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Сажетак:  

     Специфичне сметње у учењу отежавају савладавање школског градива код ученика али и у 

великој мери утичу и на друге сфере живота особа са специфичним сметњама. Рани показатељи 

специфичних сметњи у учењу јављају се у најранијем детињству и веома је важно да их околина 

рано уочи, како би се на време спречили или барем ублажили, озбиљнији психофизички 

проблеми. 

   Циљеви овог  рада јесу да се прикаже у којој мери утиче недовољна информисаност о 

специфичним сметњама у учењу, како родитеља тако и особа које раде са децом у оквиру вртића и 

школа, на њихов напредак, школски успех и генерално целокупан живот. Такође, да ли ученици са 

специфичним сметњама у учењу заиста постижу ниже резултате у односу на друге ученике, и у 

којој мери на то утичу циљеви који се постављају испред њих, околина, њихово психо-физичко 

стање... Да ли и у којој мери су одбачени од стране својих другара, те на који начин се може 

пружити подршка тим ученицима, као и на који начин се могу едуковати деца о специфичним 

сметњама у учењу како би добила потребне информације о правим могућностима или 

немогућностима њихових другара.  

         Сврха рада је пружити допринос подизању свести о специфичним сметњама у учењу у 

јавности.  

Кључне речи: специфичне сметње у учењу; дислексија; дисграфија; дискалкулија; диспраксија; 

школска деца. 

 

Summary: 

     Specific learning disabilities make it difficult for students to master school material, but they also 

greatly affect other spheres of life of people with specific disabilities. Early indicators of specific learning 

disabilities appear in early childhood and  it is very important that the environment notices them early, in 

order to prevent or at least alleviate more serious psychophysical problems in time. 

The goals of this paper are to show the extent to which lack of information about specific learning 

disabilities, both of parents and people who work with children in kindergartens and schools, affects their 

progress, school success and overall life in general. Also, do students with specific learning disabilities 

really achieve lower results compared to other students, and to what extent is this influenced by the goals 

that are set before them, the environment, their psycho-physical condition... Whether and to what extent 

they are rejected by their friends, and how support can be provided to those students, as well as how 

children can be educated about specific learning disabilities in order to get the necessary information 

about their friends' true abilities or disabilities.  

The purpose of this research is to contribute to raising awareness of specific learning disabilities 

in the public.  

Keywords: specific learning disabiities; dyslexia; dysgrahia; dyscalculia; dyspraxia; school children 
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1. УВОД 

 

1.1 О специфичним сметњама у учењу 
 

Појам специфичних сметњи у учењу одавно је присутан, како у истраживању тако и у 

непосредном образовном раду. Иако се термин користи од 1963.године, да опише озбиљне 

потешкоће и проблеме које су нека деца имала приликом учења, бројне дефиниције 

(настале као резултат сложености самог феномена) често збуњују и отежавају разумевање 

самог проблема (Lenček i sar., 2007). 

      Специфичне сметње у учењу последњих деценија привлаче велику пажњу стручњака 

и истраживача. Један од битних проблема који заокупља пажњу истраживача је питање 

раног откривања поремећаја, јер рана дијагностика омогућава и правовремену 

интервенцију, што даје максималне позитивне ефекте (Обрадовић и сар., 2011). 

 „Специфичне сметње у учењу“, „специфични развојни поремећаји“, као и 

„специфичне сметње развоја“ или „развојна дисхармонија“ представљају опште термине 

којима се дефинише посебна група тешкоћа везаних за детињство, коју карактерише, 

пре свега, успореност или недостатак у сазревању одређених способности или вештина, 

односно одступање од очекиваног, типичног развојног тока. Ове се сметње региструју 

код деце просечних или чак натпросечних интелектуалних потенцијала, те их управо ова 

карактеристика раздваја од оних облика дисхармонија који се јављају код деце са 

сниженим интелектуалним способностима (Илић-Стошовић, 2014) . 

 Феномену специфичних сметњи у учењу код нас се и даље не посвећује довољно 

истраживачке пажње. У нашој средини постоји мало истраживања у овој области и 

превасходно се односе на децу млађег основношколског узраста, а подаци о развоју и 

едукацији деце, која имају ССУ, у транзиционом периоду ка одраслом добу готово и да не 

постоје (Лазаревић, 2019). Такође, истраживачки подаци локалног карактера упућују на 

то да и поред тога што српски језик има трансперентну ортографију, односно свако слово 

кореспондира са једним гласом, поремећаји читања и писања се јављају код значајног 

броја деце и током последњих неколико деценија забележен је евидентан пораст 

поремећаја читања и писања у популацији деце школског узраста (Лазаревић, 2019). 

  Специфичне сметње у учењу које се најчешће јављају код деце школског узраста су: 

дислексија (поремећај читања), дисграфија (поремећај писања) и дисклакулија 

(поремећај у процесу усвајања математике).  Практична искуства показују да само мали 

број деце испољава превасходно тешкоће само у читању или само у писању или само у 

математици. Код већине, у оквиру посебне категорије специфичних сметњи у учењу, 
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варира ниво развијености вештина у односу на аспект области учења. Такође, за сваку 

категорију сметњи у учењу особен је скуп разноврсних карактеристика које се опет 

индивидуално манифестују код сваке особе и могу бити присутне у распону од благих 

до веома тешких симптома, те је веома тешко издвојити симптоме општих 

манифестација сметњи у учењу (Лазаревић и сар.,2019).   

Наставници, а неретко и родитељи, обично истичу успореност и неадекватно 

усвајање графомоторног израза, тешкоће у читању (период непрепознавања слова или 

читања срицањем слова настави се и након првог разреда, а деца са тешкоћом читају 

текст наглас и/или у себи), тешкоће у рачунању  и/или читању и препознавању бројева, 

тешкоће да дете задржи пажњу на задатку, мирно седи, или, да пребаци пажњу са једног 

на други задатак, адекватном брзином. Сметње учења се могу испољити у једном или 

више функционалних подручја укључених у процес учења као што су пажња, памћење, 

визуелна перцепција, разумевање, изражавање, моторика итд. Дете, такође, може 

показивати сметњу у учењу без неког смањења успеха у школи. Сметња једне функције 

може се компензовати одличним резултатима у некој другој области, уз претерано 

улагање енергије и коришћење снаге. Сметње у учењу често имају широки утицај не 

само на учење, већ и на социјалне интеракције, самосталност, испољавање и лични 

развој (Илић-Стошовић, 2014). 

     Упркос повећању општих информација о ученицима са специфичним сметњама у 

учењу, још увек постоје мишљења да се ради о ученицима који нису заинтересовани за 

школу. Такви ученици се често карактеришу као лењи, немарни и незаинтресовани за 

школу, што им знатно смањује шансе за постизање школског успеха, за лични раст и 

развој, и доноси фрустрације како за наставнике и родитеље, тако и за саме ученике.  

