области такође је указано на значај примене нових модела и стра
тегија наставе који се базирају на индивидуалним особеностима сваког
појединог детета у инклузивним условима едукације (пројектна, егзем
пларна настава и сл.). Такође је указано на значај пласирања наставних
садржаја компјутерским технологијама и компјутерским софтверским
решењима дизајнираним мултидисциплинарном сарадњом стручњака
различитих профила којима се настава у инклузивним условима несме
тано прилагођава деци са развојним сметњама као и деци типичне по
пулације (Ковачевић, 2009).
Индикатори значаја употребе компјутерске технологије у едукатив
не и рехабилитацион
 е сврхе дефинисани су њиховим значајем:
• омогућавање особама са развојним сметњама побољшање функ
ција које није могуће увек постићи другим начинима и/или тра
диционалним методама
• омогућавање приступа партиципацији у програмима, садржаји
ма или активностима који другачије не би били доступни особа
ма са развојним сметњама
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•
•

•
•
•

повећање могућности понављања, утврђивања, практичног ве
жбања и комплетирања задатака које није могуће покушати оба
вити рутинским путем и техникама
омогућавање овим особама да се концентришу на учење раз
личитих садржаја или обављање истраживачких задатака, а не
само развијење механичких вештина како се најчешће мисли у
вези са употребом ове технологије
омогућавање већег приступа различитим информацијама
подржавање типичних образаца интеракције са вршњацима и
одраслима из ширег окружења
подржавање учешћа у рестриктивном школском и ситуационом
окружењу као основе инклузије (Kelker, 1997 према МаћешићПетровић, Јапунџа-Милисављевић, 2008).
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SUMMARY
The problem of this research project is based on the theorethical
explanations of the significance of the problem of practical definitions future
empirical strategies and conception of special education and rehabilitation.
The paper also duscusse the trend of analises concepts of different authors
for the research problem. This type of descriptive studies are ilustrated
in comparation of the defined problem, implemented instruments, tested
sample of the research project and in comparation of the key findings and
final conclusion remarks.
KEY WORDS: mild intellectual disabilities, cognition, behavior.
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РАДНА МЕМОРИЈА И УСПЕХ У ШКОЛИ
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Циљ истраживања је утврђивање односа распона радне меморије и успе
ха у школи код деце са лаком интелектуалном ометеношћу. Oбухваћено je
95-оро деце (43 девојчице и 52 дечака) са лаком интелектуалном ометено
шћу (ЛИО), узраста 10-14 година. IQ испитаника је у распону од 50 до 70
(AS=60,43; SD=7,287).
Анализом документације педагошко-психолошке службе школа прику
пљени су подаци о узрасту, интелектуалним способностима, социоеконом
ском статусу и школском успеху испитаника. За процену вербалне радне
меморије је коришћен задатак Манипулација бројевима у низу, а невербалне
задатак „Избаци уљеза“. Анализа значајности односа посматраних непара
метријских варијабли извршена је применом χ2 теста и Спирмановог коефи
цијента корелације.
Сумирајући резултате, можемо да закључимо да радна меморија, суде
ћи према статистичким показатељима, није значајан чинилац успешности
у школи код деце са ЛИО обухваћене узорком, свакако не у мери у којој би се
то очекивало на основу налаза већине других студија.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: лака интелектуална ометеност, вербална радна мемо
рија, невербална радна меморија
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УВОД
Радна меморија се може сагледати као систем за привремено за
државање и манипулацију информацијама током извршавања когни
тивних задатака. Уз инхибиторну контролу и флексибилност менталног
сета, радна меморија се сматра једном од базичних компоненти егзеку
тивних функција (Miyake et al., 2000).
Схватање да је капацитет радне меморије једна од окосница когни
тивног развоја емпиријски је потврђено студијама чији налази указују
на то да су количина информација којима се може активно манипулиса
ти и брзина њихове обраде представљају снажан предиктор развоја спо
собности расуђивања и решавања проблема (Alloway et al., 2004).
Према налазима низа студија, количина информација која може да
се задржи у радној меморији се повећава у детињству и раном одраслом
добу (Gathercole & Alloway, 2006; Saeed, 2011). Распон радне меморије
детета предшколског узраста представља приближно трећину распона
који се среће код младе особе типичног развоја. Ефикасност радне ме
морије се до 15-те године живота приближава свом максимуму, који до
стиже током ране адолесценције (Alloway et al., 2009).
Индивидуалне разлике у капацитету радне меморије могу да се од
разе на потенцијал за усвајање знања и вештина, или извођење сложе
них когнитивних операција. Капацитет радне меморије је повезан са
читањем и разум
 евањем прочитаног, богатством речника, учењем не
познатих речи, као и са математичким вештинама. Деца са лошијим
постигнућем на задацима радне меморије често имају лошије језичке
способности, а испољавају и тешкоће у читању, писању и математици
(Alloway & Passolunghi, 2011; Bull & Scerif, 2001; Gathercole et al., 2006;
Henry & MаcLean, 2003; Hitch et al. 2001).
Резултати неких компаративних истраживања указују на могућност
да деца са интелектуалном ометеношћу користе другачије механизме
радне меморије током решавања когнитивних задатака од деце типич
ног развоја истог календарског узраста (Henry & MаcLean, 2003). Према
налазима скорашњих студија, радна меморија је значајан предиктор чи
тања, правописа и бројања код деце са лаком интелектуалном ометено
шћу (ЛИО) (Henry & Winfield, 2010).
Резултати нашег претходног истраживања су показали да је код деце
са ЛИО, узраста 10-14 година, капацитет радне меморије знатно нижи
од оног који се виђа код деце типичног развоја сличног календарског
узраста. У области вербалне радне меморије, постигнућа испитаника са
ЛИО одговарају просечним резултатима деце узраста између 5 и 7 го
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дина, док је у невербалном домену разлика мања (Буха и Глигоровић,
2012).
ЦИЉ РАДА
Имајући у виду емпиријски потврђен значај радне меморије за ака
демска постигнућа, као циљ истраживања дефинисано је утврђивање
односа распона радне меморије и успеха у школи код деце са лаком ин
телектуалном ометеношћу.
МЕТОД РАДА
Узорак
Узорком је обухваћено 95-оро деце (43/45,3% девојчице и 52/54,7%
дечака) са лаком интелектуалном ометеношћу (ЛИО), узраста 10-13.11
година. IQ испитаника је у распону од 50 до 70 (AS=60,43; SD=7,287).
Испитаници су разврстани у групе са вишим и нижим IQ скором. Као
гранична вредност за поделу узорка узета је вредност од 60 IQ једини
ца. У групи вишег нивоа интелектуалног функционисања (IQ од 61 до
70) налази се 51 (53.7%) деце, док групу која функционише на нижем
интелектуалном нивоу (IQ од 50 до 60) чини 44 (46,3%) испитаника.
Структура узорка према узрасту и категоријама IQ скора је приказана у
Табели 1.
Табела 1 - Структура узорка према узрасту и IQ-у
IQ скор
Нижи IQ
Виши IQ
Σ

Број
%
Број
%
Број
%

10;0-10;11
11
11,6%
14
14,7%
25
26,3%

Узраст
11;0-11;11 12;0-12;11
9
12
9,5%
12,6%
12
11
12,6%
11,6%
21
23
22,1%
24,2%

13;0-13;11
12
12,6%
14
14,7%
26
27,4%

Σ
44
46,3%
51
53,7%
95
100,0%

Сви испитаници припадају категорији нижег (67.5%) и средњег
(32.5%) социоекономског статуса.
Нису установљене статистички значајне разлике у нивоу интелек
туалног функционисања код испитаника различитог узраста (χ2 =0,473,
df=3, p=0,925), пола (χ2=0,143, df=1, p=0,705) и социоекономског стату
са (χ2=1,441, df=1, p=0,230).
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Према успеху у школи испитаници су груписани у три категорије.
У узорку је заступљено 20 (22,2%) испитаника са добрим, 30 (33,3%) са
врлодобрим и 40 (44,4%) са одличним успехом у школи. Утврђен је зна
чајан однос између нивоа интелектуалног функционисања и успеха у
школи (χ2 =14,967; df=2; p=0,001).
Инструменти и процедура
Анализом документације педагошко-психолошке службе школа
прикупљени су подаци о узрасту, интелектуалним способностима, со
циое кономском статусу и школском успеху испитаника. Испитивање је
спроведено индивидуално, уз сагласност родитеља, у једној или више
сесија, у зависности од могућности испитаника.
Вербална радна меморија је процењена задатком Манипулација бро
јевима у низу, који захтева памћење аудитивно презентованог низа бро
јева растуће сложености, препознавање броја и његовог места у низу. Од
испитаника се очекује да одслуша низ бројева, а затим одреди који број
се налази пре неког броја (нпр. у низу бројева 2, 5, 3 испитаник треба да
одреди који број је изговорен пре броја 5). Ајтеми су подељени у нивое, а
сваки од њих чине 3 серије бројева. Укупно има 4 нивоа, односно распон
серија се креће од 3 до 6 бројева у низу. Бележи се укупан број тачних
одговора од могућих 12 и достигнути распон вербалне радне меморије.
Невербална радна меморија је процењена задатком „Избаци уљеза“
(Henry, 2001). Тестовни материјал се састоји од стимулусних карата на
којима су нацртане 3 фигуре (2 идентичне и једна слична) и хартије
формата А4 на којој су правоугаоници подељени на три дела, од којих
сваки део одговара распореду фигура на карти. Од испитаника се захте
ва да одреди која је фигура различита у низу од три фигуре, а затим да
на формулару за одговоре обележи њену позицију у низу. Испитивање
започиње распоном од два низа, док је максимални предвиђен распон
од пет низова фигура. За сваки распон предвиђена је презентација сери
је од три стимулусне карте. Бележи се укупан број тачних одговора од
могућих 12 и достигнути распон невербалне радне меморије.
Обрада података
За утврђивање значајности односа посматраних непараметријских
варијабли коришћени су χ2 тест и Пирсонов коефицијент корелације.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
Анализом односа радне меморије и контролних варијабли (пола,
узраста и IQ-a), утврђен је статистички значајан однос вербалне радне
меморије и узраста (χ2 =26,192, df=12, p=0,010; ρ=0,363; p≤0,000), не
вербалне радне меморије и узрастa (χ2=21,647, df=12, p=0,042; ρ=0,397,
p≤0,000), као и невербалне радне меморије и IQ-a (χ2=11,355, df=4,
p=0,023; ρ=0,329, p=0,001). Нису утврђене значајне разлике распона рад
не меморије засноване на полу и социоекономском статусу испитаника.
Иако је између резултата процене вербалне и невербалне радне ме
морије утврђена статистички значајна корелација (ρ=0,265, p=0,011),
резултати χ2 теста су испод нивоа статистичке значајности (χ2=20,434,
df=16, p=0,201).
У домену вербалне радне меморије, нешто више од половине испи
таника (54,3%) испољава изражене тешкоће које се огледају у немогућ
ности манипулисања низом од три аудитивно презентоване информа
ције. Свега 3,3% испитаника може да одржи низ од пет и шест информа
ција неопх
 одних за успешно селектовање циљног стимулуса (детаљније
у Табели 2).
Табела 2 – Распон радне меморије код деце са ЛИО
Распон радне
меморије
0
1
2
3
4

Распон ВРМ
Број
%
51
54,3
23
23,9
17
17,4
1
1,1
3
3,3

Распон НРМ
Број
%
7
7,4
29
30,5
46
48,3
10
10,5
3
3,3

ВРМ-вербална радна меморија; НРМ-Невербална радна меморија

У области невербалне радне меморије је заступљеност изразито не
успешних испитаника знатно мања (7,4%). Нешто мање од половине ис
питаника (48,3%) може да селектује и запамти позицију фигуре у ра
спону од три низа фигура, док 13,8% може да манипулише распоном од
четири и пет низова фигура. Налази других студија указују на сличну
дистрибуцију резултата процене вербалне и невербалне радне меморије
код деце са ЛИО (Henry, 2001; Pickering & Gathercole, 2004; Van der Mo
len et al., 2007). Капацитет радне меморије код деце са ЛИО најчешће
је испод очекиваног у односу на календарски узраст, али постигнућа у
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односу на ментални узраст варирају у зависности од типа задатка, па се
претпоставља да се код њих јавља специфичан, мозаичан образац радне
меморије (Henry & MаcLean, 2002).
РАДНА МЕМОРИЈА И УСПЕХ У ШКОЛИ
Резултати анализе односа између вербалне радне меморије и успеха
у школи код деце са ЛИО су приказани у Табели 3.
Табела 3 – Однос вербалне радне меморије
и успеха у школи код деце са ЛИО
ВРМ

χ2 тест
χ2

df

p

Спирманов коефици
јент корелације
ρ
p

Успех у школи

13,805

8

0,087

0,101

0,348

Успех/Математика

19,647

12

0,074

0,221

0,038

Успех/Српски језик

20.803

12

0,053

0,264

0,010

Статистички значајне вредности су обележене (болд)

Према подацима приказаним у Табели 3, утврђена је статистички
значајна корелација вербалне радне меморије и успеха у области ма
тематике и српског језика. Међутим, резултати χ2 теста су испод нивоа
статистичке значајности (кад је у питању српски језик на самој грани
ци), што указује на то да вербална радна меморија није значајан чини
лац успешности у школи код испитаника нашег узорка.
Резултати анализе односа између невербалне радне меморије и
успеха у школи код деце са ЛИО су приказани у Табели 4.
Табела 4 – Однос невербалне радне меморије
и успеха у школи код деце са ЛИО
НРМ
Успех у школи
Успех/Математика
Успех/Српски језик

χ2 тест
χ2

df

p

4,584
19,436
19,171

8
12
12

0,801
0,079
0,084

Статистички значајне вредности су обележене (болд)

Спирманов коефици
јент корелације
ρ
p
0,032
0,288
0,109

0,763
0,025
0,308
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Према подацима приказаним у Табели 4, утврђена је статистички
значајна корелација невербалне радне меморије и успеха у области ма
тематике. Резултати χ2 теста су испод нивоа статистичке значајности,
што говори да невербална радна меморија није значајан чинилац по
стигнућа у области математике, а ни општег успеха код испитаника са
ЛИО.
Добијени резултати нису у складу са налазима бројних студија, ко
ји потврђују значајан утицај капацитета радне меморије на способност
учења код деце са различитим развојним поремећајима, као што су те
шкоће у читању (Gathercole et al., 2006), језички поремећаји (Alloway &
Archibald, 2008) и моторичке тешкоће (Alloway, 2007), као и код деце и
одраслих са ЛИО (Henry & MacLean, 2003; Numminen et al., 2000).
Имајући у виду да је утврђен значајан однос између нивоа интелек
туалног функционисања и успеха у школи (p=0,001), могло би се рећи
да је општи интелектуални потенцијал значајнији чинилац академских
постигнућа од профила и капацитета радне меморије. То указује на не
довољно прилагођавање академских захтева способностима и потреба
ма деце са интелектуалном ометеношћу. Добијени резултати отварају
низ питања везаних за однос између капацитета радне меморије и на
ставних садржаја, метода и средстава, као и критеријума провере и оце
њивања знања, на које наше истраживање не може да одговори.
ЗАКЉУЧАК
На основу резултата истраживања утврђено је да деца са ЛИО из
међу 10 и 14 година успешно одржавају и обрађују садржај инструкци
ја које садрже до 2 вербалне, односно 3 визуелно презентоване инфор
мације. Успешност испитаника са ЛИО на задацима за процену радне
меморије опада са сложеношћу задатка, што указује на могућност да
тешкоће инхибиције или контроле пажње (Oberauer, 2005) доводе до гу
битка информација и пада ефикасности.
Анализом односа између резултата процене радне меморије и ака
демских постигнућа (општег школског успеха, успеха из области мате
матике и српског језика) утврђено је постојање статистички значајних
корелација ниског степена (ρ=0,221-0,288). Применом χ2 теста нису до
бијени статистички значајне вредности. Сумирајући резултате, можемо
да закључимо да радна меморија, судећи према статистичким показате
љима, није значајан чинилац успешности у школи код деце са ЛИО обу
хваћене узорком, свакако не у мери у којој би се то очекивало на основу
налаза већине других студија.
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WORKING MEMORY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN
CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
MILICA GLIGOROVIĆ, NATAŠA BUHA
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY
The aim of this research is to determine the relation between working
memory span and school achievement in children with mild intellectual
disability. The sample consists of 95 children (43 girls and 52 boys) with mild
intellectual disability (MID), aged between 10-14 years. The participant’s
IQ is between 50 and 70 (M=60,43; SD=7,287).
The data on age, IQ, socio-economic status and school achievement
were collected by analysing the official documentation of the paedagogicalpsychological services. The verbal working memory was assessed by
Numbers Manipulation Task, while the nonverbal working memory was
assessed by the Odd-One-Out Span. Analyses of relation significance
between observed nonparametric variables were conducted by χ2 test and
Spearman’s correlation coefficient.
Summing the results we can conclude that, according to statistical
indicators, working memory is not significant factor of academic success
in children with MID in observed sample, certainly not to the extent that is
expected based on findings of majority studies.
KEY WORDS: mild intellectual disability, verbal working memory,
nonverbal working memory
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САМОПРОЦЕНА РАДНИХ СПОСОБНОСТИ ОСОБА СА
ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ
Биљана Милановић- Доброта, Марина Радић-Шестић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
У контексту инклузије и промоције самозаступања особа са интелек
туалном ометеношћу, циљ рада је да утврдимо како одрасле особе са ин
телектуалном ометеношћу процењују своју радну способност. Узорак обу
хвата 28 особа са интелектуалном ометеношћу, оба пола, старосне доби од
37-45 година који су запослени у Предузећима за професионалну рехабили
тацију и запошљавање особа са инвалидитетом, у Београду. Самопроцена
радних способности извршена је применом Индекса радне способности (Work
ability index, Tuomi et al. Finnish Institute for Occupational Health, 1998), док
је у статистичкој обради података коришћена метода дескриптивне ста
тистике (фреквентност, аритметичка средина, стандардна девијација),
непараметријски метод (X2 тест) и коефицијент корелације. Укупан број
поена према добијеним резултатима је на доњој вредности врло доброг скора
(ас=37.46). Диспаритет међу половима постоји у процени радних способно
сти за период у наредне две године, при чему су особе женског пола мање си
гурне у своје радне способности од особа мушког пола (p=0.031). Утврђена је
висока статистистичка корелација унутар упитника што може бити од
изузетне користи при широј имплементацији Индекса радне способности,
будући да је значајан за општи профил радне организације, као и у области
јавног здравља због своје индивидуалне, социјалне и економске имликације.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Индекс радне способности, самопроцена, особе са инте
лектуалном ометеношћу

УВОД
Централна одлика модерног друштва је рад. Просечни радни век
траје 30-35 година и постоји тенденција његовог продужавања. Због тога
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су обављена многа емпиријска истраживања и сви резултати говоре о
значају рада у животу одрасле особе, како типичне тако и особе са инва
лидитетом. Као улоге које рад има наводе се: економска која обезбеђу
је егзистенцијалну сигурност, социјална која је значајна за међуљудске
односе, психолошка јер обезбеђује задовољнији и квалитетнији живот,
затим улога рада у изграђивању личног идентитета, самопоштовања,
самоакуелизације, престижа итд. Рад код особа са интелекуалном оме
теношћу (Оливер и сар, 1996, према Ерговић, 2007) делује на следеће
начине: смањује потребу за институционалном подршком, развија рад
не вештине, развија жељу за радом и социјалним интеракцијама, ствара
рутину која помаже структуир
 аном начину живота.
Стварањем нових технологија, убрзаним развојем друштва и мо
дерном перцепцијом рада, постављају се све већи психички и физички
захтеви од радника који су често у нескладу са њиховим способности
ма, могућностима, али и самим потребама, што неминовно утиче на
њихову радну способност. Као сложен појам, радна способност асоци
ра на индивидуални радни однос, персонализацију рада, специфични
радни положај појединаца у сфери захтева рада и на конкретни радни
учинак. То значи да постоји безброј профила радне способности и да су
сви они одраз односа човека на раду и самог рада. Разни аутори износе
своје перцепције појма радне способности: Радна способност (Видако
вић и сар. 2002) означена је као способност појединца за обављење ма
које врсте рада. Аранђеловић, Јовановић (2009) дефинишу радну спо
собност као способност човека да користећи своје физичке, психичке и
сензорне потенцијале, обавља посао који се може валоризовати на тр
жишту рада. Скакић, Трајановић (2011) радно способном сматрају ону
особу чије физичко или психичко здравствено стање омогућава рад, то
јест прилагођавање захтевима и утицајима радног места, али без ште
те по здравље. У научним круговима највише се цитира концепт радне
способности који је представио Илмаринен (2004), а који описује рад
ну способност као резултат интеракције радника и његовог/ њеног ра
да. Исти аутор је концепт радне способности графички представио као
кућу чији је темељ здравље, затим стручност (знање и вештине), потом
вредности које утичу на ставове и мотивацију и као кров куће сам рад
који резимира све аспекте рада, радну средину, захтеве радног места и
управљање. Уколико се наруши једна ,,етажа’’ долази до неравнотеже те
се у том контексту радна способност мора посматрати холистички и у
складу с тим интервенисати. Wind (2007) у свом раду интерпретира ову
дефиницију као равнотежу између захтева рада и физичких и ментал
них ресурса особе, апострофирајући значајан удео физичке активности
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у процесу обављања било ког рада. Иако је широка скала рангирања рад
не способности, од потенцијалне до актуелне, од латентне до манифест
не, од интегралне до промењене, она зауз има посебну позицију у свим
друштвеним облицима заштите и осигурања, те последњих деценија по
стаје предмет интересовања како истраживача тако и шире друштвене
јавности.
Фински научници су ’80-тих година прошлог века схватили да је
радна способност од великог значаја не само за радника већ и за ње
гову организацију и националну економију. Као део истраживачког
пројекта Финског института медицине рада, Тuoji et al. (1995) су свој
концепт радне способности засновали на уверењу да једино сам радник
може сумирати више фактора који доприносе његовој радној способ
ности. На основу великих клиничких процена и статистичких анализа
они су идентификовали сет питања који показује радну способност рад
ника и назвали га Индекс радне способности (Work ability index). Да
нас је овај упитник постао методолошки репер за свеобухватни приступ
радној способности, односно практични инструмент за мерење субјек
тивне способности рада. Преведен је на преко 30 језика и користи се
у клиничкој пракси и широм света у истраживачке сврхе. Njегов циљ
је рано откривање радника којима је потребна подршка и унапређење
радних способности, промоција здравља на радном месту, спречавање
превременог одласка у пензију и одржавање квалитетног пословања ор
ганизације. Иако овај концепт процене радне способности постаје основ
многих промена на радном месту, међународних компарација и са
радње у области безбедности и здравља постоји опасност од погрешног
интерпретирања. Наиме, резултати индекса радне способности нису
показатељ здравља, функцион
 алне способности, могућности запошља
вања, нити служе за идентификацију узрока ниске радне способности
или конкретне мере које треба предуз ети (Ilmarinen & Тuomi, 2004). Као
вишедимензиони конструкт, резултати Индеxа радне способности само
иницирају превентивне мере и активности које треба предузети у дужем
временском периоду.
Процењивање и прогнозирање радне способности вишеструко је
значајно за све особе, а посебно за особе са инвалидитетом. Врши се при
професион
 алној оријентацији, приликом заснивања радног односа, при
упућивању на преквалификацију, дужем боловању, при трајном губит
ку радне способности услед хроничног обољење или последица повреде
итд. Међутим, тек маја 2010. год. у нашој земљи је ступио на снагу Пра
вилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену рад
не способности и могућности запослења или одржавања запослења осо
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ба са инвалидитетом у оквиру Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом . Закључно са 31.12.2010.године
организације надлежне за послове запошљавања (Националне службе за
запошљавање) примиле су 5875 захтева за процену радне способности.
Сматрамо да би овај број био мањи, а добробит за друштвену економију
већи, уколико би постојала редовна периодична евалуација радних спо
собности од стране самих радника. У том контексту, напомињемо да се
у складу са концептом инклузије повећавају и могућности упитничке
самопроцене особа са интелектуалном ометеношћу. Као значајну уло
гу у борби за остваривање својих права представља друштвени покрет
самозаступања. За особе са интелектуалним тешкоћама, самозаступање
значи да могу говорити за себе и доносити одлуке битне за њихов живот,
било директно или уз подршку. Самозаступање особа са интелектуал
ном ометеношћу обухвата део личног идентитета. На индивидуалном
плану, самозаступање укључује напоре појединаца да говори и ради у
своје име, да доноси одлуке и да утиче на ситуације које се тичу његовог
живота, као и да постигне највећи могући степен независности (Аткин
сон, 2002).
Циљ рада
Уважавајући особе са интелектуалном ометеношћу, пре свега, као
особе које имају апсолутно сва права да говоре у своје име и одлучују о
свим аспектима свог живота, с посебним акцентом на радни, циљ истра
живања је да утврдимо како одрасле особе са интелектуалном ометено
шћу процењују своју радну способност.
МЕТОД РАДА
Узорак
Истраживање је обављено у првој половини 2011. године у Предузе
ћима за професион
 алну рехабилитацију и запошљавање особа са инва
лидитетом (у даљем тексту заштитне радионице) у Београду. Обухваће
но је 28 особа са интелектуалном ометеношћу, оба пола (16 мушких или
57,1% и 12 тј. 42,9% женских), старости између 37-45 година старости.
Узорак је селекционисан према брачном статусу (сви испитаници су у
браку) и годинама радног стажа (15 до 20).
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Мерни инструмент
Самопроцена радних способности извршена је применом Индекса
радне способности по методи Финског института медицине рада ( Work
Аbility Index, Тuomi et al. 1998, Finnish Institute for Occupational He
alth.). Инструмент се састоји од седам димензија и процењује: 1. тренут
ну радну способност у поређењу с најбољом способношћу у животу, 2.
тренутну радну способност у односу на психофизичке захтеве посла, 3.
број дијагностикованих болести, 4. утицај болести на обављање посла, 5.
одсуство с посла у последњих 12 месеци, 6. радну способност за 2 годи
не обзиром на здравствено стање, 7. менталне ресурсе особе (уживање у
дневним активностима, физичка активност, нада у будућност).
Ове димензије су изведене као збир оцена и крећу се:
група

Број бодова

Радна способност (РС)

Интервенција

1.

