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Сажетак: 

Овај мастер рад бави се учењем енглеског као страног језика код особа са 

дислексијом. У раду је представљен проблем дислексије, укључујући генетске, 

неуролошке и когнитивне карактеристике особа са датим проблемом. Разматра се 

специфичност учења страног језика и потешкоће са којима се особе са дислексијом 

сусрећу, као и компетентност наставника енглеског језика за подучавање деце са 

дислексијом, уз осврт на примерене методе учења и наставе. 

Циљ овог квалитативног истраживања јесте утврдити проблеме са којима се 

сусрећу деца са дислексијом приликом учења страног језика, као и представити 

методе наставе страног језике које дају најбоље резултате код деце која имају 

дислексију и уче енглески као страни језик. У раду је примењен дескриптивни  

аналитичко-синтетички метод обраде релевантне литературе и научно-

истраживачких радова који се баве овом темом. 

На основу прегледа релевантних извора, у раду смо дошли до следећих закључака:  

 Особе са дислексијом имају одређене потешкоће учења енглеског језика (као и других 

страних језика); 

 Потешкоће прилиом учења енглеског језика се могу умањити применом одговарајућих 

метода учењ; 

 Већина наставника није компетентно за подучавање страног језика особама са 

дислексијом; 

 Потешкоће приликом учења матерњег језика ће се манифестовати и приликом учења 

енглеског као страног језика. 

 

Кључне речи: 

Дислексија, учење енглеског језика, методе подучавања енглеског језика, 

компетентност наставника енглеског језика. 

 

 



Abstract: 

This master's thesis deals with learning English as a foreign language for people with 

dyslexia. The paper presents the problem of dyslexia, including genetic, neurological and 

cognitive characteristics of people with this problem. The specificity of learning a foreign 

language and the difficulties faced by dyslexic people are discussed, as well as the 

competence of English language teachers for teaching children with dyslexia, with a 

reference to appropriate learning and teaching methods.  

The goal of this qualitative research is to determine the problems faced by children with 

dyslexia when learning a foreign language, as well as to present methods of teaching a 

foreign language that give the best results for children who have dyslexia and learn English 

as a foreign language. In the paper, a descriptive analytical-synthetic method has been 

applied in reviewing relevant literature and scientific papers, dealing with this topic.  

Based on the review of relevant sources, we have come to the following conclusions in the 

paper:  

 People with dyslexia have certain difficulties learning English (as well as other foreign 

languages);  

 Difficulties in learning English can be reduced by applying appropriate learning methods; 

 Most teachers are not competent to teach a foreign language to people with dyslexia;  

 Difficulties in learning the mother tongue will also appear when learning English as a foreign 

language. 

 

Keywords: 

Dyslexia, English language learning, English language teaching methods, English language 

teacher competence. 
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УВОД 

 

У данашњем интеркултуралном друштву је важно познавање више од једног језика те 

је готово немогуће у потпуности суделовати у друштвеним активностима, пратити 

дешавања у свету и искористити све могућности образовања без познавања страног 

језика, нарочито енглеског који се наметнуо као глобално средство комуникације1.  У 

складу са тим, у бројној литератури о дислексији, постоје поглавља посвећена управо 

тешкоћама које деца с дислексијом показују при учењу страних језика. 

Два су главна разлога за тешко усвајање и учење страног (енглеског) језика код особа с 

дислексијом. Први је природа самог поремећаја, а други је начин на који су страни 

језици подучавани у школама и на факултетима. О природи самог поремећаја и 

његовом језичном утемељењу зна се много. Бројна су истраживања показала да код 

ученика с дислексијом мултисензорички и метакогнитивно структурирана настава 

може довести до лакшег учења енглеског језика, као и других страних језика. 

Стратегије подучавања које се данас најчешће примењују нису прилагођене  потребама 

ученика с дислексијом са експлицитним, директним и метакогнитивним начинима 

учења. Свако дете с дислексијом је изложено потешкоћама при учењу страног језика у 

одређеној мери, стога би пажљив мониторинг и реаговање на време допринело 

ублажавању датих препрека. 

Кроз пет главних поглавља описали смо дати проблем, објаснили битне појмове и кроз 

анализу адекватне литературе дали одређене препоруке за рад са особама које имају 

дислексију и уче енглески као страни језик. 

Представљене су потешкоће учења енглеског као страног језика код особа са 

дислексијом као и решења тог проблема кроз примену адекватних метода наставе. У 

раду смо представили најчешће примењиване методе: Орон – Гилијамову методу, 

тотални физички говор, методу доброг почетка као и едукативно кинезиологију, које се 

сматрају добром праксом, учинковите су и дају добре резултате приликом подучавања 

страног језика код деце са дислексијом. 

                                                
1 Видети: Pavić Panić, A. (2017). Koncept engleskog jezika kao lingve franke i njegova uloga u formiranju 

obrazovnih jezičkih politika u Evropi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 30(1), 130-137. 
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1. ДИСЛЕКСИЈА 

 

Дислексија је неуробиолошка, развојна, сметња у учењу заснована на језику која утиче 

на способност појединаца да науче да читају (тачност и течност) и на развој правописа. 

Особе са дислексијом имају потешкоћа у повезивању говорног језика и штампане речи 

јер имају дефиците у фонолошкој компоненти језика. Потешкоће у прецизном и 

течном декодирању речи могу утицати на разумевање прочитаног и развој речника.2.  

Дислексија може довести до лошег академског учинка, ниског самопоштовања и 

недостатка мотивације појединца. То није знак ниске интелигенције, лењости или 

слабог вида и јавља се у низу интелектуалних способности. Првобитно названа 

„слепило од речи“, реч дислексија је грчког порекла, што значи да појединац има 

оштећену реч. 3 

Развојна дислексија је стање присутно код особа које имају потешкоће на нивоу речи у 

читању декодирања и правописа; чини се да је најупорнији проблем правопис. Као 

специфична сметња у учењу која је неуробиолошког порекла, дислексију карактеришу 

потешкоће са тачним и течним препознавањем речи и лоша способност правописа и 

декодирања. Ове потешкоће обично произилазе из дефицита у фонолошкој компоненти 

језика који је често неочекиван у односу на друге когнитивне способности и пружање 

ефективне наставе у едукативној средини. Једноставно речено, када ученик са 

дислексијом почне да учи да чита, он/она има потешкоћа на нивоу фонема или звука 

што негативно утиче на правопис и читање. Секундарне последице могу укључивати 

проблеме у разумевању прочитаног и смањено искуство читања које могу да ометају 

раст речника и основног знања.4 

 

                                                
2 Snowling, M. J. (2019). Dyslexia: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford 

University Press. 

3 Campbell, T. (2011). From aphasia to dyslexia, a fragment of a genealogy: An analysis of 

the formation of a ‘medical diagnosis, Health Sociology Review. 

4 Callens, M. & Brysbaert, M. (2020). Cognitive profile of students with dyslexia entering 

post-secondary education, The Wiley Handbook of Adult Literacy, 1st ed. New Jersey: 

Wiley & Sons. 
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1.1 Генетске и неуролошке компоненте дислексије 

 

Истраживања су показала да дислексија има сложену генетску основу. Преваленција 

дислексије је већа код оне деце која имају породичну историју дислексије. Ризик од 

дислексије код сродника у првом степену који имају овај поремећај читања и 

правописа је већи од оног у општој популацији. Студије су показале да мала деца са 

породичном историјом дислексије имају смањену активацију у нервним корелатима 

фонолошке обраде пре почетка читања у поређењу са онима без породичне историје 

дислексије.5  

Међутим, дислексију не треба посматрати као чисту генетску компоненту, већ као 

мултифакторски развојни поремећај. Студије које користе магнетну резонанцу и друге 

уређаје за медицинску процену пружају доказе да већина особа са дислексијом има 

смањен волумен мозга, запремину сиве материје мање од нормалног и значајно 

смањење спољашњег дела беле материје мозга што доприноси мање ефикасно 

мождано коло за читање.  

Код дислексије, изгледа да постоји ослањање на десни регион мозга уместо на леве 

регионе који се активирају код читалаца у типичном развоју током задатака 

фонолошке свести.6 Овај неефикасан круг читања се открива у тешкоћама које особе са 

дислексијом имају у фонолошком процесу и свести (тј. у способности да идентификују 

и манипулишу звуковима) упркос нормалним до изнад нормалних когнитивних 

способности. Докази из литературе показују да је мала активација у левим пределима 

за фонолошку обраду код дислексије повезана са дефицитом фонолошке свести као 

узроком дислексије.  

Поред изазова са фонолошком свешћу, истраживачи су тврдили да дефицити брзог 

аутоматизованог именовања (БАИ) доприносе потешкоћама у читању и да су 

                                                
5 International Dyslexia Association (IDA, 2019). Dyslexia Basics,  

https://dyslexiaida.org/dyslexia-basics-2/ 

6 Kovelman, I., Norton, E. S., Christodoulou, J. A., Gaab, N., Lieberman, D. A., 

Triantafyllou, C., Wolf, M., Whitfield-Gabrieli, S. and Gabrieli, J. D., 2011. Brain basis of 

phonological awareness for spoken language in children and its disruption in dyslexia. 

Cerebral Cortex. 
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очигледни код неких особа са развојном дислексијом.7 По дефиницији, БАИ је брзина 

којом особа може да именује низ визуелно познатих стимулуса попут слова, боја и 

бројева, и указује на аутоматизам процеса који су неопходни за читање.  

Поремећаји у фонолошкој петљи радне меморије (БАИ) представља један од обележја 

дислексије. Иако БАИ и фонолошки процеси утичу на читање, они различито 

доприносе стицању вештина читања и активирају се у различитим хемисферама и 

регионима мозга. Надлежни у овој области сугеришу да особе са недостатком у 

фонолошкој обради и БАИ, „двоструки дефицит“, имају теже потешкоће у читању од 

оних са једним дефицитом.8 

 

1.2 Когнитивне карактеристике дислексије 

 

Дислексија је променљиво стање и неће сви појединци са дислексијом показати исти 

низ потешкоћа или карактеристика. Ипак, следеће карактеристике су широко 

примећене у вези са дислексијом.  