Временом  наставници, али и родитељи ученика имају све мања очекивања у вези  

школских постигнућа што додатно оптерећује њихову потребу за комуникацијом и 

идентификацијом са вршњацима. При том, страх од вршњачке неприхваћености постаје 

проблем  који је много већи и дубљи од школског неуспеха. 

Рани показатељи специфичних сметњи у учењу јављају се у најранијем детињству и 

веома је важно да их околина рано уочи, како би се на време спречили или барем 

ублажили, озбиљнији психофизички проблеми. 

    Поред значаја који у процесу дијагностиковања и терапије специфичних сметњи у 

учењу имају логопеди и педагози, подједнако је важно да се што шири круг људи упозна 

са овом све чешћом појавом, како би се што успешније помогло таквој деци у 

савладавању последица до којих доводи овај поремећај, а и да би она што лакше и без 

много стреса овладала школским вештинама. 

         Код деце која имају неку сметњу, већа је вероватноћа да ће искусити више фактора 

ризика од ученика без сметњи (Kovinski i sar. 2001). Они истичу да, чињеница да је степен 

изложености вишеструким факторима, код ове деце, толико велики, да представљају 

велику опасност по квалитет њиховог живота. 
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        Ученици са специфичним сметњама у учењу статистички значајно више осећају 

несигурност у себе и имају тешкоћу да се јасно изразе, у односу на своје вршњаке . 

      Како би се пружила адекватна помоћ особама са специфичним сметњама у учењу, 

како у школским постигнућима тако и у свакодневном животу, веома је важно знати шта 

заправо представљају специфичне сметње у учењу, да особе са специфичним сметњама у 

учењу могу да воде нормалан живот, да могу да се образују у складу са њиховим 

могућностима, да се професионално оспособљавају и да не треба да буду изопштени из 

друштва.  

        Како би свака особа код које је дијагностикована нека од специфичних сметњи у 

учењу достигла свој пуни потенцијал, а смањиле се могуће последице тешкоћа у разним 

доменима живота, неопходна је логопедска интервенција на време.  Да би се то постигло, 

потребно је рано препознавање  код деце што је вероватно и могуће уколико општа 

популација, а посебно учитељи имају развијену свест као и потребна основна знања о 

специфичним сметњама у учењу.  

 

2. Типови специфичних сметњи у учењу 
 

      Свака од сметњи у учењу може се јавити изоловано или, што је чешћи случај, у 

комбинацији са другим сметњама. Такође, треба нагласити да свака од ових сметњи не 

подразумева потпуну немогућност учења. Симптоми могу бити изражени у благој, средњој 

или тежој форми. Деца која испољавају ове сметње у учењу поседују нормалну или 

надпросечну интелигенцију. Ова деца, уз адекватан третман, примену одређених 

модификација и акомодација метода подучавања и провере знања, као и уз континуирану 

подршку вас, родитеља и терапеута, могу сасвим добро, а нека чак и одлично, да уче. 

Њихов хендикеп отежава им учење и показивање знања уобичајеним школским методама. 

      То су нека од оне деце (ако не и сва) за коју се мисли да су лења, немарна и 

незаинтересована. То су деца која су добила или ће, ако се упуте на стручну евалуацију, 

добити дијагнозу: дислексије, дисграфије, дискалкулије, дисфазије, диспраксије или 

поремећаја пажње са или без хиперактивности. 

   2.1 Дислексија 
 

     Дислексија је језички узрокована сметња у учењу. Дислексија подразумева скуп 

симптома који оптерећује људе који имају проблема са oдређеним језичким вештинама, 

посебно читањем. У основи специфичних тешкоћа у читању налази се недовољна 
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развијеност одређених виших психичких функција које заједнички чине функционални 

темељ процеса читања. То су краткорочна слушноговорна меморија, визуелна перцепција, 

визуелно-моторна координација, сукцесивне функције одржавања просторног и 

временског редоследа, просторна оријентација и др(Vlahović-Štetić, 2001).  То је поремећај 

конституцијског порекла који обележавају тешкоће у кодирању појединих речи, а које 

обично одражавају недостатке способности фонолошке обраде. Дислексија се карактерише 

различитим тешкоћама у различитим облицима језика, често укључујући уз проблеме 

читања и озбиљне проблеме у стицању вештине писања .  

      Дислексија је поремећај у учењу читања и поред постојања нормалне интелигенције, 

доброг вида и слуха, систематске обуке, адекватне мотивације и осталих повољних  

едукативних психолошких и социјалних услова. Дислексија представља значајно 

неслагање између стварног (постојећег) и очекиваног нивоа читања у односу на ментални 

узраст (Голубовић, 2000).  Са дислексијом се често испољава и дисграфија (сметње у 

писању) и дискалкулија (сметње у рачунању). 

Дислексија се јавља у најранијем детињству и обично се открива у раном школском добу, 

када дете почиње да савладава вештине читања и писања. Дислексична деца су просечне 

или натпросечне интелигенције, изразито креативна, с развијеним посебним, визуелним, 

стилом мишљења. Одступања у раном развоју детета могу најавити појаву потешкоћа у 

учењу читања. Деца с дислексијом при читању мењају редослед слова или слогова у речи, 

замењују или изостављају нека слова, мењају, додају или изостављају поједине речи. 

Дислексична деца описују да им се при читању речи окрећу у различитим смеровима, да 

слова „играју”, да не могу да ухвате ред, или да се реченице стапају. Рукопис им је често 

неуредан и неразумљив, такође долази до изостављања и замене појединих слова и слогова 

и тешкоћа при изражавању мисли у писаном облику. Дислексично дете је често 

дезоријентисано у времену и простору и не може тачно да одреди временски след 

догађања. Зависно од облика и нивоа дислексије, дете може да има све или само неки од 

наведених симптома. Део њих може се јавити и код одређеног броја деце која немају 

дислексију, што често збуњује родитеље и наставнике. Међутим, симптоми код деце с 

дислексијом су бројнији, јаче изражени и дуго трају. Зато је важно разликовати децу која 

имају пролазне тешкоће у читању и писању, децу која имају трајне тешкоће (дислексија) и 

децу која имају тешкоће у оквиру опште смањених способности. Свакој од наведених 

група треба приступити на прилагођен начин. 

      Ученици са дислексијом могу имати тешкоће и у другим језичким вештинама као што 

су спеловање, писање и говор. Иако је дислексија доживотно стање, њен утицај може бити 

различит у различитим периодима живота. Називамо је сметњом у учењу због тога што 

дислексија може у великој мери отежати академски успех у типичном наставном 

окружењу, али, коришћењем одговарајућих метода подучавања особе са дислексијом  могу 

успешно да уче. 
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    Дислексични поремећај се јавља око седме, а у неким случајевима га је могуће 

дијагностификовати и око шесте године живота. У случају деце која имају виши степен 

интелигенције дислексија може да буде „маскирана“, тако да овај поремећај не буде 

уочљив на узрасту од шест-седам, већ почиње да се увиђа тек на каснијим узрастима од 

девет, или чак десет година. 

