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Сажетак 
 

Када је у питању социјални и емоционални развој деце можемо уочити неке разлике у 

напредовању услед различитих потешкоћа на које деца у овом узрасту могу наићи. Нека 

деца, услед одређених здравствених проблема, могу одударати од својих вршњака, и 

наилазити на препреке које није лако превазићи. Пример за то су деца са оштећеним 

слухом. Као и деца са нормалним слухом, слушаоци и деца са оштећењем слуха често су 

суочени са неким задатком слушања у различитим ситуацијама за слушање које би се 

могле оценити као неповољне. Таквој деци је отежано слушање, комуницирање, говор, а 

све то утиче на самопоуздање детета, његов однос са осталом децом и социо-емоционални 

развој.  

Услед оштећења слуха, често долази и до промена у говору, па је циљ овог рада 

представити оштећење слуха и артикулационе промене, као и њихов утицај на социо-

емоционални развој детета. Када се сви ови фактори повежу, добијемо честу информацију, 

а то је да данас оштећење слуха и артикулациони поремећаји итекако делују на социо-

емоционални развој деце и то неповољно. Па ће тако у овом раду бити представљено и 

истраживање на ту тему.  

Кључне речи:  

Оштeћење слуха, поремећај артикулације, социо-емоционални развој, узраст, адаптација. 
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Abstract 

When it comes to the social and emotional development of children, we can see some differences 

in progress due to the various difficulties that children at this age may encounter. Some children, 

due to certain health problems, may deviate from their peers, and encounter obstacles that are not 

easy to overcome. An example of this is hearing-impaired children. Like children with normal 

hearing, listeners and children with hearing loss are often faced with some listening task in a 

variety of listening situations that could be judged as unfavorable. It is difficult for such children 

to listen, communicate, and speak, and all of this affects the child's self-confidence, his 

relationship with other children, and socio-emotional development. 

Due to hearing impairment, there are often changes in speech, so the aim of this paper is to 

present hearing impairment and articulatory changes, as well as their impact on the socio-

emotional development of the child. When all these factors are connected, we often receive 

information, namely that today hearing impairment and articulation disorders have a very 

negative effect on the socio-emotional development of children. So this paper will also present 

research on that topic. 

Key words: 

Hearing impairment, articulation disorder, socio-emotional development, age, adaptation. 
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УВОД 
 

Детињство је део живота где долази до усвајања елементарних знања, способности и 

вештина, као и начина уз помоћ којих ће дете у будућности посматрати своју средину, 

чињенице и догађаје у њој, а и тражити одговоре на питања, као и учествовати у решавању 

многобројних животних ситуација и  разумети основне научне концепте.  

У узрасту од 3 до 6 година је потребно организовати активности и различите планиране 

ситуације учења у којима ће она напредовати, опажати, постављати питања, упоређивати, 

уочавати сличности и разлика, истраживањи, анализирати и закључивати.  

За све то је кључна средина у којој дете живи. Под средином подразумевамо дететов 

боравак у кући са најближим окружењем, а касније и боравак са васпитачима, вршњацима, 

школским другарима итд. Све то утиче на функционисање њиховог организма у целини. 

 Веома често је неопходно размислити како различити фактори могу утицати на дете у 

његовом најранијем добу. Променом средине, односно изласком из породичног круга дете 

улази у веома различит систем односа са својим вршњацима. Наша очекивања су нам увек 

таква да сматрамо да ће његови процеси функционисања, одвајања, као и типови 

интеракција бити слични типовима интеракција остале деце у предшколској и школској 

установи. Успостављање односа са децом у вртићу или предшколској установи 

представља најважнији „посао" и први корак за дете како у адаптацији, тако и у 

социјализацији. 

Даље, дечије групе, организација и структура дају детету разноврсна нова осећања и 

социјална искуства, као и притиске, регулативу, такмичење и дисциплину.  

Савремена предшколска установа је таква установа која за циљ има пре свега да деци 

обезбеди повољне друштвене и материјалне услове за задовољење њихових потреба, 

услове за комлетан развој њихове личности. То се  постиже применом богатих, 

разноврсних и осмишљених активности, којим се деца предано баве укључујући развој 



8 
 

њихових укупних потенцијала. Деци у том узрасту треба  омогућити да се играју, 

практично, стваралачки и конструктивно делују, комуницирају, сарађују са вршњацима и 

осталим лицима у предшколској установи, а и у својој широј средини. 

Безброј је активности којим се дете може посветити на овом узрасту. Дете упознаје своју 

околину која мора бити разноврсна и подстицајна за дечији развој, весела и топла, никако 

негативна и немилосрдна. Оно не проводи време само у учионици, већ и напољу, а осим 

тога се кроз активности у учионици упознаје и са својим вршњацима.  Због свега тога 

бројни стручњаци,  који се притом и баве психо-физичким развојем деце, сматрају да 

период детета до седме године спада у најзначајнији период за развијање свих моторних и 

интелектуалних вештина.  

Стога би како васпитачи у предшколским установама, тако и родитељи, у складу са 

интересовањима, склоностима и способностима детета, требало да посвете пажњу свакој 

од тих вештина појединачно. Након што  код куће науче да самостално овладавају неким 

основним радњама, као што су умивање, облачење, самостално храњење, а притом се 

упознају и са основним појмовима из света који их окружује, наредни корак је ширење 

свог развоја кроз боравак у вртићима и предшколским установама.  

Предшколско дете има потребу и право да буде оно што јесте, да расте и да се развија, јер 

дете је вредност само по себи, оно има позитивне развојне потенцијале и само је фактор 

сопственог развоја, социјализације и васпитања.  У пресудну улогу у развоју детета убраја 

се и социјална интеракција која се испољава у сарадњи, кроз заједничке активности, 

опозицију, комплементарно деловање, партнерство и конфликте.  

Управо када је у питању социјални и емоционални развој деце можемо уочити неке 

разлике у напредовању услед различитих потешкоћа на које деца у овом узрасту могу 

наићи. Иако све делује као да је идеално, често деца услед неких здравствених проблема 

могу одударати од својих вршњака, јер могу наићи на неку препреку која са њих није баш 

лака. Пример за то су деца са оштећеним слухом. Као и деца са нормалним слухом, деца 

са оштећењем слуха често су суочени са неким задатком слушања у различитим 

ситуацијама које би се могле оценити као неповољне. Таквој деци је отежано слушање, 
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комуницирање, говор, а све то утиче на самопоуздање детета, његов однос са осталом 

децом и социо-емоционални развој.  

Услед оштећења слуха, често долази и до промена у говору, па је циљ овог рада је 

представити утицај поремећаја оштећења слуха и последичних поремећаја артикулације 

на социо-емоционални развој детета. Када се сви ови фактори повежу, схватимо да се 

потврђује налаз да оштећење слуха и артикулациони поремећаји итекако делују на социо-

емоционални развој деце и то неповољно. С тим у вези, у овом раду ће бити представљено 

и истраживање на ту тему.  
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1. СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА 
 

Социјално-емоционални развој схвата се као један од најважнијих аспеката у развоју деце 

и њиховог напретка, јер, пре свега добар и комплетан  социјално-емоционални развој 

пружа олакшање у организовању и учествовању деце у свакидашњим друштвеним 

збивањима. 

Тај друштвени ангажман позитивно утиче на социјално-емоционални развој. Када деца не 

савладају вештине у социјалним или емоционалним пољима, може им претити опасност 

искључења, као и од одбачености од стране вршњака, а то касније доводи само до 

негативних исхода који неповољно утичу на психички и ментални развој. 

,,Најоптималније доба за побољшање способности повезаних са социјалним и 

емоционалним развојем је предшколски узраст. Разлог за то може бити тај што деца у том 

узрасту проводе доста времена у предшколској установи где се повезују са вршњацима. У 

предшколској установи деца уче вештине вршњачке интеракције и како бити сагласан са 

другима. Истраживања показују да деца која одрастају и живе у ризичним срединама, као 

и деца са сметњама у развоју, имају већу вероватноћу да ће испољити проблеме у 

понашању.“1  

Самим тим постајемо свесни чињенице да развој социјалних и емоционалних 

компетенција могу итекако умањити екстернализована проблемска понашања и на тај 

начин остварити позитивни утицај на развој детета. Осим тога, социо-емоционални развој 

представља једну од веома важних прекретница спремности за школу, па је зато важно 

остварити правилан социо-емоционални развој још у предшколском добу које представља 

почетак  школског доба. 

Иако у овом раду говоримо упоредо о социо-емоционалном развоју, на тренутак ова два 

појма је потребно рашчланити ради бољег разумевања њиховог значења и функције у 

животу детета. ,,Емоционални развој укључује способност управљања и регулацију 

емоција, препознавања сопствених емоција и емоција других. Он такође подразумева 

                                                           
1 Александра Павловић, Јасмина Клеменовић, ,,Социо-емоционални проблеми и проблеми у понашању деце 

предшколског узраста и могућности интервенције“, Педагошки плурализам као основа стратегије 

педагошког образовања, Филозофски факултет, Нови Сад, 2019, стр. 8. 
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способност да се на одговарајући начин изразе сопствени осећаји, као и способност 

усклађивања са свакодневним животним ситуацијама и изазовима Емоционално 

благостање има велики утицај на друштвени развој. Уколико деца имају проблема у 

емоционалном развоју, она ће највероватније имати и проблема у социјалном, и то је један 

од разлога зашто се неусклађен емоционални развој и проблеми у понашању углавном 

помињу заједно.“2 Поред ових одлика емоционалног развоја, важан је и социјални развој 

који се односи на односе међу децом, развијање међусобног поверења, поштовања, 

емпатије, пријатељства и наклоности. 

Свакако да један од најважнијих утицаја на позитиван развој емоција остварује  окружење 

где дете одраста и проводи своје свакодневне активности попут игре, учења итд. Уколико 

је та средина неприкладна или неосетљива на потребе детета, а притом  и засићена разним 

факторима ризика као што су дуго одсуство важне особе у дететовом животу, примена 

насиља или лоши животни услови попут екстремног сиромаштва и слично дете ће 

вероватно испољити тешкоћа у развоју социо-емоционалне комптенције. ,,Истраживања 

показују да недостатак емоционалних компетенција, или, прецизније, недостатак 

емоционалне регулације и уочавања емоција, у детињству често изазива агресивно 

понашање или екстернализоване тешкоће уопште, као што су поремећај понашања и 

антисоцијално понашање.“3 

 

Можемо говорити о следећим  карактеристикама правилног социо-емоционалног развоја 

које дете предшколског доба исказује: 

- ,,Дете развија способност да се стави у позицију друге особе. 

- На узрасту око 6 године, осећања се боље препознају. 

- Дете је способно да разликује и разуме своја осећања љубави, среће, туге беса или 

разочарања. 

                                                           
2 Александра Павловић, Јасмина Клеменовић, ,,Социо-емоционални проблеми и проблеми у понашању деце 

предшколског узраста и могућности интервенције“, Педагошки плурализам као основа стратегије 

педагошког образовања, Филозофски факултет, Нови Сад, 2019, стр. 8.  

3 Исто, стр. 9. 
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- Пошто препознаје своја, препознаје и туђа осећања, па је ово идеална фаза за развој 

емпатије. Оно схвата да друга особа размишља другачије од њега и развија способност да 

себе види из позиције друге особе. 

- Дете разуме шта је добро а шта лоше понашање. 

- На овом стадијуму развоја дете разуме и примењује правила понашања послушно, 

али и стриктно тражи поштовање правила и од других особа. 