Неадекватне способности фонолошке обраде, што утиче на стицање звучних вештина 

у читању и правопису, тако да се непознате речи често погрешно читају, што може 

утицати и на разумевање. Не само да је јасно утврђено да се потешкоће у фонолошкој 

обради виде код већине деце са дислексијом, већ су недавна истраживања такође 

показала да се то дешава код многих одраслих особа са дислексијом.  

Изражена неефикасност у систему радне или краткорочне меморије, која може 

утицати на многе аспекте говора, читања и писања. Ове потешкоће могу укључивати 

проблеме у задржавању асоцијација на слово и звук (што ће утицати на стицање 

звучних вештина), грешке у процесу приступа менталном лексикону (што ће довести 

до употребе нетачних речи) и/или кашњења у приступу менталном лексикону (који ће 

                                                
7 Ackerman, P. T., & Dykman, R. A. (1993). Phonological processes, confrontational 

naming, and immediate memory in dyslexia. Journal of Learning Disabilities. 

8 Compton, D. L., Defries, J. C., & Olson, R. K. (2001). Are RAN‐and phonological 

awareness-deficits additive in children with reading disabilities? Dyslexia. 
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имати тенденцију да успори брзину читања и писања). Проблеми са памћењем такође 

могу узроковати проблеме у задржавању значења тексту, неуспех да се ефикасно 

организују научене чињенице, неповезани писмени рад или изостављање речи и фраза, 

јер је појединац изгубио појам о шта он/она покушава да изрази. 

Потешкоће са вештинама аутоматизације. Утврђено је да особе са дислексијом 

немају тенденцију да аутоматизују вештине баш добро, што доводи до тога да 

дислексичар мора да уложи висок степен менталног напора када обављање вештих 

задатака за које особе које нису са дислексијом генерално сматрају да захтева мало 

труда.  

Ово је посебно случај када се вештина састоји од неколико подвештина (нпр. читање, 

писање, вожња). У ситуацији у учионици то може значити да дете са дислексијом не 

може да се концентрише и на механику (правопис, граматику, интерпункцију) и на 

садржај писменог рада. Особе са дислексијом ће вероватно имати потешкоћа да 

слушају наставника са разумевањем док праве белешке.  

Проблеми у вези са визуелном обрадом, који могу утицати на читање уопште, али 

посебно када се ради о великим количинама текста. Проблеми могу укључивати 

бинокуларну нестабилност и подложност визуелној нелагодности. Визуелна 

нелагодност је општи термин за ефекте преосетљивости на иритирајући ефекат јаког 

визуелног контраста или брзог треперења (нпр. где паралелни редови текста стварају 

изглед црно-беле решетке или свесно или подсвесно примећено треперење 

флуоресцентног осветљења). Могу се уочити илузије кретања и боја, или текст може 

изгледати нестабилан или замагљен.  

Читање у било ком временском периоду може изазвати главобољу и напрезање очију, 

па појединац може радити само у кратким периодима, што може пореметити процес 

разумевања. У неким медицинским стањима (нпр. епилепсија и мигрена) подложност 

визуелној нелагодности је генерално екстремнија него што се обично види у 

случајевима дислексије.  

Иако се чини да постоји статистичка повезаност између дислексије и визуелне 

нелагодности, нису све особе са дислексијом веома подложне визуелној нелагодности 

и неће све особе које пате од визуелне нелагодности нужно показивати типичне 

карактеристике дислексије које су горе наведене. 
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1.3 Појединци са дислексијом 

 

Као и код већине недостатака у учењу, дислексија се испољава са широким спектром 

карактеристика код појединаца на које утиче. Током развоја, од детињства до одраслог 

доба, тешкоће са којима се сусрећу особе са дислексијом се манифестују различито. 

Мала деца имају потешкоћа у повезивању звукова са словима, док старији имају 

проблема са течним читањем, правописом и писаним изражавањем. Ови изазови трају 

и у одраслом добу.9  

Идентификовање знакова дислексије захтева познавање карактеристика стања у 

зависности од узраста у коме је први пут утврђено да постоји. Као што је већ поменуто, 

истраживачи су идентификовали децу предшколског узраста са дислексијом на основу 

породичне предиспозиције за то стање.10 Најчешће карактеристике дислексије 

предшколске популације укључују изазове у учењу говора, учењу звукова и слова, боја 

и бројева, рукопис, фину моторику и идентификацију речи.  

Потешкоће које ова деца имају са фонологијом често указују на то да могу развити 

потешкоће приликом читања како сазревају.11 Старија деца са дислексијом могу имати 

лош рукопис, тешкоће у учењу страних језика, проблеме са организовањем језика, 

потешкоће у памћењу, правописне грешке и упорне потешкоће у читању, писању и 

рачунању. 

У писаном језику може се приметити правопис и присећање вишесложних речи. У 

вештинама читања, разумевање и декодирање могу бити изазов, а могу се приметити 

споре и често нетачне вештине читања. Особе са дислексијом често показују 

                                                
9 Snowling, M. J. (2019). Dyslexia: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford 

University Press. 

10 Snowling, M. J. (2019). Dyslexia: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford 

University Press. 

11 International Dyslexia Association (IDA, 2019). Dyslexia Basics,. 

https://dyslexiaida.org/dyslexia-basics-2/ 
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недостатке у фонолошком кодирању речи, као што је разумевање звукова и значења 

или речи. 12 

Важност фонолошких способности за читање и писање потврђена је на свим језицима, 

али је још изазовнија у језику као што је енглески где правописни симболи нису тако 

транспарентни или у корелацији као њихов одговарајући звук. Због тога, појединцима 

који говоре енглески језик са дислексијом често је потребна упутства за читање и 

правопис. 13 

Когнитивно, показало се да особе са дислексијом имају потешкоћа са препознавањем 

скривених облика, слабу способност померања фокуса пажње и дефиците у аспектима 

радне меморије у вези са говорним и писаним језиком. У ствари, једна од најчешће 

именованих карактеристика дислексије укључује радну меморију. Када је радна 

меморија оштећена, особа са дислексијом има потешкоћа са привременим 

складиштењем информација док се истовремено бави другим когнитивним 

активностима. Улога вербалне радне меморије постаје све повезана са знањем речника 

које утиче на способност адолесцената да течно читају.14 

Други аспект радне меморије укључује ортографску петљу (која обезбеђује могућност 

формирања слова, правописа, читања и писања) и морфолошке петље (која омогућава 

развој речника и читања). Показало се да особе са дислексијом имају изазове са 

ортографском петљом и морфолошким петљама радне меморије, те стога имају грешке 

у претходно поменутим вештинама. Настава за адолесценте са дислексијом мора да се 

бави међусобним односима између фонологије, морфологије и ортографије јер 

енглески и већина других језика имају морфофонемску ортографију. 15 

                                                
12 International Dyslexia Association (IDA, 2019). Dyslexia Basics,  

https://dyslexiaida.org/dyslexia-basics-2/ 

13 Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and 

skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size theory. Psychological 

Bulletin, 

14 Shaywitz, S. E., Morris, R., & Shaywitz, B. A. (2008). The education of dyslexic children 

from childhood to young adulthood. Annual Review of Psychology. 

15 Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and 

skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size theory. Psychological 

Bulletin, 
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Друга популација појединаца – они који су надарени, али такође имају дислексију – 

представљају за језичке специјалисте велики изазов. Ове особе, често надмашују 

нормалне вршњаке у вербалним задацима, радној меморији и језичким вештинама, али 

имају кашњења у фонолошкој свести и задацима брзог именовања.  

Они такође показују веома високо вербално резоновање, а даље, изазов за наставнике и 

родитеље ових особа стога лежи у идентификацији дислексије јер способности 

даровитих особа са дислексијом често маскирају ефекте дислексије на задатке усменог 

и писменог језика, као и стандардизоване тестове, док основни дефицити повезани са 

дислексијом остају16.  

Слично томе, карактеристике одраслих особа са дислексијом су често мање очигледне 

јер је појединац често научио како да надокнади то стање. Међутим, когнитивни 

изазови као што су слаба фонолошка свест и вештине брзог именовања, дефицити у 

радној меморији и писаном језику могу остати, заједно са другим когнитивним 

проблемима и питањима писмености.17 

 

1.4 Дијагноза дислексије 

 

Дијагноза је веома важан елемент у свим активностима које се предузимају у вези са 

учеником са потешкоћама у читању и писању. Омогућава селекцију деце којој је 

потребна стручна помоћ и омогућава усмеравање лечења. Док дијагностиковање 

поремећаја код млађе деце у основним школама генерално није проблематично, 

њихово препознавање у старијем школском узрасту је повезано са потешкоћама.  

Већа је вероватноћа да ће се потешкоће појавити када је ученик старији од десет 

година када му се дијагностикује први пут. Ове тешкоће произилазе из чињенице да 

истраживач више не може бити непосредни посматрач активности читања и писања на 

оптималном узрасту ученика за развој ових вештина, у периоду основног образовања. 

                                                

16 van Viersen, S., Kroesbergen, E. H., Slot, E. M., & de Bree, E.H. (2016). High reading 

skills mask dyslexia in gifted children. Journal of Learning Disabilities. 

17 Kilpatrick, D. A. (2015). Essentials of assessing, preventing, and overcoming reading 

difficulties. John Wiley & Sons. 
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Штавише, порекло грешака у писању ученика може имати извор дефицита не само у 

перцептивно-моторичким или лингвистичким функцијама.  

Проблеми са исправним писањем могу бити последица недостатака наставног процеса, 

учениковог непознавања ортографских принципа или/или слабе мотивације ученика за 

учење. Понекад се ови фактори преклапају дајући утисак дислексије или коегзистирају 

са њом, чинећи дијагнозу још проблематичнијом. Ипак, разумно је препознати 

дислексију на основу стања наведених у њеним дефиницијама, као што су 

симптоматологија, етиологија и патогенеза.  