     Неки од симптома који се јављају код дислексије су: 

 немогућност запамћивања слова; 

 честе замене вокала унутар речи; 

 замењују слова која су слична по облику; 

 замењују слова која су фонетски слична (б-п, д-т, г-к, м-н итд.); 

 застоји пред почетак речи; 

 читају слово по слово или сецкају на слогове; 

 понављање слова или слога; 

 прескакање кратких речи (везника, предлога…) 

 прескачу слова, речи и редове; 

 непоштовање ортографских правила (зареза, тачке); 

 споро и несигурно читање; 

 неразумевање прочитаног,  због чега имају тешкоће у доношењу закључака; 

 замењује, изоставља и додаје слова и слогове унутар речи (он-не, је-еј, ми-им, брод 

– бород, брада – барада, добар – обар, врата – трава, нови – вино…) 

 

 Тешкоће које се јављају код дислексичних особа се испољавају у дефицитима 

различитих способности  и то у читању,слушању,изговору, оријентацији у врмену и 

простору, писању и финој моторици док се код појединих особа јављају и проблеми са 

памћењем. 



 

6 

 
                                                Слика 1.: Дефицити код дислексије 

 

    

 

 2.2 Дисграфија 
 

 Дисграфија подразумева сметње у рукопису. Постоји више различитих врста 

дисграфије. Неки људи са дисграфијом имају рукопис који је често нечитак а 

обликовање слова је неједнако и неправилно. Други пишу читљиво, али веома споро 

и/или ситно. Када се ове особе врате на писање штампаних слова, што се често дешава, 

њихов рукопис је често насумична мешавима великих и малих слова. У свим 

случајевима дисграфије, писање захтева претеране количине енергије, напора и времена. 

     Дисграфија је поремећај у учењу писања или стицању способности писања и 

поред постојања нормалне интелигнције, доброг вида и слуха, одговарајуће едукације и 

социјалних услова (Голубовић, 1998). 

      Дисграфична деца често имају тешкоће у визуелно-моторној координацији. Пре 

него што да пише, дете у себи јасно види лик или специфични симбол, али чим крене са 

писањем, слика „бледи“ и  „заборавља се“. Такво дете има тешкоће у перципирању 

делова у односу на целину. Деца са графомоторичком дисграфијом имају тешкоће у 

усвајању моторичке формуле слова, цифри и других симбола. Зато су цифре често 

изобличене, недовршене или имају сувишне елементе (Vlahović-Štetić, 2001). 
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     Тешкоће које се јављају код дисграфичних особа се испољавају у дефицитима 

различитих способности  и то концентрације, организације, фине моторике као и 

тешкоће у праћењу на школским часовима. (слика 2)  

 

                                        Слика 2: Дефицити код дисграфије 

     

      Симптоми дисграфије су: 

 недовољно уочавање разлика  између  слова сличних по облику, због чега долази 

до њихове замене; 

 тешкоће са запамћивањем слова; 

 изокретање на супротну страну, изокретање горе-доле; 

 писање с десна у лево „огледалско писмо“; 

 неуредан рукопис 

 текст је лоше постављен у простору, без јасно одређених маргина; 

 редови су уломљени, таласасти и/или силазе косо; 

 речи су између себе стиснуте или је простор између њих неуједначен; 

 честа су исправљања слова доцртавањем делова слова „ретуширана“, 

 слова су угласта, округлине су спљоштене; 

 слова се не надовезују, него се често сударају, једна належу на друга; 

 слова су нескладно велика или јако мала, величина слова варира у дужим речима; 

 слова претежно пише у средњој зони; 

 замењивање сличних слова, како графички тако и фонетски слична слова; 

 уметање и изостављање слова (као и у читању); 

 извртање редоследа слова (као у читању); 

 писање две или више речи заједно. 
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Слике 3 и 4: Примери дисграфичног рукописа 

 

 

 

Шта није дислексија и дисграфија?! 

 

–  Деца која долазе из средине која им не пружа довољну стимулацију за развој 

вештина потребних за стицање способности читања и писања – педагошки 

запуштена деца. 

–  Деца која су у фази почетног читања и писања често била одсутна из школе 

због болести и сама не могу надокнадити пропуштено. 

–  Деца која су “психички одсутна” иако редовно похађају  наставу; узроци могу 

бити различити (емоционалне сметње због ситуације у породици – пресељења, 

развода родитеља… ). 

–  Недовољно “зрела” деца којима је темпо одвијања наставе пребрз, а методички 

поступци не одговарају њиховом когнитивном стилу. 

–  Деца са блажим пасивним или активним поремећајима у понашању – у отпору 

су или агресији и чим се уклони узрок таквог понашања,  резултати у раду су 

бољи. 
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2.3Дискалкулија 
 

Дискалкулија је неспособност концептуализације бројева, односа међу бројевима 

(аритметичких чињеница) и резултата нумеричких операција (процењивање одговора 

нумеричких задатака пре него што се заиста изврши израчунавање). Дискалкулија је, како 

истраживања доказују, распрострањенија од дислексије. Иако неке особе са дискалкулијом 

имају сличне потешкоће са математиком због проблема са праћењем редоследа 

(секвенционирањем) и организацијом, проблеми ових особа потичу од математичког 

језика, математичких концепата и математичких процедура. 

Дискалкулија представља успорено и отежано усвајање математичких знања, што 

значи да су способности рачунања знатно испод очекиваног за узраст. Дефицит је углавном 

у области рачунских радњи сабирања, одузимања, дељења и множења а мање у области 

апстрактних математичких способности које се примењују у алгебри. 

Деца са развојним проблемима у усвајању математике често бивају непрепозната од 

стране родитеља и учитеља те због тога правовремена и адекватна помоћ изостаје. У раду 

су приказано неке од тешкоћа које деца испољавају у математици упркос очуваним 

интелектуалним потенцијалима и подучавању као и могући узроци настанка сметњи 

(Голубовић, 2004). 

Тешкоће које се јављају особа са дискалкулијом се испољавају у дефицитима 

различитих способности  и то код рачунања и бројања а такође се јављају и дефицити на 

пољима оријентације у времену и простору као и проблеми са памћењем. (слика 4)

 
                                                Слика 4: Дефицити код дискалкулије 
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Симптоми дискалкулије: 

 немогућност разумевања концепта основних рачунских операција; 

 неразумевање математичких израза и знакова; 

 тешкоће у сврставању бројева, постављању децимала; 

 знатно касније почињу да се користе бројем; 

 тешкоће раздвајања целине у делове, грађење нових целина; 

 класификација се усваја спорије као и схватање инклузије класа; 

 замена места бројевима нпр. 12-21; 

 оштећена радна меморија. 