- Дете постаје осетљиво у поређењу са другима. Похвале га подстичу а кртике 

обесхрабрују. 

- Дете почиње себе да доживљава кроз своје способности, па је у овом периоду је 

изузетно изражен и такмичарски дух. 

- Социјални односи са вршњацима се продубљују и дете гради реална и продуктивна 

пријатељства.“4 

 

Уколико се све ове карактеристике не развију у жењеном правцу, под утицајем 

различитих фактора, може доћи до појаве проблема у понашању предшкоске деце, а ти 

проблеми за касније представљају озбиљну предиспозицију за различите облике ризичног 

понашања, па је стога битно спороводити ране интервенције код деце. Програмима 

интервенције се приступа у зависности од тога који фактори делују на неповољан социо-

емоционални развој код детета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Социо-емоционални развој предшколаца, доступно на https://porodicnicentar.com/socio-emocionalni-razvoj-

predskolca/ приступљено 03.07.2022.године 

https://porodicnicentar.com/socio-emocionalni-razvoj-predskolca/
https://porodicnicentar.com/socio-emocionalni-razvoj-predskolca/
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1.1. Фактори који условљавају неповољан социо-емоционални развој 

 

 

Првих неколико година живота детета су године када они развијају своје ране вештине у 

многим пољима. Током те фазе, дете ће истраживати све о себи и другима, и развијати 

своје друштвене и емоционалне способности. 

У току социјалног и емоционалног развоја детета, постоји много фактора који могу да 

утичу, како позитивно тако и негативно. У овом раду ћемо детаљно описати ове факторе, 

са освртом на оне који негативно могу утицати на неповољан социо-емоционални развој, а 

они обично спадају у две категорије – окружење и дете.  

Постоји више фактора животне средине који могу утицати на социјални и емоционални 

развој деце. Ризични фактори означавају чиниоце које деца могу искусити у својој кући 

или широј животној средини, а који могу негативно утицати на њихов развој.  

Фактори који утичу на социо-емоционални развој се јављају још у трудноћи мајке. 

Сиромашна исхрана у трудноћи може довести до ниске порођајне тежине, што касније 

може довести до већег ризика од болести – што такође може утицати на друштвени и 

емоционални развој. 

 На даљи социо-емоционални развој утиче и брига о детету у раном детињству. ,,Недавни 

извештај Светске здравствене организације открио је да су деца којој је недостајала брига 

у раном детињству постала тешка у вези са другима и да су у ризику да буду у сталним 

циклусима сиромаштва као одрасла особа. Међутим, ово се може променити раном 

интервенцијом, за коју се показало да побољшава вештине односа, емпатију и добробит.“5 

Међутим, недостатак позитивних односа у раном детињству, повећава ризик од разних 

облика негативног понашања у каснијем узрасту. 

                                                           
5 Sheila W. McDonald, Heather L. Kehler,  Suzanne  Tough, ,,Risk factors for delayed social‐emotional 

development and behavior problems at age two: Results from the All Our Babies/Families“ Health Sci Rep. 2018, 

стр. 23. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6266514/
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За разлику од фактора животне средине, који дефинишу ризике које деца могу искусити 

као резултат свог кућног окружења и раних односа које она формирају, фактори ризика 

код деце односе се на унутрашње аспекте који могу утицати на друштвени и емоционални 

развој. То може укључивати ментално здравље и емоционално занемаривање у раном 

детињству. 

Ментално здравље представља тему коју је јавност разрадила данас више неко икада, па је 

свест о истој веома развијенија. Ментално здравље деце често може да утиче на њихов 

рани живот. Односи се на здраву комуникацију и ослушкивање детета и његових потреба 

још од најранијег доба. 

У остваривању повољног социо-емоционалног развоја деца често могу наиће и на друге 

изазове који успоравају повољан социо-емоционални развој.  Један од тих изазова је 

оштећење слуха или различити поремећаји артикулације у говору. ,,Деца са оштећењем 

слуха се могу суочити са јединственим тешкоћама у савладавању социо-емоционалног 

развоја.  Основни узроци тешкоћа  у социо-емоционалном развоју могу бити повезани са 

комуникацијским изазовима и потенцијалним кашњењем у говору која се често јављају 

код деце са оштећењем слуха.“6 

Конкретно, губитак слуха може негативно утицати на способност особе да комуницира са 

другима и на квалитет социо-емоционалног развоја. Због тога није изненађујћ податак да 

се социо-емоционални изазови могу појавити код деце са оштећењем слуха, ако узмемо у  

обзир то да је комуникације друштвено средство које појединци користе за размену 

информација са другима. Осим тога, комуникацијом се размењују и емоције, остварује се 

повезивање са другима. 

Поред тога, тешкоће у комуникацији могу имати трајне емоционалне и психолошке 

последице које могу довести до осећања изолованости, усамљености и депресије, а све то 

неповољно утиче на социо-емоционални развој.  

                                                           
6 Lori Gayle Harris, Social-Emotional Development in Children with Hearing Loss, University of Kentucky, 2014, 

стр. 2. 
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Због тога често ни услови у породици не представљају идеалну средину за социо-

емоционални развој.  ,,Утицај на породицу је подједнако дубок. Родитељи деце која су 

глува или наглуви морају да се носе са специфичним изазовима, често су под већим 

ризиком од стреса, имају веће трошкове и губе више радних дана од осталих родитеља. 

Стрес може додатно погоршати комуникацију са њиховом децом и повећати потребе за 

подршком и финансијским средствима. Нелечени губитак слуха такође утиче на друштво 

и економски развој у заједницама и земљама.“7 Дете са оштећеним слухом увек има 

предиспозиције за неповољан социо-емоционални развој, а највише зато што је његова 

комуникација отежана и његове потребе су посебне. ,,Оштећење слуха, као облик 

сензорне сметње у развоју, нарочито у случају глувоће и веома тешког оштећења, изазива 

мултипле последице у општем развоју детета. Оно може да се одрази на когнитивни, 

емоционални и социјални развој детета и комуникацију. Услед тешкоћа у развоју говора и 

комуникације, долази до проблема у емоционалном и социјалном развоју деце са 

оштећењем слуха.“8 

Само недостајање звука, вербалне и невербалне природе, као и артикулација гласова 

веома су значајни у комуникацији и размени емоција, па и за стицање социјалних вештина 

и искустава, однос детета са вршњацима и целокупном средином.  Стога видимо да социо-

емоционални развој представља прави изазов за децу која имају оштећен слух, а самим 

тим и проблеме у комуникацији. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Сhildhood hearing loss, доступно на https://www.who.int/docs/default-source/imported2/childhood-hearing-loss--

strategies-for-prevention-and-care.pdf?sfvrsn=cbbbb3cc_0  приступљено 03.07.2022.године 

8 Сандра Брадарић- Јончић, Рената Мохр, ,,Увод у проблематику оштећења слуха“, Едукацијско-

рехабилитацијски факултет, Загреб, 2010, стр. 57. 

 

https://www.who.int/docs/default-source/imported2/childhood-hearing-loss--strategies-for-prevention-and-care.pdf?sfvrsn=cbbbb3cc_0
https://www.who.int/docs/default-source/imported2/childhood-hearing-loss--strategies-for-prevention-and-care.pdf?sfvrsn=cbbbb3cc_0
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2.  ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА 
 

 

Свако одступање од здравог развоја детета представља препреку у даљем  функционисању 

деце. Оштећење слуха је једно од тих.  Слух представља једно до пет људских чула 

помоћу којих уочавамо и осећамо све што се дешава у околини и простору око нас. 

,,Према недавном извештају Светске здравствене организације СЗО, постоји 360 милиона 

људи са оштећењем слуха (ХИ), а међу њима је 32 милиона деце. Овај број представља 5% 

светске популације. Према извештају који је објавила Светска федерација глувих, број 

особа са оштећењем слуха премашује 731.000 у арапском региону. Према подацима 

катарског завода за статистику, процењује се да 9,3% људи са посебним потребама у 

Катару има оштећењем слуха. Аутори су спровели националну анкету домаћинстава да би 

проценили преваленцију и узроке оштећења слуха у Египту. Из 6 насумично одабраних 

провинција (Александрија, Дакалија, Луксор, Марса Матроух, Миниа и Северни Синај), 

4000 појединаца је тестирано на губитак слуха. Преваленција губитка слуха била је 16,0% 

без значајних полних разлика.“9 На основу ових података видимо да је оштећење слуха 

пристуна болест која није тако ретка као што изгледа.  

Сматрајући да нам је слух ,,Богом дат“ свесни смо и да се све информације о свету стичу 

се слухом. Свако ко не чује ништа око себе, без обзира на то колико је гласан звук, може 

сматрати да има проблем са слухом. ,,То је стање или боље речено оштећење које је 

физичко, видљиво стање може утицати на функцију система органа. Оштећење слуха је 

инвалидитет који може утицати на ефикасно функционисање целокупне личности без 

обзира на период настанка.“10 Оштећење слуха се дефинише као смањено или оштећено 

чуло слуха. Уместо потпуне глувоће, многи људи слабо чују. 

                                                           
9Amal Dandashi, Abdelghani Karkar, Jhad AlJaam, ,,Framework for Development of Cognitive  

Technology for Children with Hearing Impairments“, Children with Hearing Impairments,  Department of 

Computer Science  Qatar University, Doha, Qatar, 2015, стр. 2. 

10 Chapter eight hearning impairment, доступно на 

https://www.researchgate.net/publication/336025368_CHAPTER_EIGHT_HEARING_IMPAIRMENT  

приступљено 25.06.2022. године 

https://www.researchgate.net/publication/336025368_CHAPTER_EIGHT_HEARING_IMPAIRMENT
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 Међу првим покушајима да се дефинише особа оштећеног слуха био је онај који је 

направио комитет ,,Номенклатуре конференције руководилаца америчких школа за глуве 

који каже да су глуви они људи код којих чуло слуха не функционише. Према њима, 

наглуви се такође могу дефинисати као они код којих је чуло слуха иако неисправно 

функционално са или без слушног апарата. Комитет је наставио са категоризацијом 

глувих у две, и то:  

- Конгениално глуви (људи који постају глуви од рођења)  

- Авантуристички глуви (људи који иако нису рођени глуви, ипак су постали глуви 

касније у животу, услед неке несреће или болести).“11 

Многи аутори су сагласни да заправо оштећен слух представља генерички термин који 

обухвата и наглуве и глуве. У сваком случају, оба термина настају због новије 

дијагностичке и тестне методе. ,,Наглуви су они који могу имати максималну корист од 

слушне обуке и од ношења слушних апарата. То им онда омогућава да природно стекну 

говор и језик. Глуви су скуп људи чије је чуло слуха потпуно изгубљено услед оштећења 

слушног канала, па се чуло слуха код таквих особа чини неактивним и нефункционалним 

са или без слушних апарата за свакодневну употребу животне сврхе.“12 Особа са 

оштећеним слухом обухвата дакле и наглуве – делимично глуве и глуве. Обе врсте 

представљају одређену врсту, тј. степен оштећења.   