Дијагноза је сигурнија када се више њених аспеката може утврдити током студија. 

Није изненађујуће да покушаји да се дијагностикује дислексија на основу само једног 

од њених аспеката остају упитни.18  

Ова класификација дозвољава ситуацију у којој је мала разлика између нивоа 

образовања и интелектуалног нивоа прихватљива (око две тачке стандардне 

девијације) у случајевима када су резултати тестова интелигенције подложни 

одређеним факторима, као што су когнитивни поремећаји. У случају дијагностиковања 

деце са дислексијом, такви дефицити су видљиви и описиви. Као што се може 

приметити, дефицит се не тиче саме функције мишљења, већ пажње, памћења – 

посебно директне (аудитивно, секвенцијално), брзине визуелно – моторичког учења, 

визуелно – моторичке координације итд. Ови недостаци могу значајно смањити укупни 

резултат на тестовима интелигенције. 

Ово омогућава, да се у ову категорију укључе деца која имају тешкоће са читањем само 

због занемаривања животне средине, лоше мотивације итд., као и да се из ове групе 

искључе деца која заправо имају специфичне поремећаје попут дислексије, али су 

успела да ограниче њих у периоду који је претходио анкетирању.  

 

 

 

 

                                                
18 Miles T., Varma V. (1995), Dyslexia and Stress, London: Whurr Publications Ltd. 
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2. СПЕЦИФИЧНОСТИ УЧЕЊА СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

 

Учење је процес трајних промена у понашању човека настао као резултат искуства и 

интеракције са светом, а успех учења матерњег, као и страног језика, условљен је 

одређеним факторима. Сваки језик је описан кроз језичке компоненте – фонологију, 

морфологију, синтаксу, семантику и прагматику.  

Хипотеза о недостатку језичког кода наглашава важност утицаја лингвистичких 

варијабли фонологије, синтаксе и семантике на усвајање страног језика. Фонолошка 

обрада, артикулаторна свест, ортографија и радна меморија важни су сегменти језика 

на које треба обратити пажњу у учењу другог језика.  

Позната су три типа ортографских система;  

 логографски,  

 слоговни и  

 алфабетски систем.  

 

Правописна транспарентност је језичка карактеристика која убрзава процес читања јер 

резултира бржим и прецизнијим препознавањем речи, посебно када је матерњи језик 

ортографски и фонолошки сличан страном језику који се учи.  

Сличност у правопису два језика се утврђује с обзиром на однос између писаног 

(графема) и говорног (фонема) унутар језика. На овај начин разликују се језици са 

дубоком ортографијом, као што је енглески, где однос није конзистентан, и језике са 

плитким правописом, као што је српски, где се наилази на недвосмислен однос између 

графема и фонема.  

Савладавање страног језика биће лакше ако је језик ортографски сличан матерњем, али 

и ако је правопис оба језика плитак. Између деце постоје индивидуалне разлике у 

језичким способностима као што су флексибилност и течно познавање језика, као и 

природна склоност ка учењу.  

Према поменутим ауторима, природна склоност за учење утврђује се испитивањем 

слушних способности и способности фонолошког кодирања. Слабији ниво слушних 
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способности и лошији резултати у радним задацима памћења везано за фонолошко 

кодирање може изазвати потешкоће у учењу страног језика, као што дефицити у 

фонолошким способностима изазивају потешкоће у читању и писању матерњег језика. 

19 

Појединци се разликују по својој способности да се прилагоде променљивим језичким 

и нелингвистичким контекстима. Постоји разлика у мотивацији, организационим 

способностима, односу према језику, стилу учења и самопоимању, који су важни 

фактори у процесу учења. Мотивисанији ученици са позитивним ставом према страном 

језику биће успешнији у његовом усвајању.  

Поред наведеног, значајна карактеристика је и ниво анксиозности, али као последица 

неуспеха у усвајању страног језика. Разлика у усвајању страног језика представља 

разлику у интелигенцији, мотивацији, психолошкој слици и стратегијама учења.  

Узимајући у обзир поменуте карактеристике језика и самог појединца, као предикторе 

успешности учења страног језика могле би се навести и успешно фонетско кодирање, 

граматичку осетљивост (способност разумевања и примене граматичких правила), 

добро познавање речника и успех у учењу матерњег језика, као и мотивација за учење, 

ниво самопоуздања, одређене особине личности и стратегије учења и недостатак 

стреса током усвајања језика. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Sparks, L. R., Ganschow, L., Kenneweg, S., Miller, K. (1991). Use of an Orton- 

Gillingham Approach to Teach a Foreign Language to Dyslexic/Learning-Disabled 

Students: Explicit Teaching of Phonology in a Second Language. Annals of Dyslexia. 
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3. ПОТЕШКОЋЕ УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КОД ОСОБА СА 

ДИСЛЕКСИЈОМ. 

 

Особе са дислексијом имају потешкоћа у учењу енглеског језика јер се он заснива на 

знању њиховог матерњег језика. Потешкоће ће се манифестовати у фонолошкој свести, 

одабиру и обради језичких информација, радном памћењу, метајезичким објашњењима 

и разумевању везе слово-звук. 

Фонолошка петља игра главну улогу у учењу енглеског и другог страног језика, као и 

своју функцију која олакшава усвајање нових речи док се не створе дугорочне 

репрезентације ових информација. Лоша фонолошка свест често разлог зашто особе са 

дислексијом имају проблема са учењем енглеског језика.  

Такође, важно је усвојити фонологију/правопис, синтаксу и семантику матерњег језика 

како би се успешно савладало учење енглеског језика. Проблеми са фонолошком 

обрадом присутни и код одраслих особа са дислексијом, па такве особе имају 

потешкоћа у учењу енглеског језика због тога што им је нарушена способност обраде 

матерњег језика, односно имају потешкоћа са фонолошким, језик синтаксичке и 

семантичке обраде. 20 

Може се рећи да ће и деца која спорије развијају свој матерњи језик, као што је 

утврђено код ученика са дислексијом, такође имати проблема са учењем енглеског 

језика.  

Успешност савладавања енглеског језика зависи од степена дислексије коју дете има 

(тешка или блага дислексија). Особе са дислексијом могу имати добар речник свог 

језика јер користе општу способност да надокнаде потешкоћу, али проблеми настају са 

енглеским, тј. стрним језиком. Уз теорију да могу постојати моторичке тешкоће код 

особа са дислексијом, постоји и корелација између артикулационе свести и 

способности читања на енглеском. 

 Не треба искључити факторе као што су мотивација и емоције, иако су фонолошки 

проблеми главна препрека у учењу вокабулара. Наставни план и програм енглеског 

                                                
20 Crombie, M. (2000). Dyslexia and the Learning of a Foreign Language in School: Where 

are We Going? Dyslexia. 
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језика у школама не одговара потребама ученика са дислексијом, што је још један од 

разлога зашто настају проблеми.  

Приликом читања матерњег језика човек може да се исправља, предвиђа даљи садржај, 

користи сувишност, али када човек чита на другом језику, теже се исправља јер не 

влада тако добро тим језиком, упркос Чињеница да процес декодирања иде глатко, 

може доћи до проблема са разумевањем.  

Неки од аспеката енглеског језика који представљају препреке за учење за ученике са 

дислексијом су учење графема и фонема, редослед речи у реченици и разумевање 

различите синтаксе. Оштећена је могућност опозива речника из дуготрајног памћења, 

као и памћења новог речника.  

Највећи део труда се посвећује читању сваке одређене речи, па је и разумевање 

писаног текста нарушено. Многи наставници нису у могућности да помогну својим 

ученицима са дислексијом јер методе које користе чешће ометају дете са дислексијом 

него што им помажу. 

У већини европских земаља донета је одлука да се у свим школама, поред матерњег, 

учи и енглески језик. Одлука је заснована на претпоставци да су сви ученици који су 

савладали матерњи језик подједнако способни за учење енглеског језика. Овај стандард 

ствара проблем углавном онима који имају неку врсту специфичних потешкоћа у 

учењу.  

Са увођењем учења енглеског језика у основне школе, многи ученици са дислексијом 

ће можда морати да науче енглески језик пре него што достигну довољан ниво знања 

на свом матерњем језику.  

Према истраживању из 1987. године, утврђено је да 2-4% школске популације има 

веома велике проблеме у учењу читања и писања на свом језику. 21Иако су неки од 

ових ученика на крају успели да развију стратегије које себи олакшавају читање и 

писање (на пример, споро читање су компензовали селективним читањем), учење 

енглеског језика им ствара додатне проблеме. Познато је да ће потешкоће које дете са 

                                                
21 Crombie, M. (1997). The Effects of Specific Learning Difficulties (Dyslexia) on 

the Learning of a Foreign Language in School. Dyslexia. 
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дислексијом има приликом учења матерњег језика бити изражене у истим областима 

приликом учења енглеског језика. 22 

Када човек научи нови језик, ослања се на своје знање фонологије са свог матерњег 

језика, које је код ученика са дислексијом прилично слабо. Потешкоће у фонолошком 

кодирању, као основ поремећаја у читању и писању, преносе се са матерњег на 

енглески језик, што свакако негативно утиче на развој вештине разумевања 

прочитаног, усмене продукције, синтаксе, вербалног памћења и општег знања.  

Изложеност енглеском језику много мање (обично) од изложености матерњем језику, 

па ће последично ученицима са дислексијом бити теже да савладају тешкоће у свим 

језичким компонентама. Језичке компоненте као што су фонологија, синтакса и 

семантика изазивају различите манифестације у зависности од прецизног обрасца и 

тежине дислексије.23  

Дислексија  је комплексан поремећај који неће увек имати исте карактеристике за све и 

да оно што је проблематично за једну особу не мора бити једнако проблематично за 

другу. Па тако постоји проблематика прилиокм приступа „један за све“, према којем би 

сва деца могла и требало да уче енглески језик на исти начин, занемарујући притом 

индивидуалне карактеристике присутне код деце са сметњама у развоју, као и као код 

оних без инвалидитета.  