 

 

2.4 Дисфазија 
 

Дисфазија је тип сметњи у учењу која примарно погађа језик. Дисфазија је развојни 

језички поремећај, односно поремећај способности да се разуме, структуира и изрази 

језичка мисао. Усвајање језика је значајно отежано упркос нормалној невербалној 

интелигенцији, уредном слуху, одсуству можданог оштећења и постојању стимулативног 

језичког окружења. 

 Развојна дисфазија је језички поремећај, тј. поремећај развоја експресивног (језичко 

изражавање) и развоја рецептивног (језичко разумевање) са патолошким облицима 

испољавања, дисторзијом (оштећењем) и супституцијом (заменом) гласова и речи до 

парафазичног облика, које се не јавља ни у једном стадијуму нормалног говорно - језичког 

развоја и одржава се веома дуго. 

 Развојна дисфазија је говорно растројство, односно растројство дубоке структуре 

језика. Рана дијагноза, диференцијална дијагноза, укључујући и рани индивидуални 

логопедски третман, неопходан су предуслов за постизање добрих резултата (Таскова и 

сар.,2010). 

 Дисфазије се најкраће  дефинишу као језички поремећај који утиче на способност 

производње и разумевања говорног језика. Примарна дисфазија дефинише се као неуспех 

или крајња потешкоћа у употреби језика и говора. У говору се уочавају сметње изговора 

гласова, а оштећење СЖС-а јавља се пре 3. године живота. Секундарна  дисфазија је увек 

стечена, а јавља се услијед повреде мозга након треће године живота када је говор 

оформљен (Slugan, 2020). 
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Дисфазична деца чују добро али при том не могу да схвате смисао онога што чују. 

Она могу имати ограничен речник. Такође, могу имати ограничену примену речника тј. 

могу разумети реч када се користи у једном контексту а да при том не успевају да схвате 

значење када се та реч користи у комбинацији са другом речи или када се та реч налази у 

сложенијим језичким структурама. А када говоре, они имају великих проблема да се изразе 

тако да их други разумеју. Имају тешкоће да се изразе на нивоу речи, фразе, реченице, 

више реченица и/или на нивоу конверзације. Тешкоћа са изражавањем смета им у развоју 

способности коришћења речника који одговара узрасту, концепата и граматике да би 

изразили своје жеље, потребе, мисли и идеје. Овај дефицит је, међутим, ограничен само на 

област језика, јер ова деца у другим областима показују потпуно нормалну интелигенцију. 

У ствари, термин „дисфазичан“ односи се на сву децу која не могу добро да говоре без 

неког видљивог разлога, а логопеди који раде са њима прилично се приближавају веровању 

да је сваки случај дисфазије јединствен. Поремећај може утицати на језичку форму 

(фонологија, морфологија синтакса), језички садржај (семантика) или функцију језика 

(прагматика). Језички поремећај може погодити једну или све области језика и 

комуникације укључујући речник, значење речи, стварање концепата, примену 

граматичких правила, синтаксу и разумевање. Дисфазија није хомоген поремећај. 

Традиционално се овај поремећај дели на рецептивни (разумевање) и експресивни 

(изражавање). Међутим дететове тешкоће не могу се увек сврстати у тако одвојене 

категорије и дете са тешкоћама изражавања може такође имати значајне тешкоће са 

разумевањем. Тешкоће у разумевању и изражавању крећу се од благих до изразитих. 

Дисфазија није статично стање. Проблем се може манифестовати на различите начине како 

дете расте, тако да се промене у језичком профилу у одређеном временском периоду могу 

кретати од релативно малих до заиста значајних. Није необично да нека деца која су на 

раном узрасту имала проблема са развојем језика, развију адекватне језичке вештине без 

дугорочних последица на учење. Са друге стране, последице језичког поремећаја који је 

изгледао излечен, могу на каснијем узрасту утицати на усвајање језичких вештина као што 

су читање и писање, као и математичких вештина. 

 

 

2.5 Диспраксија 
 

Диспраксија је развојни поремећај координације покрета тела.  Диспраксија 

подразумева слабост или незрелост организације покрета тела. То је неуролошко стање а не 

болест, а сами симптоми, код сваког појединца, могу бити изражени у већој или мањој 

мери. Диспраксија се не односи на општу интелигенцију и може се јавити на свим нивоима 

когнитивних способности.  
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Диспраксија погађа планирање онога што треба да се уради и начина на који да се 

то изведе. Повезана је са проблемима перцепције, језика и мишљења. Она често 

коегзистира са другим сметњама у учењу као што су дислексија, дискалкулија и 

дисграфија. Као и све сметње у учењу, диспраксија је доживотно стање. Уз помоћ 

алтернативних метода учења, поновљеног вежбања основних задатака, физикалне и 

говорне терапије, особа са диспраксијом може да научи да функционише и постиже успехе 

самостално.  

Диспраксична деца обично имају тешкоћа када уче да закопчавају дугмад или везују 

пертле, у одржавању равнотеже и баратању лоптом, у преписивању и рукопису. У игри или 

спорту она изгледају „трапаво“. Ова деца често показују специфичне слабости у визуо-

перцептивним вештинама и визуо-моторној координацији, као и приметне проблеме са 

пажњом и организацијом. Диспраксија је још увек мање препозната у односу на 

дислексију, али је преклапање између ова два поремећаја врло велико, тако да отприлике 

половина диспраксичне деце показује дислексичне тешкоће и обрнуто. 

Моторна кординација детета као и фина и груба моторика је знатно испод 

оцекиваног нивоа у односу на узраст детета и његову опсту интелигенцију. Деца са 

диспраксијом заправо не могу ”натерати” своје тело на покрет жељеном брзином, покрети 

се остварују али успорено и несигурно.Диспраксија је сметња или незрелост у 

организовању покета, јавјају се сметње у разумевању информације које примају, као и 

сметње повезивања информација са одговарајућом активношћу. 

У склопу развојне диспраксије јављају се тешкоће у организовању вољних 

усмерених активности у области покрета. Недовоља је јасноћа у извршавњу радње, њене 

целовитости и еластичности. Јављају се синкинезије у некој друго области мисића. Дете 

има нарушен однос између идеје о потребној радњи и непосредног њеног извршавања. 

Диспраксичари имају изражену хипотонију – снижена мишицна снага и издржљивост. 

Деца са диспраксијом имају најчешће потескоће у аудитивној и визуелној 

перцепцији. 

Постоје три типа диспраксије: орална, вербална и моторичка. 