 

Слично схватање оштећења слуха и класификовање даје и  Сандра Брадарић-Јончић и 

Рената Мохр у свом научном раду: ,,Према тежини, оштећења слуха делимо на наглухост 

и глухоћу. Функционално, битна разлика међу овим двема категоријама је у томе што 

наглухе особе говор примају доминантно слушањем, а глухе особе доминантно видом, 

                                                           
11 Chapter eight hearning impairment, доступно на 

https://www.researchgate.net/publication/336025368_CHAPTER_EIGHT_HEARING_IMPAIRMENT  

приступљено 25.06.2022. године 

12 Исто. 

https://www.researchgate.net/publication/336025368_CHAPTER_EIGHT_HEARING_IMPAIRMENT
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односно читањем са усана, уз употребу слушног апарата. Ослањање на вид у 

комуникацији и перцепцији света расте пропорционално с тежином оштећења слуха.“13 

Наши аутори на сличан начин дефинишу чуло слуха и оштећење истог. ,,Чуло слуха 

представља природни систем сензора који омогућава перцепцију звучних појава из 

околине. Код људи се тај систем састоји од два ува која су просторно одвојена и имају 

најбочнији положај на глави.  

Два ува (бинаурални слух), омогућавају: 

 просторно одређивање извора звука, одакле звук долази 

 боље издвајање важне информације из непотребног шума, односно боље 

разумевање говора у буци.”14 

 

За већину људи једнострани губитак слуха никако не представља наглашено велики 

недостатак, јер још увек постоји слух на другом уху који може колико толико задовољити 

основне потребе социјалне комуникације.  

  

На нашим просторима је добро познат проблем оштећења слуха, тј. слушне дисфункције 

који је истраживао је велики број аутора. ,,Сазнање да оштећење слуха има негативне 

последице на говорно-језички развој, као и на целокупан развој личности, условило је 

потребу да се слушно оштећење што раније открије и дијагностикује. У прилог овоме 

сведоче и најновија истраживања која испитивање слушне функције померају још у 

пренатални период.“15  Захваљујући томе, данас се постојање оштећења слуха може врло 

рано дијагностиковати.  

                                                           
13 Сандра Брадарић- Јончић, Рената Мохр, ,,Увод у проблематику оштећења слуха“, Едукацијско-

рехабилитацијски факултет, Загреб, 2010, стр. 57. 

14 Надица Јовановић Симић, Мирела Дурановић, Снежана Бабац, Слух, Универзитет у Источном Сарајеву 

Медицински факултет Фоча, Сарајево, 2018, стр. 2. 

15 Татјана Адамовић, Мирјана Совиљ, ,,Аудиторна дисфункција код деце“, Оштећење слуха, бр.55, Институт 

за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, 2018, стр.2. 
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На основу свега изложеног уочавамо да је ухо једна пре свега сложена, али и веома 

деликатна структура у нашем телу, креирана тако  да обавља различите специфичне  

функције. Захваљујући слуху особа може да чује веома тихе звукове у широком 

фреквентном опсегу, као и да издржи веома гласне звукове, да прави разлику између 

звукова који се разликују по висини и гласноћи, као и да буде у стању да лоцира правац 

одакле звук долази.  Када све те функције које ухо као специфичан орган обавља закажу, 

настаје изловање појединца од средине у којој живи, јер људи са оштећеним слухом губе 

многе бенефите и још горе, сусрећу се са многим препрекама у животу. ,,Оштећење слуха 

доводи до губитка нормалне вербалне комуникације. Због изобличења звукова, тешко је 

разликовати звукове околине, укључујући говор; гласнији звук не побољшава јасноћу или 

квалитет звука. Особе оштећеног слуха имају реткост, тешкоће да чују изговорене и друге 

звукове. Они такође зависе од онога што виде што допуњују оним што чују.“16 

Само неки од проблема са којим се сусрећу људи оштећеног слуха  су: слабо 

запошљавање, несигурности, неразумевање околине, лоши законски прописа, 

стигматизација и др. Међутим, постоји период пре одрастања и спремности за доба 

одраслих, а то је период детињства у коме је много теже прихватити себе као различитог и 

другачијег од осталих, као и прихватити такво оштећење. Особе са оштећењем слуха 

често морамо знати да препознамо. Издвајају се одређене карактеристике које особа са 

оштећеним слухом испољава.  

Реч је о следећим карактеристикама: 

- Говор је одложен и веома нејасан 

- Особа са оштећеним слухом не прати упутства. 

- Веома често тражи да се ствари понове.  

- Превише појачава јачину звука ТВ-а итд. 

У зависности од тога који је степен оштећења слуха присутан, одређују се његови 

симптоми и карактеристике. Стога ће на наредним странама бити речи пре свега о 

узроцима, а потом и о класификацији оштећења слуха. 

                                                           
16 Hearing impairment, доступно на https://www.academia.edu/34693088/HEARING_IMPAIRMENT  

приступљено 05.07.2022.године 

https://www.academia.edu/34693088/HEARING_IMPAIRMENT
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2.1. Узроци оштећења слуха 

 

Оштећења слуха су у овом савременом времену све учесталија због огромног броја 

хемијских, физичких, биолошких, инфективних и сличних фактора, који притом могу да 

оштете слух у свако доба живота. Та оштећења могу бити наследна и стечена. Даље 

постоји низ фактора који могу изазвати и кондуктивно оштећење слуха који су различито 

класификовани. Ако као критеријум узмемо време настанка и можемо пре свега говорити 

о стеченим, урођеним и конгениталним узроцима:  

- ,,Стечени, што значи да је губитак настао након рођења, због болести или повреде; 

или 

-  Конгенитални, што значи да је оштећен слух или глувоћа био присутан при 

рођењу.“17 

Ипак, за најучесталији узрок стеченог губитка слуха се сматра изложеност буци.  

Други узроци могу укључивати: 

- Накупљање течности иза бубне опне 

- Инфекције уха (познате као отитис медиа) 

- Дечје болести, као што су заушке, богиње или мале богиње; и 

- Повреда главе 

Урођени узроци губитка слуха и глувоћа укључују: 

• Породичну историју губитка слуха или глувоће 

• Инфекције током трудноће (као што је рубеола) 

• Компликације током трудноће.“18 

Oсим тога, често се под узроцима идентификује наредних неколико најчешћих узрока који 

доводе до  оштећења слуха и то:  

1. Стврднути восак или спољашњи предмет који блокира спољашњи слушни канал.  

2. Упала средњег уха (отитис медиа) која такође има узрочнике под којим се 

развија 

                                                           
17 Hearing Impairment, доступно на https://sde.ok.gov/sites/ok.gov.sde/files/Hearing%20Impairment_2.pdf 

приступљено 08.07.2022.године 

18 Исто. 

https://sde.ok.gov/sites/ok.gov.sde/files/Hearing%20Impairment_2.pdf
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3. Инфекција средњег уха као што су синуси, аденоиди, крајници. 

4. Наследност, на пример: отосклероза, која је наследно стање које укрућује мале 

кости средњег ува. 

5. Инфекције као што су немачке богиње (рубеола), мале богиње, заушке, 

инфлуенца, церебро спинални менингитис, мајчински сифилис,  

6. Дрвга, отрови, нпр. угљен моноксид, кинин које узимају будуће мајке.  

7. Повреде порођаја као што су недоношчад, продужени порођај, отежан порођај, 

аноксија (недостатак кисеоника).  

8. Патолошка стања фетуса, еритробластоза феталис  

9. Аномалије развоја  

10. Недостатак правих витамина (авитаминоза)  

11. Бука и експлозија  

12. Несрећа у виду повреда главе 

13. Тумори мозга (или апсцеси узроковани стањем као што су повреде при рођењу, 

дегенерација циркулаторних структура).  

Неки од горе наведених узрока јављају се пре рођења, као што је рубеола код мајке, 

односно богиње које представљају опасност по плод у трудноћи. Други се јављају током 

порођаја, као што су презрелост, продужени порођај, отежан порођај, аноксија (недостатак 

кисеоника) итд. Већина узрока оштећења слуха се јавља након порођаја, као што је 

стврдњавање воска у каналу који води до бубне опне која блокира звучне таласе да уђу у 

средњег уха, па до унутрашњег уха. 
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2.2.   Класификација и патологија губитка слуха 

 

Када је у питању класификација оштећење слуха постоје бројна мишљења, а самим тим и 

класификације према бројним критеријумима. ,,Поремећаји аудиторне функције се могу 

класификовати на више начина, у зависности са ког аспекта се проблем посматра. Тако 

постоје класификације према: 

- месту оштећења слуха,  

- етиолошком фактору,  

- времену дејства нокси,  

- времену испољавања,  

- динамичности развоја оштећења,  

- степену оштећења,  

- облику аудиометријске криве и друге.“19 

Видимо да постоје бројни критеријуми на основу који се класификују оштећења слуха. 

Сваки од њих даје одређену класификацију, па тако на пример, на основу места оштећења 

слуха, слушно оштећење може бити ,,кодуктивно, сензоринеурално и мешовито. 

Кондуктивна оштећења слуха настају услед механичких сметњи преноса звука кроз 

спољашње и/или средње уво. Врло често се јављају у дечијем узрасту. Могу бити 

пролазна, стална, лакшег или средње-тешког степена, унилатерална или билатерална. 

Оштећење захвата углавном ниске фреквенције, мада је понекад линеарно дуж целог 

регистра. “20  Када је у питању етиолошки фактор као критеријум за класификацију 

можемо говорити о конгениталној аномалији, запаљењима, повредема, туморима, страним 

телима итд.   

 

                                                           
19 Татјана Адамовић, Мирјана Совиљ, ,,Аудиторна дисфункција код деце“, Оштећење слуха, бр.55, Институт 

за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, 2018, стр.4. 

20 Исто, стр. 4. 
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Сензоринеурална оштећења слуха су много мање присутна у дечијем добу. Нажалост, она 

су веома сложенија, самим тим и дуготрајнија, Она су тежа, најчешће трајна, а и 

непоправљива. ,,Оштећења настају на путу од сензорног епитела у Кортијевом органу 

пужа, па све до акустичких зона мождане коре. Могу бити органска и функцијска. Ова 

оштећења могу захватити само једно или оба ува. Код деце највећи дијагностички и 

терапијски проблем представљају конгенитална или перинатално стечена 

сензоринеурална оштећења слуха. Нетретирана доводе до веома тешких последица по 

развој говора, интелекта и личности у целини.“21 Постоје одређене класификације 

оштећења слуха које се разлику од степена оштећења истог. Разликујемо:  

 Лака наглувост-губитак слуха од 20 до 40 дБ 1. 

 Средње тешка наглувост -од 40 до 60 дБ 2.  

 Тешка наглувост - од 60 до 85 дБ 3.  

 Практична глувоћа- од 85 до 95 дБ 4.  

 Тотална глувоћа – губитак слуха преко 95 дБ.” 22 

Самим тим у последњих неколико година у богатијим земљама, а и код нас у Србији се 

појављује све већи раст броја глувих ученика у редовном васпитно-образовном програму. 

Па тако поред веома опширне примене превенције, дијагностике и интервенције, деци са 

оштећеним слухом се пружа могућност развоја језичке и комуникационе вештине. 

Даље можемо говорити о класификацији на основу аудиометријске криве. ,,У односу на 

нулти ниво или апсолутни праг слуха код здраве особе, могу бити изражени различити 

типови аудиометријске криве. Свака од кривуља покрива коресподентно квалитативно 

оштећење слуха: 

-  силазна,  

- узлазна, 

                                                           
21 Татјана Адамовић, Мирјана Совиљ, ,,Аудиторна дисфункција код деце“, Оштећење слуха, бр.55, Институт 

за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, 2018, стр.4. 