7-27

Лоша

Поново успоставити РС

2.
3.
4.

28-35
36-43
44-49

Добра
Врло добра
Изврсна

Побољшати РС
Подржати РС
Одржвати РС

*РС-радне способности

Статистичка обрада
У статистичкој обради података коришћена је метода дескриптивне
статистике (фреквентност, аритметичка средина, стандардна девијаци
ја),χ2 тест и коефицијент корелације.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
Циљ оцењивања радне способности је да се сваком раднику омогући
да се његови потенцијали најцелисходније искористе на начин који ће
омогућити његово лично задовољство и друштвену корист без негатив
них утицаја на здравствено стање (Јовановић, 2000).
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Табела 1- Резултати Индекса радних способности
у односу на пол
пол
Субјективна
процена РС
Субјективна
процена-захтеви
посла
Број дг болести
Болест-ометање
посла
Одсутност у посл
12 мес
РС за 2 год-здрав
стање
Дневне активности
Физичке активности
Нада у будућност
Скор РС

М
Ж
Σ
М
Ж
Σ
М
Ж
Σ
М
Ж
Σ
М
Ж
Σ
М
Ж
Σ
М
Ж
Σ
М
Ж
Σ
М
Ж
Σ
М
Ж
Σ

мин

маx

1

10

1

5

2

7

1

6

1

5

1

7

1

4

0

4

1

4

10

49

АС

сд

6.44
7.17
6.75
3.44
3.67
3.53
4.81
4.42
4.64
4.56
3.83
4.25
3.63
3.08
3.39
6.44
5.75
6.14
3.00
2.93
2.96
2.96
2.42
2.57
2.94
3.42
3.14
38.06
36.67
37.46

2.66
2.55
2.59
1.26
1.44
1.32
1.05
1.56
1.28
1.41
1.75
1.58
1.26
1.00
1.17
1.21
2.01
1.60
0.73
1.00
0.87
0.79
1.16
0.96
0.93
0.79
0.89
6.58
10.11
8.14

п
.781
.519
.097
.531
.324
.031
.192
.196
.721
.676

На основу добијених резултата закључујемо да су испитаници про
ценили своју радну способност у поређењу са најбољом способношћу у
животу средњом оценом 6.75, с тим што се распон кретао од 0 - нисам
способан за посао до 10 - никада нисам био способнији. Врло добром
оценом (ас=3,53) проценили су своје радне способности у односу на фи
зичке и менталне захтеве посла. Овако високе оцене објашњавамо чи
њеницом да су испитаници запослени у заштитним радионицама, под
посебним условима рада, са прилагођеном техничком и другом опре
мом за радно оспособљавање и рад особа са инвалидитетом. Међутим,
у истраживању Ferrari, Nota, Soresi (2008) о концепту рада код особа
интелектуалном ометеношћу који раде у заштитиним радионицама и
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отвореној привреди, на основу квалитативне и квантитативне анали
зе, није пронађена разлика. Особе женског пола оцениле су своју радну
способност вишим оценама него особе мушког, највероватније, свесне
чињенице да припадају осетљивијој групи на тржишту рада, односно да
пре добијају отказе, а тежа налазе ново запослење. Број дијагностикова
них болести, који се у просеку креће од једне до две (ас=4.64), захтева
од њих да понекад морају успорити свој темпо рада или га обављати уз
додатне напоре (ас=4.25). Наим
 е, неопходан предуслов за добар рад и
задовољство у раду, осим квалификација и мотивације је и здравље за
послених, што би руководиоци требало имати у виду приликом додељи
вања радних задатака и планирања рокова радова. Без обзира на здрав
ствено стање, испитаници сматрају да ће и за 2 године њихова радна
способност бити у функцији обављања посла (ас=6.14). У овој димензији
упитника једино је пронађена статистички значајна разлика према полу
(п=0.031). Средња оцена радних способности свих испитаника је врло
добра (ас=37,46) што значи да стручна лица и надлежни у предузећу
требају интервенисати пригодним мерама (нпр. побољшање услова рада
и радне средине) у циљу унапређење њихових радних способности.

Графикон 1 - Полне разлике у односу на субјективну процену
радне способности, одсуства с посла и процене радне способности
за две године обзиром на здравствено стање

Особе женског пола су процениле да су њихове радне способности
у односу на физичке и менталне захтеве посла који обављају боље него
код особа мушког пола, док су у будућим очекивањима изгледа радних
способности мушкарци оптимистичнији. У поређењу са бројем дана ка
да су одсуствовале с посла у последњих 12 месеци, закључујемо да ви
ше изостају од мушкараца. Иако је коришћење боловања у толерантним
оквирима (од 10 до 24 дана), за детаљнију анализу о узроцима неопхо
дан је увид у медицинску документацију. Пре свега, у друштвено-еко
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номском је интересу идентификовати факторе ризика на послу како би
се смањила привремена спреченост за рад узрокована директним консе
квенцама лоших услова рада и радне средине. Такође, резултат да жене
чешће користе боловање можемо сагледати и у контексту доминантног
традиционалног схватања родних улога. Наиме, социо-културни прити
сак условљава да жене одсуствују с посла и због бриге о деци и/или по
родици. Предпостављамо да је и то један од разлога њихових сумњи у
одрживост радне способност за период од наредне две године.

Болест - ометање посла

Одсутност у
посл 12 мес

РС за 2 годздрав стање

Дневне
активности

Физичке
активности

Нада у
будућност

Скор РС

Број дг
болести
Болестометање
посла
Одсутн у посл
12 м

Број дг
болести

Субјективна
/
процена РС
Субјек
.648**
процена.000
захтеви п

Субјективна
проценазахтеви посла

Субјективна
процена РС

Табела 2 - Корелација варијабли унутар
Индекса радне способности

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

.529** .577**
.004 .001
.469*
.012

.360
.060

558**
.002

/

/

/

/

/

/

/

.524**
.004

.316
.102

.320
.097

.549**
.003

/

/

/

/

/

/

.365
.056

/

/

/

/

/

РС за 2
г-здрав стањ

455*
.015

Дневне
активности

.209
.287

.152
.440

.091
.645

.287
.139

-.061
.758

.307
.112

/

/

/

/

Физичке
активности

.303
.117

.071
.719

.142
.471

294
.130

.388**
.041

.258
.185

.597**
.001

/

/

/

Нада у
будућност

.288
.137

.351
.067

-103
.604

.071
.719

-.034
.864

.033
.868

.448*
.017

.347
.070

/

/

Скор РС
** 0.01

*0.05

.593** .548** .571**
.001 .003 .002

.828** .739** .695** .746** .611** .736** .461* .481** .352
.000 .000 .000 .000 .001 .000 .013 .010 .066

/
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Добијени резултати у табели 2 указују да не постоји уједначена ко
релација унутар Индеxа радне способности. Утврђено је да субјективна
процена радне способности у поређењу са најбољом способношћу у жи
воту корелира са субјективном проценом радне способности у односу
на физичке и менталне захтеве посла (p=0.000), са бројем дијагности
кованих болести (p=0.004), са ометањем посла услед болести (p=0.012)
и одсуством с посла (p=0.004), као и са проценом радне способности за
две године обзиром на здравствено стање (p=0.015). Укупан скор упит
ника корелира са ајтемима унутар скале, на основу чега закључујемо да
су испитаници у реалним оквирима сагледали своје радне способности.
Ово подржавамо истраживањем обављеним у истим предузећема (Ра
дић-Шестић, Милановић-Доброта, 2011) о евалуацији радне успешно
сти особа са интелектуалном ометеношћу која су показала високе ско
рове оцена и значајну статистичку корелацију унутар свих ајтема који
процењују радну успешност ових особа. Психичке способности (ужива
ње у дневним активностима, физичка и телесна активност, нада у бу
дућност) нису показале статистичку значајност са осталим ајтемима,
што оправдавамо немогућношћу сагледавања концепта будућности као
и неинформисаношћу особа са интелектуалном ометеношћу о значају
физичке активности за опште здравље.
21%

4%
лоша
добра

39%

врло добра
изврсна

36%

Скор РС

χ2= 8,857

df=3

p= 0.031

График 2 - Дистрибуција сумационих резултата
Индекса радне способоности по групама

Према утврђеним скоровима за резултате Индеxа радних способ
ности, испитани радници/е су своју радну способност у највећем бро
ју (39%) проценили као добру и врло добру (36%). Испитаници који
сматрају да је њихова радна способност изврсна је 21%, док је свега
један испитаник или 4% проценио своју радну способност као лошу. У
складу са препорукама Финског инстутута медицине рада, неопходно
је радити на побољшању радне способности и интервенисати како би
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се одржао квалитет пословања, спречио превремени одлазак у пензи
ју и продужио радни век. У том смислу, активности би имале користи
не само за појединца и организацију у којој ради већ и за националну
економију. Мишљења смо да добијени подаци о самопроцени радних
способности јесу иницијални корак свеобухватнијих истраживања, али
да могу бити и у функцији промоције самозаступања особа са интелек
туалном ометеношћу.
ЗАКЉУЧАК
Радна способност, као лична способност особе са интелектуалном
ометеношћу да се успешно носи са професионалним захтевима, на
основу добијених резултата процењена је врло добром оценом. Особе
женског пола процениле су своју актуелну радну способност бољом од
самопроцене мушких испитаника, али сматрају и да ће у наредне две
године она опасти обзиром на здравствено стање. Утврђена је статисти
стичка значајност укупних резултата са ајтемима унутар упитника што
може бити од изузетне користи при широј имплементацији Индекса
радне способности, будући да је значајан за општи профил радне орга
низације, као и у области јавног здравља због своје индивидуалне, соци
јалне и економске импликације.
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SELF-ASSESSMENT OF WORK ABILITIES OF PERSONS
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
BILJANA MILANOVIĆ DOBROTA, MARINA RADIĆ ŠESTIĆ
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY
In the context of inclusion and promoting self-advocacy of persons
with intellectual disabilities (ID), the aim of this study is to determine
how adults with ID evaluate their ability to work. The sample includes 28
persons with ID, both gender, aged 37-45 years who are employed by The
Company for professional rehabilitation and employment of persons with
disabilities, in Belgrade. Self-assessment of work capacity was performed
using the work ability index (Work ability index, Tuomi et al.,1998), while
in the statistical analysis used methods of descriptive statistics(frequency,
mean, standard deviation), X2 test and correlation coefficient. The total
number of points according to the results at lower values of high score
(AS = 37.46). The disparity between the gender exists in assessing the job
standing for the next two years, while females are less confident in their
ability to work from male patients (p = 0.031). There was a statistically high
correlations within the questionnaire which can be extremely useful in
implementing the general Work ability index, since it is important for the
general profile of labor organizations, as well as in public health because of
their individual, social and economic implications.
KEY WORDS: Work ability index, self-assessmant, persons with
intellectual disabilities
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САМОПОШТОВАЊЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА
СА ОМЕТЕНОШЋУ1
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Истраживање је спроведено са циљем да се утврди ниво самопоштовања
ученика са ометеношћу (лака интелектуална ометеност и оштећење слу
ха). Узорком је обухваћено 77 испитаника оба пола, узраста од 16 до 19 годи
на. За одређивање глобалног нивоа самопоштовања коришћена је прилагођена
Розенбергова скала самопоштовања која садржи 10 кратких и једноставних
тврдњи са којима испитаник треба да искаже степен сагласности (у пот
пуности се слажем до уопште се не слажем). Укупан скор се креће од 0-30, а
резултати скале општег самопоштовања су подељени у три групе, ниско,
нормално (умерено) и високо самопоштовање.
Резултати истраживања указују да средњошколци са ЛИО имају нижи
ниво самопоштовања у односу на глуве и наглуве вршњаке и вршњаке типич
не популације, што смо донекле и очекивали. Међутим, изненађујући су ре
зултати који казују да глуви и наглуви средњошколци имају висок и умерен
ниво самопоштовања као и вршњаци типичне популације (р≤0.000).
КЉУЧНЕ РЕЧИ: самопоштовање, средњошколци са ометеношћу

1
Рад је настао у оквиру пројекта Креирање протокола за процену едукативних
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријуми за израду индивидуалних
образовних програма, носилац пројекта Министарство за науку и технолошки развој,
Београд, бр. одлуке 179025.
2
marina.r-s@hotmail.com
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УВОД
Период адолесценције је прилично критично раздобље у животу, и
колико је за прилагођавање битна социјална подршка (највише родите
ља) и висока стопа појма о себи, толико је потребна и равнотежа у ути
цају одраслих и вршњака. Важни животни догађаји могу имати велики
утицај на развој самопоштовања. Али, није нужно да ће позитивни жи
вотни догађаји увек резултирати порастом самопоштовања, као ни што
негативни животни догађаји неће увек за резултат имати пад истог. На
темељу низа истраживања (Rosenberg, 1965, Coopersmith, 1967), утвр
ђено је да кључну улогу у развоју самопоштовања има атмосфера у ро
дитељском дому, и непосредна социјална околина. Према савременим
схватањима самопоштовање се дефинише као „поштовање сопствене
вредности и важности, као спремност да се буде одговорна личност и да
се одговорно понаша према другима“ (Тодоровић, 2005). Coopersmith
& Feldman (1974) у разматрању извора самопоштовања, издвајају два
аспекта: а) спољашњи или екстернални, који укључује рефлексију про
цена дугих особа и б) унутрашњи или персонални, кога чине лична иску
ства, способности и постигнућа (према Милошевић, Шевкушић, 2005).
Екстернално самопоштовање се формира кроз интеракције са другим
људима, док персонално самопоштовање настаје кроз активну интерак
цију са физичким објектима. Ове две димензије се могу преплитати и
бити у интеракцији.
Током развоја детета екстернални и персонални аспект самопошто
вања развијају се из дечјих интерпретација повратних информација које
добијају од одраслих и вршњака,а из сопствених искуства, током учења
(Милошевић, Шевкушић, 2005).
Лондон (1997) је уочио следеће елементе који се налазе у већини
дефиниција самопоштовања: 1) способност сагледавања себе, оцењива
ње сопствене вредности (добра/лоша особа) и 3) емоционални одговор
на процену своје унутрашње вредности/безвредности (Крнетић, 2006).
Неки аутори (Mecca, Smelser & Vasconcellos 1989) су дефинисали
две компоненте самопоштовања: 1) когнитивну компоненту која пред
ставља одговор на питање „Каква сам ја особа?“ и опис неких делова
себе терминима који имају значење поузданости и моћи, и 2) афектив
ну компоненту, која представља степен позитивности или негативности
који се везује за дескриптивне елементе. Интензитет валенце одређује
да ли се ради о високом, просечном или ниском самопоштовању.
Самопоштовање се изграђује и упознавањем себе, а та потрага је
условљена са три мотива. Први мотив је сазнавање нових информација
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о себи, други потврђивањем онога што већ зна и као трећи мотив јавља
се жеља да чује позитивне коментаре о себи од других. Најбољим се сма
тра први мотив, јер особа тако скупи највише информација, али најјачи
је трећи мотив, жеља да буде вољена и прихваћена (Baumeister, 1999).
Испитивања показују да особе са вишим нивоом самопоштовања
показују виши ниво компетенција и боље развијене способности. Самим
тим ове особе показују отвореност ка новом искуству, осећају се при
хваћеним и прихватљивим, сматра се да имају способности да успеју
у животу. Такође, примећена је веза између самопоштовања и среће,
иницијативе, отворености, спонтаности, сигурности у сопствени иден
титет. Поред свих ових позитивних аспеката постоји и тзв. друга страна
високог нивоа самопоштовања, нарцизам, егоизма, па чак и асоцијално
понашање. Особе којима ниво самопоштовања зависи од успешности у
животу могу да услед неуспеха доживе пад самопоштовања и да то виде
као назадовање и да се тешко од тога опораве (Мурк, 2006).
Ово ствара увид у утицај самопоштовања на свакодневни живот и
колики је значај фактора који утичу на његов развој.
Многи научници су се бавили испитивањем самопоштовања особа
са ометеношћу. Новија истраживања указују да разлике у нивоу само
поштовања адолесцената са и без ометености постоје, односно, резул
тати су показали да је самопоштовање знатно ниже код адолесцената
са ометеношћу. Аутори су ове резултате покушали да објасне тиме да
услед поремећаја, неке потешкоће или физичке аномалије, долази до
нарушавања структуре тела, одступања од типичног изгледа и развоја
што доводи до ниског самопоштовања и лошије слике о себи (Narimania,
Mous azadeha, 2010).
Знајући да је самопоштовање условљено многим факторима и од
носима које развијамо са другима и имајући у виду да друштво има
негативан, потцењивачки став према особама са ометеношћу, можемо
претпоставити да исти имају ниско самопоштовање (Адамсон, 2003).
Општи циљ истраживања је утврдити ниво самопоштовања средњо
школаца са лаком интелектуалном ометеношћу (ЛИО) и са оштећењем
слуха, у односу на њихове вршњаке типичне популације.
МЕТОД РАДА
Узорак
Узорак чини 77 испитаника, 45 или 58,4% мушког и 32 или 41,6%
женског пола, узраста од 16 до 19 година. Испитанике са ометеношћу
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чини 27 или 35% средњошколаца са лаком интелектуалном ометено
шћу (ЛИО) и 20 или 26% глувих и наглувих средњошколаца. Испитани
ци оба типа ометености похађају школе за особе са ометеношћу. Узорак
је формиран тако да испитаници са ЛИО чине прву експерименталну
групу (ЕГ1), а глуви и наглуви испитаници представљају другу експери
менталну групу (ЕГ2). У контролну групу (КГ) је укључено 30 или 39%
средњошколаца типичне популације.
Мерни инструмент
За одређивање нивоа самопоштовања коришћена је Розенбергова
скала самопоштовања (Rosenberg, 1965). Скала је врло једноставна, са
држи 10 тврдњи, 5 у позитивном и 5 у негативном смеру (са обрнутим
бодовањем), са којима испитаник треба да искаже степен сагласности
(3=у потпуности се слажем до 0=уопште се не слажем). Укупан скор се
креће од 0-30, а резултати указују на веће самопоштовање уколико је
добијени скор већи. Према аутору, резултати скале општег самопошто
вања су подељени на три групе: ниско, нормално (умерено) и високо
самопоштовање. Кронбахов коефицијент a унутрашње конзистентности
(Cronbach’s a) је поуздан и износи 0,68.
Током истраживања испитаницима са ометеношћу је био доступан
испитивач да помогне (вербалним или гестовним објашњењем) уколико
се појави проблем у разумевању тврдње.
Обрада података
У статистичкој обради података коришћена је метода дескриптивне
статистике, непараметријске методе (Kruskal-Wallis тест) и релијабилна
анализа.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
Особе са интелектуалном ометеношћу карактеришу тешкоће у емо
цион
 алном сазревању и развоју селф-концепта, сиромаштво социјалних
контаката, ниско самопоштовање, искривљена слика о себи и неспособ
ност разумевања и задовољавања захтева реалитета (Томић, Михајло
вић, 2008).
Глуви адолесценти имају посебне проблеме у самопотврђивању,
јер расту у друштву особа уредног слуха који идеализују „нормалност“.
Многи глуви адолесценти разрешавају своју кризу идентитета улазећи у
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заједницу глувих, истовремено искључујући свет „чујућих“. Друга, али
мања група ради супротно, идентификује се са светом „чујућих“ и одби
јајући било какав контакт са светом глувих. Трећа могућност је круже
ње од света глувих до света „чујућих“ и обрнуто, користећи предности
сваког од њих. Последње решење обично тражи зрелост и подразумева
тачно познавање сопствених могућности и ограничења, те чврсто само
поуздање.
Табела 1 - Ниво самопоштовања у односу на тип ометености
НИВО САМОПОШТОВАЊА
НИЗАК

УМЕРЕН

ВИСОК

Тип ометености

Н

%

Н

%

Н

%

Средњошколци са ЛИО

16

59,3

11

40,7

0

0

Глуви и наглуви редњошколци

0

0

6

30

14

70

Средњошколци типичне
популације

0

0

11

36,7

19

63,3

Према подацима приказаним у табели 1, испитаници са ЛИО имају
низак (59,3%) и умерен ниво (40,7%) самопоштовања, док глуви и на
глуви испитаници имају сличан ниво самопоштовања као испитаници
типичне популације (висок и умерен).
Табела 2 - Однос типа ометености и нивоа самопоштовања
Тип ометености

Н

Меан Ранк

ЛИО

27

17.46

Оштећење слуха

20

51.85

Уредан слух

30

49.82

Х

дф

п

44.696

2

0.000

Помоћу непараметријског теста потврђено је да постоји статистич
ки значајна разлика између испитаника са ЛИО с једне стране, и испи
таника оштећеног слуха и типичне популације с друге стране (Х=44.696,
р≤0,000).
Резултати нашег истраживања су у складу са резултатима Garaigor
dobil и Pérez (2007), који показују да је ниво самопоштовања особа са
интелектуалном ометеношћу нижа од нивоа самопоштовања особа без

292

Марина Радић Шестић и сар.