Код особа са диспраксијом се јављају дефицити у организацији, финој и грубој 

моторици,концентрацији, комуникацији као и проблеми на часовима. (слика 5) 
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                  Слика 5: Дефицити код диспраксије 

 

 

 

Код особа са диспраксијом се углавном јављају проблеми у: 

 планирању покрета и свести о простору и око њих; 

 перцепцији; 

 говору; 

 учењу, мишљењу и памћењу: тешкоће у планирању и организовању мисли и 

концентрацији; 

 координацији различитих делова тела; 

 латерализованости; 

 рукопису; 

 концентрацији; 

 краткорочном памћењу и секвенционалним задацима. 
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2.6 Откривање специфичних сметњи у учењу 

 

Специфчне сметње у учењу (ССУ) су већ деценијама добро препознат проблем ка 

коме је усмерен обиман истраживачки рад, као и озбиљни напори да се резултати тог рада 

што боље примене у пракси. Фокусирање на ССУ са тако високим интензитетом делује 

сасвим природно када се осврнемо на процене о њиховој релативно високој учесталости 

или, још више, на оне које говоре о њиховој доминантној заступљености међу другим 

могућним узрочницима тешкоћа детета у школи – по неким налазима, да можда и пуних 

80% случајева школског неуспеха резултирају управо из неког од облика специфчних 

сметњи у учењу (Hudson, 2007). 

Па ипак, још увек се суочавамо са огромним јазом између опсежног корпуса 

података које су нам понудила емпиријска истраживања и развијања стварне компетенције 

у пружању адекватне и правовремене подршке детету које има неку од припадајућих 

форми ових поремећаја. Резултате ове диспропорције свакако препознајемо већ на првом 

кораку практичног суочавања са ССУ – у откривању детета које га има. Корени тешкоћа са 

којима се срећемо при детекцији специфчних сметњи у учењу дубоки су и нимало нови, а 

без сумње најважнији међу њима директно проистичу из недовољног разумевања 

етиологије ССУ. Генерално, иако говоримо да су у питању поремећаји неурокогнитивног 

сазревања који селективно погађају неки од механизама на којима су засновани нормални 

обрасци стицања вештина као што су читање, писање и рачунање, на питања о каквим 

механизмима је реч и каква је њихова неуробиолошка подлога, ми немамо једнозначан 

одговор ( Kovačević i sar., 2010). 

 

Другим речима, као што добро примећује Алм, иако су сви сагласни да суштину 

ССУ представља измењено когнитивно функционисање, усаглашавање око извора и 

природе ових сметњи – односно, онога што се типично назива базичним поремећајем - 

сразмерно је ниско (Alm, 2000). 

 

Процена читања 

 Процена пречиталачких способности 

 

1. ЕLLA test/ Emerging Literacy & Language Assessment (Wiig & Secord, 2006) (слика 6) 
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Слика 6: Ella test  

Овим тестом се код деце процењују: 

 графо-фонемска конверзија; 

 фонолошка свесност ; 

 брзо именовање; 

 фонолошко декодирање; 

 ортографско декодирање;  

 памћење . 

 

 

2. Процена синтаксичке свесности/Листа задатака за испитивање синтаксичке 

свесности (Nikolić, 2009); 

3. Тест за процену усменог говора млађе школске деце – Тестовая методика экспресс 

диагностики устной речи младших школъников (Фотековой, 2000); 

 

ПРОЦЕНА ЧИТАЊА И ПИСАЊА  

•Тест за процену читања – Тродимензионални тест читања – Само један снежни дан и 

Велико невреме у Великој Британији (Kostić, Vladisavljević, & Popović, 1983);  
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•Тест за процену писања - Скала за процену дисграфичности рукописа (Ćordić, Bojanin, & 

Vojnović, 1992).  

 

Процена читања и писања  

 
1. Процена читања  

 

 брзина читања  

  тачност  прочитаног (флуентност)  

 разумевање прочитаног  

 

2. Процена  писања 

 

 графо-моторни и визуелно-спацијални  аспект  писања/дисграфија  

  језички аспект писања /дисортографија (Чолић, 2018). 

 

Тестови 

 
• Формирани су тестови за идентификацију деце суспектне  на дислексију и дисграфију, 

неки од њих су DIBELS – Dinamic Indicators of Basic Early Literacy Skills (Good & Kaminski, 

2003). Процењује се постојање пет есенцијалних  способности  ране писмености и то: 

фонолошка свесност, графо-фонемска конверзија, тачно и течно читање, вокабулар и 

разумевање прочитаног;  

• PELI – Preschool Early Literacy Indicators (Kaminski et al., 2014); 

• у Хрватској, проучава се концепт   ране писмености, а као резултат конструисан  је тест за 

процену ране писмености – PredČip  test ( Kuvač Kraljević & Lenček, 2012).  

• Испитивање способности говора, језика, читања и писања у дјеце (Бјелица & Посокхова, 

2001) (Чолић, 2018) 

 

3. Особености деце са специфичним сметњама у учењу 
 

         Код деце која имају неку сметњу, већа је вероватноћа да ће искусити више фактора 

ризика од ученика без сметњи (Kovinski i sar. 2001). Они истичу да, чињеница да је степен 

изложености вишеструким факторима, код ове деце, толико велики, да представљају 

велику опасност по квалитет њиховог живота. 

        Ученици са специфичним сметњама у учењу статистички значајно више осећају 

несигурност у себе и имају тешкоћу да се јасно изразе, у односу на своје вршњаке . 
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      Школски   успех   представља,   генерално,   важан   предиктор   професионалног  

усмерења,  а  самим  тим  и  каснијег  социоекономског  статуса.  Школско  постигнуће  у  

целини  (оцена  и  знање)  се узима као селекциони критеријум за прелазак на виши ниво 

образовања,  што  може  да  детерминише  ширину  и  специфичност  спектра 

професионалних могућности, чинећи неке изборе више или мање вероватним. Осим тога, 

тешкоће у учењу које се испољавају већ на раном основношколском узрасту обично имају 

тенденцију да перзистирају и касније, током читавог школовања, што често доводи до 

напуштања школе, али и до појаве разних емоционалних и бихејвиоралних поремећаја 

(Bennett et al.,2003; Graziano et al., 2007). 

Идентификован  је  низ  личних  фактора  који  су  повезани  са  академским  успехом,  

међу  којима  се  најчешће  помињу  општа  интелектуална  способност  (Deary  et  al.,  2007),  

карактеристике  личности  (Laidra i sar.,  2007)  и  различите  развојне  способности:  како  

базичне  (Gligorović, 2010),  тако  и  оне  сложеније  (Alloway  &  Archibald,  2008;  Buha  i  

Gligorović, 2015; Gathercole et al., 2006; Gligorović i Buha-Đurović, 2010). Многи аутори се 

слажу око тога да током предвиђања школског успеха треба узети у обзир различите 

факторе јер ниједан од њих није довољан сам за себе (Buha i Gligorović, 2015). 