22 Снежана Бабац, Могућност примене отоакустичких емисија у скринингу слушне функције код деце,  

Универзитт у Београду, Медицински факултет, Београд, 2007, стр. 111. 
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- конвексна,  

- конкавна,  

- мешовита и  

- равна.“23 

Потом је дата и класификација која се односи на  фреквентни опсег. ,,Треба споменути и 

класификацију фреквентних опсега који се користе у тоналном аудиометрирању, а 

значајни су при опису слушних оштећења и аудиометријске криве: 

а) ниско-фреквентни опсег је <500 Хз; 

б) средње-фреквентни опсег од 500 Хз до 2.000 кХз; 

ц) високо- фреквентни опсег од 2.000 кХз до 8.000 кХз; 

д) проширени високо фреквентни опсег је >8.000 кХз; 

 

Када је у питању патологија слуха, подела је следећа:  

,,а) Према месту оштећења:  

-  периферна (кондуктивна, сензоринеурална, мешовита) и 

-  централна 

б) Пореклу на:  

- генетска и  

- негенетска 

ц) Времену настанка на: 

-  урођена и 

-  стечена.“24 

                                                           
23 Татјана Адамовић, Мирјана Совиљ, ,,Аудиторна дисфункција код деце“, Оштећење слуха, бр.55, Институт 

за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, 2018,  стр. 29. 

24 Исто, стр. 29 
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Оно што је интересантан података када су у питању узроци губитка слуха, у 30-50% 

случајева постојећи узрок губитка истог није откривен. Ипак можемо говорити о 

класификацији оштећења слуха на основу узрока као главног критеријума.  Па тако 

разликујемо: 

1. Кондуктивни губитак слуха 

2. Сензорнеурални губитак слуха  

3. Мешовити губитак слуха 

Губитак слуха се дешава постепено, а знаци су суптилни у почетку. Кондуктивни губитак 

слуха је веома често последица упала и осталих проблема са ушним каналом, као и  

бубњићима или средњим ухом и његове мале кости. Сензорнеурални губитак слуха је 

такође последица проблема и упала у унутрашњем уху, а посебно је познат као губитак 

слуха узрокован нервом. Мешовити губитак слуха, као што му и само име говори 

представља комбинацију кондуктивног и сензорнеуралног губитак слуха. 

 

 

2.3.  Оштећење слуха код деце 

 

 

Било када да се дешава и било који узрок да је у питању, оштећење слуха представља 

тешкоћу, врсту индвалидитета која утиче на наш начин живота. О свему томе можемо 

говорити и када је у питању оштећење слуха или губитак слуха код деце, јер као и још 

неки делови тела и органа и слух, као и  звук одувек заузимају главно место у 

психофизиолошком напредовању и развоју  деце. 

,,Звуци нису ограничени само на ухо, већ утичу на читав организам, посебно ако су 

ниских фреквенција и јаког интензитета. На спрегу звука и слуха почива једна од 

најсложенијих човекових психофизиолошких функција, говор и језик, најдиректније 

имплементирана у међуљудску комуникацију. Овако висок степен међузависности говора, 
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језика и слуха, условљава да при оштећењу слуха долази до нарушавања или потпуног 

одсуства говорне комуникације.“25  

Данас се врши све више истраживања ради утврђивања преваленце учесталости слушних 

оштећења код деце, јер се прикупљањем података на педијатријским клиникама и 

академијама може имати у виду одређени број деце која имају урођена оштећења слуха. 

,,Према подацима америчке педијатријске академије, инциденца урођених 

сензоринеуралних оштећења слуха далеко је већа од инциденце свих урођених 

метаболичких поремећаја (фенилкетонурија 10 на 100 000, хипотиреоидизам 30 на 100 000 

живорођених) који се рутински откривају скринингом узорака крви. Учесталост тешких 

конгениталних или перинатално стечених сензоринеуралних оштећења слуха износи 1 до 

3 на 1000 живорођених. Преваленца у популацији беба са интензивне неге (ризико беба) 

креће се од 2 до 4 на 1000 новорођене деце.  

У Великој Британији се сваке године роди око 800 деце са тешким перманентним 

оштећењем слуха. Тај број у Америци износи око 40.000, укључујући и око 4000 деце која 

се роде са потпуним губитком слуха.“26 Ово су бројке које нам говоре да су оштећења 

слуха код деце итекако присутна при рођењу, а настају и касније, стеченим путем. 

Поред тога, познато је  да оштећење чула слуха доводи до промене употребу осталих чула, 

као и  њихову перцептивну организацију. Самим тим је у нашој околини оштећење слуха 

код деце проучавао велики број аутора. ,,Као и деца са нормалним прагом слуха, 

слушаоци и деца са унилатералним оштећењем слуха често су суочени са задатком 

слушања у различитим неповољним ситуацијама за слушање. Ове тешке ситуације за 

слушање могле би резултирати лошим ефектима на стицање знања у вртићима и у 

школама.“27   

                                                           
25 Татјана Адамовић, Мирјана Совиљ, ,,Аудиторна дисфункција код деце“, Оштећење слуха, бр.55, Институт 

за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, 2018, стр.2. 

26 Татјана Адамовић, Мирјана Совиљ, ,,Аудиторна дисфункција код деце“, Оштећење слуха, бр.55, Институт 

за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, 2018, стр.5. 

27 Исто, стр. 2. 
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У прилог томе говори неколико студија које је истраживањем доказало да деца са 

оштећењем слуха имају константне  падове код тумачења говора са повећањем буке 

изазване у непосредној близини.  

Осим тога, код деце и са веома малим оштећењем слуха постоје велике потешкоће у 

односу на децу који су им вршњаци са нормалним слухом. ,,Централни нервни систем 

мале деце има могућност моделирања и реорганизације, чиме се донекле може постићи 

компензација функције оштећених делова. Према подацима ,,Националног удружења 

слушно оштећене деце“, (пројекат-Deafness research UK), у Великој Британији се сваке 

године роди око 840 деце са трајним оштећењем слуха. Донедавно, око 50% ове деце се 

није идентификовало до 18 месеци живота, а 25% још увек остаје недијагностиковано до 3 

године. Касно постављена дијагноза може имати разоран утицај на усвајање језика, развој 

комуникације, стицање самопоуздања и друштвених вештина, што се може негативно 

одразити на целокупан каснији живот“28 

 Глуви и наглуви ученици имају сличне тешкоће у комуникацији у редовним условима 

образовања.  Док су потешкоће у комуникацији глувих ученика који користе тумаче 

(интерпретаторе, преводиоце) видљиве за наставнике, комуникационе тешкоће са којима 

се суочавају наглуви ученици се често не примећују. То се дешава зато што наглуви 

ученици користе вербални начин комуникације, па се често доживљавају пре као „чујући” 

него глуви ученици. Њихове комуникативне и образовне потребе могу се превидети због 

веровања да они лако функционишу у говорним срединама и да имају мање потреба за 

подршком и услугама од глувих ученика. Међутим, лоши акустички услови у учионици и 

тешкоће са читањем говора с усана говорника могу да створе велике потешкоће за наглуве 

ученике и да отежају доступност и усвајање академских садржаја и знања. 

Оштећење слуха се јавља као резултат утицај разноврсних етиолошких фактора,  а они су 

ти који доводе до нестабилности квантитета и квалитета, али и само квантитета аудитивне 

перцепције, односно квалитета живота. Деци која поседују оштећење слуха морамо увек 

на неки начин олакшати. У зависности од степена оштећења, као и узраста детета 

примењују се одређене мере превенције и лечења: 

                                                           
28 Исто, стр.2. 
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,,1. Употреба нових лекова у лечењу инфекција уха, носа и грла.  

2. Хируршко лечење где је могуће  

3. Коришћење побољшаних техника и опреме за испитивање слуха у дијагностичке 

сврхе 

4. Употреба побољшаних слушних помагала као што су трубе за уши 

5. Пружање боље пренаталне неге трудницама 

6. Доступност добре медицинске и сестринске неге током периода порођаја и 

контроле несрећа и могућих повреда мозга током и непосредно после 

7. Редовна медицинска и здравствена нега у детињству и током школске године 

8. Редовна контрола заразних болести путем вакцинације и имунизације 

9. Брзо лечење прехладе и кашља код деце 

10. Брзо лечење инфекције средњег ува као што је отосклепса.“29 

 

 Оштећење слуха је стање које носи пуно изазова,  а као што је раније истакнуто, због тога 

је дете или особа оштећеног слуха често ,,везаних руку“. Јављају се  проблеми  који се 

крећу од говорно-језичких потешкоћа, социјалних и емоционалних проблема, потешкоћа у  

размишљању, до проблема са академским постигнућем. 

Важан је и податак да оштећење слуха, ако се јавља у виду примарног поремећаја, 

обавезно носи поред свега и неке секундарне последице, а то се односи пре свега на 

поремећаје развоја језика и говора, што додатно отежава живот детета. 

 

Самим тим, чим се не ради само о начину комуникације, већ и о учествовању и у развоју 

мишљења, само оштећење слуха доводи до промена у развоју личности. Када кажемо 

развој личности мислимо на бројне аспекте (емоцију, социјализацију, когницију итд.)  

Ипак, што се пре утврди да дете има неки облик оштећења слуха и што раније добије 

подршку, већа је могућност да то дете учи свој начин комуникације или да лечи оштећење 

слуха уколико је то могуће.  

 

                                                           
29Chapter eight hearning impairment, доступно на 

https://www.researchgate.net/publication/336025368_CHAPTER_EIGHT_HEARING_IMPAIRMENT  

приступљено 11.07.2022.године 

https://www.researchgate.net/publication/336025368_CHAPTER_EIGHT_HEARING_IMPAIRMENT
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Без лечења оштећења слуха, губитак слуха може изазвати штетне ефекте на говор, 

комуникацију, целокупан развој, образовање, а може утицати и на  когнитивне исходе код 

деце. Лечење слуха може ублажити негативне ефекте за велики број деце, посебно када је 

оштећење слуха дијагностиковано убрзо након рођења или почетка животног доба. 

 

 

2.4. Превенција и лечење деце са оштећеним слухом 

 

 

Рана идентификација и превенција могу значајно смањити последице повезане са губитак 

слуха, и могу побољшати квалитет живота у каснијем добу. Међутим, још увек постоје 

милиони деце која се суочавају са негативним утицајем нелеченог губитка слуха у свим 

аспектима њиховог живота, а узрок томе је лоша превенција. ,,СЗО процењује да је око 

60% губитка слуха узроковано узроцима који се могу спречити. Преко 30% губитка слуха 

у детињству узроковано је инфекцијама, као што су рубеола, цитомегаловирус, заушке, 

менингитис, богиње и хроничне инфекције уха. Менингитис и рубеола заједно су 

одговорни за преко 19% губитка слуха у детињству. “30 Већина ових инфекција се могу 

спречити имунизацијом и редовном хигијеном уколико се на време препознају. 