интелектуалне ометености, тј. глувих и наглувих особа и особа типичне
популације.
Према ранијим теоријама самопоштовања, глуве особе би требало
да имају ниже самопоштовање, јер припадају мањинској групи, и они
вероватно интернализују негативне ставове о чујности већине (Lane,
1992). Ипак, неколико емпиријских студија не подржава ову тезу о са
мопоштовању глувих и наглувих особа (Bat-Chava, 1993, 1994). Ове сту
дије тврде да глуве особе и не морају да имају ниско самопоштовање,
аутори позивају на даља испитивања како глувоћа утиче на самопошто
вање (Emerton, 1996; Munoz-Baell & Ruiz, 2000).
Резултати нашег истраживања указују да глуви и наглуви адоле
сцент имају високо или умерено поштовање као и вршњаци типичне
популације. Истраживања Coleman (1983) и Grolnick & Ryan (1990) су
показала да ученици са ометеношћу у “специјалним” школама имају
тенденцију ка већем самопоштовању него у редовном образовном си
стему. Bat-Chava (1994) је утврдио значајну везу између акултурације и
самопоштовања глувих и наглувих особа, тј. глуве и наглуве особе које
се снажно идентификују са другим глувим особама имају виши ниво
самопоштовања од оних које покушавају да се идентификују са особама
уредног слуха. При томе, социјална и емоционална подршка позитивно
утичу на самопоштовање глувих и наглувих адолесцената (Jambor & El
liott, 2005).
Табела 3 - Однос пола и нивоа самопоштовања
Пол

Н

Меан Ранк

Мушки

25

38.00

Женски

32

40.41

Х

дф

п

0.250

2

0.617

Истраживање није утврдило постојање разлика у нивоу самопошто
вања између адолесцената и адолесценткиња са ометеношћу. Такође, не
постоји статистички значајна разлика у нивоу самопоштовања између
испитаника са ометеношћу и оних без ометености (Х=0.250, p=0.617).
Низ новијих истраживања није пронашлао разлике у самопоштовању из
међу полова у ове две групе (Omolayo, 2009; Garaigordobil, Pérez, 2007).
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ЗАКЉУЧАК
Испитивањем самопоштовања средњошколаца са ометеношћу до
шли смо до следећих закључака:
• Средњошколци са ЛИО имају низак или умерен ниво самопо
штовања.
• Глуви и наглуви средњошколци имају висок или умерен ниво са
мопоштовања као и вршњаци типичне популације.
Међутим, недовољно велики узорк не даје нам могућност да гене
рализујемо добијене резултате истраживања. Поред формирања већег
узорка, требало би испитати што већи број фактора који могу утицати
на процес самовредновања и развоја самопоштовања (нпр. степен оме
тености, пол, редослед рођења, број браће и сестара, сазревање, социоекономски статус, породични односи, потпуност породице, школска
средина) код особа са ометеношћу, а посебно глувих и наглувих сред
њошколаца.
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THE SELF-ESTEEM OF SECONDARY SCHOOL
STUDENTS WITH DISABILITIES
MARINA RADIĆ ŠESTIĆ, BILJANA MILANOVIĆ DOBROTA,
VESNA RADOVANOVIĆ
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY
The study was aimed to determine the level of self-esteem of students
with disabilities (mild intellectual disability and hearing impairment).
The sample included 77 subjects of both gender, from 16 to 19 years of
age. The Rosenberg self-esteem scale was used for determine the level of
global self-esteem and it contains 10 short, simple statement with which
examinee has to show level of compliance (strongly agree to strongly
disagree). The total score ranges from 0-30, and the results of the general
self-esteem scale were divided into three groups, low, normal (moderate)
and high self-esteem. The results suggest that secondary school students
with MID have lower self-esteem in relation to the deaf and hard of
hearing peers and peers of typical population, which we somewhat
expected. However, surprising results which show that deaf and hard of
hearing secondary school students have moderate and high self-esteem
like peers of typical population (p ≤ 0.000).
KEY WORDS: self-esteem, secondary school students with disabilities
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ЛАГАЊЕ ДЕЦЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Марина Ковачевић-Лепојевић, Весна Жунић-Павловић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Анализом истраживања и стручне праксе може се уочити да је процес
детекције лагања код деце у криминалном контексту врло сложен. Деца спа
дају у посебно осетљиву категорију жртава и сведока у кривичном поступку.
Према томе, интервјуисању деце и проблему утврђивања веродостојности
исказа треба посветити посебну научну и стручну пажњу. Проблем лагања
код деце био је предмет различитих студија у којима су разматрани про
блеми учесталости, стратегија и препознавања лагања код деце у односу на
узраст, пол, карактеристике интервјуа и друго. Циљ рада представља сагле
давање специфичности интервјуисања деце у кривичном поступку, детекци
је лагања од стране стручњака и преглед актуелних инструмената за про
цену симптома лагања. Најпопуларнији инструменти за процену лагања код
деце су: Упитник за брзу процену вербалног и невербалног понашања, Анализа
садржаја заснована на критеријумима и Тест реалности.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: деца, детекција лагања, кривични поступак, анализа
садржаја

УВОД
У савременим условима, деца се све чешће појављују у улози жр
тве, учиниоца или сведока извршења кривичног дела. Свака од ових си
туација је изуз етно деликатна и захтева пажљиво разматрање потребе
узимања исказа од детета. Обично се искази деце сматрају неопходним
доказним средством у кривичном поступку, па је њихова веродостој
ност питање од највећег значаја. Са друге стране, кривичноправне слу
жбе располажу лимитираним ресурсима за рад са овом популацијом, у
смислу обучености особља и опремљености одговарајућим инструмен
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тима за процену. Током последњих деценија, у областима психијатрије
и клиничке психологије направљен је велики помак у установљавању
поузданих процедура и инструмената за детекцију лагања. Међутим, ве
ћина ових инструмената прилагођена је клиничком контексту установа
за ментално здравље и имају ограничену примену у форензичком кон
тексту, како због врсте информација, тако и због услова у којима се ради
процена.
Рад је посвећен проблему лагања деце у кривичном поступку. У окви
ру овако одређеног предмета интересовања, пажња ће бити посвећена
основним карактеристикама форензичког интервјуа са децом и приказу
инструмената за детекцију лагања деце приликом давања исказа.
СПЕЦИФИЧНОСТИ ФОРЕНЗИЧКОГ ИНТЕРВЈУА СА ДЕЦОМ
Приликом вођења форензичког интервјуа са децом у циљу прику
пљања података о извршеном кривичном делу треба имати у виду неке
њихове развојне специфичности, као што су меморија, подложност су
гестији, лагање и друго (Davies, Westcott, 1999). Истраживања показују
да је дете способно да се спонтано присети и реконструише трауматич
ни догађај и да та способност расте са узрастом. Деца на узрасту од три
до шест година брже заборављају у односу на старију децу и одрасле и
дају мање конзистентне и тачне информације (Pool, White, 1993). Уко
лико дете не може да се спонтано присети догађаја који је предмет ин
тересовања, дозвољено је да се подстакне питањима, али се тада добија
већа количина мање тачних информација.
Резултати истраживања показују да изјаве деце жртава имају мању
тачност и конзистентност него изјаве деце која су инструирана да лажу
за потребе истраживања или деце која нису жртве, а говоре истину (Qu
as, Davis, Goodman, Myers, 2007). Због тога се у овим случајевима пре
поручује постављање отворених питања. Многи аутори запажају да су
деца уопште, а посебно деца млађа од шест година подложна сугестији.
То посебно важи за ситуације када дете може бити оптужено за нешто,
када интервјуер наводи дете у одређеном смеру, када се детету сугеришу
непостојећи детаљи непосредно после самог догађаја и друго (McAuliff
et al., 1998 према Davies, Westcott 1999:10). Деца, посебно млађа, могу
преузети неке елементе догађаја које су им родитељи или други одрасли
накнадно испричали, верујући да су старији то боље запамтили.
Веродостојност исказа који се добија од детета у великој мери за
виси од дететових способности разум
 евања говора, па пре интервјуиса
ња треба проценити рецептивни говор, чак и када су у питању тинејџе
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ри (Pool, Lumb, 1998). Општа препорука је да при интервјуисању деце
треба избегавати сложена глаголска времена, пасив, сложене и стручне
изразе негативна питања, питања која садрже више одговора, да-не пи
тања и друго (Saywitz, Camparo, 1998). Међутим, резултати истражива
ња показују да, без обзира на начин постављања питања (нпр. затворена
питања, питања која наводе у одређеном смеру), дете које никада није
искусило злостављања неће лажно извештавати о томе (Quas et al, 2007).
Већ на узрасту од пет година деца умеју да употребе предлоге, мада
начин на који то раде може да збуни одрасле. Сложенији захтев су тем
поралне одреднице, па тек са седам година деца могу да одговоре да ли
се нешто догодило пре или после неког другог догађаја, а на узрасту од
десет година може се очекивати тачно одређење дана у недељи и сата
у коме се неки догађај одиг рао (Pool, Lumb, 1998). Тешкоће које деца
имају у перципирању висине, тежине и других мерних карактеристика
могу се превазићи поређењем (нпр. да ли је отмичар виши од интервју
ера) (Saywitz, Camparo, 1998).
Деца могу сматрати да им није дозвољено да кажу како у нешто нису
сигурна, да постоје само тачан или погрешан одговор или да интервјуер
зна шта се догодило и да ће бити крива уколико нешто пропусте да кажу.
Зато је добро да се пре започињања интервјуа прво утврди да ли је дете
у стању да направи разлику између истине и лажи, а затим да му се об
јасни да ће нека питања бити тешка и неразумљива, али да треба увек да
исприча оно што се стварно догодило (Saywitz, Camparo, 1998).
Деца већ од 3 године знају да лажу, било то спонтано или ако је то
тражено од њих, међутим резултати истраживања показују да деца до
осам година нису довољно развојно способна да успоставе контролу
над невербалним, посебно вербалним симптомима лагања (Talwar, Lee,
2002). Препознавање лагања код деце се као и код одраслих врши путем
различитих инструмената процене, а на основу препознавања различи
тих вербалних и невербалних симптома. Треба имати у виду да ниједан
симптом изоловано и директно не указује на лагање као што они инди
кативни за лагање могу бити само израз реакције на стрес или неких
других индивидулних карактеристика.
Препоручује се употреба бојица, колаж-папира, лутака и других
играчака приликом интервјуис ања деце, посебно предшколског узраста.
Ови предмети могу се користити у различите сврхе, као на пример за
лакше започињање конверзације, као анатомски модел, односно дијаг
ностичко средство, за демонстрацију и једноставније објашњење шта се
тражи од детета и друго. Треба напоменути да је у новије време употре
ба анатомских лутака, које се обично користе за откривање злоставља

300

Марина Ковачевић-Лепојевић, Весна Жунић-Павловић

ња, ограничена искључиво на рад са децом школског узраста (Cronch,
Viljoen, Hansen, 2006). Присуство играчака које нису релевантне за раз
говор са дететом не умањује тачност информација које дете даје, а може
позитивно утицати на атмосферу у којој се разговор одвија.
КАРАКТЕРИСИКЕ ЛАГАЊА ДЕЦЕ
Деца примењују различите вербалне и невербалне стратегије при
лагању. Од вербалних стратегија претежно користе неко сопствено или
туђе искуство, обиље детаља, позивају се на недостатак сећања или до
следност, док се на навербалном нивоу труде да изгледају смирено и
опуштено, да се не смеју и слично. Досадашња истраживања стратегија
лагања деце и могућности детекције лагања детета од стране одраслих
показују да се деца најчешће ослањају на коришћење сопственог и ту
ђег искуства, навођење бројних детаља и задржавање смиреног изгледа
(Stromwall, Granhag, Landstrom, 2007).
Садржај и начин давања исказа разликују се у зависности од тога
да ли је дете унапред припремљено да лаже. Деца припремљена за ла
гање чешће демонстрирају невербалне симптоме, док неприпремљена
деца чешће испољавају вербалне симптоме лагања. Одраслима је теже
да препознају лаж неприпремљене него лажне неприпремљене изјаве.
Према подацима новијих студија, тачност детекције лажних припре
мљених износи 46,1%, а лажних неприпремљених изјава 56,5% (Strom
wall, Granhag, Landstrom, 2007). Поред тога, показало се да су деца која
говоре истину о виктимизацији која је настала извршењем кривичног
дела мање конзистентна у извештавању у односу на децу која су инстру
ирана да лажу.
Деца која лажу обично доследно и детаљима богато одговарају на
питања у вези са кривичним делом, али су квантитет и квалитет одгово
ра на питања која нису у вези са кривичним делом крајње сиромашни
(Quаs еt аl., 2007). Генерално, млађа деца су искренија од старије деце.
Као илустрацију, наведени аутори износе податак да је око 50% млађе
деце лагало да је узимало играчку док интервјуер није био у просторији
и готово сва старија деца. Деца успевају да манипулишу и невербалним
симптомима за време лагања. Резултати неких испитивања откривају
да већина деце испољава позитивне симптоме, као на пример контакт
очима и осмех, а да су негативни симптоми, попут гледања у страну, за
пажени само код неколицине деце (Talwar, Lee, 2002).
У одговору на питање у којој су мери стручњаци способни да откри
ју лагање деце од користи могу бити и следећи истраживачки налази:
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стручњаци слабије детектују лагање деце која су снажно мотивисана да
дају неистинит исказ; стручњаци боље детектују лагање код старије де
це и код деце мушког пола; стручњаци боље детектују лагање код одра
слих него код деце; стручњаци боље него родитељи, студенти и други не
професион
 алци детектују лагање деце; стручњаци са дужим искуством
лакше откривају лагање деце, с тим да карактеристике стручњака имају
снажан утицај (нпр. ниво самопоуздања у властите способности детек
ције лагања негативно корелира са откривањем лажних исказа) (Talwar,
Lee, 2002; Nysse-Carris, Bottoms, Salerno, 2011; Edelstein, Luten, Eckman,
Goodman, 2006).
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЛАГАЊА
При процени лагања деце у кривичном поступку користе се раз
личити инструменти којима се мере вербална и невербална понашања
деце. Још увек не постоји усаглашена и стандардизована процедура.
Ауторке издвајају три инструмента који могу послужити за детекцију
лагања и то су: Упитник за брзу процену вербалног и невербалног пона
шања, Анализа садржаја засновна на критеријумима и Тест реалности.
Упитник за брзу процену вербалног и невербалног понашања
Упитник за брзу процену вербалног и невербалног понашања (Rapid
Judgements in Assessing Verbal and Nonverbal Cues) конструисан је 2004.
године од стране британског психолога Алдерта Вирија (Aldert Virij) и
садржи 12 критеријума који немају исту тежину. Оклевање у говору и пе
риод кашњења су препознати као посебно индикативни критеријуми за
утврђивање лагања. Критеријуми се скорују од 1 (одсутан) до 5 (снажно
присутан). Изјава са скоровима до 26 се сматра лажном изјавом.
Критеријум период кашњења подразумева процену временског пе
риод
 а између постављеног питања и датог одговора; покрети шаке и
прстију подразумевају учесталост покрета шаке и прстију у току ин
тервјуа, који не укључују померање руку; оклевање у говору подразумева
учесталост јављања узречица као што су „овај“, „ух“, „јој“ и слично у
току интервјуа; количина, квантитет и опширност детаља се односи на
број детаља у исказу (дете најчешће није у стању да изнесе велики број
детаља кад се ради о лажном исказу); контекстална уклопљеност исказа
подразумева описе уклопљености времена и места; репродукција разго
вора односи се на опис дијалога нпр. између жртве и извршиоца. Посеб
ну тежину овај критеријум има уколико дете наводи речи и начин го
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вора које су типичне за извршиоца или које су иначе неуобичајене, али
аутентичне; опис менталног стања других обух
 вата описе осећања, ми
сли или мотива других учесника догађаја; визуелни детаљи односе се на
описе онога што је дете видело; аудитивни детаљи на описе онога што
је дете чуло; просторне информације представљају податке о локацији и
распореду (нпр. „пиштољ је стајао на полици иза врата“); временски де
таљи су подаци о времену и трајању догађаја (нпр. „били смо у учиони
ци 15 минута након што су остали изашли“); когнитивне операције тичу
се навођења разлога и објашњења за то што се догодило.
Како би се могућност грешке свела на минимум, укључени су додат
ни индикатори за утврђивање лагања и то су: осмех (учесталост осмеха и
смејања у току интервјуа); илустрације (учесталост покрета шаке и руке,
који за циљ имају да поправе и/или допуне оно што је речено); покрети
ногу и стопала (учесталост покрета ногу и стопала у току интервјуа); гре
шке у говору (непотпуне реченице и омашке); адаптори (учесталост по
крета којима дете додирује тело у током интервјуа–чешање главе, згло
бова и друго); одвраћање погледа од интервјуера и спорији темпо говора.
У истраживању у коме је пет особа анализирало 26 истинитих и 26
лажних видео записа помоћу Упитника за брзу процену вербалног и не
вербалног понашања, измерена тачност детекције лажних исказа изно
сила је 74% (Virij еt аl, 2004). И поред тога, сматра се да је потребно ра
дити на даљој адаптацију датих критеријума у односу на узраст и друге
индивидуалне карактеристике.
Анализа садржаја заснована на критеријумима
За процену лагања код деце аутори препоручују Анализу садржаја
засновану на критеријумима (Criteria Based Content Analysis (CBCA)) као
део Скале за процену валидности исказа (Statement Validity Assessment
(SVA) (Коhnken, 2004). Реч је о психо-лингвистичком инструменту који
је почео да се примењује шездесетих година за утврђивање истинитости
исказа деце жртава сексуалног насиља у Шведској и Немачкој. Данас се
успешно користи у Швајцарској, Аустрији, Великој Британији, Норве
шкој и другим земљама за детекцију вербалних симптома лагања код
деце и одраслих приликом извештавања о различитим криминалним
ситуацијама. Пре примене анализе садржаја, врши се анализа случаја и
води полуструктурирани интервју, а на крају се ради евалуац
 ија према
посебно предвиђеним критеријумима.
Инструмент садржи укупно 19 критеријума различите тежине. Из
двојено је укупно седам критеријума за које се сматра да су превише те
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шки за измишљање. Критеријуми се скорују од 0 (одсутан) до 2 (снажно
присутан). Просечан скор истините изјаве 24,8, а неистините 3,6. Изјава
преко 11 поена сматра се истинитом.
Критеријуми за процену истинитости изјаве су распоређени у чети
ри групе. Прву групу чине Опште карактеристике и ту спадају: логичка
структура која разматра кохерентност и логичку конзистентност изја
ве, као и постојање контрадикторности; неструктурирана продукција,
која се односи на доследност, хронолошки след и фрагментираност из
лагања; квалитет детаља се сматра посебно индикативним за проце
ну истинитости исказа детета, јер су истините изјаве богате детаљима
(нпр. опис локације, мириса, звукова, осећања). Међутим истраживања
показују да овај критеријум заправо може бити индикативнији за лагање
(Stromwall, Granhag, Landstrom, 2007). Другу групу чине Контекстуал
не специфичности које обухватају: повезаност са контекстом што је уз
репродукцију конверзације, необичне детаље и изношење података о осе
ћањима учиниоца посебно важан критеријум, а састоји се у запажању
елемената изјаве који се односе на смештање догађаја у одређено место
и време; опис интеракција са учиниоцем, односно релевантних посту
пака, реакција, разговора; репродукција конверзације се сматра посебно
значајним критеријумом; извештавање о неочекиваним компликацијама
током дела, као на пример да родитељи тог дана нису дошли по дете из
школе и слично; необични детаљи подразумевају на пример присуство
описа тетоваже, ожиљака, говорне мане учиниоца и слично; сувишни де
таљи су детаљи који нису од значаја за дело, које није било неопходно
саопштити при извештавању; прикладни подаци су подаци који одгова
рају способностима особе која извештава (узраст, развојне специфич
ности); спољне асоцијације нису директно везане за кривично дело које
је предмет извештавања; изношење субјективних података о психичком
стању подразумева присуство описа промене осећања током извршења
дела; изношење података о осећањима учиниоца. Трећу групу критери
јума представљају Мотивационе специфичости од којих су посебно ин
дикативне спонтане исправке и налажење изговора за учиниоц
 а. Остали
критеријуми су: признавање недостатка сећања или знања о неком делу
догађаја, сумња у сопствено сећање, самоос уђивање и налажење изговора
за учиниоц
 а. Специфичности кривичног дела издвојени су као четврта
група критеријума. Подаци специфични за само дело су подаци који су
познати само професионалцима, жртвама, сведоцима или учиниоцима,
типични за одређено дело, тешко их је измислити.
Након извршеног скоровања, врши се евалуација путем листе Vali
dity Check List према критеријумима подељеним у четири области: психо
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лошке карактеритике, карактеристике интервјуа, мотивација и питања
у вези са истрагом. У циљу процене адекватности испољених психоло
шких карактеристика детета издвајају се: неприкладност језика и знања,
прикладност емоција и подложност сугестији. Уколико је дете извешта
вало у нескладу са очекиваним нивоом знања и неприкладним језиком
оправдано се може изразити сумња да је било спољних утицаја на дете
да извештава на одређени начин. Траум
 атско искуство оставља трагове
који се манифестују вербалним и невербалним симптомима код деце,
па је врло важно да ли су емоције које дете испољава у датом тренутку
прикладне. На крају, треба размотрити колико је дете подложно суге
стији према узрасту и другим индивидуалним карактеристикама. При
процени карактеристика интервјуа посебно индикативни су постављање
сугестивних питања (навођење у правцу жељених одговора) и општа не
адекватност интервјуа (на пример непоштовање општег протокола при
интервјуисању). У контексту мотивационих фактора који могу утицати
на лажно извештавање разматрају се: сумњиви мотиви за сведочење, сум
њиве околности откривања дела и притисци да се лажно сведочи. Сматра
се да постоје сумњиви мотиви за сведочење у случају да је дете у род
бинској или пријатељској вези са осумљиченим. Посебно се разматрају
околности откривања и пријављивања дела, ко су били сведоци, као и
да ли је било интереса неких субјеката да дете лажно извештава или
преувеличава неке детаље дела. Питања у вези са истрагом су: неконзи
стентност са законима природе, неконзистентност са другим изјавама
и неконзистентност са другим доказима. Иако је анализа садржаја
заснована на критеријумима најзаступљенији инструмент за процену
лагања код деце, препозната су извесна ограничења. Наиме, како ће де
те извештавати о једном догађају у многоме је обележено његовим прет
ходним искуством и актуелним знањем. Истраживања су показала да
се са знатно вишим скоровима препознају лажне изјаве деце о неким
познатим догађајима, него о измишљеним, што на висок скор више ути
че и од саме истинитости исказа (Blandon-Gitlin et al, 2005, Pezdek et al,
2004). Такође, утврђено је да су изјаве најмлађе деце одражавале најма
њи скор, а старије деце највиши скор, што није необично с обзиром да
са узрастом расте способност деце за опис интеракција, репродукцију
конверзације, опис осећања током догађаја, спонтане исправке и сумњу
у сопствено сећање (Virij et al, 2004a).
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Тест реалности
Тест реалности (Reality monitoring) је инструмент који је такође за
снован на утврђивању вербалних симптома лагања, а који се претежно
користи у истраживачке сврхе. Базиран је на претпоставци да се квали
тет меморије доживљених и измишљених садржаја разликује (Johnson,
Raye, 1981). Меморија интерно генерисаних догађаја непосредно не са
држи перцептивне, контекстуалне и темпоралне информације, за раз
лику од стварно доживљених садржаја који се аутоматски усвајају уз ми
нимум когнитивних процеса. При интерпретацији доживљених садржа
ја требало би да се нађу и перцептивне информације (мирис, додир, укус,
звук, визуелне информације), контекстуалне информације (на пример
где се догађај одиг рао и како су особе биле постављене) и темпоралне
информације (временски след догађаја). И фабриковане изјаве могу са
држати неке од ових информација, али остављају плитке трагове у ме
морији, неодређене и апстрактне.
Примена теста реалности при процени лагања код деце посебно
предшколског узраста је предмет научних и стручних размирица с об
зиром да деца тешко раздвајају реалне од имагинарних ситуација. Ис
траживања показују да деца старија од 6 година подједнако добро као и
одрасли могу саопштавати о перцептивним, контекстуалним и темпо
ралним информацијама, с тим да је знатно мања тачност у детекцији
лагања код млађе деце посебно у ситуацијама када су предмет дожи
вљених и имагинарних садржаја исти субјекти. Као посебно отежавајуће
за детекцију препознате су спонтано генерисане фантазије које су емо
тивно обојене. Ситуација са детекцијом лагања овим путем се усложња
ва уколико су деца била жртве физичког и психичког насиља (Lindsay,
Johnson, 1987).
Као што је случај и са претходно описаном анализом садржаја за
снованом на критеријумима ни овде све информације немају подједна
ку тежину. Истраживања су показала да су посебно значајне контексту
алне и темпоралне информације. Резултати истраживања указују да је
ниво тачности у процени лагања путем теста реалности већи од нивоа
случаја и износи 68,80%, за детекцију истинитих изјава 71,70%, а ла
жних 66,10%) (Virij, 2008 prema Virij 2008).
Тест реалности има своје недостатке као на пример критеријум ког
нитивних операција који је заснован на претпоставци да лажно извешта
вање садржи више когнитивних информација, а препознат је као про
блематичан и променљив у зависности од природе догађаја. Препорука
за унапређивање теста реалности подразумева укључивање описа дога
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ђаја из свакодневног живота који не укључују лагање, јер је доказано да
лажне изјаве садрже више когнитивних информација од описа догађаја
из реалног живота. Бољи резултати у детекцији лагања постижу се ако се
критеријум когнитивних операција разматра одвојено у односу на друге
критеријуме (Virij et al, 2004a).
ЗАКЉУЧАК
Препознавање лагања код деце у кривичном поступку је можда и те
жи задатак за стручњаке него што је препознавање лагања код одраслих.
Постоје видна ограничења у тумачењу вербалних и невербалних симпто
ма у односу на узраст, индивидуалне карактеристике, мотивацију за ла
гање и друго. Иако је у лаичкој јавности уврежено мишљење да невербал
ни симптоми имају превагу у препознавању лагања и код деце као и код
одраслих, истраживачки налази говоре супротно. Инструменти који су
били предмет анализе у раду засновани су на интерпретацији вербалних
симптома лагања, осим Упитника за брзу процену вербалног и невербал
ног понашања који укључује разматрање и неких невербалних симпто
ма. Међутим, истраживања показују да се најбољи резултати у детекцији
лагања постижу комбинованом применом инструмената заснованих на
препознавању вербалних и невербалних симптома (Virij, 2008). Ауторке
закључују: да је потребно даље радити на стандардизацији инструмената
за процену лагања код деце учесника у кривичном поступку, многи од
разматраних критеријума још увек су прилично неконзистентни, тако да
у ситуацији лагања могу дати позитивне скорове и обрнуто; могућност
грешке која се креће од 20-45% је прилично велика и треба ићи у сусрет
њеној редукцији; недостају истраживања и евалуационе студије из обла
сти детекције лагања код деце, а посебно у домаћем контексту.
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ABSTRACT
The analysis of research and professional practice show that the
process of detection of lying in children in the criminal context is very
complex. Children are especially sensitive category of victims and
witnesses in criminal proceedings. Therefore, interviewing children and
the problem of determining the credibility of the testimony should be
given special attention to scientific attention. The problem of lying in
children has been the subject of various studies that have examined the
frequency of problems, strategies and lye detection of children in relation
to age, gender, interviews and other features. The aim of this paper is to
consider interviewing of children in criminal proceedings, lie detection
by experts and review of current instruments for assessing symptoms of
lying. The most popular instruments for the lye detection in children are:
Rapid Judgements in Assessing Verbal and Nonverbal Cues, Criteria Based
Content Analysis (CBCA) and Reality Monitoring (RM).
KEYWORDS: children, lye detection, criminal procedure, content
analysis
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Ово истраживање је део ширег пројекта чији је циљ испитивање утица
ја фонетске позиције на акустички квалитет говорних сегмената у артику
лационој бази српског језика. У раду се излажу резултати експерименталног
испитивање акустичког квалитета, односно акустичке структуре гласова
на апсолутном крају исказа.
Анализа је извршена на ограниченом говорном корпусу који се састо
јао од кратких исказа, а чиниле су их синтагме (фразе) од две акцентоване
пунозначне речи у уобичајеној семантичкој вези. Друга реч у синтагми завр
шавала се једним од гласова из релевантних класификационих група према
критеријуму начина артикулације. Анализиран је изговор одраслих извор
них говорника српског језика са коректном чврстом артикулацијом у чи
јем говору нема никаквих патолошких нити доминантних регионалних ка
рактеристика. Сегментација гласова и акустичка анализа реализоване су
софтверским пакетом PRAAT.
Истраживање је показало да је фонетска позиција на апсолутном кра
ју исказа вишеструко слаба и да је у њој угрожен акустички квалитет сег
мената до изобличења. Изобличавање се манифестује код свих акустичких
параметара. Звучност се губи код звучних консонаната, али и код вокала и
сонаната. Интензитет се снижава, трајање се најчешће знатно продужава,
појављује се „паразитски“ обезвучени неут
 рални вокал /ə/. И фреквенцијске
карактеристике се мењају, али су акустички напути типа односа између
првог и другог форманта код вокала релативно стабилни.
1
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структура, изобличење акустичког квалитета гласова