Особе са дислексијом имају највише потешкоћа у памћењу везе фонема/графема и 

трајној стабилизацији те везе, што је посебно изражено у случају вокала. Ученици са 

дислексијом често морају да понављају оно што су већ рекли током говорног дела часа 

због утиска смањене разумљивости.  

Аутор24 се слаже да учење енглеског као стараног језика код деце са дислексијом утиче 

на проблеме са краткорочним и дугорочним памћењем. Тако, због недостатака радне 

                                                
22 Crombie, M. (1997). The Effects of Specific Learning Difficulties (Dyslexia) on 

the Learning of a Foreign Language in School. Dyslexia. 

23 Crombie, M. (2000). Dyslexia and the Learning of a Foreign Language in School: 

Where are We Going? Dyslexia. 

24 Bošnjak Terzić, B. (2015). Disleksija i poteškoće u učenju stranoga jezika. Strani 

jezici. 
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меморије, деца са дислексијом имају проблема са чувањем речи и памћењем како се 

оне изговарају, а ове су потешкоће израженије што реч има више слогова.  

Такође, као један од могућих разлога тешкоћа у учењу енглеског као стараног језика 

представља и дефицит у слушању и напомињу да су лошије вештине слушања 

изражене због на недостатак основних вештина у фонолошкој свести и памћењу . 

Дакле, ученици са дислексијом могу да науче и разумеју говорни енглески језик у 

окружењу матерњег језика, али не тако ефикасно као други ученици сличних 

интелектуалних способности, али без дијагнозе дислексије.  

Када слушају говорни језик, особе са дислексијом углавном имају потешкоћа у 

одређивању граница између речи, а што се тиче писаног језика, на потешкоће у великој 

мери утиче правопис језика, при чему, као што је већ наведено , страни језик који је 

ортографски сличнији матерњем за особу са дислексијом биће лакши за учење.25 

Често је тешко повући границу између фонолошког и синтаксичког кодирања. Колико 

су ти процеси повезани, види се из већ поменутих потешкоћа у одређивању граница 

између речи, што је у домену фонолошког кодирања, али је важно и за синтаксичко 

кодирање како би се могле утврдити улоге ових истих речи у реченицу.  

Што се говорног језика тиче, особе са дислексијом доживљавају тешкоће у 

вишеструкој примени правила приликом формулисања питања или изјаве, а у писаном 

језику тешкоће настају услед недостатка језичке флексибилности, па људи често имају 

проблеме у решавању писмених задатака који захтевају одређивање редоследа речи у 

реченици са помешаном реченицом или претварање изјавне реченице у упитну.26 

Такође им је тешко да примене теоријски научена правила на варијације истог задатка, 

а сваки сусрет са варијацијом је као сусрет са потпуно новим задатком јер људи не 

знају које правило треба да користе. У односу на претходно наведене лингвистичке 

компоненте, Ученицима са специфичним тешкоћама у учењу најмање проблема 

стварају вештине које се ослањају на семантику, међутим, потешкоће су и даље 

                                                
25 Simon, C. S. (2000). Dyslexia and learning a foreign language: a personal 

experience,.Annals of Dyslexia. 

26 Simon, C. S. (2000). Dyslexia and learning a foreign language: a personal 

experience,.Annals of Dyslexia. 
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присутне с обзиром на то да је реч о језичкој компоненти неодвојивој од фонологије и 

синтаксе и успех у све три компоненте услова успешност целокупне језичке представе.  

Са говорним језиком се јављају потешкоће у присећању научених речи. Због већ 

поменутих потешкоћа у одређивању граница између речи у звучном исказу, особа не 

успева да добије општу представу од саговорника. Постоје потешкоће у разумевању 

фраза и особа их је тешко пратити ако саговорник не користи везнике за повезивање 

тока мисли.27 Потешкоће се јављају и у одређивању нијанси предлога и заменица. У 

енглеском језику, као и у матерњем, постоје потешкоће са вишесложним речима које се 

на крају реда настављају у следећи ред.  

Приликом читања људи са дислексијом често прво читају реч по реч, декодирају 

структуру реченице и одређују значење речи, да би тек онда разумели целу поруку. 

Ово, наравно, захтева много времена. Код писаног текста олакшавајућа околност је да 

увек постоји могућност враћања на претходно прочитано, док се изговорено дешава у 

реалном времену и ако се не декодира довољно брзо губи се разумевање целе поруке.  

Металингвистички процеси у страном језику су свакако најзахтевнији и готово је 

немогуће разумети сложена граматичка правила страног језика у уџбенику написаном 

на том језику  

Међу наставницима и родитељима постоје одређена разматрања и дискусије о учењу 

енглеског језика за децу са дислексијом. Наиме, ако се деца подстичу да уче енглески 

језик и доживе неуспех у том процесу, може доћи до демотивације и емоционалних 

проблема и проблема у понашању, поготово јер је енглески језик најпознатији језик на 

свету.  

Међутим, ако деца са дислексијом немају исте могућности учења као њихови 

вршњаци, то указује на недовољну адаптацију њиховим потребама и жељама. 

Нарочито ако је учење новог језика корисно и похваљено од стране вршњака, оно би 

могло бити од користи деци у будућности.28  

 

                                                
27 Crombie, M. (2000). Dyslexia and the Learning of a Foreign Language in School: Where 

are We Going? Dyslexia. 
28 Crombie, M. (1997). The Effects of Specific Learning Difficulties (Dyslexia) on the 

Learning of a Foreign Language in School. Dyslexia. 
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Предности учења енглеског језика код деце са дислексијом:  

 повећана мотивација,  

 упознавање са новом културом,  

 побољшано когнитивно учење,  

 боља концентрација,  

 боље разумевање матерњег језика,  

 подстицање самопоуздања.  

 

Почетне методе учења енглеског језика и других страних језика, морају бити 

прикладне за све ученике који пате од дислексије, појединачно.  

Такође мање изражене потешкоће у учењу енглеског као стараног језика такође могу 

бити резултат значајног труда и воље. Ученици са дислексијом, имајући у виду да су 

им читање и писање лошији, обраћају више пажње и улажу више труда у говор и 

изговор. Поводом говора, ученици се могу прилагодити сопственом ритму и 

могућностима. Насупрот томе, када слушају, они морају да се прилагоде ритму говора 

и обрађују информације тачно одређеном брзином.  

Постоје и негативни ефекти на мотивацију који проистичу из неуспеха учења страног 

језика чак и након значајних напора. Такође, овај неуспех може резултирати 

накнадним негативним ефектима на когнитивно учење, концентрацију и 

самопоуздање. Уколико дође до неуспеха, ученик са дислексијом, без разумевања 

фонологије, не може да истраје у покушају учења чак ни ослањајући се на помоћ 

речника јер му то ствара посебне проблеме због потешкоћа у секвенцирању и радном 

памћењу. Ученици са дислексијом не само да имају потешкоћа са редоследом графема, 

већ не могу да се сете редоследа чак ни после много вежбе. 29 

Потешкоће са којима се ученици са дислексијом суочавају у учењу страног језика 

постали су прави проблеми у земљама у којима је учење енглеског језика постало 

обавезно. Конфузија око речника и синтаксе која постоји између матерњег и енглеског 

језика може се само погоршати учењем другог језика.  

                                                
29 Crombie, M. (2000). Dyslexia and the Learning of a Foreign Language in School: Where 

are We Going? Dyslexia. 
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4. КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 

ПОДУЧАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ДИСЛЕКСИЈОМ 

 

Истраживање представљено 201230 засновано је на интервјуима са наставницима 

енглеског језика. Главна истраживачка питања тог рада била су:  

 Како наставници енглеског језика описују дислексију из теоријске и практичне 

перспективе?  

 Које потешкоће имају наставници енглеског језика у подучавању ученика са 

дислексијом?  

 Које стратегије користе наставници енглеског језика када подучавају ученике са 

дислексијом?  

 

Интервјуи су открили да су наставници енглеског језика као страног језика, свесни 

дислексије, али им је потребна додатна едукација како би били спремни да помогну 

својим ученицима. Интервјуисано је шест наставника енглеског језика. У наставку су 

представљена питања и одговори: 

1. Како наставници енглеског као стараног језика описују дислексију? (са теоријске и 

практичне тачке гледишта) Већини наставника је било тешко да дају дефиницију 

дислексије и нису били сигурни шта је тачно укључено у поремећај. Објашњења појма 

дислексија биће подељена у две категорије – теоријска и практична објашњења.  

Теоријски су се фокусирали на познавање и свест особе о дислексији у односу на 

постојеће теорије (последице дислексије), док су се практична објашњења више 

односила на симптоме које наставници повезују са дислексијом (симптоми дислексије). 

Већина наставника је знала да разликује симптоме деце са и без дислексије јер са њима 

раде дуги низ година и препознају карактеристике деце са дислексијом, али им 

недостаје знања на теоријском нивоу, што може утицати на то како наставник лечи 

дете са дислексијом.  

                                                
30 Knudsen, L. (2012) Dyslexia and Foreign Language Learning. Malmö: Malmö 

högskola, Lärande och samhälle. 
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2. Које потешкоће имају наставници страних језика у подучавању ученика са 

дислексијом? Учење страног језика је тешко за ученике са дислексијом јер се заснива 

на способности разумевања и употребе језика. Проблеми које, дакле, могу имати 

наставници у учењу страног језика особе са дислексијом деле се у две групе – 

дидактичке и административне. Дидактички се односе на рад у учионици, док се 

административни односе на смањену административну помоћ деци са сметњама у 

учењу. Одговори наставника су показали да се често осећају фрустрирано када 

поучавају децу са дислексијом јер немају довољно знања о дислексији и мисле да нису 

дорасли послу. Они наводе да ученицима са дислексијом не знају одакле да почну да 

уче страни језик и збуњени су јер не знају како да помогну детету, јер стратегије које 

функционишу за другу децу нису ефикасне за ученике са дислексијом. Има и оних који 

нису фрустрирани, али им је пријатно да подучавају децу са дислексијом јер су добили 

савете о стратегијама које треба да користе наставници деце са посебним потребама.  