Постоји још узрока који се превентивно могу отклонити. ,,Компликације при рођењу, као 

што су недостатак кисеоника, мала порођајна тежина, недоношчад и жутица, чине 17% 

губитка слуха у детињству. Такве компликације могу бити спречене кроз побољшане 

праксе здравља мајке и детета. Остали узроци укључују: урођене негенетске 

малформације и друге пренаталне узроке мајке  Употреба ототоксичних лекова код 

трудница и деце је одговорна за 4% од губитак слуха у детињству, који би се потенцијално 

могао избећи. Удео губитка слуха услед узрока који се могу спречити је много већи у 

средњим и земљама са нижим средњим приходима (75%) него у областима са високим 

дохотком (49%). Разлика је вероватно објашњена укупном већом појавом инфекција у 

                                                           
30Сhildhood hearing loss, доступно на https://www.who.int/docs/default-source/imported2/childhood-hearing-loss--

strategies-for-prevention-and-care.pdf?sfvrsn=cbbbb3cc_0  приступљено 11.07.2022.године 

https://www.who.int/docs/default-source/imported2/childhood-hearing-loss--strategies-for-prevention-and-care.pdf?sfvrsn=cbbbb3cc_0
https://www.who.int/docs/default-source/imported2/childhood-hearing-loss--strategies-for-prevention-and-care.pdf?sfvrsn=cbbbb3cc_0
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земљама средњег и нижег средњег прихода и бољом здравственом заштитом мајке и 

детета у земљама са високим приходима земље.“31 

На основу свега до сада можемо закључити да целокупна средина која дете окружује 

итекако утиче на развој детета са оштећењем слуха. Под тим се подразумевају родитељи, 

ближњи у кући и вршњаци који дете окружују, али и лекари који брину о здрављу беба. У 

превенцији учествује чак и држава, обезбеђујући што боље услове за прегледе и 

дијагностиковање оштећења слуха. Захваљујући томе деца која би била оштећеног слуха 

са приступом технологији слуха, специјалном образовању и знаковном језику ће моћи 

ипак можда да  учествују у школи и у друштвеним активностима равноправно са својим 

вршњацима и то са њиховим вршњацима који имају нормалан, очуван слух. Зато рани 

губитак слуха треба контролисати на време и на одговарајући начин интервенсати, како би 

се смањила развојна кашњења и промовисала превенција, здравље, образовање и 

друштвени развој. 

Kaко је у овом раду дато довољно чињеница да губитак слуха доводи до штетних ефеката 

на развој говора и језика, као и на социо-емоционални развој, а самим тим и на појаву 

тешкоћа у образовању и проблема у понашању биће представљене одређене методе и 

начини како је оштећење слуха могуће лечити и на тај начин олакшати живот деци са 

оштећеним слухом. Избор интервенција зависи о степену и узроку губитка слуха. Постоји 

неколико метода где се може смањити утицај оштећења слуха: 

- ,,слушни апарати, као што су слушни апарати и имплантати кохлеарног или 

средњег уха; 

- слушна помоћна технологија, као што су ФМ/радио системи и системи петље; 

- терапија за развој говорног језика, као што је слушно-вербална терапија, наглашени 

говор и слушно-орална терапија; 

- развој невербалне комуникације као што је знаковни језик.“32 

                                                           
31 Исто. 

32 Сhildhood hearing loss, доступно на https://www.who.int/docs/default-source/imported2/childhood-hearing-loss-

-strategies-for-prevention-and-care.pdf?sfvrsn=cbbbb3cc_0  приступљено 11.07.2022.године 

https://www.who.int/docs/default-source/imported2/childhood-hearing-loss--strategies-for-prevention-and-care.pdf?sfvrsn=cbbbb3cc_0
https://www.who.int/docs/default-source/imported2/childhood-hearing-loss--strategies-for-prevention-and-care.pdf?sfvrsn=cbbbb3cc_0
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Слика 2. Кохерални имплантант (преузето https://sr.wikipedia.org/)  

У зависности од степена оштећености слуха, лекар одређује који је то апарат или 

имплатант који је најбоље применити, као и одређену интервенцију уколико је само она 

довољна да поправи оштећени слуха. Постоје различити слушни апарати са коштаном 

проводљивошћу који заобилазе средње уво, директно стимулишући слушни нерв на истој 

страни ако је функционалан или супротно уво са нормалним слухом. На слици можемо 

видети кохлеарни имплантат, који директно стимулише слушни нерв преко постављене 

електроде у пужницу (слика 2). 
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3.  Поремећај артикулације 
 

Као што смо уочили, које ће бити последице услед оштећења слуха на живот и 

комуникацију особе, у великој мери зависи од тежине и времена настанка оштећења, јер 

како је оштећење слуха веће и што је раније наступило, то ће тешкоће у комуникацији 

бити веће. Упоредо са развојем слуха и говор важи за један од најважнијих људских 

сегмената потребних за правилан развој и функционисање. Због тога, уколико је говор 

правилно развијен, човек је у стању да изрази, као и формулише своја осећања, мисли и 

потребе на прави начин. Путем усмене комуникације човек може исказати многе жеље, 

информације, замисли, схватања и искуства и саопштити их другоме. ,,Постоји пет 

говорних система:  

- рецепторни систем,  

- сензорни систем,  

- трансмисиони систем,  

- интеграторски систем и  

- ефекторни систем.  

 

Биолошки модел говорне комуникације састоји се из два дела: аферентни-почиње са увом 

и завршава се централним нервним системом а укључује рецепторнои, сензорни, 

трансмисиони и интеграторни систем, и еферентни део иде обрнутим смером од 

централног нервног система до уста говорника а укључује интеграторни, трансмисиони и 

ефекторни систем. Дете развија гутање, сисање а касније и жвакање, акти неопходни 

приликом храњења. Ако се појаве поремећено функционисање и испади приликом гутања, 

сисања и храњења може нам указивати као рани индикатор за могуће поремећаје 

артикулације.“33 

                                                           
33 Тасић Радица, Кекуш Дивна,Станисављевић Сања, Антић Гордана, ,,Јавноздравствени значај поремећаја 

изговора гласова код деце предшколског узраста“, Сестринска реч,  Висока здравствена школа струковних 

студија, Београд, 2019, стр. 20. 
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Да бисмо разумели шта су то поремећаји артикулације, морамо пре свега схватити шта је 

то артикулација. Кроз историју је било је много разноврсних дефиниција артикулације као 

и артикулацијских поремећаја, који су поседовали бројне називе и објашњења. 

Те дефиниције су се веома често и мењале, као и надопуњавале, уз стално мењање и 

граница тешкоћа и сложености поремећаја, али вероватно да не постоји  дефиниција која 

ће свима на одговарајући  начин обухватит границе ових поремећаја ,,Под артикулацијом, 

односно изговором гласова, подразумевамо одређене покрете говорних органа, као и 

усмерен ток ваздушне струје који су специфични за сваки глас. Сама реч артикулација 

потиче од латинске речи articulatio-articulus и значи изговор, односно образовање и 

изговарање гласова одређеног језика, где најважнију улогу имају говорни органи.“34 

Насупрот нормалном функционисању артикулације, могу настати њени поремећаји. 

Артикулација се исказује покретима говорних органа, а они су задужени за регулацију 

протока ваздушне струје, посебно за  сваки глас. Функционисање артикулације тако 

представља и даје посебан акустички утисак сваком гласу. Самим тим, правилна звучна 

артикулација се састоји од три главна фактора:  

1. ,,квалитет израженог говорног звука;  

2.  положај који заузимају говорни органи при одређеним изговор звука говора;  

3. способност препознавања патолошког говорног звука и његовог разликовања од 

других говорних гласова.“35 

 

Измењен проток ваздушне струје је последица промењене функције говорних органа, а 

што за последицу има артикулациони поремећај. Патолошка артикулација даје измењену 

акустичку слику гласа, као и говора. Свако одступање од ова три правила довешће до 

одређеног поремећаја у артикулацији, што може бити узроковано органским и 

функционалним факторима, тј. узроцима.   

                                                           
34 Поремећаји артикулације, доступно на https://www.logopedtorbica.com/2021/09/08/poremecaji-artikulacije/ 

приступљено 12.07.2022.године 

35 Тања Дмитрић, Мила Веселиновић, Слободан Митровић, ,,Поремећаји артикулације у српском језику код 

деце са патологијом говора“, Мед Прегл. бр.5, Медицински факултет, Нови Сад, 2015, стр. 169. 

https://www.logopedtorbica.com/2021/09/08/poremecaji-artikulacije/
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Самим тим, поремећаји артикулације су веома  различитог типа, који наравно зависи од  

степена оштећења. Код неког детета су такви поремећаји једва приметни, јер су блажег 

типа, могу да опстају током читавог живота, а да притом не изазивају никакве проблеме и 

тешкоће ни детету, а ни средини где се дете налази и живи. Код друге деце су 

артикулациони поремећаји очигледни. Тада иду веома далеко, па је развој комуникације 

између детета и саговорника готово немогућа и неразумљива за читаву околину. 

 

  На пример, јављају се следећи облици артикулационих поремећаја: 

-  ,,Деца погрешно изговарају један или неколико гласова из исте групе нпр: С, З, Ц, 

и/или Ч, Ж, Ш, Ђ, Ћ,  Џ и/или Л, Љ, Р 

- Деца увек праве исте грешке у говору, односне грешке су сталне 

- Деца не могу да артикулишу (моторно произведу) поједини глас/гласове 

- Немају сметње у осталим аспектима језика.“36 

 

На основу ових примера видимо да су артикулацијски поремећаји  такви да долази до 

различитих препрека у говору, па тако говор постаје отежан због грешака у изговору 

гласова што значи да је нарушено моторичкo извођење.  

Услед различитих истраживања динамике у развоју фонолошке структуре матерњег језика 

у свету, а и код нас, на деци у нижим узрастима (3-7 година), закључено је да 

,,артикулација представља континуиран процес, а забележен редослед јављања појединих 

група гласова је следећи: вокали, плозиви, назали, фрикативи, африкати, латерали. 

Познавање релативних фреквенција гласова у језику је важно јер помаже у одређивању 

степена оштећености говора. Са јавно здравственог аспекта поремећаји артикулације код 

деце предшколског узраста су значајни због потенцијалних проблема у социјалној 

интеграцији и психосоцијалном развоју код ове деце.“37  

                                                           
36Дечија психологија, доступно на https://www.decijapsihologija.rs/deca/da-li-dete-ima-fonoloski-poremecaj-ili-

poremecaj-artikulacije-i-kako-ih-razlikovati/ приступљено 12.07.2022.године 

37 Тасић Радица, Кекуш Дивна,Станисављевић Сања, Антић Гордана, ,,Јавноздравствени значај поремећаја 

изговора гласова код деце предшколског узраста“, Сестринска реч,  Висока здравствена школа струковних 

студија, Београд, 2019, стр. 20. 

https://www.decijapsihologija.rs/deca/da-li-dete-ima-fonoloski-poremecaj-ili-poremecaj-artikulacije-i-kako-ih-razlikovati/
https://www.decijapsihologija.rs/deca/da-li-dete-ima-fonoloski-poremecaj-ili-poremecaj-artikulacije-i-kako-ih-razlikovati/
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Оваквим, а и сличним истраживањима се могу пронаћи деца која имају поремећаје 

артикулације у говору. Када је у питању учесталост поремећаја артикулације, он се 

најчешће посматра у односу на гласове (поједине гласове или групе гласова), а потом и на 

узраст и пол. ,,Већина истраживања је показала да је развој артикулације нешто бржи код 

девојчица. Та је разлика значајна између три и пет и по година. Димитрић наводи да су 

артикулациони поремећаји чешћи код дечака (54%), него код девојчица (46%). Број 

грешака у артикулацији опада код оба пола са повећањем узрасне доби. Разлике између 

дечака и девојчица, које постоје у раним фазама развоја говора и учења језика, узрастом 

поступно нестају.“38 

Поред тога, на самом почетку је потребно разликовати фонолошке поремећаје од 

артикулационих поремећаја. Суштинска разлика је заправо у томе што се код фонолошких 

поремећаја, сами поремећаји темеље на језичком нивоу. То значи да је  у основи  проблем 

у организовању и усвајању појединих  гласова у  читав систем гласовних образаца који 

настају због тешкоћа когнитивне природе. Насупрот томе, појам артикулациони поремећај 

обухвата поремећај моторног извођења једног или више гласова. 