УВОД
Приликом анализе сегмената у говорном изразу са било ког од фо
нетских аспеката - артикулационог, акустичког или аудитивног, нужно
је уважавати фонетску позицију у којој је сегмент продукован. Фонет
ске позиције, односно фонетски контексти у којима се јављају говор
ни сегменти, нарочито у дијахроној фонетици, деле се на јаке, односно
позиције максималне диференцијације и слабе, односно позиције ми
нималне диференцијације (Симеон, 1969 I: 358). Ова подела је проис
текла из уочавања појава везаних за промене у артикулационим базама
појединачних језика, које су се најчешће дешавале у слабим фонетским
позицијама.
Општа подела на типичне фонетске позиције (фонетске контексте),
које битно утичу на акустички квалитет сегмената и на перцепцију тога
квалитета, je следећа: иницијална, медијална, позиција у акцентованом
слогу и финална.
Иницијална (почетна) позиција је супериорна јер се, због преци
зне артикулације и артикулационог наступа у почетку продукције, у њој
реализују аутентичне карактеристике гласа; ову позицију чини јаком и
чињеница да у њој не постоје почетне него само завршне транзиције, од
носно глас у овој позицији трпи само коартикулациони утицај наредног
гласа (Jovičić et al, 2010). Поред иницијалне, и за медијалну се позицију
може условно рећи да је фонетски јака (и фонетски слаба у односу на
иницијалну), јер, и поред тога што глас у овој позицији има и почетне и
завршне транзиције, односно трпи коартикулациони утицај и претход
ног и наредног гласа, у његовом инхерентном (суштинском) делу најче
шће се чувају типичне особине акустичких параметара карактеристич
них за одређени глас.
Фонетски најјача позиција је у слогу у коме се реализује слоговни
акценат јер се слоговни акценат и реализује посебним истицањем аку
стичких параметара. У акцентованом слогу је његово најсонорније је
згро (најчешће вокал) у изразито јакој позицији, али у јакој позицији су
и консонанти из периферних делова (маргина) акцентованог слога.
Фонетски слаба позиција је финална позиција и позиција гласа у не
акцентованом слогу (нарочито у артикулационим базама са динамич
ким слоговним акцентом).
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Континуирани говор и финална позиција
Када се у класичној фонетској литератури помиње позиција гла
са, по правилу се говори о позицији гласа у оквиру појединачне речи.
Међутим, говорни процес не подразумева (сем у ређим случајевима)
продукцију појединачних речи, него се он одвија континуирано у ве
ћим говорним целинама између дисајних пауза. То доводи до тога да
се гласови с почетка и краја речи не налазе нужно у иницијалној или
финалној позицији (и једни и други често се налазе у медијалној пози
цији). Додуше, све речи сем енклитика (са изуз етком енклитике је) могу
се и у континуир
 аном говору наћи у иницијалној позицији, а такође се
сваком речју (изузимајући проклитике, сем у изуз етним случајевима)
може завршавати и фонетска фраза (део говора између дисајних пауза),
па посматрање позиције у оквиру речи не мора бити методолошки нео
правдано. Ипак, потребно је напоменути да се фонетска позиција мора
посматрати у конкретним говорним продукцијама у којима се реч (од
носно посматрани говорни сегмент) реализује.
Претходно истраживање карактеристика краја изговорене речи по
свећено питањима сегментације краја речи у обради говорног сигнала
за потребе говорних технологија (Кашић и сарадници, 2006) отворило
је низ питања о крају изговорене речи. Принципијелно се показало да
се артикулационо и акустички разликују три типична краја изговорене
речи, и то: крај речи у оквиру фонетске фразе после кога нема дисајне
пауз е него се на тај крај наставља почетак наредне речи, завршетак речи
на крају фонетске фразе испред дисајне пауз е после које следи говорна
продукција и завршетак речи на крају исказа после кога се не наставља
говорна продукција.
Крај речи у оквиру фонетске фразе наслањајући се на почетак на
редне речи, било да је реч о комбинацији клитика и акцентованих речи,
било да је реч о додиру акцентованих речи, реализује се без паузе, па се
сегменти налазе у медијалној позицији чувајући своје инхерентне делове
(јака позиција) или трпећи коартикулационе ефекте претходних и наред
них сегмената (слаба позиција). Значи да је медијална позиција на одре
ђен начин и фонетски јака и фонетски слаба. У артикулационој бази из
ворних говорника српског језика на крају речи у оквиру фонетске фразе
коартикулациони ефекти су нарочито изражени у домену асимилације по
звучности правих консонаната, отклањању геминације и артикулационом
прилагођавању денталних и палаталних консонаната (Кашић, 1997).
На крају фонетске фразе испред дисајне паузе после које следи говор
на продукција, сегменти се налазе у слабој фонетској позицији у којој су
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подложни већим или мањим променама, што зависи од добре (или мање
добре) флуентности у организовању говорне продукције (Кашић, 2000).
Завршетак речи на крају исказа после кога се не наставља говорна
продукција, односно завршетак речи на апсолутном крају исказа пред
ставља изразито слабу фонетску позицију у којој долази до артикулаци
оних, а самим тим и до акустичких измена говорних сегмената који се
налазе у овој позицији. Позицију на апсолутном крају исказа у природ
ном (и спонтаном и читаном говору) карактерише промена акустичког
квалитета гласова, односно промена свих акустичких параметара у од
носу на идентичне гласове у фонетски јаким позицијама.
ИСТРАЖИВАЊЕ
Циљ истраживања је била иницијална анализа карактеристика аку
стичког квалитета гласова у специфичној позицији на апсолутном крају
исказа. Један од циљева је био и уочавање појава везаних за акустичке
напуте, односно за карактеристике акустичког квалитета који су битни
за перцепцију разликовних карактеристика гласова.
Да би се прелиминарно истражиле промене акустичке структуре на
апсолутном крају исказа код изворних говорника српског језика и да би
се начелно илустровали различити типови краја изговорене речи, орга
низован је експеримент који је омогућио спектрографски приказ аку
стичке структуре анализираних сегмената.
Говорни корпус
За експеримент је формиран ограничени говорни корпус од једа
наест кратких исказа. Одабрани су кратки искази да би се обезбедила
вероватноћа да ће бити изговорени у континуитету до апсолутног краја
и да ће бити изговорени на начин близак спонтаном говору. Корпус је
чинило једанаест синтагми (фраза) које су се састојале од две акцен
товане пунозначне речи у уобичајеној семантичкој вези. Одабране су
акцентоване пунозначне речи због илустровања медијалне позиције гла
сова на крају прве речи и финалне позиције гласова на крају друге речи,
односно илустровања апсолутног краја исказа на крају друге речи.
Корпус су чиниле следеће синтагме: лепо време, висока камата, бели
телефон, стари бокал, добар мотор, наш Београд, велики облак, плави ла
долеж, изгубљени компас, добар имиџ, познати трубач.
Приликом формирања корпуса, избор друге речи је био одређен по
требом да се оне завршавају различитим гласовима из релевантних кла
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сификационих група према критеријуму начина артикулације; обезбе
ђено је појављивање финалних гласова из свих група према наведеном
критеријуму (вокали: /е/, /а/; сонанти: /н/, /л/, /р/; плозиви - звучни: /д/
и безвучни: /к/; фрикативи-звучни: /ж/ и безвучни: /с/; африкати – звуч
ни: /џ/ и безвучни: /ч/).
Говорници
Да би се начелно уочила типичност акустичке структуре сегмена
та на крају изговорене речи, а нарочито на апсолутном крају исказа,
анализиран је изговор одраслих изворних говорника српског језика бли
ских стандарду са коректном чврстом артикулацијом у чијем говору не
ма патолошких нити већих регионалних одступања.
Метод анализе
Акустичка анализа извршена је техником спектрографије, а за ту
сврху коришћен је софтверски пакет PRAAT.
Анализирано је трајање гласова у односу на трајање у другим фо
нетским позицијама код истог говорника; на исти начин је анализиран
и интензитет. Остали параметри, као: звучност, форма форманата или
концентрата шума, постојање паразитског вокала и слично, анализира
ни су према појавама у разложеном спектру гласова.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Вокали на апсолутном крају исказа
Према дистрибуцији вокала у артикулационој бази српског језика
на крају речи, а самим тим и на апсолутном крају исказа, јављају се са
мо неакцентовани вокали (изузетак су једносложне акцентоване речи),
а такође према дистрибуцији типа слогова отворени слогови (слогови
без завршне маргине) су најбројнији. Наведене дистрибуционе каракте
ристике указује на то да су појаве везане за вокале на апсолутном крају
исказа честа појава.
Приликом анализе спектрограма, у анализираном говорном корпу
су уочено је неколико битних појава које се односе на звучност, трајање,
интензитет, фреквенцијски распред и квалитет форманата.
Уочена је појава потпуног обезвучавања вокала на апсолутном кра
ју исказа, односно појава артикулације вокала без вибрације гласница,
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као у шапату (Спектрограм 1). На спектрограму је видљиво да нема ра
да гласница прилоком артикулације финалног вокала /а/. У доњем де
лу спектра не постоје паралелне вертикалне осцилације које постоје у
спектру осталих вокала на спектрограму, односно не постоји „звучна
греда“ (Петровић, Гудурић, 2010: 244). Код осталих вокала у исказу /
висока камата/ (једно акцентовано /а/ и два неакцентована вокала /а/,
као и вокал /и/ и вокал /о/) у доњем делу спектра јасно су изражене па
ралелне вертикалне осцилације гласница.

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

Највеће изобличавање јавља се у домену трајања финалног вокала.
На спектрограму је уочљиво да неакцентовани вокал на крају исказа у
речи камата траје троструко дуже него неакцентовани вокал на крају
речи висока (крај наведене речи продукован је у медијалној позицији
континуираног говора). Такође је видљиво да финални неакцентовани
вокал /а/ траје дуже од акцентованог вокала у истој речи. Продужавање
трајања гласова на апсолутном крају исказа почиње од неакцентованог
вокала у претпоследњем слогу.
Да је трајање подложно варирању у зависности од индивидуалних
карактеристика говорника, од комуникативне ситуац
 ије и од фонетске
позиције показују и претходна истраживања овог параметра код извор
них говорника српског језика (Кашић и сарадници, 1987; Кашић, 1997;
Кашић и сарадници, 2006; Jovičić et al, 2010; Кашић, Ивановић, 2011).
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Интензитетске карактеристике вокала у овој позицији су снижене у
односу на вокале у фонетски јаким позицијама. Снижавање интензите
та испољено је на спектрограму смањеним нивоом зацрњења вокалских
форманата финалног вокала /а/ у односу на ниво зацрњења и код акцен
тованих и код неакцентованих вокала у осталим позицијама.
У току спектрално разложене продукције финалног вокала видљива
су два дела, први јасно уочљив део „језгра вокала“ и други део у коме
се постепено губе формантне карактеристике прелазећи у концентра
те шума. Одсуство основног тона условљава комбиновање шумних кон
центрата и формантне структуре у продукцији финалног вокала (као у
шапату). Ипак се због облика и обима резонатора ови акустички концен
трати енергије реализују у сличном фреквенцијском опсегу у коме се
налазе и форманти вокала /а/ у другим позицијама.
Дакле, најбитније промене (изобличења) у акустичкој структури во
кала су: обезвучавање до шапата, смањен интензитет и продужено тра
јање.
Чак и ова најслабија фонетска позиција потврђује основну каракте
ристику артикулацион
 е базе српског језика, а то је снажна артикулација
која условљава јасну и одређену артикулацију свих гласова, како у ак
центованом, тако и у неакцентованом положају (Милетић, 1952).
Наведена јасност артикулације, у ствари, означава феномен препо
знатљивости гласова у свим позицијама у артикулационој бази српског
језика. Тако, и поред наведених изобличавања у акустичкој структури
вокала на апсолутном крају исказа, који су видљиви на Спектрограму 1,
очуван је главни акустички напут за вокале, а то је фреквенцијски однос
између првог и другог форманта вокала (Кристал, 1996). Поређењем за
вршних транзиција вокала /а/ у претпоследњем слогу испред плозива /т/
видљиво је да су оне на истом фреквенцијском нивоу на коме су и почет
не транзиције првог и другог форманта вокал /а/ у финалној позицији,
који следи после плозива /т/.
Сонанти на апсолутном крају исказа
У случајевима у којима се у завршној маргини слога на апсолутном
крају исказа налази сонант (латерал, назал или вибрант), уочљиво је не
колико појава изобличавања акустичке структуре ових гласова.
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а)			

б)

в)

Спектрограм 2 - а) Латерал /л/ на крају исказа /стари бокал/,
б) Назал /н/ на крају исказа /бели телефон/,
в) Вибрант /р/ на крају исказа /добар мотор/

На Спектрограму 2 су дати завршни слогови исказа који се заврша
вају сонантима. Код латерала и назала (Спектрограм 2а и Спектрограм
2б) видљиво је делимично обезвучавање, односно непостојање звучних
вибрација од средине трајања гласа /л/ и гласа /н/, односно видљив је
престанак рада гласница од средине трајања гласа. После престанка ра
да гласница појављује се импулс који означава отклањање преграде у
оралном простору, али сегмент се и даље продукује. Ова безвучна про
дукција на крају исказа, иако кратка, означава елементе „паразитске“
структуре неутралног вокала /ə/.
Вокалска природа неутралног вокала /ə/, који чини саставни део ви
бранта /р/ (Кашић, 1998), условила је слично изобличење његове звуч
ности као код вокала (Спектрограм 2в). Глас /р/ у финалној позицији
потпуно је обезвучен (за разлику од осталих сонаната који су делимич
но обезвучени) јер у доњем делу спектра не постоје паралелне верти
калне осцилације које постоје у спектру осталих звучних гласова, као
код претходног вокала /о/, на пример. Код вибранта задржани су шум
ни концентрати на месту форманата који се у завршној фази изразито
продужавају у неутрални вокал (постављена граница на спектрограму
означавала би границу очекиваног трајања елемената неутралног вока
ла гласа /р/ у маргини слога у другим позицијама).
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Као и код финалних вокала и код финалних латерала, назала и ви
бранта је уочљив незнатан пад општег интензитета и изразито продуже
но трајање. Поред тога што су ови гласови у поретку релативног трајања
гласова „најкраћи“ (Кашић, Ивановић, 2011), они на приказаним спек
трограмима трају дуже од дугих неакцентованих вокала у језгру слога.
То општеучљиво продужавање гласа на апсолутном крају исказа мани
фестује се код изворних говорника српског језика појавом продукције
неутралног вокала /ə/ у овој позицији.
Може се рећи да су најбитније промене (изобличења) у акустичкој
структури латерала и назала на апсолутном крају исказа следеће: дели
мично обезвучавање, смањен интензитет, уочљив престанак рада гла
сница у средини трајања гласа, продужавање, појава паразитске струк
туре неутралног вокала /ə/ после отклањања делимичне препреке; а код
вибранта /р/ промене су: потпуно обезвучавање, продужавање, изразито
продужени елементи обезвученог неутралног вокала /ə/.
Код сонаната на апсолутном крају исказа, и поред назначених из
обличења акустичке структуре, сачувана је препознатљива формантна
структура по типу сонантских форманата за латерале, назале и вибрант
са сачуваним фреквенцијским опсегом и односом између концентрата
енергије (Крајишник, 1994). Ова очуваност упућује на то да су наведени
елементи битни акустички напути за разликовну функцију и перцепцију
ових сегмената (Кашић, 2003).
Консонанти на апсолутном крају исказа
Звучни консонанти
Код звучних консонаната (плозив, фрикатив, африкат) када се про
дукују у завршној маргини слога на апсолутном крају исказа уочава се
такође неколико појава промене акустичке структуре.
На Спектрограму 3 видљиво је да је финални плозив /д/ потпуно
обезвучен јер у доњем делу спектра не постоје паралелне вертикалне
осцилације које постоје у спектру осталих плозива у исказу (иницијално
/б/, а нарочито су уочљиве код плозива /г/ или код претходног вокала
/а/). Видљива је и изразито продужена оклузија финалног плозива у од
носу на оклузију друга два плозива на спектрограму. У континуираном
продужетку типичног експлозивног шума на крају оклузије појављују се
и обезвучени концентрати шума у фреквенцијском опсегу форманата
неутралног вокала /ə/ (на спектрограму је вертикалном границом обеле
жен инхерентни део обезвучених формантних концентрата неут ралног
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вокала средњег реда). Када се упореди ниво зацрњења експлозивног шу
ма финалног плозива са нивоом зацрњења експлозивног шума остала
два плозива на спектрограму, уочљиво је снижавање интензитета.