Наставници сматрају да им школска управа не пружа довољно знања како да се носе са 

ученицима са тешкоћама у учењу, а њих је из године у годину све више. Наставници 

сами морају одлучити како ће вредновати рад ученика према критеријумима школе, 

имајући у виду њихову тежину. Наставницима је веома тешко јер сматрају да није 

могуће оцењивати децу са и без тешкоћа у учењу по истим критеријумима. Такође 

сматрају да немају довољно времена да примене све методе и стратегије које су 

неопходне деци са дислексијом и које родитељи и школска управа очекују од њих. 

3. Које стратегије користе наставници страних језика у подучавању ученика са 

сметњама у развоју? Стратегије се могу сврстати у 3 категорије – дидактичке, алатке и 

оцењивање. Дидактичке стратегије се односе на тачно како су наставници променили 

своје наставне методе да би их учинили доступнијим ученицима са дислексијом.  

Оне обухватају: успостављање контакта очима са ученицима са дислексијом током 

часа како би се видело да ли нешто разумеју, коришћење видео записа, слика и музике 

за учење нових речи и облика, упаривање ученика са и без дислексије тако да ученик 

са дислексијом може да допринесе дискусијама без да праве белешке, вежбају речник 

тако што више пута исписују речи, копирају податке и речи директно из уџбеника, 

користе презентације на часу и код куће, тако да не морају да траже белешке на часу.  

Категорија алата се односи на било који инструмент који поједностављује дату 

активност (нпр. аудио-књиге), а оцењивање подразумева начин на који наставник 
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оцењује знање ученика (нпр. замена писмених тестова у усмене). Према одговорима 

наставника. највише стратегија припада категорији оцењивања, а најмање 

дидактичким.  

Наставници одговарају да су ове стратегије почели да користе јер су им то саветовали 

дефектолози, због похађања специјалних курсева или су их сами развили кроз искуство 

рада са децом. Претпоставка је да наставници не користе довољно дидактичких 

стратегија јер немају довољно времена; или немају довољно знања о дислексији да би 

могли да их користе. Наставници такође понекад користе стратегије које раде са 

другом децом и за које се показало да раде са децом са дислексијом.  

Горе наведена питања и одговори показују колико је важно да наставници буду 

посебно осетљиви према ученицима са дислексијом и да се труде да им помогну. 

Наставници треба да буду боље образовани о тешкоћама у учењу и да разумеју 

порекло, а не само да буду у стању да препознају симптоме. Имајући у виду предности 

и слабости ученика, треба да промене наставне методе и да користе одговарајуће 

стратегије. Ученика са дислексијом не треба посматрати као терет, већ га наставник 

треба схватити као прилику за другачији начин учења и поучавања. 

 

4.1 Препоруке за ефективније учење енглеског језика деце са дислексијом 

 

Аутор31 даје препоруке за ученике са дислексијом, у којима се препоручује да сви 

ученици од самог почетка уче енглески језик како би од малих ногу стекли увид у 

други језик. Препоручује се адаптација за ученике са дислексијом, укључујући 

прилагођавање величине одељења, рада и метода наставе, а потребна је и подршка 

наставника. Сви ови фактори могу утицати на успех учења енглеског као стараног 

језика и препорука је да ученици са дислексијом уче енглески језик само до нивоа који 

могу да савладају.  

У случају да не могу даље да савладају, након потврде наставника, родитеља и самог 

ученика, спроводе се консултације и разговор са психологом и доноси алтернативна 

одлука о учењу. Предлог је да ученик настави да упознаје културу и обичаје земље 

                                                
31 Crombie, M. (1997). The Effects of Specific Learning Difficulties (Dyslexia) on the 

Learning of a Foreign Language in School. Dyslexia. 
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језика који учи, како би стекао одређена знања. Такође, пожељно је додатно 

образовање за наставнике енглеских и других страних језика, како би се боље 

припремљени за рад са ученицима са дислексијом и способни да им боље помогну.  

Мултисензорни метод наставе који наглашава визуелно учење енглеског као стараног 

језика се увелико препоручује приликом наставе. Поред ових прилагођавања, у 

формалним тестовима пожељно је омогућити ученицима са дислексијом више времена 

за решавање, а поред свега наведеног, важан је и позитиван приступ и подршка 

наставника и других чланова школског система. 32 

Могућа решења укључују:  

 коришћење мултисензорних техника,  

 додатно време за децу за обраду информација,  

 коришћење видео презентација и 

 учинити учење забавнијим и реалнијим.  

 

Учење слушањем, гледањем, говором и писањем пружа највећу шансу за успех, 

посебно ако се ови процеси одвијају истовремено. Да би учење било мултисензорно, 

ниједан канал учења не би требало да буде искључен. Иако је за ученике важно да чују 

језик брзином којом се он заправо говори, у раним фазама учења треба успорити 

брзину презентације језика како би се деци оставило време да обраде информације.  

Диференцијација се може реализовати у различитим облицима, на пример, приликом 

оцењивања вештине слушања, разликовање градива према задатку може да 

подразумева да неки ученици пишу одговоре, док их друга група црта, а други снимају 

звучне одговоре.  

У групном задатку деца са добро стеченим читањем и писањем могу да представе 

прочитане и писмене елементе презентације, а они који имају потешкоћа у усвајању 

ових задатака могу да направе усмену или креативну презентацију. Диференцијација 

по резултату се дешава током усменог рада јер наставници прихватају различите нивое 

                                                
32 Crombie, M. (1997). The Effects of Specific Learning Difficulties (Dyslexia) on the 

Learning of a Foreign Language in School. Dyslexia. 
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одговора на питања и активности знајући да нису сви ученици способни да дају исте 

одговоре.  

Одговори наставника на писмени рад могу се прилагодити ученицима, тако да сви 

ученици осећају да је њихов рад цењен. Ово обезбеђује осетљивост од стране 

наставника и обезбеђује да критеријуми за оцењивање не обесхрабрују ученике да 

покушају.  

Ученици са дислексијом могу имати модел писаног рада из којег могу да преписују 

или провере. Ово може, на пример, укључити коришћење картица са речником, на 

којима су написане речи. Ученици који имају дислексију могу да сортирају картице у 

реченице и да их користе као модел за копирање.  

Речи са сликама и картице (речи на једној страни и речник на другој страни) су 

ефикасан метод представљања речника. Ако је могуће, ово би требало да буде 

подржано аудио снимком да би се постигао исправан изговор речи.33 

Титлови такође помажу у коришћењу видео записа кад, исто тако, утврђено је да иако 

је могуће да ученици са дислексијом неће имати много користи од читања титлова, ако 

је и њихово читање лоше, чак и мала количина добијених информација ће и даље бити 

драгоцена.  

Активности раног учења, као што је праћење упутстава за додиривање главе, стопала, 

итд., могу послужити не само за јачање речника, већ и за способност претеривања и 

понављања, што ће повећати укупну компетенцију. 

Физичко кретање и вежбање могу играти значајну улогу у побољшању учења у целини 

и повећању мултисензорне природе језичког искуства. Поновно учење понављањем 

активности је кључни принцип у учењу енглеског језика за ученике са дислексијом. 

Коришћење игара и активности које нуде поновно учење на атрактиван и пријатан 

мултисензорни начин може пружити додатно појачање и и даље ће бити забавно за 

ученике.34  

                                                
33 Crombie, M. (2000). Dyslexia and the Learning of a Foreign Language in School: Where 

are We Going? Dyslexia. 
34 Crombie, M. (2000). Dyslexia and the Learning of a Foreign Language in School: Where 

are We Going? Dyslexia. 
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Метакогниција, која је у основи размишљање о размишљању, може олакшати учење 

ученицима. Ученици треба да знају како најбоље уче и да буду способни да примене 

оно што знају. Морају да знају које стратегије учења им одговарају; нпр. морају да 

знају о визуелној и слушној мнемотехници и морају да буду у стању да одаберу који ће 

им тип најбоље одговарати.  

Упаривање ученика је стратегија коју већина наставника познаје и користи, али се 

ретко користи у учењу језика. Ако ученици који су добро савладали језик имају 

додатно време у свом распореду, могу га искористити да помогну ученицима који 

имају потешкоћа у савладавању градива. Наставницима енглеских и другх страних 

језика потребна је помоћ и подршка професионалаца који разумеју потешкоће ученика 

како би се што више прилагодили и помогли овим ученицима.  

Аутор35 такође пружа стратегије и савете за ученике и наставнике. Аутор се осврће и 

на питање да ли особе са дислексијом уопште треба да уче страни језик, узимајући у 

обзир сопствене потешкоће и познате изазове са којима се све особе са дислексијом 

суочавају приликом усвајања матерњег језика. Води се мишљењем да је однос према 

учењу много важнији од способности и даје неке предлоге за наставнике енглеског 

језика који предају особе са дислексијом. Наставници треба да науче ученике како да 

уче. Требало би да питају ученике које стратегије користе и да их подстакну да 

размењују савете једни са другима.  

Наставници треба да обезбеде мултисензорну подршку за учење језичких концепата, 

на пример, представљање структурних елемената кроз слагање коцки, прављење 

картица. Ово укључује тренутне повратне информације, како би подстицао ученике да 

сами исправљају и анализирају сопствене грешке.  

Такође је неопходно да се у раном узрасту почне са учењем везе између звукова и 

слова и како је применити. Коришћење енглеског језика на часу може се подстицати 

кроз интеракцију и игру. Било би пожељно да наставник развије компензационе 

процедуре за оцењивање ученика са дислексијом како би их мотивисао, нпр. давање 

додатних бодова за допунско учење са тутором, за решавање вежби на рачунару или за 

гледање филмова на енглеском језику.  

                                                
35 Simon, C. S. (2000). Dyslexia and learning a foreign language: a personal 

experience,.Annals of Dyslexia. 
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Велики број истраживања показује да мултисензорно структурисана настава може 

помоћи ученицима са дислексијом да науче страни језик. Сходно томе, аутор36 доноси 

8 принципа у учењу матерњег и енглеског и других страних језика, а то су:  

 мултисензорност,  

 структура, 

 метакогнитивност,  

 понављање,  

 експлицитност,  

 процена и, 

 адаптација.  