У новије се време у циљу напредовања у говору и превазилажењу поремећаја 

артикулације све више деце бива упућено на логопедску терапију, а логопеди и остали 

стручњаци сведоче како велика већина њих тражи помоћ због сметњи изговора. Границе 

тих артикулационих поремећаја су широке, разноврсне, јер постоје и различити 

артикулациони поремећаји који се крећу од готово неприметних поремећаја до већих и 

сложенијих тешкоћа које ометају разумљивост порука, а често негативно утичу на 

смислени ток поруке, па самим тим саговорника доводе до тешкоћа у начину разумевања 

изнете поруке од стране другог саговорника.   

 

 

 

                                                           
38 Говор и глас, доступно на http://erf.untz.ba/web/wp-content/uploads/2018/10/GOVOR-I-GLAS-ABC-1.pdf 

приступљено 12.07.2022.године 

http://erf.untz.ba/web/wp-content/uploads/2018/10/GOVOR-I-GLAS-ABC-1.pdf
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3.1.  Узроци и врсте поремећаја артикулације  

                                                                                                                                                                                                                     

На претходним странама овог рада је већ било речи о поремећају артикулације, као и о 

неким честим облицима и узроцима који настају узроковани истим фактором. Сада ћемо 

детаљније говорити о узроцима поремећаја артикулације који свакако да могу бити веома 

разноврсни. 

Већ смо споменули да узроци могу бити органски. У органске узроке убрајамо следеће: 

- ,,расцепе усне и непца,  

- назалност,  

- остала одступања у грађи артикулатора (одступања у грађи и мобилности усана, 

језика, чељусти и зуби) и губитке слуха.“39  

Поред органских, можемо говорити и о осталим узроцима који једнако као и органски 

могу бити заслужени за поремећај артикулације. ,,У остале спадају: 

-  неспретност артикулатора,  

- лош фонематски слух,  

- лош говорни узор,  

- инфантилни говор,  

- запуштеност,  

- родитељски перфекционизам,  

- билингвизам,  

- заостајање у интелектуалном развоју и  

- некадашњи узроци (агенси који су на изговор деловали у доба његова учења те су 

оставили трајне последице иако више нису присутни).“40 

Међутим, одступања у грађи артикулатора нису таква да морају стриктно проузроковати 

било какве поремећаје изговора. Постоје случајеве где има одступања од поремећаја 

артикулације, јер се покрети артикулатора  више прилагођавају  могућностима појединца, 

                                                           
39 Јурај Малдини, Појавност артикулацијских и фонолошких тешкоћа у деце средње и старије предшколске 

доби, доступно на https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf%3A235/datastream/PDF/view  приступљено 

14.07.2022.године 

40 Исто. 

https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf%3A235/datastream/PDF/view
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па су такве особе кроз процес учење и усвајања говора несвесно прилагодиле рад 

артикулацијских органа  и на тај начин достигле правилан изговор.  Независно од чега су 

узроковани, статистички подаци који се баве обрадом артикулацијских поремећаја 

доказују да ,,20-30% деце предшколског узраста (5-6 година старости) има одступања у 

изговору. Касније у 1. и 2. разреду основног образовања, тај се постотак смањује на 17-

20%. Тај благи пад можемо приписати свести о поремећају која деца у међувремену стичу, 

што доводи до делимичног контролисања тог поремећаја. Управо тај податак охрабрује да 

се са детекцијом и превенцијом поремећаја могу постићи добри резултати.“41 Оно што је 

важно је податак да се  потешкоће услед поремећаја артикулације могу идентификовати 

већ у предшколском узрасту или тек до основношколског узраста. 

 

Поред тога, тешкоће у комуникацији могу имати трајне емоционалне и психолошке 

последице које могу довести до осећања изолованости, усамљености и депресије, а све то 

неповољно утиче на социо-емоционални развој.  

 

У овом раду ћемо издвојити и посебан узрок поремећаја артикулације а то је оштећење 

слуха. ,,Један познати узрок поремећаја артикулације је трајни билатерални благи до 

умерени губитак слуха. Код благог губитка слуха уопште, говорни звуци најтеже за 

откривање су они релативно: 

-  високе фреквенције (2000 до 4000 Хз) и  

- ниске енергије (20 до 30 дБ).  

Ови звуци, укључујући /с/, /ф/ и /х/ су звукови који се касно развијају код деце . Пошто је 

високофреквентни губитак слуха чешћи од губитка слуха ниске фреквенције, ове звукове 

ће тешко разликовати и произвести појединац са благим оштећењем слуха.“42 Као и код 

узрока, постоје различите класификације поремећаја артикулација. На пример, можемо 

говорити о следећим врстама: 

                                                           
41 Јурај Малдини, Појавност артикулацијских и фонолошких тешкоћа у деце средње и старије предшколске 

доби, доступно на https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf%3A235/datastream/PDF/view  приступљено 

14.07.2022.године 

42 Исто. 

https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf%3A235/datastream/PDF/view
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- ,,Специфични поремећаји артикулације:  погрешна артикулација говорних звукова 

код деце са нормалном психофизичким развојем и без абнормалности у структури 

говорног органа. 

- Секундарни поремећаји артикулације: пратећи поремећај, један од симптома 

оштећења интелектуалног или сензорног система. 

- Биомеханички поремећаји артикулације: ослабљена артикулација услед урођених 

малформација говорних органа.“43 

 

Према Међународној класификацији болести ,,специфични поремећај артикулације је 

специфичан развојни поремећај у коме је употреба говорних гласова код детета испод 

очекиваног нивоа за његов умни узраст, уз нормалан ниво језичких способности.  Дакле, 

поремећаји артикулације представљају неправилност, а самим тим и неуспех у изговарању 

неколико гласова у говору.“44 Од свих поремећаја највише се издваја дислалија, као веома 

чест поремећај артикулације. Дислалија представља артикулациони поремећај који се 

може испољавати кроз појаву немогућности и неправилности изговора појединих гласова. 

Јавља се као: 

- омисија  

- супституција  

- дисторзија. 

Сваки од ових типова је специфичан  и другачији.  

- ,,Омисија – нечујна реализација или испуштање гласова или само неких његових 

делова, нпр. дете које није усвојило глас р надоместит ће групу вокал + р продужавањем 

гласова испред или иза поремећеног гласа; па ће реч крава изговарати као каава, а справа 

ће постати спаава. 

                                                           
43Интерактивни алати за учитеље и децу у иницијалном образовању, доступно на  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/5eb2bd46-09a2-4839-b55e-

e01220d8c323/Paket%20resursa%20za%20nastavnike%20u%20inicijalnom%20obrazovanju_RS.pdf  

приступљено 15.07.2022. године 

44Говор и глас, доступно на http://erf.untz.ba/web/wp-content/uploads/2018/10/GOVOR-I-GLAS-ABC-1.pdf 

приступљено 15.07.2022. године 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/5eb2bd46-09a2-4839-b55e-e01220d8c323/Paket%20resursa%20za%20nastavnike%20u%20inicijalnom%20obrazovanju_RS.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/5eb2bd46-09a2-4839-b55e-e01220d8c323/Paket%20resursa%20za%20nastavnike%20u%20inicijalnom%20obrazovanju_RS.pdf
http://erf.untz.ba/web/wp-content/uploads/2018/10/GOVOR-I-GLAS-ABC-1.pdf
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- Супституција - замена гласова – најчешће неразвијеног гласа гласом који већ 

постоји из истог изговорног састава, нпр. замена гласа љ гласом ј – па ће уместо речи 

љубав дете изговарати јубав;  

- Дисторзија - неправилан изговор гласова. Пример кад дете каже: ,,Мама види како 

је најасла вејика тјава“, а мама ће на то ,,Мислиш трава“. На што дете може поновити ,,Да 

мама па то сам и јекао“.“45   

На овим примерима можемо уочити две врсте грешака, а то су омисија и супституција, 

али је код дисторзије или неправилног изговарања гласова случај другачији. Разлог томе 

је што је распон дисторзија велик, па се може кретати од једва неприметног одступања до 

супституције и омисије. 

 

Слика 1. Поремећај артикулације (преузето са https://www.roditelji.me/blog/2019/05/20/govor-

djeteta-je-siromasan-a-razumijevanje-selektivno-o-cemu-se-radi/)  

 ,,Најчешћи типови дисторзија су различите врсте сигматизма (шушкање) међу којима је 

најчешћи интердентални (међузубни) сигматизам. 

- Сигматизам представља поремећај изговора гласова С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Џ, Ћ и Ђ. 

- Ротацизам подразумева поремећај гласа Р. 

- Ламбдацизам је назив за поремећај изговора Л и Љ. 

                                                           
45 Types of Articulation Errors, доступно на 

https://www.handyhandouts.com/pdf/201_TypesofArticulationErrors.pdf приступљено 15.07.2022. године 

https://www.roditelji.me/blog/2019/05/20/govor-djeteta-je-siromasan-a-razumijevanje-selektivno-o-cemu-se-radi/
https://www.roditelji.me/blog/2019/05/20/govor-djeteta-je-siromasan-a-razumijevanje-selektivno-o-cemu-se-radi/
https://www.handyhandouts.com/pdf/201_TypesofArticulationErrors.pdf
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- Капацизам је поремећај изговора гласа К. 

- Гамацизам је поремећај изговора гласа Г. 

- Тетацизам је поремећај изговора гласа Т. 

- Делтацизам је поремећај изговора гласа Д. 

- Тетизам је поремећај када се гласови С, Ц, Ш, Ч, Ћ, и К замењују са гласом Т, и се 

када гласови З, Ж, Џ, Ђ и Г  замењују са Д.“46 

Важно је нагласити да је дислалија поремећај изговора гласова код деце нормалним 

слухом и нормалном инервацијом говорних органа. Поред тога, често се сматрају 

нормалним и интелектуалне способности. Код дислалије долази до неравнотеже између 

когнитивног раста и продукције говорних гласова, који су испод очекиваног нивоа за тај 

ментални узраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Говорно језички поремећаји, доступно на https://www.lingualogos.com/govorno-jezicki-poremecaji/dislalija/ 

приступљено 15.07.2022. године 

https://www.lingualogos.com/govorno-jezicki-poremecaji/dislalija/
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4. Оштећење слуха  и поремећај артикулације као тешкоће 

добре комуникације 
 

У претходним поглављима је било речи о оштећењу слуха и поремећају артикулације. 

Сада можемо говорити о ова два фактора спојено, јер су међусобно повезани и доводе 

један до другога. Доказ за то су нам разлози због којих поремећај комуникације може 

настати. То су следећи фактори: 

 1. поремећаја говора који се манифестује кроз: 

 поремећај артикулације 

 поремећај течности говора 

 поремећај гласа 

2. поремећај језика услед: 

 2.1. језичне форме - језичне разине, која се дели на: 

 фонолошка 

 морфолошка 

 синтактичка 

 2..2 садржај језика (значење) 

 2.3.функције језика 

 3. оштећење слуха која се класификује као 

 3.1 глувоћа 

 3.2 тешка наглувост 

 4. поремећаја централног аудитивног процеса.47 

                                                           
47 Јурај Малдини, Појавност артикулацијских и фонолошких тешкоћа у деце средње и старије предшколске 

доби, доступно на https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf%3A235/datastream/PDF/view  приступљено 

14.07.2022.године 

https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf%3A235/datastream/PDF/view
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Дакле, на основу ових навода уочавамо да и поремећаји артикулације и оштећење слуха 

представљају факторе који доводе до отежане комуникације. 