Спектрограм 3 - Обезвучен плозив /д/ на крају исказа /наш Беог рад/

		

а)			

б)

Спектрограм 4 - а) Обезвучен фрикатив /ж/
на крају исказа /плави ладолеж/,
б) Обезвучен африкат /џ/ на крају исказа /добар имиџ/
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На Спектрограму 4а налази се спектрално разложен последњи слог
речи /ладолеж/. Видљиво је да код фрикатива /ж/ у доњем делу спектра
не постоје вертикалне осцилације, што значи да је глас изговорен без ан
гажовања гласница, односно као безвучан. Такође је уочљиво да је тра
јање продужено, наиме трајање овог гласа (хоризонтална оса) је знатно
дуже од претходног дугог неакцентованог вокала /е/. У наставку спе
цифичних фрикативних концентрата енергије појављују се обезвучени
елементи формантских концентрата у фреквенцијској зони неут ралног
вокала /ə/ (вертикалном цртом су обележени инхерентни делови фор
маната неутралног вокала). Према нивоу зацрњења концентрата шума,
изгледа да код фрикатива не може да се говори о сниженом интензитету.
На Спектрограму 4б спектрално је разложен последњи слог речи /
имиџ/ из исказа /добар имиџ/. Само на почетку оклузивног дела афри
ката /џ/ постоје импулси који указују на рад гласница, а највећи део
оклузије и комплетна фрикција овог гласа су обезвучени. Трајање је из
разито продужено (африкат траје троструко дуже него цео претходни
део слога који се састоји од гласа /м/ у почетној маргини и гласа /и/ у
језгру слога), односно продужен је и оклузивни и фрикативни део афри
ката. И код овога гласа у наставку специфичних фрикативних концен
трата енергије појављују се елементи обезвучених формантских кон
центрата у фреквенцијској зони неутралног вокала /ə/. Ни код звучног
африката на апсолутном крају исказа не може да се говори о сниженом
интензитету.
Најбитније промене (изобличења) у акустичкој структури на апсо
лутном крају исказа код звучних консонаната су: потпуно обезвучавање,
продужена оклузија, после експлозивног шума јасно уочљиви форманти
обезвученог неутралног вокала /ə/ и снижен интензитет код плозива, као
и: обезвучавање, изразито продужено трајање и елементи обезвученог
неутралног вокала /ə/ код фрикатива и африката.
Безвучни консонанти
У примерима у којима се реч на апсолутном крају исказа заврша
вала безвучним консонантом (плозив, фрикатив, африкат), такође се
уочава специфично изобличавање акустичке структуре.
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Спектрограм 5 - Безвучни плозив /к/ на крају исказа /велики облак/

Задњонепчани безвучни плозив /к/ је изразито продужен (на Спек
трограму 5 приказан је већи део синтагме /велики облак/, где се могу
упоредити појаве експлозивног дела овога гласа у медијалној и финал
ној позицији). Продужена је и оклузија (што се види поређењем са оклу
зијом претходног плозива /б/), а нарочито су продужени шумни концен
трати експлозивног дела. Експлозивни концентрати енергије код плози
ва /к/ у свим позицијама имају, поред типичних концентрата плозива, и
додатни аспировани део, који нема ни један други плозив у гласовном
систему српског језика. Када се овај глас нашао на апсолутном крају ис
каза, ти аспировани концентрати енергије продужени су у фреквенциј
ском опсегу и распореду форманата обезвученог неутралног вокала /ə/.
Видљиво је на спектрограму да глас /к/ у финалној позицији траје скоро
двоструко дуже од двогласа у првом делу слога, који се састоји од лате
рала у почетној маргини и дугог неакцентованог вокала у језгру слога.
Код плозива је очигледно и снижавање интензитетских карактеристика.
На Спектрограму 6а, на коме се види последњи слог речи /компас/,
уочљиво је да је продужено трајање фрикатива /с/. Трајање овог гла
са (хоризонтална оса) је троструко дуже од претходног неакцентованог
вокала /а/. У наставку специфичних фрикативних концентрата енерги
је појављују се обезвучени елементи формантских концентрата у фре
квенцијској зони неутралног вокала /ə/. Према нивоу зацрњења концен
трата шума, изгледа да код безвучних фрикатива не може да се говори
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о сниженом интензитету у односу на гласове из исте класификационе
групе у фонетски јаким позицијама.
На Спектрограму 6б спектрално је разложен последњи слог речи /
трубач/ из исказа /добар трубач/. Трајање је изразито продужено (афри
кат траје знатно дуже него цео претходни део слога који се састоји од
гласа /б/ у почетној маргини и дугог неакцентованог вокала /а/ у је
згру слога), односно изразито је продужен и оклузивни и фрикативни
део африката. И код овога гласа у наставку специфичних фрикативних
концентрата енергије појављују се елементи обезвучених формантских
концентрата у фреквенцијској зони неут ралног вокала /ə/ (вертикалном
цртом обележен је инхерентни део обезвучених форманата неутралног
вокала). Ни код безвучног африката на апсолутном крају исказа није
снижен интензитет у односу на гласове из исте класификационе групе у
фонетски јаким позицијама.

а)
б)
Спектрограм 6 - а) Безвучни фрикатив /с/
на крају исказа / изгубљени компас/,
б) Безвучни африкат /ч/ на крају исказа /познати трубач/

Најбитније промене (изобличења) у акустичкој структури безвуч
них консонаната су: снижен интензитет експлозивног шума, изразито
продужено трајање, продужена аспирација плозива /к/ која прелази у
обезвучене форманте неутралног вокала /ə/, код задњонепчаног плози
ва, а изразито продужено трајање и елементи обезвученог неут ралног
вокала /ə/ код фрикатива и африката.
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ЗАКЉУЧАК
Истраживање је показало да завршетак речи на крају исказа после
кога се не наставља говорна продукција, односно завршетак речи на ап
солутном крају исказа, представља специфичну, вишеструко слабу фо
нетску позицију у којој долази до промене квалитета артикулације, а
самим тим и до акустичких измена говорних сегмената чијом се арти
кулацијом завршава исказ. Позицију на апсолутном крају исказа у при
родном (и спонтаном и читаном говору) карактерише промена акустич
ког квалитета гласова, односно промена свих акустичких параметара у
односу на идентичне гласове у осталим фонетским позицијама (и јаким
и слабим).
У овој позицији минималне диференцијације угрожен је акустички
квалитет сегмената до изобличења. Изобличавање се манифестује код
свих акустичких параметара.
Основни тон (звучност) губи се код звучних плозива, фрикатива и
африката, али и код вокала и делимично код сонаната (дакле и код стал
но звучних гласова, какви су вокали и сонанти).
Интензитет се снижава код свих типова гласова, сем фрикатива и
африката.
Трајање свих типова гласова се продужава до изобличења.
У овој позицији појављује се после продукције сонаната и консона
ната обезвучени неутрални вокал /ə/. Продубљенија истраживања тре
бало би да покажу да ли је ово нова законитост у систему аутоматизова
них артикулационих навика изворних говорника српског језика или је
појава физиолошке природе назависна од артикулационе базе.
Истраживање је још једном потврдило да је у језику најважније зна
чење, јер су на апсолутном крају исказа, као у вишеструко слабој фонет
ској позицији, најмање изобличени акустички напути, односно распо
ред и међуоднос тонских и шумних концентрата енергије код свих ана
лизираних гласова, што обезбеђује њихову препознатљивост која чува
разликовне функције.
Истраживање је такође потврдило основну карактеристику артику
лацион
 е базе изворних говорника српског језика, а то је снажна арти
кулација која условљава јасну и одређену артикулацију свих гласова у
свим позицијама, односно препознатљивост гласова у свим позицијама.
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ABSOLUTE END OF AN EXPRESSION
AS THE PHONETIC POSITION
ZORKA KAŠIĆ
Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY
This research is a part of a wider project whose aim is to examine
influence of phonetic position and acoustic quality of speech segments
in articulation base of the Serbian language. This work presents results
of experimental research of acoustic quality, that is acoustic structure of
sounds at the absolute end of an utterance.
The analysis was done in the limited speech corpus that consisted of
short expressions and it was composed of syntagms (phrases) two stressed
lexical words in the usual semantic connection. The second word in the
syntagm ended with one of the voices from relevant classification groups
according to the criteria of the articulation manner. The pronunciation of
adults was analysed and they were the native speakers with correct strong
articulation, in whose speech there were no pathological or dominant
regional characteristics. The sound segmentation and acoustic analysis
were realized by the software package PRAAT.
The research has shown that phonetic position in the absolute end
of an utterance is multiply weak and that acoustic quality of segments is
jeopardized to the level of form changing. The change of form is manifested
at all the acoustic parameters. Voiceness is lost with voiced consonants, but
also with vocals and sonants. The intensity is lowered, duration most often
becomes much longer, and there exists “parasite” voiceless neutral vocal /ə/.
And frequency characteristics are changed, but the acoustic instructions
for example the type of relation between the first and the second formant
with vocals are relatively stable.
KEY WORDS: phonetic position, absolute end of an utterance, acoustic
structure, change of form of acoustic quality of sounds
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ПСИХОАНАЛИТИЧКЕ ТЕХНИКЕ
ДЕЧЈЕ ПСИХОТЕРАПИЈЕ У РАДУ
СА ДЕЦОМ СА ОМЕТЕНОШЋУ
Сања Димоски
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Овај рад даје приказ најчашће коришћених психоаналитичких техника
дечје психотерпије. Циљ је дискусија могућности њихове примене код деце
са различитим видовима ометености. Дат је историјски приступ разво
ја дечје психотерапије који представља увод и објашњење развоја савреме
них трендова у овој области. Психоаналитички рад са децом са ометеношћу
подразумева низ специфичности које су везане за врсту ометености. Могуће
је модификовати технике психоан
 алитичког рада како би се прилагодиле де
ци са одређеним видовима ометености (модификација процедуре, материја
ла, сетинга). У раду са децом са неким врстама ометености није могуће при
менити основна начела психоаналитичког рада (трансфер, интерпретације
и тд.).Тада није индиковано примењивати ове технике.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: психоан
 алитичке технике, деца са ометеношћу, моди
фикација технике

Историјски почеци развоја психоаналитичких техника
дечје психотерапије
Историјски развој дечје психотерапије веже се за психоан
 ализу и
психоаналитичко тумачење психичких тегоба . Позната флоскула да је
„дете отац човека“ последица је психоаналитичког теоријског објашње
на настнака менталних болести, односно новог увида у емоционални
развој и искуства детињства. Развој менталних болести одраслих, као је
Фројд откривао радећи анализе са одраслим пацијенатима, детермини
сан је раним односима са првим значајним фигурама у животу.
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Теорија технике психоаналитичког третмана која се утемељивала
на Фројдовим концептима, али и значајно мењала током времена, данас
представља мозаик различитих приступа аналитичком раду заснован
на теоријским модалитетима или иновацијама класичне психоанализе.
Ипак, основна начела, као што су рад у трансферу и контратрансферу,
анализа отпора, значај и значење стабилног сетинга, интерпретирање
и многе друге, играју фундаменталну улогу и у данашњој психоанали
зи. Ова начела, која су differentia specifica психоаналитичког тепраијског
приступа, у одређеном, узрастом и контекстом детерминисаном облику
јављају се и дечјој психоанализи. Она су у извесној мери присутна и у
осталим психоаналитичким техникама дечје психотерапије, за разлику
од многих других психотерапијских техника које се ослањају на друга
чије теор
 ијске основе (нпр. детету усмерена трапија игром).
Сам Фројд није радио са децом, осим неформалних анализа своје
сопствене деце, али је његов рад дао теоријски контекст у којем се раз
вијала дечја психоанализа. Објавио је „Случај анализе петогодишњег де
чака“ који је произ ашао из његових консултација са оцем малог Ханса,
петогодишњег дечака који је патио од фобије од коња. Ова студија ба
вила се раном инфантилном сексуалношћу, кастрационим комплексом,
као и формулацијом Едиповог комплекса.
Хермина вон Хуг-Хелмут (Hermine von Hug-Hellmuth), наставница
и психоаналитичарка из Беча, прва је радила са децом уз помоћ речи и
игре, објављивала текстове о аналитичком раду са децом и неретко се
сматра првим дечјим психоаналитичарем.
Ипак, праве теоријске и практичне темеље дечје психотерапије по
ставиле су психоанализичарке Ана Фројд (Anna Freud) и Мелани Клајн
(Melanie Klein). Упркос многим различитостима у теоријском и прак
тичном приступу дечјој терапији од стране ове две ауторке, обе су сма
трале да порекло дечјих психичких поремећаја лежи у несвесном кон
фликту и да би уз помоћ интерпретације дечје игре и снова конфликт
мобао бити разрешен и преведен у свесно. Ове две аналитичарке се нису
слагале у сагледавању односа између терапеута и анализираног детета,
као ни око интерпретирања дететове вербалне и невербалне комуника
ције у сеанси и развиле су прилично различите приступе лечењу пси
хичких тегоба деце.
Радећи са децом која изражавају психичке поремећаје Клајнова је
открила да је дечја игра у психотерапији еквивалент слободним асоци
јацијама у анализи одраслих. Сматрала је да директне интерпретације
аналитичара могу допирати до несвесног код детета на веома ниском
узрасту, што је градило један специфичан приступ лечењу дечјих псхич
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ких поремећаја третиран као терапија игром. Njен први пацијент, био
је петогодишњи дечак, у литератури назван Фриц (Klein, 1923), али је
недвосмислен корак у развоју терапије игром био третман девојчице
старе две године и девет месеци, коју је приказивала под именом Рита
(Клајн, 1945). Сматрала је да терапеут треба да охрабрује развој тран
сферног односа како би дете пројектовало рана искууства, осећања и
мисли на аналитичара. Прва је инспирисала, генрације дечјих терапе
ута који спроводе терапију игром најразличитијих теоријских оквира,
креирање простора за терапију – собе опремљене различитим матери
јалима за игру. У просторији за споровођење терапије игром налазе се
играчке које лако репрезентују важне фигуре из живота детета, остале
једноставне, мале и немеханичке играчке, доступни су вода, лончићи,
песак, прибор за цртање...а дете може да користи и сопствене играчке
које донесе на сеансу. Све ово стимулише дететову спонтану игру кроз
коју се пројектују унутрашњи садржаји његове психе које аналитичар
може да интерпретира.
Bromfield (1955) сматра да, ако је Фројд био отац психоанализе, Ана
Фројд је засигурно мајка дечје психотерапије. Почела је са дечјом пси
хоанализом још 1923. године у Бечу. Njени методи рада са децом били
су много одмеренији, усмерени пружању помоћи у свесном разумевању
њихових сопствених осећања, мисли и понашања. Дететово понашање и
његове одбране посматрала је као његов најбољи покушај да се избори
са анксиозношћу, траумом, ометајућим животним искуством или самим
одрастањем. Након пребегавања у Лондон, пред II светски рат, посвећује
се практичном раду са децом без родитељског старања, као и посматрању
беба и мале деце. Промовисала је потребу за радом са родитељима деце
која су на терапији, као о важност консултација са наставницима. Ана
Фројд је конституисала је познату установу “Hampstead Nursery” које је
радила осањајући се на психоаналитичка схватања дечјег развоја, а након
рата је установила Хампстеад клинику и дечју терапију за коју се и данас
спроводи обука у истој установи, познатој као Ана Фројд центар.
Психоаналитичка терапија игром
Циљеви психоаналитичке терапије игром су многобројни, најједно
ставније речено, подразумевају напоре да дете мање пати и да се његов
развој креће у адекватном смеру. Патња подразумева широки спектар
симптома и стања у којем се дете налази - од анксиозности, преко из
ложенности траумама, соматизацији, злостављању...па све до напора да
се развој одиграва у жељеном смеру, да дете може да се осећа безбедно

328

Сања Димоски

и срећно, да може да учи, да се дружи и сл. Психоаналитичка терапија
игром подразумева да је, већ обезбеђивање простора у којем дете може
спонатно да се игра и да кроз игру изражава своје несвесне, унутрашње
конфликте, патње, идеје, мисли, лековита. Јер, игра дозовољава да се
сопствени конфликти сместе у симболичку сверу (Irwin, 1983). Ипак, по
психоаналитичком концепту, ово није довољно. Речи Клајнове (1949) да
игра није циљ психоаналитичке терапије, већ да је игра комуникација
дечјим језиком дубоко су уткане у савремену психоаналитичку терапију
игром. Осим играња дете мора осећати и да је психолошки брзбедно, да
га аналитичар ематијски слуша, прати и одговара на њега. Одговори на
дете могу подразумевати интерпретације, али и стрпљиво и ненаметљи
во присуство које омогућава безбедно изражавање сопствених несве
сних садржаја у присуству другог. Често је и само постојање терапеута у
санси терапијска интервенција коју терапеут бира на основу увида да је
то оно што је потребно детету у одређеној фази аналитчког рада. Однос
са другим, трансфер и контератрансфер, као што се види, носећи су по
кретачи терапијске промене.
Сматра се да је психоаналитичка терпија игром у највећој мери ин
дикована онда када су психолошки проблеми детета примарно резултат
несвесних конфликата. Акценат се ставља на индивидуалном приступу
који подразумева да је свака анализа, односно терапија игром непоно
вљива јер, и ако деца могу имати исте или сличне симптоме, унутра
шња дететминисаност њиховог настанка може бити различита. Дечији
терапеут и често спроводе серије интервјуа са родитељима са циљом
прецизне евалуације симптома. Оно што овај приступ разликује од дру
гих психотерапијских техника рада са децом, је то да психоаналитичка
терапија игром претендује да доводи до дубоких и дуготрајних промена
у структури личности детета, а не само до нестанка одређеног симптома
или одређене форме неприлагођеног понашања, што је циљ и аналитич
ког третамана одраслих.
Психоаналитичка терапија игром је погодна у лечењу анксиозно
сти, дечјих страхова, несанице, ноћних страхова, месечарења, депре
сије, физичких тегоба без физичких основа, агресивности, окрутности
према животињама или људима, булинга или изложености малтертира
њу, компулзија и ритуала, пробелма у учењу, екстремне стидљивости,
проблема одвајања…
Критика психоаналитичке терапије игром најчешће је иста она која
се упућује терапији игром уопште (без обзира на теоријску основу), а то
је недостатак адекватне истраживачке базе – емиријских истраживања
која би подржала развој ове технике (Bratton et al. 2005).
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Допринос Доналда Виникота
Још један великан психоанализе, педијатар Доналд Виникот (Donald
Winnicott), остварио је значајан теоријски и практични допринос утеме
љивању психоаналитичког рада са децом. Сматра се да његово искуство
у раду са децом подразумева око 60.000 консултација (Kahr, 1996) за
време 40-огодишњег рада у клиници Падингтон Грин.
Један од централних концепата Виникотовог теоријског и практич
ног опуса је игра. У позадини капацитета за игру и кративни рад како
код деце, тако и у одраслом добу стоји однос са „довољно добром мај
ком“ која је допуштала спонатно испољавање своје бебе, њену креативну
омнипотенцију, па тако и развој Правог Селфа.
Дугогодишње искуство показало је да, упркос многобројним физич
ким или психичким тегобама детета, већина породица има капацитет да
помогне и да је у тим ситуацијама корисно и индиковано користити и
краткотрајне форме рада, без нужног започињања са психотерапијом. На
тај начин, дошло је до развоја форме кратке терпијске консултације назва
ном метод „шкрабалице“ која траје само пар сусрета. Током ових сусрета
терапеут и дете заједнички цртају, лист папира кружи између терапеута
и детета, свако у њему уцртава нове елементе, те тако, неструктуисане
линије, постепено добијају своје значење. Несвесно детета, његова непре
позната осећања, стања или трауме испољавају се на празном папиру, али
овај пут оно није усамљено у том процесу. Овај пут у присутву терапута,
уз помоћ односа са њим дете превладава доживљено. Njихова интерак
ција – заједничко цртање и давање смисла нацртаном креира једно ново
корективно интерактивно искуство за дете. Терапеут активно асоцира на
дететова изражавања на цртежу, а успешне су само оне терапутеве ин
тервенције које доводе до новог материјала и наставка са пројектовањем
несвесног садржаја. Дете активно прихвата или одбија терапеутеве асо
цијације. Не постоје никаква одређена правила, већ заједничка активност
подсећа на спонтану заједничку игру. На крају процеса цртања терапеут
може иницирати визуализацију и експлорацију једног дететовог сна што
даје могућности нових значајних увида. Виникотова пракса у коришћењу
овог метода показала је да она има изузетан и дијагностички и терапијски
потенцијал. За разлику од дијагностичких поступака цртања људске фи
гуре, куће или самог себе, ова метода подразумева интеракцију терапута
и детета који заједнички стварају креативно дело што се показало да има
трапијски значај. Ова техника изводи се у неколицини сусрета, јер прове
ћање броја сеснси погодује јаваљну трансфера, отпора и осталих феноме
на који се очекују у аналитичком раду.

330

Сања Димоски

Ова техника користи се већ на веома раном узрасту и показала се
корисном у ситуацијама када није могуће или није индиковано приме
њивање дуготрајне психотерапије. Процес је независтан од интелекту
алних способности детета, што га чини погодним за примену код деце
са различитим врстама ометености. С друге стране, утемељеност ове
технике у Виникотова теор
 ијска становиша подразумева разумевање и
ослањање на његово виђење дечјег развоја и важности односа са другим,
што је у основи његовог теоријског и практичног рада.
Виникотова техника „шкрабалице“ извршила је снажан утицај на
експресивне, арт технике дечје псиот ерапије које се ослањају на психоа
налитичку преспективу, али и оне које нису засноване на експлицитним
теор
 ијским основама.
Остале форме психоаналитичког рада са децом
Развој психоанализе допринео је кративном развоју различитих
техника које се примењују у раду са децом. Потребе овог рада подра
зумевају само кратко навођење неких психотерпијских техника које су
ослоњене на психоаналитичку теоријску перспективу. Разноликост пси
хотерапијских техника у раду са децом подразумева, у све већој мери,
еклектицизам или недовољну ослоњеност на теоријске основе, тако да
није могуће увек правити јасна разграничења између оних техника које
се ослањају или не ослањају на релевантне психоаналитичке концепте.
Групна аналитичка терапија одраслих, била је основа за примену
код деце, а нарочито код адолесцената. Ова врста технике примењива
је у најећој мери код емотивних проблема адолесцентата, као и пробле
ма у понашању, ацтинг оут-у, злупотребе дрога, траума и тд. Временом,
групна терапија је прузимала утицаје терапије игром, тако да се данас
примењују многе форме дечје групне терапије игром које немају много
везе са психоаналитичким теоријским и техничким концептима. У овој
шареноликој понуди, нарочито на англосаксонском подручју, често је
тешко издвојити оне технике групне терапије које са могу назвати ана
литичке. У том смислу, ослањање на психоаналитичка учења о групној
динамици, као и третирање основних концепата теорије технике (тран
сфер, контратранфер, отпори...) значајни су у разграничењу.
Све форме екпресивне, арт терапије могуће је примењују у раду са
децом. Сматра се да је њихов потенцијал изузетан с обзиром на, често
минималну улогу вербалног фактора, а веома често и фактора узраста
и интелектуалног статуса. Ипак, критика ових технике базира се на ма
њуку експлицитнихна правила за њихово извођење, што даје могућност
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лоше или неадекватне примене. Ово се нарочито односи на терапеут е
који нису везани за психоаналитички терапијски дискурс.
Психоаналитичка дечја психотерапија
у раду са децом са ометеношћу
С обзиром на, с једне стране, велики варијетет врста и типова оме
тености, њихову различиту етиологију и различите последице које оме
теност оставља на психолошко функционисање детета, а с друге, велики
варијетет психотерепијских аналитичких и неаналитичких техника пси
хотерапијског рада са децом, није могуће дати једноставан одговор о
примењивости психоаналитичке дечје психотерапије у раду са децом са
ометеношћу. Ради прецизне процене индикација неопходно је спрове
сти систематску дијагностику ометености (развоја моторике, сензорног
развоја, интелектуалног развоја, развоја језика и говора, развоја капа
цитета за ментализацију, процену капацитета за везивање и још многих
других индикатора) с једне стране, као и процену последица које оме
тености, или неке друге околности развоја остављају на функцинисање
детета (сепарациона искуства, ниво анксиозности, траум
 атизујућа ис
куства, неадекватан селф концепт, осећање неадекватности, социјалне
инхибиције и сл.). Ова процена нужно мора водити рачуна о несвесним
конфликтима детета и утицају који они остављају на опште психолошко
функционисање детета.
Уопштено говорећи, психоаналитичке психотерапијске технике
могуће је спроводити код деце са многим врстама ометености, уз
одређене модификације. Многи аутори наводе капацитете ове врсте
терапије у раду са децом са ометеношћу. Bromfield (1955) наводи да су
индикације за примену ове врсте дечје психотерапије постојање тешкоћа
у учењу, као и потреба за прихватањем и превладавање последица
физичке ометености. У литератури се њихова примена најчешће
спомиње код поремећаја читања, учења, селактивног мутизмом,
acting out-а, аутизма (Fisher 1953, Landreth at al. 1991, Brandell 2002,
Sinason 2002, Palombo 2001, 2006, Hollins & Sinason 2000, Landreth at
al 1991). Неки аутори смматрају да психоаналитички третман смањује
емоционналне проблеме и симптоме код деце са пробелмима у учењу
(Sigman, 1985; Frankish, 1989; Beail, 1995; Bichard et al, 1996). Известан
број аутора наводи позитивне ефекте ове врсте терапије на децу са
ометеношћу (Lee, 2009), док неки сматрају да су бенефити од ове врсте
терапије код неких врста ометености, нпр. аутизма или поремећаја
понашања маргинални (Fonagy, 2003). Психотерапијске технике
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генерално, мало се користе код одређених врста ометености, мада неки
аутори наводе случајеве индивидуалног аналитичког третмана особе
са интелектуалном ометеношћу (Beail, 1998) као и случајеве рада са
слепом децом (Omwake & Solnit, 1961). Неколико аутора (Fitzgerald
& Bellgrove, 2006; Ghaziuddin, 2005; Ruderman, 2002; наведено према
Левy, 2011) сматра да је психоаналитичка терапија неефикасна за децу
са Аспергеровим синдромом.
Неслагање аутора око могућности примене психоаналитичких
техника дечје психотерапије компликује и чињеница да нису довољно
јасно прецизирани критеријуми помоћу којих би се одређени терапијски
приступ дефинисао.
Углавном се сматра да је ове врсте терапије могуће користити уз
одређене, веће или мање модификације које не смеју да подразумевају
одустајање од основних начела психоаналитичког терапијског рада.
Под модификацијом процедуре обично се сматра промењена или
продужена улога родитеља (Carmichael, 1993, 1994; Cogher, 1999;
Guerney, 1991; navedeno prema Lorenz, 2010) или стручног тима који
већ ради са дететом. Родитељи се чешће укључују у рад са терапеутом
или директно учествују у сеанси или неком њеном делу. Такође, за
децу са одређеном врстом ометености (нпр. слепа деца ) процедура
би морала бити адаптирана. Модификација која се тиче материјала
за психоаналитичку терапију игром углавном се избегава са идејом
да играчке, као неструктуирани материјал дете треба да користи на
спонтан начин, у складу са могућностима које има, а с обзиром на врсту
ометености. Ипак, одређена модификација је неопходна - нпр. деци са
поремећајима фине моторике потребно је понудити веће играчке и сл.
Неки аутори наглашавају да материјал треба да буде конструисан тако
да не може да повреди дете, ако се користи са децом код које постоји
ризик од губитка контроле агресивних импулса.
Психоаналитичке технике подразумевају изузетан значај стабилног
сетинга. Учесталост и редовност сеанси подразумева се и у раду са
децом са ометеношћу, с обзиром на значај тренсферних искустава
као покретача терапијске промене.Ипак, деца са одређеним врстама
ометености, због смањеног капацитета за емпатију, ментализацију, па и
интроспекцију, са више тешкоћа учествују у оваквим врстама терапије.
Дужина трајања сеансе такође може бити прилагођена или променљива
(нпр. за децу са АДХД). Проблем у комуникацији између детета и
терапута изражен је код деце са оштећењем слуха и неким видовима
говорно-језичке патологије. Укључење преводиоца гестовног језика
није препоручљиво због ремећања односа дете-терапут, па би најбоља
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ситација подразумевала да терапут уме да користи гестовни језик што
је у пракси веома ретко. Могућност кретања у простору, која је од
великог значаја за многе врсте пасихоаналитичких техника, може бити
проблем за децу са телесном инвалидношћу, а капацитет за стицање
увида за децу са израженим заостајањем у интелектуалном развоју. У
раду са децом чија ометеност онемогућава спровођење основних начела
психоаналитичког приступа, није индиковано спровођење ових врста
терапије.
Психоаналитичке техника рада са децом подразумевају интерпре
тацију трансферно-контратрансферних одигравања у терпијском
односу. Рад са децом са ометеношћу може провоцирати специфична
контратрансферна одигравања (нпр. фантазије везане за бепомоћност,
кастрациону анксиозност и сл.) што захтева додатну осетљивост
и спремност терапута да препозна и адекватно реагује на оваква
дешавања у процесу. Због могућих тешкоћа на овом плану, свсисходно
је организовати додатни супервизијски рад.