 

Први принцип, мултисензорни, каже да учење кроз сва чула резултира бољим 

памћењем и памћењем информација. Пример за то је играње улога, које помаже детету 

да научи прагматичне вештине. Што се тиче структуре, наводи да целину треба 

поделити на мање делове, а задатке структурисати од лакших ка тежим, што би 

омогућило прогресивни ток учења.  

Трећи принцип, који се тиче метакогниције, као што је размишљање наглас, омогућава 

уочавање и исправљање сопствених грешака, даје увид у слабе и јаке стране појединца, 

што резултира повећаном самосталношћу у раду и учењу. Понављање је важно да би 

деца утврдила своје знање. У погледу експлицитности, директна и конкретна упутства 

помажу ученицима са дислексијом да разумеју механизме који су карактеристични за 

енглески језик.  

Шести принцип, анализа и синтеза, односи се на то да ученици треба да савладају 

аналитичко раздвајање речи, слогова, реченица и пасуса и треба да буду способни да 

разумеју и анализирају њихове компоненте. Исто тако, они морају савладати синтезу 

ових компоненти у јединствену целину, јер су све то вештине које су важне за усвајање 

читања. Оцењивање је потребно за праћење напредовања ученика. Последњи принцип, 

адаптација, односи се на прилагођавање наставних метода и циљева у складу са 

резултатима добијеним проценом детета током наставе.  

                                                
36 Schneider, E., Crombie, M., Dyslexia and Foreign Language Learning, 2012. 
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Још један аутор37 такође износи сугестије како поступати са ученицима са 

дислексијом, где описује и мултисензорни приступ, напомиње да је потребно оставити 

више времена за решавање, те да обрађено градиво треба стално понављати, а ново 

обрађивати у неколико мањих делова.  

Препорука је да се усмени испити користе више него писмени, а да током усмених 

испита наставници користе различите материјале као нпр. су видео снимци, слике и 

аудио снимци. Домаћи задатак не би требало да буде обиман или претежак, и требало 

би да се проверава у школи.  

Такође је потребно смањити диспаритет између теорије и праксе, односно повезати 

теорију, науку и праксу на часовима. Наставници треба да узму у обзир све позитивне 

аспекте ученика са дислексијом, као што су интуитивност, оштроумност, свест о 

окружењу у коме се налазе, развијена машта, и треба да их што више укључи у наставу 

како би искористили њихов потенцијал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Bošnjak Terzić, B. (2015). Disleksija i poteškoće u učenju stranoga jezika. Strani 

jezici. 
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5. МЕТОДЕ ПОДУЧАВАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ОСОБА СА 

ДИСЛЕКСИЈОМ 

 

Способност стицања зања енглеског језика код особа са дислексијом је знатно слабија 

и они прилично споро напредују. Аутори38 представљају методе учења прилагођене 

особама са дислексијом. У раду наводе да се методе учења заснивају на „природни“ и 

„комуникативни“ приступ се показао неуспешним, док се препоручује примена 

мултисензорних, експлицитних, структурираних и кумулативних метода као и 

подизање металингвистичке свести.  

Мултисензорна настава се заснива на симултаности визуелних, слушних, 

кинестетичких и тактилних модалитета. Најбољи пример су картице са речима; 

наставник показује картицу, изговара реч и затим вежба правопис пратећи слова на 

картици. Ученици понављају за њим и записују речи прстом на табли, у ваздуху, у 

песку итд.  

Експлицитно подучавање је неопходно због претпоставке да особе са дислексијом не 

могу да апсорбују информације само ако су им изложене. Препоручује се експлицитна 

настава различитих компоненти енглеског као стараног језика, укључујући однос 

слово-звук, граматику структуре, семантичког и социо-прагматског контекста. 

Укључује и контрастивну анализу језичких јединица циљног страног и матерњег 

језика.  

Структурисана настава заснива се на постепеном увођењу градива тако да се теже 

градиво наставља на лакше. Овај приступ је посебно важан у учењу лексике и 

правописа, посебно за млађе и мање успешне ученике те области. Важно је да су 

правила интегрисана тако да ученик не буде изложен само једном обрасцу и да учи 

једну по једну структуру.  

Појам кумулативна настава подразумева претерану наставу и систематско сажимање 

исхода учења и на тај начин се ученику омогућава вежбање кроз различите активности. 

Пошто је неким ученицима са мањим капацитетом памћења и слабијим когнитивним 

                                                
38 Kaldonek-Crnjaković, A. (2019). Multisensory structured learning in light of age factor: 

vocabulary development in croatian english as a foreign learners with dyslexia. Strani jezici. 
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вештинама потребно више времена за учење градива, препоручују се активности које 

укључују мултисензорне технике. 

Други аутори39 предлажу и неке друге поступке наставницима за олакшавање учења: 

спорије презентовање садржаја,  

 давање додатног времена ученицима за решавање задатака, 

 коришћење графике и пиктограма, 

 веће фонтове,  

 избегавање „пренатрпаности“ странице итд. 

 

Иако је читање повезано са говором, оно није тако природно као говор. Наша 

биологија је програмирана да научи да говори и разуме оно што нам се говори. С друге 

стране, читање се мора пажљиво научити. Деца морају да проведу много сати и година 

учећи да читају. Читање је првенствено процес декодирања писаних симбола који 

представљају говорни језик. Једном декодирано, дете мора да конструише ове симболе 

у смислене идеје.40  

Учење енглеског језика може бити изузетно тешко за особе које уче с дислексијом. 

Потешкоће у читању и писању заједно са повезаним проблемима као што су кратка 

радна меморија и проблеми са аутоматизмом у језику имају снажан утицај на њихово 

учење језика. Смештај у учионици је од суштинског значаја за ученике са дислексијом. 

Наставници не би требало да траже од ученика са дислексијом да читају наглас на 

часу; натерати их да учествују у правопису; да на табли и напишу одговоре за домаћи 

задатак где ће остала видети његове проблеме са правописом и рукописом. 41 

Најважнија ствар за наставника је да проблеме деце са дислексијом држи у тајности, тј. 

у приватности са тим дететом и родитељем. Наставник такође треба да обезбеди 

одговарајућа наставна средства приликом наставе детету које пати од дислексије. 

                                                
39 Schneider, E., Crombie, M., Dyslexia and Foreign Language Learning, 2012. 
40 Nuttall, J., Nuttall, L., (2013). Dyslexia and the iPad—Overcoming Dyslexia with 

Technology.James and Linda Nuttall. Kindle Edition. 

41 Barton, S. (2013). In Embracing Dyslexia. A documentary. Production companies: 

Production Companies: Learning Foundations, RiSE Scholarship Foundation, York 

Educational Services 



34 

 

Уместо писменог теста, детету треба дозволити да ради усмено тестирање; есеје треба 

оцењивати по садржају и занемарити правопис, овакав приступ не захтева промену 

наставног плана и програма, оно само захтева свест наставника о проблему особе са 

дислексијом.  

Постоји много савета како помоћи ученицима са дислексијом да унапреде своје учење; 

најчешћи су: 

 Дозволити особама са дислексијом да користе оловке које се могу избрисати – то значи 

да могу да избришу нетачан или лоше написан текст без да га прекриже и испоруче 

неуредно написан, 

 Оставити довољно времена за обраду питања или задатка пре него што одговоре,  

 Не тражити од ученика са дислексијом да читају наглас испред целог разреда,  

 Уверити се да су задаци јасни и прикладни, да испуњавају одређене потребе ученика, а 

ученици разумеју шта се од њих очекује да ураде,  

 Ако је могуће, имајте вршњака – друга из разреда који може помоћи ученику са 

дислексијом (који нпр. може да седи поред њега/ње),  

 Избегавајти активности које попуњавају празнине (речи), 

 Користити различите канале учења истовремено, 

 Користити нпр. боје или симболе заједно са називима ствари, то би им помогло да брже 

раде и да се ефикасније организују јер читање слова може бити замењено „читањем“ 

боја или симбола,  

 Уверити се да је писање наставника на табли добро распоређено,  

 Користити различиту боју маркера или креде за различите линије у случају да има 

много информација.  

 

Дислексија за наставнике енглеског као страног језика предлаже сет начина за смештај 

ученика са дислексијом у учионицама страних језика и они се могу категорисати у 7 

група : 
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Аутор42 предлаже следеће савете за рад са особама са дислексијом приликом учења 

енглеског језика као страног језика: 

Организација часа  

Током наставе наставници треба да користе експлицитне наставне процедуре (као што 

су демонстрације, вођене вежбе, корективне повратне информације). Да би били 

сигурни да ученици разумеју упутства, важно је поновити упутства на различите 

начине, као и проверити разумевање. Ако су упутства тешка и компликована, предлаже 

се коришћење корак-по-корак инструкција, да се раздвоје на подскупове, може се 

демонстрирати сваки део.  

У случају писмених упутстава, такође треба да разјаснити или поједноставити писмена 

упутства са примерима. Важно је одржавати равнотежу у лекцији – равнотежу између 

усмених презентација са визуелним информацијама и партиципативних активности, 

равнотежу између велике групе, мале групе и индивидуалних активности. Мали задаци 

доносе кораке ка успеху и повећавају мотивацију. Стога се предлаже да се представи 

мала количина задатка што спречава ученике да буду обесхрабрени количином целог. 

Слично томе, наставници могу смањити количину задатка – нпр. да заврше само 

половину активности или могу да раде само са одређеним делом итд.  

 

Поједностављење материјала  

Наставници често креирају сопствене материјале за подршку образовању. Наставници 

су често креативни и често се труде да их учине графички атрактивним користећи 

различите фонтове украсе и слике. Са ученицима са дислексијом, требало би, међутим, 

не стављати превише информација на страницу да се не би блокирали стимуланси за 

децу са дислексијом, потребно је користити крупно писмо, прилагођено дислексији и 

истаћи битне информације.  