Говор деце оштећеног слуха често је тешко разумљив широј околини, а поред тога таква 

деца мало владају језиком средине у којој се налазе те сходно томе имају тешкоћа у 

комуницирању, а и у разумевању.  ,,Пад концентрације, успорена меморија и процес 

мишљења доприносе отежаном разумевању говора, нарочито у бучним ситуацијама или 

када је реч о комуникацији са више од једног саговорника. Губитак слуха доводи до 

изолације људи, ремети њихове друштвене активности и повећава осећај инвалидности.“48  

Изолација, одбаченост, осећај неприпадности никако нису повољне ситуације у којима се 

може наћи једно дете, jeр слушање звукова и речи заиста помаже деци да науче да говоре 

и разумеју. Насупрот томе, дете са оштећењем слуха пропушта ове звукове. Ово може 

изазвати проблеме са говором, касније и са читањем, школским успехом и друштвеним 

способностима.  Јасно је да губитак слуха само неповољно може утицати на говор детета. 

Губитак слуха код деце може довести до: 

 Закаснеле говорне и језичке вештине 

 Проблема у учењу у школи 

 Осећају неприпадности услед своје различитости 

 Проблема у склапању пријатељства 

 

Осим последица услед оштећења слуха, до грешке у артикулацији може доћи у 

различитим контекстима (на почетку, у средини или на крају речи, о чему је већ речено у 

раду) или на само једном месту (само на почетку речи). Услед тога, деца са поремећајима 

артикулације често имају благе до умерене дефиците у говору, али иако је тако, већи део 

њиховог говора је разумљив непознатим слушаоцима упркос грешкама. ,,Један познати 

узрок поремећаја артикулације је трајни билатерални благи до умерени губитак слуха. 

Деца са благим оштећењем слуха могу имати значајне користи од појачања слушним 

апаратима. Они такође могу имати користи од логопедске терапије како би исправили 

нетачне звукове у говору. Деца са тешким до дубоким губитком слуха имају озбиљне 

                                                           
48Нинослава Драгутиновић, Фадиљ Еминовић, Радмила Никић, Милосав Адамовић, Некориговано 

оштећење слуха  и депресија код старих особа, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

Београд, 2011, стр. 35. 
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грешке у говору и језичке дефиците, и показују тешкоће у резонанцији које карактеришу 

хиперназални говорни обрасци.“49 Лечење детета са вишеструким сметњама у развоју 

(оштећен слух, поремећај артикулације) може представљати веома сложен и компликован 

систем болести. ,,Америчка академија за педијатрију октобра 1998. је усвојила дефиницију 

која гласи: „Деца са посебним здравственим потребама су она која имају или су са 

повећаним ризиком од хроничног физичког, развојног, понашања или емоционалног 

стања и који такође захтевају здравље и сродне услуге врсте или количине већег од онога 

што захтевају деца уопште” 50 

 

На основу свега изложеног јасно нам је да деца могу имати више инвалидитета или 

сметња у развоју. Деца са различитим здравственим сметњама могу имати различите 

проблеме менталног здравља, а самим тим и неповољан социо-емоционални развој. Код 

такве деце су пристуни различити проблеми, укључујући значајну депресију, поремећај 

пажње, као и опсесивно-компулзивни поремећај.  

 

Међутим, постоји начин на који се особе оштећеног слуха могу споразумевати, а то је уз 

помоћ знаковног језика.  Деца са благим оштећењем слуха могу имати значајне користи од 

појачања слушним апаратима. Они такође могу имати користи од логопедске терапије 

како би исправили нетачне изговоре гласова у говору. ,,Најбољи напредак у комуникацији 

постижу рано имплантирана деца (до друге, најкасније пете године живота) и 

постлингвално оглувели одрасли. Одређен број рано имплантиране глуве деце не успева 

успешно развити говор и усвојити језик. Што је оштећење слуха теже, вид има значајнију 

улогу у комуникацији и спознавању света. Глуве особе, дакле, доминантно перципирају 

говор видом – читањем с уста, при чему им слушање представља значајну помоћ, јер је 

велик део гласова слабо видљив на уснама. Читање с усана врло је тешко када се ради о 

непознатим садржајима, када није могуће погађање из контекста и када у разговору 

суделује више особа. Како бисмо глувој особи олакшали читање с уста, пожељно је да 

говоримо нешто спорије, правећи паузе након логичких целина, пазећи да не стојимо 

                                                           
49 Рsychology articulation disorder, доступно на https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/articulation-

disorder  приступљено 17.07.2022. године 

50 Исто. 

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/articulation-disorder
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/articulation-disorder
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насупрот светлу, и да нисмо удаљени од глуве особе више од 1,5 метра.“51 Све је више 

доказа да једнострани губитак слуха доводи до штетних ефеката на развој говора и језика, 

тешкоћа у образовању, јер деца са тешким до дубоким губитком слуха показују озбиљне 

грешке у говору и језичке дефиците, али је олакшавајућа околност што постоји много 

начина да се слух поправи, говор увежба и на тај начин се побољша комуникација деце са 

својом околином, а најпре са родитељима, васпитачем и својим вршњацима.  

 

Олакшавајућа је околност и то што постоји безброј начина да се открију ученици који 

имају проблема у комуникацији, какав год да је узрок у питању. Често је један од узрока 

такав да доводи управо до поремећаја артикулације, а на правим стручњацима је да то 

благовремено открију.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Рsychology articulation disorder, доступно на https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/articulation-

disorder  приступљено 17.07.2022. године 

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/articulation-disorder
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/articulation-disorder
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5. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

5.1. Формулација проблема 

 

Проблем овог истраживања може се исказати питањем:  

- Да ли постоји утицај поремећаја артикулације  на социо-емоционални развој 

детета?   

Социо-емиционални развој сматра се једним од најважнијих аспеката развоја детета и 

његове добробити. Осим тога, здрав социјални и емоционални развој олакшава 

ангажовање и учешће детета у друштвеним активностима. 

Емоционални развој укључује способност управљања и регулацију емоција, препознавање 

сопствених емоција и других. Он такође подразумева способност да се на одговарајући 

начин изразе сопствени осећаји, као и способност усклађивања са свакодневним 

животним ситуацијама и изазовима. Велики број деце искуси социо-емоционалне 

проблеме и проблеме у понашању због ризичних фактора у вези са њима самима, 

средином или породицом. С обзиром да социо-емоционалне потешкоће имају своје 

порекло већ у раном детињсву, углавном у предшколском узрасту, веома је важно да 

интервенције већ постоје и да се одвијају у тим годинама.  

Уколико деца не владају вештинама у социјалним и емоционалним подручјима, прети им 

опасност да буду искључена и одбачена од стране вршњака, што може довести до 

негативних исхода по ментални и психички развој. 

Истраживања показују да деца која одрастају и живе у ризичним срединама, као и деца са 

сметњама у развоју, имају већу вероватноћу да ће испољити проблеме у понашању. Дете 

на узрасту око шесте године боље препознаје осећања, дете је способно да разликује и 

разуме своја осећања љубави, среће, туге, беса или разочарања. Дете постаје осетљиво у 

поређењу са другима. Похвале га подстичу а кртитике обесхрабрују, почиње себе да 

доживљава кроз своје способности. Претпоставља се да дете са поремећајем артикулације 

постаје свесно свог говорног проблема што утиче на његов социо-емоционални развој. 

Социо-емоционални проблеми и проблеми у понашању могу представљати ризик за 
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појаву озбиљних поремећаја у каснијем животу. Поремећаји различитих аспеката говорно 

језичког развоја у складу са њиховим обимом и врстом имају различите последице на 

социо-емоционални развој детета.  

У последње време у свету и код нас, све је више деце која имају поремећаје у   

артикулацији  гласова.  Као  узроци  истог  се  наводе пасивност, премало физичке 

активности, касно увођење чврсте хране код деце, предуго коришћење цуцле, претерано  

коришћење  мобилних телефона, таблета, лаптопова, као и боравак крај ТВ екрана, а неки 

од органских узрока могу бити кратак френулум, деформитет вилице, зуба, слаба 

покретљивост артикулаторних мишића.. 

Утицај актуелних услова живота и рада, доводи до тога да говор константно трпи 

промене,  што  као  последицу  има  нарушавање  говора  деце  различитог  узраста.       

Већи проблем  је  релативно  касно  препознавање  говорно-језичких  поремећаја,  а  

неретко  и неадекватан третман. Нека од истраживања указују да је говорна патологија код 

деце у сталном порасту. 

Процењује се да у предшколским установама има око 30% деце са поремећајем 

артикулације. У литератури се налази  и податак који говори да је преваленца поремећаја 

артикулације код деце узраста од пет година 24.6%. Овај  податак  забрињава,  посебно  

ако знамо  да  говорно- језички поремећаји  утичу на адаптацију деце на социјалну  

средину,  али и на губљење интересовања  за  школу  у  целини. На адаптацију, као и на 

социо-емоционални развој, поред  многобројних  фактора  утиче  и  говорно-језичка  

развијеност  детета, где од обима и врсте говорног-језичког поремећаја зависи и 

адаптација тог детета. 

Све је више присутних говорно-језичких поремећаја код деце, а најчешћи је поремећај у 

артикулацији гласова, који нарушава разумљивост говора, отежава комуникацију и може 

довести до проблема у социјалном и емоционалном развоју детета. Артикулација означава 

изговор, тј. образовање и изговарање гласова одређеног језика уз помоћ  говорних  органа.  

Артикулациони  поремећај  је  неправилност  или немогућност  изговарања  појединих  

гласова  и  може  се  испољити  у  виду  омисије (изостављање неког гласа, тј. нечујна 
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реализација неког гласа), супституције (замена једног гласа другим из истог изговорног 

састава) и дисторзије, тј. искривљен изговор одређених гласова. 

Особе са артикулационим сметњама без обзира на узраст посматрају се више негативно од 

стране вршњака, при чему се доживљавају као мање интелигенти, мање образовани и 

корисни. Наводи се да дете са оштећењем слуха и поремећајем артикулације мање 

комуницира са вршњацима и има мање другова са којима се игра.  

Уколико се говорни поремећај не отклони, дете може бити несхваћено, издвојено и 

исмејано у свом разреду, што може довести до појаве емоционалних проблема, који могу 

бити озбиљнији од самог говорног поремећаја.  
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5.2. Предмет истраживања 

 

Предмет истраживања је испитивање утицаја оштећења слуха и последичних поремећаја 

артикулације деце на њихов социо-емоционални развој.  Узорак овог  истраживања  је  

пригодан  и  обухвата  децу узраста од 3 до 7 година. Истраживање је реализовано у току 

школске 2021/22.године у ПУ „Маслачак“       у  Сјеници.   

 Кључни појмови истраживања су: Оштећење слуха, поремећај артикулације, социо-

емоционални развој, узраст, адаптација. 

5.3.  Циљ истраживања 

Основни циљ истраживања је утврђивање заступљености поремећаја артикулације код 

деце узраста од 3 до 7 година и утицај истог на социо-емоционални развој детета.  