ЗАКЉУЧАК
Преглед најзначајнијих психоаналитичких техника дечје психо
терапије указује на њихове значајне могућности у раду са децом са
ометеношћу. Могућност примене зависи од врсте и тежине ометености.
Одређене модификације психотерпијске технике су углавном неопходне.
У ситуацијама када је, због врсте ометености неопходно одустајање од
примене основних психоаналитичких концепата (тансфер, отпори,
увид, интерпретирање…) сврсисходно је применити неку други психо
терапијски приступ.
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PSYCHOANALYTIC TECHNIQUES OF CHILD PSYCHOTHERAPY
IN WORKING WITH CHILDREN WITH DISABILITIES
SANJA DIMOSKI
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Beograd

SUMMARY
This paper outlines the most used psychoanalytic techniques of children
psychotherapy. The aim of the paper is discussion about their applicability
in working with children with various forms of disability. As an introduction
and explanation of the development of modern trends in this field, the
historical development of child psychotherapy is given. Psychoanalytic work
with children with disabilities includes a number of characteristics that are
related to the type of disability. It is possible to modify the techniques of
psychoanalytic work, in order of accommodation to children with certain
forms of disability (modified procedures, materials, settings). In working
with children with some type of disability, is not possible to apply the basic
principles of psychoanalytic work (transfer, interpretation, etc.). In this
case, is not recommended to apply these techniques.
KEY WORDS: psychoanalytic techniques, children with disabilities,
modification techniques;
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ОБРАЗОВНИ НИВО МАЈКЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТА
КОМУНИКАЦИОНИХ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА1
Ненад Глумбић, Бранислав Бројчин, Мирјана Ђорђевић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Бројне студије указују на повезаност образовног нивоа мајке са развојем
дечјег говора. Циљ овог експлоративног истраживања био је усмерен ка утвр
ђивању природе повезаности образовног нивоа мајке са различитим аспек
тима структурално-језичких и прагматских фунцкија њихове деце.
Узорак чини 97 (46,2%) дечака и 113 (53,8%) девојчица, узраста између
4 и 7 година (АС=5,75; СД=0,97). Комуникационе способности испитиване
деце утврђене су применом српске верзије Комуникационе чеклисте за децу.
Сви испитаници су подељени у три групе, у зависности од образовног нивоа
њихових мајки. Првој групи припада 19 испитаника чије мајке нису заврши
ле средњу школу; другу групу чине 104 испитаника чије мајке имају средњу
стручну спрему, док је последњим подуз орком обухваћено 87 испитаника чи
је мајке имају високо образовање.
Добијени резултати показују да деца образованијих мајки достижу зна
чајно виши ниво синтаксичког (p=0,013) и семантичког (p=0,001) развоја
у односу на децу чије мајке имају нижи степен образовања. Није утврђена
значајна повезаност између прагматске компетенције испитаника и обра
зовног нивоа њихових мајки. Деца образованијих мајки имају, у просеку, више
вредности композитног скора социјалних девијација у односу на поредбене
групе испитаника.
Добијени подаци указују на потребу да се у практичном раду недовољна
едукација мајке сматра фактором ризика за потоњи говорно-језички развој
њихове деце.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: језик, прагматика, социо-економски статус
1
Чланак представља резултат рада на пројекту “Социјална партиципација особа са
интелектуалном ометеношћу”, број 179017 (2011-2014), чију реализацију финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије.
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УВОД
Осим несумњивог значаја наследних фактора, социо-културни чи
ниоц
 и могу имати пресудан утицај на ток говорно-језичког развоја деце
предшколског узраста. Познато је да деца, која потичу из породица са
ниским социо-економским статусом, са извесним закашњењем пролазе
кроз уобичајене фазе говорно-језичког развоја. Успорен ритам говорног
развоја код ове деце може се опазити већ у другој години живота, а по
правилу се наставља и током школовања (Rescorla & Alley, 2001). Отуда
и не чуди налаз да у подузорку деце са недовољно развијеним комуни
кационим способностима има диспропорционално више испитаника са
ниским социо-економским статусом (Tomblin, Hardy, & Hein, 1991).
Социо-економски статус представља крајње сложену варијаблу.
Осим тога, многи фактори који утичу на развој говора коварирају са со
цио-економским статусом, тако да је потрага за директним, каузалим ве
зама између посматраних варијабли унапред осуђена на неус пех. Многа
истраживања, међутим, показују да је образовни ниво мајке најзначај
нија варијабла социо-економског статуса која се може довести у везу са
бројним показатељима остваривања родитељске улоге (Bornstein, Hahn,
Suwalsky, & Haynes, 2003). У неким истраживањима образовни ниво мај
ке се користи као индекс социо-економског статуса, с обзиром на то да
ова варијабла корелира са осталим индикаторима социо-економског
статуса, као што су: месечни приходи, брачни статус, број чланова до
маћинства, занимање и запосленост родитеља, остваривање права на со
цијалне престације и сл. (Christian, Morrison, & Bryant, 1998). Ако би се
регресион
 ом анализом одстранио утицај образовног нивоа мајке, онда
социо-економски статус не би имао било какав значај за развој комуни
кационих способности испитиване деце (Hoff, 2003).
Циљ овог експлоративног истраживања је да утврди природу повеза
ности образовног нивоа мајки са комуникационим способностима њи
хове деце.
МЕТОД
Узорак
Узорак је чинило 97 (46,2%) дечака и 113 (53,8%) девојчица, узра
ста од четири до седам година (АС=5,75; СД=0,97). Није утврђена стати
стички значајна разлика у хронолошкој старости испитаника различи
тог пола (F(1,208)=1,142; p=0,707). Испитивана деца похађају редовне
васпитне групе у предшколским установама. Сва деца живе у својим
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примарним породицама, где их одгајају биолошке мајке. Према наво
дима родитеља и васпитача, ниједан испитаник нема било какав облик
говорно-језичког поремећаја, осим развојно прихватљивих поремећаја
артикулације. Из узорка су одстрањени испитаници за које постоји сум
ња да имају неки облик интелектуалне ометености или оштећења слуха.
Сви испитаници су монолингвали, а матерњи језик им је српски.
Инструмент и процедура испитивања
Након добијања информисане сагласности једног од родитеља ко
муникационе способности испитаника процењене су тако што је васпи
тач, који познаје испитивано дете најмање шест месеци, попунио другу
верзију Комуникационе чеклисте за децу (Children’s Communication Chec
klist – Second Edition – CCC-2; Bishop, 2003). У истраживању је коришћен
адаптирани српски превод наведене чеклисте (Glumbić & Brojčin, 2012).
Овим инструментом се процењују структурални аспекти језика (под
скале Говор, Синтакса, Семантика и Кохеренција), прагматски аспекти
комуникације (подскале Неадекватна иницијација, Стереотипан говор,
Коришћење контекста и Невербална комуникација), као и облици кому
никационог понашања карактеристични за децу са поремећајима аути
стичког спектра (подскале Социјални односи и Интересовања).
За сваку од наведених подскала израчунати су скалирани скорови са
аритметичком средином 10 и стандардном девијацијом три. Сабирањем
вредности скалираних скорова првих осам скала добијен је општи скор
комуникационих способности (GCC), док је композитни скор девијација
у социјалним интеракцијама (SIDC), добијен тако што је од збира ска
лираних скорова на подскалама Неадекватна иницијација, Невербална
комуникација, Социјални односи и Интересовања одузет збир скалира
них скорова на прве четири подскале. Овај композитни скор указује на
атипичне облике понашања, карактеристичне за децу с поремећајима
аутистичког спектра.
За свако дете смо прикупили податке о образовном нивоу њихо
вих мајки. У литератури се ова варијабла обично изражава бројем го
дина проведених у школи у тренутку испитивања (Christian, Morrison,
& Bryant, 1998), с тим што се ниским образовним нивоом сматра шко
ловање које је трајало краће од 12 година (Reilly et al., 2007). У нашим
условима трајање школовања не кореспондира увек са степеном струч
не спреме тако да су, приликом формирања подуз орака, оба критерију
ма узета у обзир. Први подузорак чине мајке чије је укупно школовање
трајало мање од 12 година, тј. мајке са незавршеном средњом школом у
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четворогодишњем трајању. Овај подуз орак чини свега 19 (9,05%) мајки,
од којих је већина (16 мајки) завршила само основну школу, док су пре
остале три завршиле трогодишњу средњу стручну школу. Најбројнији
подузорак чине 104 (49,52%) мајке испитиване деце са завршеном сред
њом школом, док је трећим подузорком обухваћено 87 (41,43%) мајки
са завршеним факултетом.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
Повезаност образовног нивоа мајке са комуникационим способно
стима детета утврђена је за сваку подскалу и за сваки композитни скор
применом једнофакторске анализе варијансе (АNOVA). У овом погла
вљу биће приказани само они резултати који указују на постојање раз
лике у комуникацион
 им способностима деце предшколског узраста у
зависности од образовног нивоа њихових мајки.
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Графикон 1 – Постигнућа испитиване деце са подскали Синтакса у
односу на образовни ниво њихових мајки

На основу вредности скалираних скорова на подскали Синтакса ис
питивана деца су подељена у три групе: првој групи припадају испита
ници који на овој подскали имају између 0 и 7 поена, што одговара вред
ностима мањим од 25. перцентила целокупног узорка; средњу групу чи
не испитаници, који на подскали Синтакса имају између 8 и 11 поена,
што одговара вредностима већим од 25. и мањим од 75. перцентила, док
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последњу групу чине испитаници са највишим скоровима (12 и 13), који
одговарају вредностима већим од 75. перцентила.
Резултати приказани на Графикону 1 показују да највећи број мајки
деце из прве и друге групе има незавршену средњу школу, затим сле
деце испитаници чије мајке имају завршену средњу школу у четворо
годишњем трајању, док је најмање оних испитаника чије су мајке висо
кооб
 разоване. Сасвим супротно, више од половине деце (58,62%) мајки
са завршеним високим образовањем на подскали Синтакса остварује
12 или 13 поена; готово свако треће дете (29,88%) високообразованих
мајки има просечна постигнућа на овој подскали, док само десеторо
(11,49%) испитаника чије мајке имају високо образовање на подскали
Синтакса остварујe мање од осам поена.
Једнофакторска анализа варијансе показује да су разлике у просеч
ним вредностима скалираних скорва на подскали Синтакса између ис
питиваних подузорака статистички значајне (F(2,207)=4,419; p=0,013).
Применом Scheffe-oвог post hoc теста утврђено је да се уочене разлике
могу заправо приписати значајно већим постигнућима деце високоо
бразованих мајки на подскали Синтакса у односу на испитанике чије
мајке имају завршену средњу школу (p=0,046).
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Графикон 2 – Постигнућа испитиване деце са подскали
Семантика у односу на образовни ниво њихових мајки

Испитивана деца су, на основу вредности скалираних скорова на
подскали Семантика, подељена у три групе, на исти начин како је то
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учињено и за подскалу Синтакса. Једина разлика је што испитаници ко
ји припадају највишем перцентилном рангу имају између 12 и 16 поена.
Сразмерно своме учешћу у испитиваном узорку, процентуално је
највећи број испитаника (47,37%) са скоровима нижим од 25. перценти
ла, чије мајке имају завршену основну школу или занат. Нешто више од
трећине (36,84%) деце мајки које немају средње образовање остварује
између 8 и 11 бодова, док највише скорове има само 15,79% испитаника
из ове групе. Насупрот томе, највишем перцентилном рангу припада го
тово трећина (32,69%) испитаника чије су мајке завршиле средњу шко
лу и 41,38% испитаника чије су мајке завршиле факултет.
Подаци приказани на Графикону 2 недвосмислено показују да деца
образованијих мајки остварују, у просеку, већи број скалираних скоро
ва на подскали Семантика у односу на децу мање образованих мајки.
Једнофакторска анализа варијансе показује да су уочене разлике висо
ко статистички сигнификантне (F(2,207)=7,011; p=0,001). Накнадним
Scheffe-oвим тестовима је утврђено да статистички значајне разлике
постоје између испитаника чије мајке имају најнижи степен образовања
и остале две групе испитаника – оних чије мајке имају средњу школу
(p=0,045), као и оних чије су мајке завршиле факултет (p=0,002).
Добијени резултати су у складу са резултатима истраживања других
аутора. У нашем истраживању није утврђена веза између квалитета ар
тикулације, испитаног ајтемима подскале Говор, и образовног нивоа мај
ке. До истих резултата долазе и други аутори (Dollaghan et al., 1999), ко
ји налазе везу између образовног нивоа мајки и средње дужине говора,
броја различитих речи и укупног броја речи, забележених у спонтаном
говору њихове трогодишње деце. Очигледно се ради о показатељима
морфо-синтаксичког и семантичког развоја. Наведене области комуни
кационог понашања значајно су повезане са образовним нивоом мајке и
у нашем истраживању.
Познато је да мајке из породица са ниским социо-економским ста
тусом причају мање, користе ограничени вокабулар, ређе постављају
питања и чешће имају коерзиван приступ васпитавању деце (Hoff, Laur
sen, & Tardif, 2002). Праћењем раног говорно-језичког развоја 1720-оро
деце у Аустралији утврђено је да, осим билингвизма и говорних поре
мећаја у породици, низак образовни статус мајке представља значајан
фактор ризика за касно проговарање. Виши образовни ниво нарочито
је повезан са симболичким аспектима комуникације (Reilly et al., 2007).
Већ је у другој години живота могуће забележити већи напредак у
развоју продуктивног речника код деце образованих мајки (Hoff, 2003).
Лонгитудиналном студијом на узорку од 1909 испитаника утврђено је
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како образовни ниво родитеља модулише наследне и срединске утица
је на потоњи развој вербалног коефицијента интелигенције. Показало
се да, упоредо са растом образовног нивоа родитеља, утицај наследних
фактора постаје све значајнији, што нас упућује на закључак да обра
зовани родитељи омогућавају да се генетски потенцијали њихове деце
актуелизују (Rowe, Jacobson, & Van den Oord, 1999).
Утицај образовног нивоа мајки на речник испитиване деце утврђен
је и у специфичној култури као што је кинеска. За разлику од родитеља
из Америке и западноевропских земаља, кинески родитељи често говоре
тако што низом постављених питања наводе дете на одговор. Осим ове
говорне ситуације, сличне квизу, родитељи у Кини охрабрују своју де
цу да имитирају говор одраслих и да памте опсежне наративне целине.
Иако се модели комуникације са децом између наше и кинеске културе
значајно разликују, истраживања показују да образоване мајке у Кини
чешће иницирају комуникацију са својом децом и чешће причају приче,
што директно утиче на богаћење речника њихове деце (Jin, 2002).
Образовни ниво мајке представља, по свему судећи, дисталну ва
ријаблу, којом социо-економски статус породице остварује утицај на
говорно-језички развој детета, пре свега у домену семантике и морфо
синтаксе. Наше истраживање не показује битан утицај образовног нивоа
мајке на способност артикулације, нити на развој прагматске компетен
ције њихове деце.
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С обзиром на то да су за клиничку процену релевантне само нега
тивне вредности SIDC скора целокупан узорак смо поделили на три гру
пе. Прву групу чине испитаници са ниским вредностима SIDC скора (од
-26 до -7), које припадају вредностима мањим од 25. перцентила цело
купог узорка. Другу групу чини испитаници са негативним вредностима
SIDC скора, већим од 25. перцентила (од -7 до -1). Последњу, клинички
ирелевантну групу испитаника, чине деца са позитивним вредностима
овог композитног скора.
Анализом података приказаних на Графикону 3 лако се може уочи
ти да су вредности SIDC скора утолико ниже уколико је образовни ниво
мајке већи. Разлике у вредностима SIDC скора у односу на образовни
ниво мајке статистички су значајне (F(2,207)=4,846; p=0,009). Накнад
ним Scheffe-oвим тестовима утврђена је статистички сигнификантна
разлика у просечним вредностима SIDC скора између деце чије мајке
имају средњу школу и деце високооб
 разованих мајки (p=0,035), док је
разлика у вредностима SIDC скора између деце чије мајке припадају
најнижој и највишој образовној групи на самој граници статистичке зна
чајности (p=0,055).
Екстремно ниске вредности SIDC скора могле би да укажу на по
јаву суптилних, супклиничких манифестација аутистичког поремећаја,
тј. ширег аутистичког фенотипа. Појава ширег аутистичког фенотипа
управо је карактеристична за родитеље интелигентне деце (Szatmari et
al., 2000), која могу испољити дисхармоничан профил комуникационог
понашања, са релативно очуваним структуралним аспектима језика и
израженим проблемима у домену невербалне комуникације, социјал
них интеракција и испољених интересовања. Овакав налаз треба тума
чити само као могућу тенденцију која се може проверити на већем узор
ку испитаника.
ЗАКЉУЧАК
Добијени резултати показују да образовни ниво мајке позитивно
утиче на неке елементе језичке структуре њихове деце, као што су се
мантика и морфосинтакса. За децу која потичу из средина са ниским
социо-економским статусом потребно је обезбедити адекватну стиму
лацију, како би се компензовали негативни ефекти коерзивног родитељ
ства и недовољне језичке стимулације.
Будуће истраживачке пројекте овог типа требало би осмислити та
ко да се превазиђу ограничења актуелног истраживања: недовољна ре
презентативност у односу на општу популацију, мали број испитаника
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у одређеним подгрупама и неопходност примене већег броја инстру
мената процене.
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MATERNAL EDUCATION AS DETERMINANT OF PRESCHOOL
CHILDREN’S COMMUNICATION ABILITIES
NENAD GLUMBIĆ, BRANISLAV BROJČIN, MIRJANA ĐORĐEVIĆ
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY
Numerous studies provided evidence that maternal education was
related to child language development. The objective of this, explorative
research, was to determine the nature of relationship between maternal
education and various aspects of the child structural and pragmatic
language functioning.
The sample consisted of 97 (46.2%) boys and 113 (53.8%) girls, aged
from 4 to 7 (M=5.75; SD=0.97). Their communication abilities were assessed
by the Serbian version of the Children’s Communication Checklist. Participants
were divided into three groups based on maternal education: those with
unfinished high school (n=19), those with high-school education (n=104)
as well as those, graduate from university (n=87).
The obtained results showed that children of more educated mothers
achieved significantly higher level of syntactic (p=0.013) and semantic
(p=0.001) development than children of less educated mothers. There
were no significant differences in pragmatics associated with maternal
education. Children of more educated mothers also had higher scores of
social deviance composite than comparable group.
The obtained results indicate that insufficient maternal education
should be considered as a risk factor for subsequent speech and language
development of their children.
KEY WORDS: language, pragmatics, socio-economic status
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ДЕФЕКТОЛОШКИ РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ТРЕТМАН
РАЗВОЈНЕ ОМЕТЕНОСТИ - ИМПЛИКАЦИЈЕ
У НАШОЈ СРЕДИНИ1
Драгана Маћешић-Петровић, Јасмина Ковачевић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Базични циљ истраживања се односи на утврђивање утицаја примење
ног третмана на квалитет и степен развијености неур
 опсихолошких функ
ција различитог степена сложености, као основе учења и школског постиг
нућа деце са интелектуалном ометеношћу. Као основа за процену ефеката
примењеног третмана постављене су концептуалне и перцептивно-моторне
способности, вербалне функције и функције пажње као и способности учења
и адаптивног понашања деце с лаком интелектуалном ометеношћу у усло
вима њихове едукације стандардне за наше срединско окружење. Практич
ни циљ истраживања огледа се у могућностима процене ефеката примењеног
третмана на општи развојни потенцијал и способности учења, односно са
знајне ефикасности испитане деце. Практични циљ такође је реализован
кроз компаративну анализуових резултата са постигнућем деце са оштеће
њем слуха у појединим развојним доменима.
Резултати истраживања указују на статистички високо сигнифи
кантну повезаност примењеног третмана реедукације психомоторике и ис
питаних способности и функција, нарочито у домену читања, моторних
функција, понашања и школског успеха. Закључак је базиран на ставу да је
применом различитих метода и индивидуално формулисаним програмима
рехабилтације, у којима кључно место заузима дефектолог, могуће побољ
шати ефекте примењеног третмана, како у инклузивним тако и у ексклу
зивним условима едукације деце са различитим врстама развојних сметњи.
1

Рад је реализован у оквиру пројекта "Креирање протокола за процену едукативних
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних
образовних програма" (број 179025), који финансира Министарство просвете и науке
Републике Србије.
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Кључне речи: едукација, рехабилитациони третман, интелектуална
ометеност.