           Код деце са сметњама у учењу се неретко јављају и: губитак воље, нерадо 

прихватање, одустајање или потпуно одбијање помоћи и вежбања, потиштеност, губитак 

самопоуздања и самопоштовања, повлачење у себе до депресивног или психосоматског 

реаговања, избегавање дружења, хиперкинетично понашање у виду немирлука, губитак 

концентрације, агресивне реакције на провокације и задиркивања. 

Такође може се пореметити и функционисање у социјалном окружењу и то: 

- у породичном кругу - промене става родитеља у односу на дете/ђака до скоро 

презаштићеног („нека се још игра, научиће то у школи“) 

- у вршњачком окружењу - ругање, избегавање, одбацивање 

- у школи - нерадо одлази (одбија, има психосоматске реакције) а наставници 

показују неразумевање или несналажење у пружању помоћи, непрепознавању тешкоћа, 

неистицању (слабо ослањање на позитивне особине и снаге, потенцијале које свако дете 

има). 

3.1 Однос са  вршњацима  
 Бихејвиоралне, емоционалне и социјалне потешкоће су учестале код деце са 

специфичним сметњама у учењу (Lindsay, Dockrell, & Strand, 2007). 

 У питању су две основне категорије психосоцијалних проблема; прва обухвата 

проблеме везане за однос особе према другим особама, према социјалном окружењу, 

институцијама друштва и његовим нормама, што укључује агресију, деликвенцију, 

поремећај противљења и пркоса, злоупотребу супстанци и хиперактивност, док су у 
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другој групи емоционални, когнитивни и телесни проблеми који су више усмерени ка 

самој личности, као што су анксиозност, депресија, повученост, соматске жалбе, 

снижено самопоштовање и поремећаји исхране (Milošević i sar., 2019). 

 Све ово наведено доприноси томе да деца са одређеним специфичним сметњама 

у учењу теже успостављају однос са својим вршњацима, чешће се повлаче у себе и „Свој 

свет“.  Оваква стања су присутнија у школи и током часова због одређених тешкоћа која 

деца са специфичним сметњама у учењу испољавају при усвајању школско градива. 

Неретко се дешава да вршњаци буду агресивни према деци са неком специфичном 

сметњом у учењу, да их називају подругљивим именима, да смишљају шале којима ће 

засмејавати другу децу а тичу се детета које има одређену сметњу у учењу. Овакав 

однос вршањака делује веома  лоше на ученика код којег се испољава одређена тешкоћа 

у учењу. Зато је веома битно упознати децу са терминима специфичнх сметња у учењу, 

могућностима и способностима деце код које постоји одређена сметња у 

учењу,објаснити им да су и ти њихови другари подједанко добри у неким другим 

стварима. 

 

3.2 Наставници и ученици са специфичним сметњама у учењу 
 

 Када се наставницима постави питање о томе да ли је дете које процењују 

„бистро, способно да разуме и повезује ствари“ показало се значајно разликовање 

утиска наставника од стварне дистрибуције опште способности деце (Vučinić i sar., 

2017). 

 Једно од истраживања показује да су наставници били способни да значајно 

разликују децу са ниским од деце са високим интелектуалним потенцијалом и, у односу 

на родитеље (Obradović, 2010), боље препознају интелектуалне потенцијале својих 

ученика. Међутим, када се постави питање колико је деце правилно препознато према 

способностима од стране наставника, показује се да је само тринаесторо деце правилно 

процењено од стране наставника као деца са сниженим општим способностима, док је 

дупло више, чак 26 деце погрешно процењено, јер спадају у категорију нормалне 

интелигенције. Ово је очигледан показатељ склоности наставника да потцене 

способности деце са тешкоћама у учењу (Vučinić i sar. 2017). 

 Ученике с тешкоћама у читању и писању пожељно је пратити појединачно и 

групно, на групном и индивидуалном  нивоу  готово свакодневно, селективно, 

аналитички и доследно поштујући последице оштећења у ученика ( Buljubasić-

Kuzmanović i sar., 2012). 

 У нижим разредима основне школе један  од основних циљева образовања је  

управо свладавање вештинама читања и писања. Дете које показује тешкоће при читању 

и писању нужно је пратити и упутити стручним сарадницима како би се на време 

осигурала терапија. Велик број ученика има почетне тешкоће у читању и писању, које 
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дете уз стручну помоћ може савладати. Дислексија се дијагностикује након другог 

разреда (у доби од 8 или 9 година) код деце код које тешкоће у читању и писању опстају 

упркос учењу и уредним когнитивним капацитетима и након што је већина вршњака 

читање аутоматизовала. Тада тешкоће почињу утицати на дететов академски успех, 

онемогућују му да самостално стиче знања и презентује научено. Дете с дислексијом 

због својих специфичних тешкоћа нема једнаке могућности за стицање знања. Наведене 

тешкоће доводе до тешкоћа у ишчитавању задатка, па ученик не разуме шта се од њега у 

задатку тражи, а у одговорима се често појављују специфичне погрешке као што је 

замена фонолошки сличних гласова ученика ( Buljubasić-Kuzmanović i sar., 2012).  

 Reid и Green(2007) истичу да је важно да се такве грешке не кажњавају. То је и  

једна од битних одредница индивидуализованог  приступа по којем се школује највећи 

број деце с поре мећајем читања и писања. Истраживања су показала да дeо  грешака 

које чине деца с дислексијом чине и деца са  уредно развијеним вештинама читања и 

писања. У ту  групу спадају грешке као што су изостављања дијакритичких знакова или 

правописне грешке ( Buljubasić-Kuzmanović i sar., 2012). 

 Треба имати на уму да у тестовима знања у којима се траже научене чињенице 

такве грешке често не нарушавају тачност одговора. Уопштено је важно раздвојити 

садржај и форму те поступке који вреднују једно односно друго. Како би се детету са 

одређеном специфичномсметњом у учењу  пружила  једнака могућност показивања 

образовних постигнућа, важно је одвојити стечена знања од способности односно 

тешкоћа узрокованих поремећајем. Специфичне тешкоће учења подразумевају да дете 

може да савлада све образовне садржаје, али уз одговарајућу терапију и подршку 

образовног система. Неретко се догађа да уместо примене другачијих  метода рада 

учитељ у раду с дететом са специфичном сметњом у учењу  једноставно смањи 

количину чињеница које дете мора научити (Lenček i sar., 2007). Такав  приступ je 

непримерен за ученика који већ због својих специфичних тешкоћа нема једнаке 

могућности за стицања знања, а располаже когнитивним капацитетима који омогућују 

савладавање свих образовних садржаја (Kelić i sar., 2012). 