                                                
42 Nijakowska, J. (2013). DysTEFL - Dyslexia for teachers of English as a foreign 

language.Self-study course. 
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Предност материјала које су израдили наставници у томе што они могу у потпуности 

да одражавају потребе ученика. Наставник може да дизајнира хијерархијске радне 

листове у којима су задаци распоређени од најлакших до најтежих. 

  

Организација  

Ученицима са дислексијом је потребно више времена за одређену врсту активности, па 

би им добра организација могла уштедети време. Стога им се предлаже да користе 

различито кодирање бојама, кодирање знакова/симбола, итд. Тако наставници могу да 

обезбеде ученицима графички организатор, нпр. графикони, мапе које помажу 

ученицима да слушају кључне информације и разумеју материјал. Слично, требало би 

да охрабривати ученике да користе графичке организаторе.  

Многи ученици, не само они са дислексијом, користе различите дневнике и календаре 

да би се организовали. Требало би да подстицати  коришћење књига, задатака или 

календара где ученици могу да бележе рокове, домаће задатке, датуме тестова итд.  

 

Додатна подршка  

Ученици са дислексијом често имају проблема са писањем и стога наставници могу да 

смање преписивање укључивањем информација или активности у брошуре или радне 

листове, такође могу обезбедити појмовник у областима садржаја и/или нацрт/копију 

предавања.  

Ученицима са дислексијом су потребне додатне вежбе и наставници могу да препоруче 

неке софтверске програме, материјале и да им дају додатне радне листове.  

 

Интеракција  

Учење посредовано вршњацима обично је корисно за обе стране. Један ученик 

вербализује проблем што им помаже да разумеју и упамте проблем који други слуша и 

може се применити мултисензорни приступ у овом случају. Они такође могу 
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упоређивати и проверавати белешке, заједно радити на различитим задацима итд. 

Слично томе, могу се подстицати дељење белешки.  

 

Мултисензорни приступ  

Мултисензорно учење често укључује коришћење два или више чула. То је ефикасан 

приступ не само подучавању деце са дислексијом, већ подучавању уопште. Вербалне 

информације се могу истовремено комбиновати са визуелним информацијама. Пре 

презентације, нпр. нови речник или кључне тачке се могу написати на табли или изнад 

главе.  

 

Индивидуални приступ  

Постављање ученика близу наставника може помоћи, на пример, да се ограниче 

фактори који ометају (звукови, предмети, итд.) јер се могу на неки начин „затворити“ 

простор између наставника и ученика. Коришћење флексибилног радног времена може 

бити корисно за ученике са дислексијом јер им је понекад потребно више времена да 

заврше задатке (ако ученици седе близу наставника, он може стално да прати њихов 

напредак).  

Да би се смањило време које им је потребно да заврше задатке, требало би им 

дозволити да користе наставна средства. Понекад је вредно размислити о употреби 

замене или прилагођавања задатка. Такође може се помоћи ученицима да примене 

различите стратегије учења и мнемоничке уређаје.  

Аутори43 наглашавају важност метакогниције и предлажу да се „учење језика учини 

процесом ’учења открића’ у којем се ученици претварају у ’језичке детективе’. Треба 

их охрабрити да сазнају:  

 о структурама и јединствености енглеског језика,  

 зашто се одређени изрази користе на начин на који јесу,  

                                                
43 Schneider, E. & Crombe, M. (2003). Dyslexia and Foreign Language Learning. 

London: David Fulton Publishers Ltd. 
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 како могу сами да исправљају и прате сопствено читање и писање.  

 

Специфичне наставне методе и стратегије 

Наставници у школи проводе доста времена са својим ученицима. Ово им даје прилику 

да упознају своје ученике, да схвате њихове предности и слабости и да им помогну да 

пронађу најприкладније стратегије за ефикасно учење. Међутим, ученици о понекад 

прелазе из разреда у разред и од наставника до наставника и већину наставника виђају 

2 или три пута недељно не дуже од 45 минута. Аутор44 разликује три главне 

компоненте у циклусу обраде информација, наиме,  

Улаз, когницију и излаз и предлаже следеће стратегије које се могу применити у 

различитим фазама:  

 

Улаз  

У фази улаза важно је:  

 презентовати информације у малим јединицама;  

 прати у честим интервалима како би се осигурало да ученик разуме, 

 користити прекомерно учење и користити низ материјала и стратегија и, 

 представи кључне тачке у почетној фази учења новог градива.  

 

Спознаја 

У фази спознаје важно је:  

 охрабривати организационе стратегије које помажу у учењу;  

 организовати нови материјал за учење у смислене делове или категорије; 

 повезивати нове информације са претходним знањем како би се осигурало да су 

концепти јасно схваћени;  

                                                
44 Reid, G. (2005). Dyslexia and Inclusion. London: David Fulton Publishers Ltd. 
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 ставити информације у смислен оквир; 

 користи специфичне стратегије памћења, као што су мапирање ума и мнемотехника и, 

 често пратити и процењивати ново учење.  

 

Излаз  

У излазној фази: потребно је  

 користити наслове и поднаслове у писаном раду како би помогли у пружању структуре, 

 подстицати употребу сажетака како би се идентификовале кључне тачке и, 

 проценити учење у свакој тачки.  

 

 

5.1 Ортон – Глилијам метода 

 

Ортон - Гилијам метода је мултисензорно структурирани приступ учењу који се одвија 

директним и експлицитним учењем фонологије одређеног језика, као алтернатива 

„природном“ учење језика. „Природно“ учење језика даје предност слушању у односу 

на говор, које претходи читању и испитивању и неприкладно је за ученике са 

специфичним тешкоћама у учењу због потешкоћа у говорном, а не само писаном 

језику.45  

Овај метод се првенствено не користи за учење страног језика, али сматра се да је 

изузетно користан и да ће од њега имати користи наставници и ученици. Приступ 

омогућава ученику да истовремено „види“, „чује“ и „ради“ (пише) језик како би што 

пре стекао разумевање новог језичког кода. Визуелно, тактилно- кинестетичких и 

аудитивних процеса не ради јачања и обуке процеса, већ да би инпут пристизао 

                                                
45 Sparks, L. R., Ganschow, L., Kenneweg, S., Miller, K. (1991). Use of an Orton- 

Gillingham Approach to Teach a Foreign Language to Dyslexic/Learning-Disabled 

Students: Explicit Teaching of Phonology in a Second Language. Annals of Dyslexia. 
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сувишно, у додатним облицима. Писање на табли или папиру не активира само видне 

нервне путеве, већ и моторичке.  

Поред мултимодалности у учењу језика, Ортон - Гилијамов приступ наглашава 

важност овладавања свим компонентама у учењу језика; фонологија, морфологија и 

семантика, рецептивни и експресивни језик, говорни и писани.  

Кроз структуиран приступ учењу основних елемената језика (фонологија, синтакса и 

морфологија), ученик развија семантичка правила изазивајући „природну“ 

комуникацију. 

Комуникационе активности које се спроводе у учионици су међусобно испитивање и 

одговарање међу ученицима уз модерацију наставника, одговарање на текстуална 

питања и читање наглас и записивање одговора и читање наглас након слушања аудио 

записа; све у циљу аутоматизације и развијања спонтаних одговора.  

 

5.2 Тотални физички говор 

 

Тотални физички одговор је метод учења језика креиран на основу координације 

говора и акције. Овај метод покушава да подучава језик путем физичке (моторичке) 

активности и личи на учење матерњег језика. Такође се заснива на стварању пријатне 

атмосфере у учионици.  

Метода прати три фактора који утичу на учење матерњег језика. Ашер пише:46 

„разумевање говорног језика треба да се развије пре говора,  разумевање треба да се 

развија кроз покрете“ и „слушање доказује 'спремност' да дете говори, не треба 

покушавати натерати говор учекина који пати од дислексије. 

У извесном смислу, језик је оркестриран за кореографију људског тела. Он 

поткрепљује ову хипотезу доказима из свог истраживања о подучавању шпанског и 

немачког језика студентима који говоре енглески на свим нивоима образовања. Метода 

почиње периодом тишине у којем дете треба само да слуша и реагује на упутства на 

                                                
46 Asher,  J., (1997) Learning Another language through Actions: The Complete 

Teacher’s Guide, California: Sky Oaks Productions. 
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невербални начин. Предложени инпут прво треба да има императивну форму, јер је то 

онај који дете чује током свог учења првог језика.  

Након 10 до 20 сати тренинга (у зависности од индивидуалне воље детета да говори) 

улоге почињу да се смењују и дете постаје учитељ, изговара команде и инсистира на 

прилици да се окуша у продукцији током часова, ова појава се назива замена улога.  

Када се то догоди, уводе се једноставна питања, на која су потребни кратки одговори, а 

каснија питања која захтевају дуже. Важно је не форсирати овај процес и постепено 

уводити дуже структуре. Закључно, циљеви ове методе могу се навести као:  

 Имитирање процеса усвајања матерњег језика,  

 Претворити усвајање другог језика у несвесни процес,  

 Развијање способности слушања,  

 Користити граматички програм заснован на реченицама,  

 Створити окружење без стреса.  

 

Посебни услови окружења нису потребни када се користи овај метод. Деца могу бити 

смештена у редовима, али то није идеално, јер може изазвати неприродну атмосферу 

коју треба избегавати. Оптималан дизајн би био да се часови одвијају у великом 

простору који се лако организује у различитим сетовима као што су: кухиња, парк, 

продавница, купатило, спаваћа соба итд. како би се утицало на контекст уноса, а самим 

тим и на разумевање.  

Слике, реквизити и други материјали могу помоћи разумевању, као и тону гласа. 

Исправка је контроверзно питање у овој конкретној методи јер наглашава богату 

мотивацију пријатном атмосфером у часу и тежи избегавању исправљања. Једина 

исправка може бити давање исправног уноса. Тврдило се да овакав приступ отвара 

могућност за стварање „лоших навика“. 
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5.3 Метода доброг почетка 

 

Метода доброг почетка има за циљ симултани развој језика, перцепције (вида, слуха, 

додира), кинестетичких и моторичких функција и њихове корелације јер су оне 

основне у стицању способности читања и писања.  