УВОД
Базични циљ овог истраживачког пројекта фокусиран је на поку
шај утврђивања утицаја примењеног дефектолошког рехабилитацио
ног третмана на развијеност неуропсихолошких функција различитог
степена сложености, као основе учења и когнитивне ефикасности деце
саинтелектуалном ометеношћу. Као основа за процену ефеката приме
њеног третмана постављене су перцептивно-моторне способности, пој
мовно-вербалне функције и вољна пажња у односу на способности уче
ња и адаптивног понашања деце с лаком интелектуалном ометеношћу
у условима њихове едукације стандардне за наше срединско окружење
(Бојанин, 1985; Bracken, 2000).
Oвaj теоријски концепт одредио је емпиријски оквир истражива
ња према коме се функције концептуализације анализирају у односу на
појмовно-вербалне и перцептивно-моторне способности као и механи
зме вољне пажње чијом развојном међуповезаношћу је битно одређен
квалитет концептуалне искуствене основе. Квалитет њихове интеракци
је рефлектује се на способности адаптивног понашања и учења у овој
популацији деце. Међусобном интеракцијом ових неуропсихолошких
функција различитог степена сложености могуће је детерминисати ког
нитивну ефикасност испитиване популације деце (Durston, et al, 2006;
Повше-Ивкић и сар., 2000).
У раду је примењен рехабилитациони третман базиран на методу
реедукације психомоторике, базично конципиран у земљама францу
ског говорно-језичког подручја, а адаптиран у нашој средини према по
требама деце са сметњама развоја и учења према неуропсихолошком
методолошком концепту Института за ментално здравље у Београду (
Бојанин, 1985, Lovet at al., 2003). Ради ширег објашњења концепта рее
дукације психомотрике нагласићемо да се ради о методу који у основи
представља превежбавање или реструктурацију искуствене концептуал
не основе сазнајног и општег развојног потенцијала базираних на неу
ропсихолошким структурама и функцијама које чине основу психомо
торног и сензомоторног функционисања у раним периодима развоја де
тета, а касније су основа сазнајном, моторном и емоционалном функци
онисању деце типичне популације , као и деце са сметњама развоја (деца
са интелектуалном ометеношћу различитог календарског и школског
узраста, деца са оштећењем слуха у прелингвалном и/или лингвалном
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периоду развоја говора и сл.) (Ковачевић, 2007). Реедукација психомо
торике користи покрет као основу рекапитулације читавог развојног то
ка и односа према себи и другима у оквиру егзистенцијалног окружења
у коме се одвија развој, васпитање, образовање и социјално-емоционал
но функционисање у оквиру дечије егзистенције (Бојанин, 1986; Маће
шић-Петровић, 2007).
Стога се практични циљ истраживања огледа у могућностима проце
не ефеката примењеног третмана на општи развојни потенцијал и спе
цифичне способности учења, односно когнитивне ефикасности деце са
лаком интелектуалном ометеношћу. Као критеријум когнитивне ефи
касности деце у узорку, у овом раду, према концепту Gibell-a, изабра
но је њихово постигнуће у области математичког мишљења и матерњег
језика јер се проблем дискогниције, без обзира на ниво интелектуалног
функционисања, најчешће манифестује кроз отежан развој и форми
рање појмова и способности у области писања, читања и математичког
мишљења (Bracken, 2000; Lovett, 2003; Маћешић-Петровић, 2007).
Циљ
Као специфичан истраживачки проблем у овом раду посматран је
проблем сагледан кроз питање како се међусобни односи наведених не
уропсихолошких функција различитог степена сложености одражавају
на учење и понашање деце са лаком менталном ретардацијом у усло
вима изведеног рехабилитациног третмана. Циљ истраживања односио
се на испитивање повезаности неуропсихичких визуелних и моторних
функција као и пажње, учења и понашања са изведеним третманом рее
дукације психомоторике код деце с лаком интелектуалном ометеношћу.
Практичне импликације изведеног истраживања базиране су на могућ
ностима дефинисања нових стратегија и метода рада са децом са развој
ним сметњама (деца са интелектуалном ометеношћу и деца са оштеће
њем слуха).
Узорак
Узорак истраживања је формиран од 124 испитаника са лаком инте
лектуалном ометеношћу основношколског узраста (од II до V разреда).
IQ испитиване деце креће су распону од 51 до 70, процењен WISC ска
лом интелектуалних спсобности. Обухваћени су испитаници оба пола,
календарског узраста од 8 година до 13 година и 5 месеци. Испитаници
су третирани методом реедукације психомоторике у 33% случајева, док
је њих 67% третирано другим рехабилитационим методама.
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Метод
Метод дефектолошке дијагностике обухватио је следеће мерне ин
струменте, скале и батерије тестова:
o батерија Лурија-Небраска за децу (LNNB-C) у процени перцеп
тивно-моторних, математичких способности, читања и писања –
клиничке развојне скале (Golden, 1987)
o тест употребе појмова (Test of Concept Utilization) за процену
концептуалних функција и способности (Crager & Lane, 1981);
o Trail Making Test за процену вољне пажње (Reitan, 1971);
o Conners скала процене понашања (Keith Conners, 1969) за про
цену понашања деце у школској ситуацији, и
o Token тест за процену говорно-језичког развоја, појмовно-вер
балних способности, као и способности симболичке обраде и
вербалне формулације проблема (Boller & Vignolo, 1989).
Истраживање је спроведено током једне школске године у специ
јалним основним школама на ужој територији Београда и према садр
жајима наставног плана и програма метод реедукације психомоторике
примењиван је током стандардног школског третмана у трајању које је
терминисано индвидуалним потребама сваког испитаника појединачно,
а према индикацијама предвиђеним од стране мултидисциплинарног
школског тима у сарадњи са дефектолозима.
У период
 у изведеног истраживања примењивани су и други могу
ћи рехабилитациони поступци и процедуре који нису контролисани као
истраживачке варијабле јер о њима нисмо поседовали податке, а испи
таници нису били обухваћени третманом реедукације психомоторике у
предшколсколском периоду. Стога ће у закључним разматрањима би
ти предложени други видови и могућности примене савремених метода
рехабилитације који се по својој концептуалној заснованости разликују
од испитиваног рехабилитационог третмана. Од статистичких метода
примењене су методе χ2 теста и f коефицијент корелације.
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РЕЗУЛТАТИ

Графикон број 1- Примењене методе рехабилитације
и третмана

Испитаници третирани методом реедукације психомоторике при
сутни су у узорку у 33% случајева, док је 67% испитаног узорка третира
но другим рехабилитационим методама.
Табела бр. 1 - Однос примењеног третмана
и испитаних способности
метод
реедукац.
психомоторике

испитане способности
виз.моторне
прост.
пажња
функције
способн.

писање

читање

школски
успех

понашање

Присуство
третмана
реедукације

χ2=7,83
f=0,25
p=0,01

χ2=12,08
f=0,31
p<0,01

χ2=6,53
f=0,22
p=0,01

χ2=6,77 χ2=13,24
f=0,22 f=0,326
p=0,01 p<0,01

χ2=7,99
f=0,25
p<0,01

χ2=9,62
f=0,27
p<0,01

Одсуство
третмана
реедукације

p > 0.05

p > 0.05

p> 0.05

p>0.05

p> 0.05

p> 0.05

p> 0.05

Резултати приказани у табели указују на статистички високо сиг
нификантну повезаност примењеног третмана реедукације психомото
рике и испитаних способности и функција, нарочито у домену читања,
моторних функција, понашања и школског успеха.
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ДИСКУСИЈА
Резултатима истраживања указано је на неколико значајних обла
сти закључивања о ефектима примењеног третмана реедукације психо
моторике на развој и когнитивну ефикасност деце са лаком менталном
ретардацијом. Основни закључак односи се на запажање да је случајним
узорком обухваћено више од две трећине испитиване деце (67%) која су
третирана другим рехабилитационим методама или у њима нису била
обухваћена према школским критеријумима постављеним као основа за
индикацију примене неких видова третмана.
Мањи део узорка (33%) обухваћен је развојно-неуропсихолошким
критеријумима за примену третмана базираном на методу реедукаци
је психомоторике. Индикације за примену овог метода односиле су се
на присуство индивидуалних сметњи, испољених у појединим развој
ним доменима. Стога је у раду третиран узорак који није био обух
 ваћен
групним третманом реедукације психомоторике, што је битно детерми
нисало природу добијених резултата истраживања.
Резултатима је такође указано да је примењени третман статистич
ки високо сигнификантно повезан са већином испитаних неур
 опсихич
ких области развоја, изузев у домену математичког мишљења. Тиме је
потврђена полазна теза о међуповезаности развојно различитих способ
ности према степену сложености и њиховом утицају на квалитет фор
мираног концептуалног искуства, који је у основи учења и понашања
деце са интелектуалном ометеношћу, али и деце са оштећењем слуха
(Повше-Ивкић, 2000; Lovett, 2003; Durston, 2006, Ковачевић, 2007).
Изнете тврдње су у складу са подацима досадашњих истраживања у
овој области у којима се истиче да интензиван тренинг усмерен ка под
стицању кортикалних и субкортикалних структура и функција, у емо
цион
 ално прихватљивом окружењу, значајно утиче на подизање нивоа
и квалитета функционалне интеграције сензорних и моторних процеса
који су основа развоја појмовно-вербалних и других сложенијих и ви
ших менталних функција и способности. Јачањем способности неурал
не интеграције побољшавају се способности учења, понашања и општег
развојног потенцијала детета до нивоа који му омогућава максимално
коришћење развојних потенцијала и успешније функционисање унутар
егзистенцијалног окружења (Бојанин, 1985; Bracken, 2000; МаћешићПетровић, 2007).
У раду нису испитивани утицаји примене других метода рехабили
тације па их у овом сегменту истраживања није било могуће пореди
ти са ефектима примене метода реедукације психомоторике што може
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представљати предмет наших будућих истраживања. Такође је значајно
истаћи да су третмани извођени током читаве школске године два пута
недељно у трајању од два часа како је предвиђено школским критерију
мима за извођење третмана, односно наставним планом и програмом
за ову популацију деце. У раду није третирана компаративна анализа са
другим методама рехабилитације јер они нису испитивани у овом ис
траживању већ је рад дизајниран као студија дескриптивног типа у којој
је дат приказ примењене методе реедукације психомоторике као једног
од метода који се у рехабилитацији деце са интелектуалном ометено
шћу примењује у ситуацији њихове стандардне едукације.
Постојеће слабости у рехабилитацији и третману ове деце могуће је
превазићи на два начина:
o
o

индивидуално формулисаним програмима рехабилитационог
третмана према специфичностима и потребама сваког детета
појединачно
применом различитих метода едукације и рехабилитације који
ма би се превазилазиле слабости традиционалне рехабилитације
ове популације деце у нашој средини (Монтесори метод, метод
драмских радион
 ица, мултимодално оријентисан метод усме
рен на понашање и хиперкинетско функционисање индивидуе,
метод драмских радионица као едукативни и рехабилитациони
поступак као и метод компјутерске едукације и рехабилитације).
ЗАКЉУЧАК

o

o

Резултатима истраживања указано је на постојање статистички
високо сигинификатног односа између испитаних неуропсихо
лошких функција различитог степена сложености чијом интер
акцијом је детерминисан квалитет концептуалног искуства као
основе сазнајног функционисања у испитаним доменима визуоперцептивног и моторног финкционисања, пажње, понашања и
школског постигнућа, а у односу на примењени метод третмана
испитане популације деце.
Указано је на значај увођења иновација у рехабилитационом
третману деце са интелектуалном ометеношћу, које би обухвати
ле како индивидуалан приступ планирању и програмирању у ре
хабилитацији и третману (индивидуални едукативни и тренинг
планови) тако и увођење нових метода дефектолошке рехабили
тације као што су Монтесори метод, метод драмских радионица

356

Драгана Маћешић-Петровић, Јасмина Ковачевић

o

као и асистивне технологије уз компјутерску дијагностику и ре
хабилитацију развојних потенцијала ове деце.
Такође истичемо као успешне методе рехабилитације и третма
на сензомоторни метод Џин Ајрис (Jean Ayres), затим терапију
покретом и плесом Хелен Пејн (Helen Payne) која се у иностра
ном окружењу већ дужи низ година успешно примењује у раду са
децом и одраслим лицима са сметњама развоја, како са интелек
туалном ометеношћу тако и са оштећењем слуха што је истакну
то у нашим ранијим истраживањима на ову тему (Маћешић-Пе
тровић, Ковачевић, Ђурић-Здравковић, 2012).
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SPECIAL EDUCATIONAL AND REHABILTATIONAL TREATMENT
OF THE DEVELOPMENTAL DISABILITIES-IMPLICATIONS
IN OUR ENVIRONMENT
DRAGANA MAĆEŠIĆ-PETROVIĆ, JASMINA KOVAČEVIĆ
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SUMMARY
The paper treats the possibility of implementation the new methods of
treatment in population of children with intellectual disability and hearing
impairments. In this study we try to find out what are the relationships
between implemented method of reeducation of psychomotor ability and
cognitive functions with school achievement in sample treated with this
method of treatment. We try to find out what are the possible methods which
can be implemented in rehabilitation and education of tested children.
The sample was formed of 124 school aged children with mild intellectual
disabilities, both gender distribution, chronologically distributed from 8 to
13.5 years. Special educational diagnostic procedures were implemented in
testing abilities such as attention, visuo-spatial abilities, motor functions,
behavior and school achievement of children with intellectual disabilities.
Results point out the high statistically relationship between the tested
variables and implemented treatment. We conclude about the necessity of
implementation the new method of treatment such as computer treatment,
educational workshops, sensory motor method, dance and movement
therapy, etc. in children njith intellectual disabilities same as in the children
with hearing impairments.
KEY WORDS: education, rehabilitational treatment, intellectual
disability.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТРЕБА ВАСПИТАЧА ЗА
ПОДРШКОМ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНКЛУЗИВНОГ
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА1
Данијела Илић-Стошовић, Снежана Николић,
Снежана Илић, Марица Дрчелић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Предшколско инклузивно васпитање и образовање се суочава са тешко
ћама у примени и реализацији индивидуалних образовних планова у пред
школским установама. Један од разлога је и недовољна стручна оспособље
ност васпитача.
Ово истраживање имало је за циљ да идентификује потребе васпита
ча за подршком у реализацији инклузивног образовања и утврди тешкоће у
примени и реализацији индивидуалних образовних планова у предшколским
установама.
Идентификација потреба васпитача за подршком у реал изацији инклу
зивног васпитања и образовања, указује на доминирајуће тешкоће са којима
се васпитачи срећу у раду са децом са посебним потребама, попут уочавања
области неопходне подршке детету са посебним потребама, одабира актив
ности и прилагођавања активности за дете са посебним потребама, израде
и реализације индивидуалних образовних програма, итд., чиме се наглашава
важност дефектолошког рада у предшколским установама.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: деца са посебним потребама, инклузија, предшколско
васпитање и образовање

1
Рад је реализован у оквиру пројекта “Креирање протокола за процену едукативних
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних
образовних програма” (број 179025), подржан од Министарства просвете и науке
Републике Србије.
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УВОД
Образовни систем широм света у развијеним земљама пролази кроз
реформу. Једна од тих реформа се односи на укључивање деце са тешко
ћама у развоју у редовне школе и вртиће (Ainscow, Miles, 2008; Mittler,
2002; Smith-Davis, 2002).
Инклузија је термин којим се изражава спремност да се свако дете
образује што је могуће оптималније у вртићу или школи коју би иначе
похађало. Дете са ометеношћу има пуна права на своје место у њој по
пут сваког другог детета (Thomazet, 2009). Инклузија подразумева ува
жавање дечијих, индивидуалних потреба, могућности, интересовања и
обликовање васпитно-образовног процеса у складу са тим потребама,
могућностима и интересовањима. Један од основних циљева инклузив
не наставе јесте стварање услова за задовољавање индивидуалних по
треба сваког детета. Управо свест о разликама међу децом јесте почетни
корак за размишљање о томе како да се настава прилагоди њиховим ин
дивидуалним особеностима (Вујачић, 2009).
Станковић-Ђорђевић (2006), наводи да систем образовања и вас
питања деце са развојним сметњама у нашој земљи промовише једнака
права на школовање све, па и деце са сметњама у развоју. То је хоризон
талан модел са три основна паралелна система, а то су:
–– Инклузивни модел, укључивање деце у вршњачке групе, где се ради
по редовним програмима уз додатну подршку и помоћ овој деци;
–– Интегративни систем са посебним васпитно-образовним група
ма у систему редовних група, где са децом раде дефектолози по
посебним програмима и средствима прилагођеним деци, а инте
грација се остварује кроз неке заједничке активности;
–– Систем специјалног васпитања и образовања у специјалним
школама, намењено деци са тежим оштећењима.
Чланом 34., Закона о предшколском васпитању и образовању (2010),
регулисан је предшколски васпитно-образовни рад са децом са сметња
ма у развоју.
„Деца са сметњама у развоју остварују право на предшколско васпи
тање и образовање у васпитној групи, у васпитној групи уз додатну по
дршку и индивидуални васпитно-образовни план и у развојној групи, на
основу индивидуалног васпитно-образовног плана, у складу са Законом.“
„Предшколска установа која је уписала дете са сметњама у развоју
може да утврди потребу за пружањем додатне образовне, здравствене
или социјалне подршке и у том случају упућује захтев изабраном лекару
надлежног дома здравља, односно интерресорној комисији за процену
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тих потреба и за пружањем додатне образовне, здравствене или социјал
не подршке, коју утврђује интерресорна комисија.“
Васпитно-образовни рад у предшколској установи остварује се на
основу предшколског програма. Предшколским програмом разрађу
ју се и начини развијања индивидуализованог приступа у остваривању
васпитно-образовног рада, ради пружања додатне подршке деци, посеб
но деци са сметњама у развоју, деци на болничком лечењу, деци из со
цио-економских или из других разлога угрожених средина у васпитној
групи, уз уважавање развојних, образовних, здравствених и социо-кул
турних потреба деце (Члан 16, 2010).
Истраживања показују да деца типичне популације, а која су обра
зована у инклузивним вртићима, имају позитивнији став према људима
који се разликују од њих. Већа је вероватноћа да ће деца преузети већу
друштвену одговорност и показати више социјалног самопоуздања уко
лико су образована у инклузивним вртићима (Staub, Peck, 1995). Деца са
посебним потребама и вршњаци из опште популације у инклузивним вр
тићима, уз појачану социјалну интеракцију, развијају пријатељство и
позитивне социјалне односе. Инклузивна образовна пракса обухвата низ
предности које се односе на повишену мотивацију и напредовања у учењу
(Snell, Vogtle, 1996).
Као основне препреке остваривања иклузије наводи се недовољна
стручна оспособљеност за ову врсту рада, непостојање комплетних стуч
них тимова у већини установа, нерасполагање довољном количином
потребног дидактичког материјала, као и непостојање индивидуалних
васпитно-образовних планова за рад са децом са посебним потребама
(Станисављевић-Петровић, 2010). Такође, присутна је и негативна ко
нотација ставова васпитача. Према истраживању Станковић-Ђорђевић
(2006), васпитачи у највећем броју (50,25%), сматрају да деца са развој
ним сметњама требају да буду смештена у развојне групе при редовним
вртићима, док само 8,46% сматра да ова деца треба да похађају редовне
вртиће. Преостали број сматра да деца са развојним сметњама треба се
васпитавају и образују у специјалним вртићима.
Begeny и Martens (2007) спровели су мета-анализу целокупне, до
тада доступне, литературе на тему инклузије са подручја Италије (зе
мља са најдужом традицијом у примени инклузије на свету) и проналазе
да највећи проценат истраживања обухвата испитивање ставова (сурвеј
метод), те да је свега неколико студија подразумевало експериментални
приступ. Такође, наводе да сурвеј истраживања углавном дају резултате
који иду у прилог инклузији, док резултати експерименталних истра
живања доводе бенефиције инклузије у питање. При томе, подвлаче да
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већина сурвеј истраживања, у Италији и изван ње, заправо не третира
суштинска питања инклузије, пошто (стр. 90) „...више истраживања из
учава ставове индивидуа према инклузији и ученицима са ометеношћу,
него што испитује директније академске и социјалне исходе који про
изилазе из инклузије“. „Стога, иако је италијански модел инклузије на
гласу као глобална демонстрација да је инклузија готово свих ученика
са ометеношћу могућа, чини се да заправо постоји врло мало доказа у
погледу директних исхода и користи од таквих напора“ (стр. 89). Аутори
закључују да је императив спровођење више експерименталних (и ди
ректнијих неексперименталних) истраживања, која би обух
 ватила како
питања ширих исхода и импликација инклузије, тако и дала одговоре на
рафиниранија питања, попут утврђивања конкретних фактора под који
ма је инклузија најоптималнија.
Scruggs и Mastropieri (1996) у свом прегледу указују да наставни
ци могу да доживљавају инклузију као извор потешкоћа и фрустрација.
Наставници углавном испољавају негативне ставове према укључивању
ученика са сензорним поремећајима, деце са лаком интелектуалном
ометеношћу, а отпор је нарочито изражен према ученицима са знацима
агресивног и хиперактивног понашања (Avramidis et al., 2000; Хрњица,
Сретенов, 2003; Gamaz, 2004; Lifshitz, 2004; Ćuk, 2006). Спремнији су
да прихвате ученике са телесним инвалидитетом и хроничним обоље
њима ( Soodak et al., 1998; Gamaz, 2004; Alghazo, Gaad, 2004).
Сасвим је јасно да ефекти инклузије превасходно зависе од тога у
коликој мери су сви учесници васпитно-образовног процеса адекватно
и сходно њиховој улози у том процесу, припремљени за њену реализа
цију. У том смислу, ово истраживање представља покушај да се, испи
тујући тешкоће на које васпитачи наилазе током израде и реализације
индивидуалних образовних планова, као и идентификовањем области
неопходне подршке васпитачима, још једном укаже на значај обезбеђи
вања адекватне подршке васпитачима у процесу релаизације инклузив
ног васпитања и образовања.
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Полазећи са хипотетичког становишта да васпитачи из предшкол
ских установа нису довољно едуковани за примену и реализацију инди
видуалних образовних планова, те да им је неопходна помоћ дефекто
лога, циљ истраживања је идентификација потребе васпитача за подр
шком у реализацији инклузивног васпитања и образовања и утврђивање
тешкоћа у примени и реализацији индивидуалних образовних планова
у предшколским установама.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТРЕБА ВАСПИТАЧА ЗА ПОДРШКОМ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ...

363

МЕТОДОЛОГИЈА У ИСТРАЖИВАЊУ
Истраживање је обављено у Ужицу, у предшколској установи „Ужи
це“, и у Београду, у предшколској установи „Свети Сава“, у периоду од
децембра 2011. до фебруара 2012. године.
Узорак је формиран од 32 васпитача, запослена у овим предшкол
ским установама, равномерно дистрибуиран. Највећи број испитаника
(22 или 68,75 %) поседује VI степен стручне спреме (Педагошка акаде
мија за васпитаче), а остали високу школску спрему. Највећи број испи
таника (15 или 46,87 %) има између 21 и 30 година радног стажа, остали
део узорка испод 20 година.
За прикупљање потребних података коришћен је Упитник који је по
дељен у две целине. Прву целину чини пет питања, која се односе на
опште податке о васпитачу (пол; назив установе у којој раде; образова
ње; степен стручне спреме; године радног стажа). Другу целину чини 8
питања – тврдњи Ликертовог типа, којима се испитује степен слагања
васпитача са тврдњом у погледу основних чиниоца који могу утицати на
постизање успеха у реализацији инклузивног предшколског васпитања
и образовања, попут:
–– уочавање области неопходне подршке детету са посебним по
требама,
–– одабир активности за дете са посебним потребама,
–– прилагођавање активности за дете са посебним потребама,
–– реализација активности у групи у којој се налази и дете са посеб
ним потребама,
–– израда и реализација индивидуалних образовних програма, итд.
Анкетирање васпитача је било анонимно.
РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ
Највећи број испитаника, 17 или 53,12%, углавном није сагласан
са тврдњом „лако уочавам области неопх
 одне подршке детету са посеб
ним потребама“, као једног од чиниоца који може утицати на постиза
ње успеха у реализацији инклузивног образовања. Исти број испитаника
није сагласан и углавном није сагласан са тврдњом „немам проблема
у одабиру активности за дете са посебним потребама“. Степен слагања
васпитача са осталим наведеним тврдњама углавном је негативан, изу
зев код тврдње „многе активности у групи би се лакше спроводиле да
имам помоћ дефектолога“, где се чак 59.37% испитаника изјаснило да
су у потпуности сагласни, а 21.87% као углавном сагласни.
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Укупно

Без
одговора

У потпун.
сам сагласна

Углавном
сам сагл.