 Специфичне тешкоће учења доводе до сниженог самопоштовања, губитка 

мотивације за извршавање школских обавеза, а често и до психосоматских сметњи 

(Prvčić i sar., 2008). Смањивање опсега градива доводи до нових фрустрација и губитка 

мотивације. 

 Оцењивање ученика сa  које обухватају популацију ученика са специфичним 

сметњама у учењу које обухватају разлите језично-говорним тешкоћама (као што су нпр. 

посебне језичке тешкоће, диспраксија, поремећаји течности говора, дислексија, 

дисграфија, дискалкулија) тражи прилагођавање  испитних технологија (начина 

вредновања знања, праћења развоја способности и самог процеса учења) и испитних 

материјала: 

 избегавати велике текстуалне целине (текст поделити у краће одломке); 

 

 обликовати текст ширине новинскога ступца (тј. употребљавати широке 

маргине), за текст који требаученик са дислексијом да прочита  sans serif слова 

(слова без кратких цртица на крајевима); 
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 величина слова треба минимално да буде 14 pt, употребљавати подебљана (bold) 

или истакнута (highlighted) слова; 

 

 избегавати: коса слова (italic) и подвучени текст, подвлачење  наслова или низова 

речи што може узроковати визуелно спајање речи;  

 

 повећати размак између слова и редова те одвајати редове двоструким размаком; 

 

  редове поравнавати на левој страни, избегавати обострано поравнање; 

 поделити текст на мање целине и организовати га помоћу нумеричког набрајања 

у одвојеним редовима, а не у континуираном низу; 

 

 употребљавати мат папир уместо сјајног белог папира (најбоље крем 

или бледожута боја); 

 

 једноставно обликовати страницу; позадинска графика може текст учинити 

тешко читљивим; 

 

 избегавати текстове са  дугачким, вишесложним и зависносложеним реченицама, 

посебно у инверзији (скратити, раздвојити и и семантички поједноставити 

текст) 

 

 у испитном материјалу не захтевати да се ученик изражава семантички и 

синтактички сложеним реченицама, усмено и писмено дати могућност 

допуњавања одговора или заокруживања тачних одговора када речи у 

одговорима који се траже нису међусобно фонолошки сличне, а речи за 

које се претпоставља да ученик не разумије треба додатно појаснити; 

 

 појаснити песничке слике и фигуре у текстовима тешке за разумевање; 

 

  време за решавање писаних задатака продужити за 50% у односу на 

уобичајено( Buljubasić-Kuzmanović i sar., 2012). 

  . 

 

4. Методологија рада 
 

 Многа деца имају опште тешкоће у учењу. Нека деца имају тешкоће 

искључиво у подручју математике, нека деца имају тешкоће у читању или писању. 

Природа тих тешкоћа је различита. Један ученик често греши, други обавља задатак 

исправно, али веома споро, док трећи варира у својој успешности - данас све ради 

исправно, а сутра му ништа не полази за руком. Ипак, има ученика који дуго 

не могу овладати школским вештинама или нису у 
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стању да примене усвојена знања у новим ситуацијама, како у разним 

подручјима математике, тако и у другим школским предметима и 

практичним животним ситуацијама. Немали број деце осећа одбојност и 

страх према свему што “мирише на школско градиво”. 

 Будући да су специфичне тешкоће у учењу присутне код деце са различитим 

нивоом интелектуалног развоја, група ученика неуспешних у савладавању школског 

градива је веома разнолика.  

 Будући да су узроци тешкоћа многобројни, не постоји само једно објашњење 

нити само један пут помоћи. Свако појединачно дете са његовим проблемима је 

јединствени случај који захтева детаљну анализу природе тешкоћа, њихових могућих 

узрока и, на темељу добијених дијагностичких података, планирање индивидуалованог 

терапијског процеса. 

 

4.1 Циљ рада 

 

 Поред значаја који у процесу дијагностиковања и терапије специфичних сметњи у 

учењу имају логопеди и педагози, подједнако је важно да се што шири круг људи упозна 

са овом све чешћом појавом, како би се што успешније помогло таквој деци у 

савладавању последица до којих доводи овај поремећај, а и да би она што лакше и без 

много стреса овладала школским вештинама. 

         Код деце која имају неку сметњу, већа је вероватноћа да ће искусити више фактора 

ризика од ученика без сметњи (Kovinski i sar. 2001). Они истичу да, чињеница да је степен 

изложености вишеструким факторима, код ове деце, толико велики, да представљају 

велику опасност по квалитет њиховог живота. 

        Ученици са специфичним сметњама у учењу статистички значајно више осећају 

несигурност у себе и имају тешкоћу да се јасно изразе, у односу на своје вршњаке . 

      Школски   успех   представља,   генерално,   важан   предиктор   професионалног  

усмерења,  а  самим  тим  и  каснијег  социоекономског  статуса.  Школско  постигнуће  у  

целини  (оцена  и  знање)  се узима као селекциони критеријум за прелазак на виши ниво 

образовања,  што  може  да  детерминише  ширину  и  специфичност  спектра 

професионалних могућности, чинећи неке изборе више или мање вероватним. Осим тога, 

тешкоће у учењу које се испољавају већ на раном основношколском узрасту обично имају 

тенденцију да перзистирају и касније, током читавог школовања, што често доводи до 

напуштања школе, али и до појаве разних емоционалних и бихејвиоралних поремећаја 

(Bennett et al.,2003; Graziano et al., 2007). 

Циљеви овог мастер рада јесу да се прикаже у којој мери утиче недовољна 

информисаност о специфичним сметњама у учењу, како родитеља тако и особа које раде са 
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децом у оквиру вртића и школа, на њихов напредак, школски успех и генерално целокупан 

живот. Такође, да ли ученици са специфичним сметњама у учењу заиста постижу ниже 

резултате у односу на друге ученике, и у којој мери на то утичу циљеви који се постављају 

испред њих, околина, њихово психо-физичко стање...  

Да ли и у којој мери су одбачени од стране својих другара, те на који начин се може 

пружити подршка тим ученицима, као и на који начин се могу едуковати деца о 

специфичним сметњама у учењу како би добила потребне информације о правим 

могућностима или немогућностима њихових другара.  

         Сврха рада је пружити допринос подизању свести о специфичним сметњама у учењу у 

јавности.  

   Како би се пружила адекватна помоћ особама са специфичним сметњама у учењу, како у 

школским постигнућима тако и у свакодневном животу, веома је важно знати шта заправо 

представљају специфичне сметње у учењу, да особе са специфичним сметњама у учењу 

могу да воде нормалан живот, да могу да се образују у складу са њиховим могућностима, 

да се професионално оспособљавају и да не треба да буду изопштени из друштва.  