Циљеви методе су: 47 

 побољшање функционисања визуелних, слушних и моторних анализатора,  

 моделирање процеса латерализације,  

 тренинг оријентације на слику тела и шему тела,  

 развијање способности коришћења апстрактних симбола,  

 активирање целог нервног система. ( 

Метода доброг почетка је визуелно-аудитивно-кинестетичка метода где сва три 

елемента, поменута у наставку, играју важну улогу:  

 слушни елемент (песма),  

 визуелни елемент (слова и графички узорци),  

 моторички елемент (извођење покрета током понављања слова и графике).  

 

Овај метод се фокусира на комбиновање музичког елемента са покретом. Метода 

доброг почетка најчешће користи песме, које имају музичке обрасце познате детету и 

карактеристичне су за културну позадину детета. Ове врсте песама су засноване на 

специфичној мелодијској линији и ритму сваке нације и хармонији звукова.  

Међутим, за потребе наставе енглеског језика, коришћење песме енглеског порекла је 

такође опција. Образац песме мора бити лак за памћење и универзалан. Овај приступ 

проширује разумевање енглеске интонације и ритма. Као што је представљено, метода 

доброг почетка комбинује певање, покрет, музику и уметност.  

                                                
47 Bogdanowicz M. (2006) Skala Oceny Skuteczności Metody Dobrego Start, Gdańsk: 

Wyd. Harmonia. 
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Захваљујући овим техникама активира цео нервни систем и има широк утицај на развој 

детета; стога се сматра психомоторним методом.  

Час је увек структурисан у складу са истим критеријумима и подељен на три дела: 

уводни, главни део и завршни део. Структура отварања часа:  

 Почетак:  

o привлачење пажње детета, 

o присиљавање концентрације,  

o вежбе у простору и оријентацију тела,  

o вежбе оријентације – на пример, окупљање, марширање, поздрављање и 

бројање.  

 Учење песме, која ће пратити вежбе - дискусија о стиховима и проширење речника 

детета учењем речи и израза из текста.  

 Језичке игре и загонетке – на пример, риме, дужина речи, почетни гласови у речима, 

подударање звукова и слова.  

 

Структура главног дела часа: 

 Моторичке вежбе:  

o оријентација тела,  

o просторне оријентације,  

o савијање и скакање,  

o љуљашке,  

o укључује један и два уда,  

o прелаз са општег на посебно кретање.  

 слушно - моторичке вежбе:  

o оријентација односа између сопственог тела и простора детета,  

o оријентација простор-време (деца ритмично ударају по врећама наслаганим 

испред себе, различити могући покрети с лева на десно, захватајући целу руку, 

песницу, један прст).  
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 слушно – моторичко – визуелне вежбе:  

o понављање шара геометријских фигура или слова у ритму песме (у ваздуху или 

на послужавнику са песком).  

 

Завршетак часа састоји се од задатака, слушно-моторних карактера, који су због 

тишине и опуштања детета у циљу отклањања емоционалног стреса.  

Метода доброг почетка настава се изводи у виду групних активности. Пожељно је да 

две особе спроводе активности, од којих једна води наставник, а друга контролише 

задатке. Добро осмишљен програм вежбања треба да обухвати способности све деце у 

групи. Одељења методе доброг почетка у јаслицама не би требало да броје више од 12 

до 15 деце, док би у школама требало да их чини цело одељење.  

Уколико деца имају поремећену психо-моторичку функцију, или су поремећена, 

пожељно је формирати групу од 6 до 8 деце. Трајање и учесталост часова такође 

варирају. За млађу децу и/или теже хендикепиране оне треба да трају између 15-40 

минута и да се одржавају неколико пута недељно, док за децу са озбиљним сметњама у 

развоју треба да се одржавају три пута дневно и трају 10 минута, најбоље дневно или 3 

-4 пута недељно. Међутим, за вртиће и школарце настава би требало да траје 30-45 

минута и да се одвија једном недељно. Што се тиче терапије, трајање часова се креће 

од 45 до 60 минута једном недељно.48 

 

5.4 Едукативна кинезиологија 

 

Ову методу је креирао педагог Паул Е. Деннисон. Његова главна претпоставка је да је 

физичка активност основа за самоусавршавање основних функција као што су вид, 

слух, креативност, таленти и организација унутрашњих менталних активности.  

Укратко, физичким вежбама дете подстиче свој природни развој. Ометању процеса 

учења приступа се као резултат недостатка интеграције три димензије мозга: 

латералности, фокуса и центрираности. Из тог разлога, Пол Денисон, у сарадњи са 

                                                
48 Bogdanowicz M. (2006), Skala Oceny Skuteczności Metody Dobrego Start, Gdańsk: Wyd. 

Harmonia. 
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својом супругом и партнерком, Гејл Е. Денисон, осмислио је систем вежби које се 

фокусирају на кретање, назван гимнастика мозга. Заснован је на образовној 

кинезиологији.  

Побољшање функционисања мозга захтева ефикасне везе преко неуронских путева 

који се налазе у целом мозгу. Гимнастика мозга има за циљ да стимулише три 

димензије мозга и надамо се да ће вратити природну способност учења стимулисањем 

протока информација.  

Правилно дисање и пијење минералне воде током сесија је неопходно. Познато је да 

вода за пиће обогаћује тело кисеоником и чини вежбање мозга ефикаснијим. Правилно 

дисање утиче на отклањање напетости, исправљање лоших навика, неправилних 

психичких и физичких ставова. Потпуно дисање укључује све доле наведене технике 

интегрисане у један, пун, ритмички покрет:  

 потпуно пражњење плућа,  

 полако спуштање дијафрагме омогућавајући ваздуху да уђе у плућа,  

 ширење ребара без напрезања док стомак не набубри испуњавајући дно плућа 

ваздухом,  

 омогућавање плућима да се потпуно попуне подизањем кључних костију.  

 

Током ове процедуре, ваздух треба да улази у непрекидном току, без дахтања. Не сме 

се правити бука, јер је неопходно дисати тихо. Можемо разликовати три врсте вежби у 

овој методи:  

 Вежбе бочне димензије имају за циљ побољшање односа између две стране мозга – 

посебно у везном реду, где се две стране морају интегрисати. Вештине латералности су 

основне за читање, писање, слушање или говор. Они су од суштинског значаја за 

обликовање покрета целог тела и за способност кретања и размишљања у исто време. 

Вежбе које се користе у овој врсти активности су: унакрсни краул, лењи осмци, дупли 

доодле и слон.  

 Вежбе за димензије фокуса баве се односом између задњег и предњег дела мозга. 

Фокус утиче на разумевање – способност спајања контекста и детаља у потпуно лично 

значење и разумевање нових информација у смислу претходног искуства. Поремећаји 

пажње (АДД или АДХД) повезани су са немогућношћу фокусирања. Користи се сет 
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вежби фокализације: сова, активна рука, гравитациона једрилица и клацкалица.  

 Вежбе за димензију центрирања односе се на везу између горњих и доњих структура 

мозга. Центрирање нам омогућава да ускладимо емоције са рационалним мишљењем. 

Стрес може пореметити центрирање и равнотежа, остављајући ученика напетим и ван 

себе. Када је ученик усредсређен, он или она се осећа утемељеније и организованије. 

Ове вежбе треба да буду енергичне и да исправе држање детета: дугмад за мозак, 

дугмад за равнотежу, дугмад за простор, дугмад за земљу, капица за размишљање, 

спајање и енергично зевање.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

49 Mańkowska I., Kreowanie rozwoju dziecka, Gdynia, 2005 
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ЗАКЉУЧАК 

 

У овом мастер раду смо се кроз преглед релевантне литературе и осврт на 

истраживања других аутора бавили проблемом учења енглеског језика као страног код 

особа са дислексијом. Кроз пет главних поглавља покушали смо да дескриптивним 

аналитичко-синтетичким методом објаснимо битне појмове и да прикажемо начине 

превазилажења и ублажавања потешкоћа код деце с дислексијом која уче страни, 

енглески језик. Поред стручног знања страног језика, наставник енглеског језика мора 

бити упознат и са специфичностима деце са датим проблемом као и адекватним и 

примереним методата подучавања, како би организовао ефикасну наставу која 

омогућава особама с дислексијом да ублаже и превазиђу потешкоће са којима се 

суочавају приликом учења енглеског као страног језика, како би остварила свој 

максимум. 

Особе са дислексијом имају потешкоћа у учењу енглеског језика (као и других страних 

језика) јер се он заснива на знању њиховог матерњег језика. Потешкоће ће се 

манифестовати у фонолошкој свести, одабиру и обради језичких информација, радном 

памћењу, метајезичким објашњењима и разумевању везе слово-звук. Може се рећи да 

ће и деца која спорије развијају свој матерњи језик, као што је утврђено код ученика са 

дислексијом, такође имати проблема са учењем енглеског језика.  

Као што је приказано у раду, особе са дислексијом имају одређене потешкоће 

приликом учења страног језика (као и матерњег). Те потешкоће могу се умањити 

применом одређених метода учења деце са дислексијом. Бројна су истраживања 

показала да код ученика с дислексијом мултисензорички и метакогнитивно 

структурирана настава може довести до лакшег учења енглеског, као и других страних 

језика. Мултисензорно учење често укључује коришћење два или више чула. То је 

ефикасан приступ не само подучавању деце са дислексијом, већ подучавању уопште, 

вербалне информације се могу истовремено комбиновати са визуелним 

информацијама. 

Ради учења страног језика код особа са дислексијом неопходно је користити се 

правилним методама као што су Ортон – Гилијамова метода, метода тоталног 

физичког говора, метода доброг почетка као и едукативна кинезиологија. Ове методе 
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учења страног језика имају својих предности и мана. Могуће је користити се већим 

бројем метода приликом подучавања страног језика код особа са дислексијом, као и 

прилагодити дате методе индивидуалним способностима појединца са поменутим 

проблемом. 
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