 Појединачни циљеви су:   

      - колико оштећење слуха утиче на социо-емоционални развој детета,  

      - колико процентуално деца оштећеног слуха имају поремећај артикулације, 

-  утврдити проценат деце са поремећајима артикулације;   

-  утврдити заступљеност поремећаја артикулације код дечака и девојчица;   

-  утврдити  како  су  прихваћена деца са оштећењем слуха и поремећајима  

артикулације  од  стране друге деце и васпитача;  

- утврдити  да  ли  постоји  разлика  у  адаптивном понашању деце  са оштећењем слуха 

и  поремећајима артикулација у односу на децу без поремећаја артикулације;   

-  утврдити  да  ли  постоји  сарадња  васпитача  и  родитеља детета  са  поремећајима  

артикулације.  
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Након спроведеног  истраживања добијени резултати ће се користити у припреми за 

образовно васпитни рад васпитача у раду са децом која имају поремећај  артикулације и за 

писање мастер рада.   

5.4.  Хипотезе истраживања  

Прва  хипотеза  гласи:  Претпоставља се да оштећење слуха има изузетан утицај на социо-

емоционални развој.  

Друга  хипотеза  гласи: Претпоставља се да поремећај  артикулације код деце ране узрасне 

доби, од три до четири године не утиче на социо-емоционални развој детета, као ни на 

адаптацију детета у предшколској установи, док код деце предшколске доби има изузетан 

утицај на социо-емоционални развој.  

Трећа  хипотеза  гласи: Очекује  се  да  ће  заступљеност  поремећаја  артикулације бити 

већа код дечака него код девојчица.   

Четврта  хипотеза  гласи:  Претпоставља се да су деца са оштећењем слуха и поремећајима 

артикулације  у  већини  случајева   лошије  прихваћена  од  стране  вршњака.  

 Пета хипотеза гласа:  Претпоставља се да деца оштећеног слуха имају више тешкоћа у 

адаптивном понашању од деце исте узрасне доби. 

 

5.5. Методе, технике и инструменти истраживања 

 

У  истраживању  је  коришћен  Тест Артикулације (Салиховић и Јунузовић-Жунић, 2009). 

Тест артикулације садржи 50 слика (прилог 1) у којима су заступљени сви гласови нашег 

језика у иницијалној, медијалној и финалној позицији и 10 слика које садрже 

консонантске кластере у различитим позицијама. Деци сам показивала слике, те давала 

вербалну упуту да их именују. Уколико дете не би препознало објекат на слици, 

именовала бих објекат и тражила од детета да понови. Овим тестом сам обухватила 

изговор свих гласова нашег језика. 
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Тест је лако применљив, практичан, при чему се за кратко време добија увид у стање 

гласова. Користећи ове тестове може се изразити проценат и врста оштећених гласова.  

Адаптација и социо-емоционални развој се прати кроз евиденцију васпитно образовног 

рада, белешке васпитача и портфолио детета. 

 

5.6. Оперативни план истраживања 

 

Истраживање је спроведено у школској 2022.години у ПУ „Маслачак“ у Сјеници,   са 

децом узраста од 3 до 7 година. Припреме  за  реализацију  истраживања  су обављене  у  

фебруару месецу 2022.године. Тестирање деце је почело марта месеца 2022.године. 

Праћење деце на крају трећег класификационог периода – април месец. Рад са децом   уз 

примену горе наведеног теста се наставио у мају и јуну месецу. Индивидуални контакт са 

васпитачима и размена информација о напредовању детета се наставила до краја 

истраживања, као и  посета и подршка у раду васпитача са дететом. 
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6.  РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Проучавање развоја говора, као и његовог тока усвајања, даје нам подршку у томе 

развојне феномене и да одређене поремећаје у говору временски лоцирамо, истражимо, 

као и да да упознамо структуру језичког развоја у тежњи  да на основу тога изградимо 

теоријски приступ за отклањање проблема и баријера у говору.  

Полазна основа и први корак у истраживању је био да се утврди заступљеност поремећаја 

артикулације код деце узраста 3-7 година, као и који пол је више захваћен овим 

артикулацијским поремећајем. Узорак истраживања чинило је 24 деце, 7 девојчице (25%) 

и 17 дечака (75%). Већина деце је била стара 6 година (17%). Просечна старост је била 

10,5 година за дечаке и 8,66 година за девојчице.  

Према врсти говорног поремећаја, већина испитаника (54%) имала је дисторзију, 25% је 

имало супституцију, а уочено је и омисију 21%.  

 

Видимо да се дисторзија, као артикулациони поремећај уочава у највећем броју деце, тј. 

процената у односу на остале говорне поремећаје, тј. супституцију и омисију које су 

заступљене у мањем броју. 
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Када је у питању поремећај артикулације у односу на пол деце уочено је да је и код дечака 

и девојчица доминантна дисторзија, потом супституција и на крају омисија, са различитим 

процентуалним вредностима. У групи дечака предшколског узраста доминирао је 

артикулациони поремећај типа дисторзије  29,38%, следе супституција  8,33% и омисија  

4,38%. 

 

У групи девојчица предшколског узраста доминирао је артикулациони поремећај типа 

дисторзије 25,62%, следе супституција  6,53% и омисија  4,02%. Видимо да су разлике у 

полу неприметне. 

У тренутку када је вежбање и терапија стучне помоћи (добијени подаци од васпитача) 

отпочела већина деце (11) била је између 5 и 7 године (49%), 10 деце је било од 4 до 5 

година године (21%), док је најмањи број деце (3) био од 1 до 3 година (10%).  
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На основу истраживања у овом раду модел очекиваног говорног поремећаја код деце  

предшколског узраста у ужем смислу,  у зависности од пола се може приказати на следећи 

начин: 

- Када је у питању популација дечака предшколског узраста подаци показују да се 

говорни поремећај јавља у 51%. То су гласовни поремећаји попут фрикатива, африката 

и латерала и они су заступљени у преко 80%, са доминацијом из фрикатива. Поред 

њих, доминантни су поремећаји из групе гласова: Л, Ч, Ш, Ж, С и З, са присутном 

дисторзијом код једне трећине дечака. 

-  У популацији девојчица  у предшколском узрасту говорни поремећаји су присутни 

46% случајева. Доминатни гласовни поремећаји су из групе фрикатива и африката, а 

посебно се издваја поремећај изговора гласова: Ч, Ш, С, Ц, З и Л, са доминацијом 

дисторзије. 
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У прикупљању података о адаптацији и социо-емоционалном развоју се највише могло 

сазнати кроз белешке васпитача и портфолиа деце. На основу тога уочавамо да су деца са 

оштећењем слуха и њихови родитељи воде другачији живот у односу на децу без сметњи 

у развоју и њихове родитеље. Сметње у развоју могу утицати на све аспекте развоја и 

функционисања деце, али највише утиче на: 

-  самопоуздање 

- осећај неприпадности и  

-  адаптацију која је отежана.  

Као што је и очекивано, квалитет живота детета са оштећењем слуха, било да су га 

процењивали васпитачи или њихови родитељи, био је нижи у свим аспектима у односу на 

квалитет живота њихових вршњака који чују. Сарадња између родитеља деце са 

оштећеним слухом и васпитача је максимална, јер се само на тај начин може помоћи 

детету са оштећеним слухом да се успешно адаптира на дато окружење и вршњаке. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Проучавање процеса оштећења слуха и поремећаја артикулације код деце показало се као 

једно од најважнијих, најкомпликованијих и најинтересантнијих грана лингвистичких и 

медицинских наука. Значај тих проучавања је условљен различитим факторима од којих 

су два нарочито значајна: постојање оштећења или потпуног губитка слуха,  начин на који 

деца уче да говоре и разумеју свој матерњи језик, са једне стране и са друге, примена ових 

увида у тумачењу и решавању различитих и сложених проблема насталих као последица 

поремећаја у развоју слуха и језика а под утицајем деловања различитих фактора у току 

живота. 

Оштећење слуха на раном узрасту представља посебно озбиљну препреку за оптималан 

развој детета. Трајно урођено или рано стечено оштећење слуха може бити веома уско 

повезано са значајним ограничењима у говорно-језичком и когнитивном развоју детета. 

Због тога је ваома важно свој деци обезбедити процену стања слуха на најранијем узрасту 

са циљем ране детекције, дијагностике и адекватне интервенције, али и обезбедити 

ефикасну превенцију оштећења слуха када год је то могуће. 

Социо-емоционални развој се састоји од низа вештина које деца развијају кроз  

комуникацију са другима. С тим у вези, можемо закључити да се личност развија кроз  

неколико фаза током живота. У свакој фази, човек мора да превазиђе психолошки 

конфликт, јер он помаже у формирању сопственог идентитет. Уколико се не постигне 

равнотежа током сваке фазе, последице нас могу пронаћи и стићи касније у животу. 

Пример за то нам је још најмлађи узраст, где беба развија осећај зависности од родитеља 

кроз искуства храњења, неговања и игре.  Уколико такве неге и интеракције изостане, бебе 

можда неће успети да постигне потребан осећај поверења који може негативно утицати на 

касније друштвене односе.  

Самим тим друштвене интеракције добијене током раног детињства помажу у обликовању 

идентитета детета. Показало се да неповољан социјално-емоционални развој утиче на 

ментално здравље, злоупотребу супстанци, агресију, академско постигнуће и уједначен 

радни учинак. Насупрот томе, деца која имају емоционалне тешкоће могу суочавају се са 
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ризиком од неуспеха на многим животним пољима што је већ веома добро научно 

документовано и доказано. 

Решење у превазилажењу таквих препрека се крије у успешном овладавању социјалним 

компетенцијама вршњака које пружа могућност друштвене интеракције са околином и 

олакшава академски и друштвени успех деце и младих. Као једне од препрека истакнутих 

у овом раду су оштећење слуха и поремећај артикулације.  

Најважније чуло за нормално функционирање људи у друштву и свакодневном животу 

јесте слух, јер је са њим повезана и говорно-језичка функција. У овом раду је такође 

речено да оштећење слуха и поремећај артикулације могу настати од најранијег животног 

доба или излагањем факторима ризика као што су бука, трауматске озлиједе задобивене 

током живота. Оно што је данас олакшавајућа околоност јесте да је могуће на време 

открити оштећење слуха, као и различите поремећаје артикулације који се касније могу 

лечити.   

Квалитет живота особа с оштећеним слухом и поремећајем артикулације је нарушена 

уколико се не спречи или не лечи, јер чињеница да се  јавља низ проблема као што су 

неприхваћености и изолованости је итекако тачна.  

Позитивне стране су што се данас итекако може утицати на лечење оштећења слуха, о 

чему је већ било речи, па је тако деци могуће обезбедити да се осећају једнако као и 

остала деца. У свему томе велику улогу игра средина која окружује дете. Родитељи морају 

бити стрпљиви, свесни да ће њихово дете наићи на неке тешкоће, морају бити ту за њега и 

не дозволити да се осети неприхваћеним. У васпитно-образовним установама васпитачи 

сами морају поседовати социјалне компетенције које ће преносити на децу. Морају 

научити децу да су сви исти, да нема разлике и да уколико оне постоје морају се 

поштовати. 

Поред свега тога, веома је важна и едукација средине о начину понашања приликом 

упознавања и комуникације са особом оштећеног слуха, а самим тим се подиже ниво 

свести о проблемима и потребама особа с оштећеним слухом и указује се на које начине 

им се може помоћи како би се смањиле баријере с којима се сусрећу у свакодневном 

животу и раду. 
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