Углавном
нисам сагл.

Уопште
нисам сагл.

Нисам
сигурна

Табела 1. Дистрибуција испитаника према степену слагања
са тврдњама у погледу чинилаца значајних за реализацију
инклузивног предшколског васпитања и образовања

N % N %

Лако уочавам
области неопходне
3 9,37 1 3,12 17 53,12 9 28,12 2 6,25 0
подршке детету са
пос.потребама

0 32 100

Немам проблема у
одабиру активности
4 12,5 6 18,75 11 34,37 7 21,87 3 9,37 1 3,12 32 100
за дете са посебним
потребама
Немам проблема
у прилагођавању
активности за
дете са посебним
потребама
Немам проблема
у реализацији
активности у групи
у којој се налази и
дете са посебним
потребама
ИОП значајно
помаже васпитач. у
дефин. активности
за дете са посебним
потребама
У потпуности сам
обучен/а за израду
ИОП-а
У потпуности
сам обучен/а за
реализацију ИОП-а
Многе активности
у групи би се
лакше спроводиле
да имам помоћ
дефектолога

3 9,37 8

25

13 40,62 5 15,62 3 9,37 0

2 6,25 8

25

12 37,5 8

25

0 32 100

1 3,12 1 3,12 32 100

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

5 15,62 10 31,25 5 15,62 7 21,87 2 6,25 3 9,37 32 100
4 12,5 11 34,37 5 15,62 7 21,87 2 6,25 3 9,37 32 100

1 3,12

0

0

5 15,62 7 21,87 19 59,37 0

0 32 100

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТРЕБА ВАСПИТАЧА ЗА ПОДРШКОМ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ...

365

ЗАКЉУЧАК
Доминирајуће тешкоће са којима се васпитачи срећу у раду са де
цом са посебним потребама су:
–– уочавање области неопходне подршке детета са посебним по
требама (само 6,25% испитаника сматра да лако уочава области
неопходне подршке детету са посебним потребама),
–– одабир активности за дете са посебним потребама (само 9,37%
испитаника сматра да нема проблема у одабиру активности за
дете са посебним потребама),
–– прилагођавање активности за дете са посебним потребама (
9,37% испитаника сматра да нема проблема у прилагођавању
активности за дете са посебним потребама),
–– реализација активности у групи у којој се налази дете са посеб
ним потребама (само 1 од 32 испитаника, односно 3,12% ис
питаника сматра да нема проблема у реализацији активности у
групи у којој се налази и дете са посебним потребама),
–– ИОП значајно помаже васпитачима у дефинисању активности
за дете са посебним потребама (31,25% испитаника у потпуно
сти се слаже са овом тврдњом),
–– васпитач је обучен за израду ИОП-а ( само 6,25% испитаника
сматра да је обуч
 ен за израду ИОП-а),
–– васпитач је обуч
 ен за реализацију ИОП-а (од укупног броја испи
таника, само 6,25% сматра да је обучен за реализацију ИОП-а),
–– многе активности у групи би се лакше спроводиле да васпитачи
имају помоћ дефектолога (59,37% испитаника у потпуности се
слаже са овом тврдњом).
Досадашња искуства у реализацији инклузивног предшколског вас
питања и образовања ипак обавезују на научно утемељен, потпомогнут
емпиријским сазнањима, приступ у наредном периоду, зарад тежње за
бољим учинцима. Пре свега:
–– Дефинисање критеријума избора деце са сметњама у развоју,
коју ће обух
 ватати редовне предшколске установе и програма
које ће реализовати, не изузимајући из вида да овај ниво подра
зумева едукацију, рехабилитацију и заштиту,;
–– Дефинисање предуслова које морају испуњавати редовне пред
школске инстутуције, како би изашле у сусрет диференцираним
потребама деце са сметњама у развоју, по питању кадровске,
просторне и материјалне обезбеђености, те свеукупне органи
зације;

366

Данијела Илић-Стошовић и сар.

––

Израда и имплементација индивидуалних развојно едукативних
програма (Николић, Илић, 2007).
Индивидуални едукативни програми омогућавају подршку деци са
сметњама у развоју укљученим у редовне предшколске установе. Са
држаји и методе ових програма одредјују се детаљним дијагностичким
поступцима. Програми су дизајнирани на основу утврдјених диферен
цијално-дијагностичких специфичности. Систематски организовано и
брижљиво спроведено објективно процењивање мора дати одговоре на
питања из следећих подручја: могућност сензорних пријема и перцеп
тивних интерпретација, просторна и временска орјентација, пажња и
памћење (дакле, оних функција повезаних са пријемом, разумевањем
и памћењем података), али и њихову експресију кроз кроз два или више
модалитета: груби моторни аутпут, фину моторику и говор. Са укључи
вањем у основну школу, интевенције за подршку овим мање развијеним
подручјима уступају место већем нагласку на специфичној подршци
академским предметима (Николић, Илић-Стошовић, Иланковић, 2003).
Наведени закључци недвосмислено указују на неопходност пру
жања подршке васпитачима у реализацији инклузивног образовања.
Области које су у овом раду идентификоване као оне које захтевају од
ређени вид подршке су: анализа ситуац
 ије и прикупљање података о де
тету, израда педагошког профила детета, одређивање приоритета у пру
жању подршке, развијање стратегије подршке, крајњих циљева пружања
подршке и детаљног плана активности. У свим наведеним областима де
фектолог се јавља као стручњак који би својим компетенцијама могао
да одговори на све проблеме и потешкоће на које се наилази приликом
израде и реализације ИОП-а. Такође, овај кадар би давао стручну подр
шку оним стручњацима који се баве васпитањем и образовањем пред
школске деце, а који током свог професионалног усавршавања нису сте
кли одговарајуће компетенције за рад са децом са сметњама у развоју.
Овај рад је потврдио апсолутну неопходност укључивања дефектолога у
стручни тим предшколских установа, које васпитно-образовни проце
сом обухватају и децу са развојним сметњама.
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DO KINDERGARTEN TEACHER NEED SUPPORT
IN REALIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION?
DANIJELA ILIĆ-STOŠOVIĆ, SNEŽANA NIKOLIĆ,
SNEŽANA ILIĆ, MARICA DRČELIĆ
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Beograd

SUMMARY
The preschool education is coping with many difficulties during the
process of implementation and realization of Individual Education Plans.
One of the many reasons for such situation may be low professional training
of teacher for creating and implementing Individual Education Plans.
The aim of this research was to establish do kindergarten teachers need
support in realization of inclusive education. Also, the aim was to establish
kind of difficulties during the implementation and realization of Individual
Education Plans in preschool institution.
The results show that teacher in kindergarten have many problems
in identification of child`s need, selection and adaptation of activities for
children with special need, creating and implementing Individual Education
Plans for such a children etc. The results strongly implies the importance
of support that special education teacher can give to kindergarten teachers.
KEY WORDS: children with special needs, inclusion, preschool
education.
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Циљ овог рада је да се испитају разлике у ставовима, интеракцији, за
бринутости и самоефикасности наставника у погледу инклузивног образо
вања у односу на контакт с особама с ометеношћу, обученост наставника и
искуство у пословима пружања подршке особама с ометеношћу.
Узорак је чинило 420 наставника, узраста од 20 година старости рас
поређених у пет узрасних категорија, из пет градова у Србији. У истражи
вању смо користили Упитник о демографским подацима, Скалу о ставовима
према инклузији, Скалу забринутости за спровођење инклузивне праксе и
Скалу самоефикасности у спровођењу инклузивне праксе.
Резултати показују да контакт са особама са посебним образовним
потребама (ПОП) има позитиван утицај на ставове према инклузији. На
ставници који нису имали контакт показују виши степен узнемирености у
интеракцији са ПОП, од наставника који су имали то искуство. Наставни
ци којима је пружена додатна едукација имају мањи степен непријатности
приликом интеракције са особама са ПОП, од наставника који нису имали
едукацију у овој области. Наставници који нису радили на пословима пружа
ња подршке исказују виши степен непријатности у интеракцији са особама
с ПОП у односу на наставнике који су радили на пословима пружања подр
шке. Наставници који су радили на пословима пружања подршке процењују
већи степен самоефикасности у примени инклузивне праксе у односу на оне
наставнике који немају ово искуство.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: ставови,инклузија, хипотеза контакта, обученост на
ставника, искуство пружања подршке у раду с особама с ПОП
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УВОД
Важност позитивног става према инклузивном образовању је одавно
признат. Уколико наставници имају позитиван став према инклузивном
образовању он ће подржати инклузивну праксу и успешко укључење
свих студената у систем образовања. Позитиван став се може подстаћи
едукацијом и искуством контакта са ученицима са посебним образов
ним потребама (ПОП). Према хипотези контакта, кроз учешће у инклу
зивним програмима и приближавајући се ученицима са ПОП наставни
ци ће стећи позитивније ставове према инклузији. Контакт утиче на ни
во пријатности који наставници имају у интеракцији с особама с ПОП.
Међутим, докази у овом погледу нису конзистентни. Неке студије ука
зују да искуство подучавања ове деце има за резултат позитивне ставове
према инклузији (Cook et al., 2000; LeRoy Simpson, 1996; Villa et al.,
1996), dok drugi navode suprotne rezultate (Romi, Leyser, 2006; Soodak,
Podell, Lehman, 1998). Ипак, у студијама које су обухватале наставнике
који су имали активна искуства с инклузијом чешће се саопштавају по
зитивни резултати.
Разматрано је и да ли обученост наставника, а не искуство по себи,
има позитиван утицај на ставове наставника према инклузији (Bender,
Vail, Scott, 1995). Обуке наставника значајно утичу на пораст знања о
особама са тешкоћама у развоју, позитивност ставова и спремност да
се у разред укључе ученици са ПОП (Walsh et al., 2008). Сугерише се да
ове обуке, поред усвајања одређених знања, морају омогућити и стица
ње директних структурисаних искустава са децом са ПОП у школском
окружењу, како би дошло до развоја позитивних ставова и спремности
да се ове особе подучавају (Campbell, Gilmore, Cuskelly, 2003; Sprague,
Pennell, 2000).
Пружање подршке у раду с особама с ПОП је блиско везано са иде
јом контакта са особама с ометеношћу, али додатна улога подучавања
у овој варијабли насупрот контакта са нпр. чланом породице или при
јатељем има значајан утицај на ставове. Позитиван утицај подучавања
ученика с ПОП који има на ставове је документован у литератури (Avra
midis et al., 2000; Brownlee&Carrington,2000).
Као једна од важних варијабли које утичу на ставове наставника
према инклузији наводи се врста тешкоћа у развоју коју имају ученици.
Истраживање у Србији (Milačić-Vidojević, I., i sar. 2010) указује да на
ставници имају позитивне ставове према инклузивном образовању пр
венствено оних ученика који имају благе социјалне сметње, којима је
потребна незнатна адаптација курикулума, који имају блаже сметње у
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вербалном изражавању, који имају тешкоће са кретањем или тешкоће у
савладавању математике и читања, што је у складу са истраживањима у
свету (Avramidis & Norwich, 2002).
Као значајна наводи се и варијабла самоефикасност наставника. Са
моефикасност упућује на веровања особе у погледу сопствених капа
цитета.Висок ниво самоеф
 икасности повезан са позитивним исходима
наставе и учења, а са друге стране, сумње у сопствене способности могу
водити избегавању (Barker, 2009).
Наставници имају неколико врста забринутости у погледу спрово
ђења инклузивног образовања. Једна је да немају довољно знања и ве
штина да би могли да подучавају ученике са ПОП, да инклузивно обра
зовање доприноси радном оптерећењу наставника, велики број ученика
у разреду, медицинске и бихејвиоралне потребе ученика са ПОП, не
достатак средстава за материјале и опрему која је неопходна за спро
вођење инклузивне праксе у разреду, недовољно времена одређеног за
планирање, недостатак специјалистичке подршке, стрес наставника итд.
(Sharma, U., et al, 2006).
МЕТОД
Циљ овог рада је да испита да ли постоје разлике у перцепцији ста
вова, забринутости и самоефикасности наставника у односу на контак с
особама с ПОП, обученост наставника и искуство у пружању подршке у
раду с особама с ПОП.
Узорак
Узорак је чинило 420 наставника, 345 жена и 75 мушкараца, узраста
од 20 година старости распоређених у пет узрасних категорија, из пет
градова у Србији (Ниш, Крагујевац, Ужице, Врање, Нови Београд) који
су били укључени у пројекат „Укључивање у образовање деце са тешко
ћама у развоју - Midway ”.
Инструменти
У истраживању смо користили следеће инструменте:
У упитнику о демографским подацима од испитаника смо тражили
да наведу узраст, пол, највишу школу коју су завршили, контакт са осо
бама са ометеношћу, да ли су имали едукацију у области пружања подр
шке особама са ометеношћу и да ли имају искуства у раду са пословима
пружања подршке особама са ометеношћу.
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1. Скала ставова према инклузији (Attitudes Towards Inclusive Edu
cation Scale, ATIES, Wilczenski, 1992).
2. Скала интеракције са особама са ометеношћу (Interaction with Pe
ople with Disability Scale, IPD, Forlin, Jobbling, Carroll, 2001).
3. Скала забринутости у погледу могућности спровођења инклузив
ног образовања (Concerns about Inclusive Education Scale, CIES, Shar
man, Desai, 2002
4. Скала самоефикасности у примени инклузивне праксе (Self-efficacy
in Implemeting Inclusive Practices Scale).
Процедура
Испитивање је било анонимно. Приликом сваке посете граду и ода
браним школама упитник су попуњавали наставници који су изразили
жељу да учествују у истраживању. Школе у наведеним градовима су иза
бране јер су учествовале у пројекту Midway “Укључивање у образовање
деце са тешкоћама у развоју”.
РЕЗУЛТАТИ
Контакт са особама са ометеношћу имало је 299 (71,2%) испитани
ка, док 113 (26,9%) испитаника није имало било какав контакт. Осморо
испитаника (1,9%) није одговорило на ово питање. Од укупног броја ис
питаника њих 157 (37,4%) изјавило је да неки облик ометености има де
те, односно особа са којом ради. Шесторо (1,4%) испитаника наводи да
члан њихове уже породице има неки облик ометености, док је у широј
породици двадесет једног (5%) испитаника присутан неки облик оме
тености. Деветнаест (4,5%) испитаника има блиског пријатеља који је
особа са ометеношћу, док 116 (27,6%) има само познаника. Готово сваки
четврти испитаник (101 тј. 24%) није одговорио на ово питање.
У области пружања подршке особама са ометеношћу у едуковало се,
до сада, 103 (24,5%) испитаника, док се 281 (66,9%) није едуковало. На
основу добијених одговора не може се тачно сагледати врста и број до
бијених едукација. На питање колико је едукација је трајала одговорило
је само 87 испитаника што чини нешто више од једне петине узорка. Је
дан испитаник је изјавио да се школовао шест година, један испитаник је
имао двогодишњу, а четири испитаника једногодишњу едукацију. Шест
испитаника је прошло кроз неки облик едукације који је трајао неколи
ко месеци, али не више од једног семестра, док су сви остали испитани
ци били на едукацијама које су трајале неколико сати или дана.
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На пословима пружања подршке особама са ометеношћу до сада
је радило 98 (23,3%) испитаника; 274 (65,2%) испитаника није радило
на таквим пословима док на ово питање није дало одговор 48 (11,4%)
испитаника. На пословима пружања подршке особама са ометеношћу
до сада је радило 98 (23,3%) испитаника; 274 (65,2%) испитаника није
радило на таквим пословима док на ово питање није дало одговор 48
(11,4%) испитаника. На питање колико је тај посао трајао (или траје)
одговорило је 78 испитаника. Једногодишње радно искуство има 25 ис
питаника, двогодишње 11, трогодишње 8, док четворогодишње искуство
у раду са особама са ометеношћу има 16 испитаника. Више од 4 године
радног искуства овог типа има 18 испитаника.
Применом т-теста уочена је статистички значајна разлика у одно
су на контакт са особама са ометеношћу на скали 1 (т=2.118, дф=410,
п=0.035) и скали 2 (т=-2.321, дф= 410, п=0.021). На основу средњих
вредности одговора испитаника који су имали (М=26.54, СД=3.78), од
носно нису имали (М=25.66, СД=3.57) контакт са особама са ометено
шћу, уочава се, што се и претпостављало, да ће контакт имати позитив
нији утицај на ставове према инклузији. Што се тиче утицаја контакта
на резултате са скале 2, средње вредности показују да особе које нису
имале контакт (М=31.51, СД=3.17) показују виши степен узнемирено
сти у интеракцији са особама с ометеношћу, од особа које су имале то
у искуству (М=30.62, СД=3.60). Постојање контакта није утицало на ре
зултате на остале две скале.
Разлика између одговора испитаника који су прошли кроз едукацију
у области пружања подршке особа са ометеношћу, и оних који нису је
била статистички значајна само на скали 2 (т=-2.460, дф=382, п=0.014).
Тако, испитаници којима је пружена додатна едукација (М=30.17,
СД=3.58) имају мањи степен непријатности приликом интеракције са
особама са ометеношћу, од испитаника који нису имали едукацију у
овој области (М=31.16, СД=3.47). На осталим скалама није уочена раз
лика у зависности од пружања додатне едукације.
Разлика је уочена између одговора испитаника на Скали 2 (т=4.564, п=0.000) и Скали 4 (т=1.996, п=0.047) у односу на то да ли су
радили на пословима пружања подршке особама са ометеношћу (еду
кација, рехабилитација итд.). Средње вредности одговора указују да ис
питаници који нису радили на овим пословима исказују виши степен
непријатности у интеракцији особа са ометеношћу (М=31.24, СД=3.39),
у односу на оне испитанике који су радили на пословима пружања подр
шке (М=29.43, СД=3.35). Испитаници који су имали ово радно искуство
процењују већи степен самоефикасности у примени инклузивне праксе
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(М=37.70, СД=2.97) у односу на оне испитанике који немају ово иску
ство (М=36.93, СД=4.01).
Табела 1 - Разлика на скали 2 у односу на спровођење послова
пружања подршке особама са ометеношћу
Ајтем
Фрустриран(а) сам зато што не знам како да им
помогнем.
Мислим да не знам скоро ништа о особама са
ометеношћу.
Захвалан сам што на својим плећима немам толики
терет.
Покушавам да се понашам нормално и да
игноришем ометеност.
Непријатно ми је и тешко ми је да се опустим.
Нисам свестан са којим се проблемима суочавају
особе са ометеношћу.
Несигуран(на) сам зато што не знам како да се
понашам.
Чак и после честих контаката још увек више
примећујем хендикеп, а не саму особу.
Трудим се да моји контакти са тим особама буду што
краћи и да се што пре заврше.

т

п

Мд

Мн

-2.835 0.005 1.68 1.83
-4.473 0.000 1.36 1.61
-2.704 0.008 1.65 1.80
-3.054 0.003 1.52 1.70
-2.556 0.011 1.44 1.59
-2.962 0.004 1.47 1.64
-3.716 0.000 1.28 1.48
-2.194 0.029 1.21 1.32
-3.051 0.003 1.12 1.25

Из одговора се уочава тенденција испитаника који нису радили на
пословима пружања подршке да су несигурни, да им је непријатно у
друштву особа са ометеношћу, да се труде да се понашају нормално и да
им је тешко да не примећују хендикеп, чак и после више сусрета.
Табела 2 - Разлика у одговорима на скали 4 у односу на спровођење
послова пружања подршке особама са ометеношћу
Ајтем
Могу тачно да проценим колико су ученици разумели
моја предавања.
Имам поверења у своју способност спречавања
ометајућег понашање у учионици пре него што се оно
испољи.
Могу да контролишем ометајуће понашање у разреду.
У стању сам да смирим ученика који је бучан или
омета друге ученике.
У стању сам да учиним да деца следе правила у
разреду.

т

п

Мд

Мн

2.108 0.036 1.93 1.86
2.703 0.007 1.97 1.90
2.703 0.007 1.97 1.90
3.264 0.001 1.98 1.91
2.069 0.039 1.97 1.92
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Испитаници који су радили на пословима спровођења пружања
подршке особама са ометеношћу процењују да су самоефикаснији
приликом спровођења инклузивне праксе, могу да контролишу оме
тајуће понашање у разреду, да учине да их ученици слушају, да увиде
колико су ученици разумели предавања, у односу на испитанике који
нису имали искуство у спровођењу послова пружања подршке осо
бама са ометеношћу.
ЗАКЉУЧАК
Резултати показују да контакт са особама са посебним образовним
потребама (ПОП) има позитиван утицај на ставове према инклузији,
иако у овом истраживању није прављена разлика у врсти контакта коју
наставници имају с особама с ПОП, одн. није прављена разлика између
контакта који имају наставници са ученицима и контакта који имају на
ставници у блиским, породичним или пријатељским односима с учени
цима с ПОП. Наставници који нису имали контакт показују виши сте
пен узнемирености у интеракцији са ПОП, од наставника који су имали
то искуство. Наставници којима је пружена додатна едукација имају ма
њи степен непријатности приликом интеракције са особама са ПОП, од
наставника који нису имали едукацију у овој области. Изгледа да знања
која су наставници стекли едукацијом утичу на квалитет интеракције с
особама с ПОП. С обзиром на наведени резултат, факултети би могли да
размотре утицај едукације на ставове будућих наставника. Ситуација је
отежана факултетима који не припремају, или не припремају у довољној
мери будуће наставнике за рад у инклузивним одељењима. Наставници
који нису радили на пословима пружања подршке исказују виши степен
непријатности у интеракцији са особама с ПОП у односу на наставни
ке који су имали то искуство. Наставници који су радили на пословима
пружања подршке процењују себе самоефикаснијим у примени инклу
зивне праксе у односу на оне наставнике који немају ово искуство.
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SUMMARY
Тhe aim of the study was to explore the differences among teachers
in their attitudes toward inclusion, in quality of their interaction with
people with disability, in their concerns about inclusive education and in
self-perception of their efficacy in inclusive education due to prior contact
with persons with disability, their education and experience in supplying
support to persons with disability.
The sample included 420 teachers (F=345, M=75), from five Serbian
towns. All participants were above 20 years old and were divided in five age
groups. Instrument applied were: ATIES – Attitudes toward Inclusive Education
Scale (Willzenski, 1952), IPD – Interaction with People with Disability Scale
( Forlin, Jobbling, Carroll,2001), CIES – Concerns about Inclusive Education
Scale (Sharman, Desai, 2002), Self-efficacy in Implementing Inclusive Practices
Scale (Gibson, Dembo, 1984) and Questionnaire about demographic data.
The results point to conclusion that contact with persons with special
educational needs is related to more positive attitudes toward inclusion.
Teachers who had no these contacts showed greater degree of uneasiness
in interaction, in comparison to teachers who had experience in supplying
support to these persons. Teachers who had additional education showed
lesser degree of uneasiness than teachers without the education. Teachers
who had experience in supplying support to persons with disability showed
lesser degree of embarrassment in interaction and higher evaluation of
self-efficacy in comparison to teachers without this experience.
KEYWORDS: attitudes, inclusion, contact hypothesis, teachers’
education, experience in supplying support to persons with special
educational needs

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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