 

4.2 Хипотезе рада 

 

 Недовољна информисаност о специфичним сметњама у учењу доприноси каснијем 

дијагностиковању сметњи у учењу; 

 Ученици са сметњама  у развоју постижу знатно  лошије резултате у односу на 

друге ученике; 

 Деца са специфичним сметњама у учењу често имају недостатак мотивације; 

 Деца са специфичним сметњама у учењу су често изопштена из друштва. 

 

 

 

5. Преглед истраживања и дискусија 
 

 Специфичне сметње у учењу (ССУ-дислексија, дискалкулија, дисграфија) 

последњих деценија привлаче велики пажњу стручњака и истраживача. Један од битних 

проблема који заокупља пажњу истраживача је питање раног откривања поремећаја, јер 

рана дијагностика омогућава и правовремену интервенцију, што даје  максималне 

позитивне ефекте. 
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У свом раду, аутори Обрадовић, Златић и Вучетић („Специфичне сметње у учењу 

(дислексија, дисграфија и дискалкулија) на предшколском узрасту“, 2011) истраживали 

су у којој мери су васпитачи у предшколским установама  у Србији едуковани за 

детекцију тј. рану идентификацију специфичних сметњи у учењу. За потребе 

истраживања структуриран је скринигг тест према моделу и узору на тестове у другим 

земљама. Тест је дизајниран у облику упитника и примењен је на узорку од 90 

васпитача из Ужица и Горњег Милановца. Резултати показују да су васпитачи упознати 

са појмовним дефиницијама ССУ.  

Када је у питању рана детекција и идентификација развојних проблема, као и 

превенција и рана интервенција, васпитачи нису у довољној мери едуковани за 

адекватан рад (33% васпитача сматра да јесу). Опажање клиничких индикатора ССУ од 

стране васпитача указује да им природа развојних тешкоћа ССУ није блиска. Углавном 

су ове развојне тешкоће препознате искључиво као језички проблем, иако је њихова 

природа знатно шира јер подразумева измењено когнитивно функционисање.  

Такође, налази указују да је врло мали проценат васпитача био у стању да препозна и 

повеже друге индикаторе са ССУ (често инсуфицијентно моторно понашање и радна 

меморија) иако су ти индикатори веома лако видљиви на овим узрастима.  

 

 Правовремено откривање деце са сметњама, рана идентификација основних и 

пратећих развојних проблема, адекватан систем подршке у инклузивним групама, праћено 

је низом слабости, што се пре свега огледа кроз недостатак одговарајућих инструмената, 

који би били у функцији идентификације потреба и планирања подршке. Према проценама 

Америчке асоцијације педијатара, укупна учесталост особа са сметњама и поремећајима, на 

узрасту од 0 до 21 године износи измеÿу 16% и 18% . У извештају канадске комисије за 

емоционалне поремећаје и проблеме у учењу код деце (Commision on Emotional and 

Learning Disorders in Children ) из 1970. године, наводе се подаци истраживања инциденце 

деце са посебним едукативним потребама из више земаља: у Канади она је износила око 

16%, у Великој Британији 14%, у Француској 12-14%, у Сједињеним Државама 10-15%. Уз 

процену да тек око 2.5% ове популације јесте недовољно ментално развијено, ово сугерише 

да око 12% популације у редовној основнојшколи има развојно детерминисана ограничења 

учења и сазревања  (Nikolić, 2011). 

 У нашој земљи не постоје центри за рану интервенцију, а у систему здравствене 

заштите, образовном систему, установама за праћење деце, развојним саветовалиштима  не 

постоји системско решење као ни стандардизована процедура за рано откривање 

различитих сметњи код деце као ни поремећаја у развоју и понашању.  Анализирајући 

доступна искуства стручњака, који се бав овим проблемима у свету,  Илић и Николић 

(2011) дошле су  до закључака да и у развијенијим системима постоје тешкоће када је у 

питању доношење одлука везаних за развојне проблеме и проблеме понашања деце. 

Постоје добро дефинисани услови и начини решавања развојних проблема када су они лако 
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уочљиви, изражени. Но, када се ради о психосоцијалним проблемима, као узроку развојних 

поремећаја или поремећаја понашања, и развијени системи праћења и раног откривања 

ретко располажу валидним подацима и упутствима када упутити дете на даље процене и 

какве врсте процена су потребне, када саветовати родитеље и о којим темама, када 

пажљивије посматрати и пратити децу, када променити тестове за почетну процену стања 

(тзв.скрининг тестови), када само надзирати и претпоставити да је све у реду, а када 

уверавати чланове породице да се деца развијају нормално. 

Илић и Николић (2011) говоре да у систем треба поставити стандарде који нам омогућавају 

проналажење најбољих и најделотворнијих решења којима се задовољавају и 

психосоцијалне потребе родитеља и деце, скраћује време и прилагођава се у ситуацији 

ограничених трошкова,  и да је то могуће  решити применом батерије тестова,  који се 

систематски користе у СједињенимАмеричким државама, а чији је аутор  Frances Page 

Glascoe , која је у свом петнаестогодишњем истраживању поставила овакав концепт. 

PEDS се издваја од других скала и тестова, јер наглашава важност сарадње између 

стручњака и родитеља и води се аргументима: 

≡ Родитељи најбоље познају своју децу; 

≡ Родитељи су примарни носиоци интервенцијских програма намењених деци са развојним 

проблемима и проблемима понашања; 

≡ Вештине процене, испитивања, слушања, размишљања, планирања, саветовања и 

подучавања којима располажу специјални едукатори-рехабилитатори, васпитачи, 

наставници, психолози и здравствени стручњаци, драгоцени су и неопходни како би се 

упутили родитељи да помогну својој деци да се развију на највећем могућем нивоу. 

PEDS / Parents’ Evaluation of Developmental Status ( Родитељска евалуација развоја 

детета) је прецизна и једна од најбржих метода за рану детекцију деце са различитим 

сметњама и поремећајима. Илић и Николић (2011) говоре да би  се применом PEDS и  

PEDS DM  тестова у оквиру развојних саветовалишта, предшколских установа у Републици 

Србији  могао оснажити поступак раног откривања деце са сметњама у развоју и 

понашању. Ово би, ако се и на нашој популацији овај тест покаже као поуздан, био први 

корак у превенцији тешкоћа код деце, које се, на жалост, код нас најчешће открију тек 

приликом поласка у школу. Родитељи би, на овај начин, могли да добију адекватну 

подршку, буду правилно информисани и усмерени у развијању позитивне климе за развој 

детета. Дете би према протоколу праћења и интервенције пролазило индивидуалну 

процену, према којој би био формиран индивидуални развојни план, који би се остваривао 

кроз програме стимулације примерене узрасту и потребама детета у развојним 

саветовалиштима и предшколским установама ( Илић и сар., 2011). 

Аутори Рапаић и сарадници наводе да је проблем детекције, евиденције, праћења и 

усмеравања деце са сметњама у развоју на нашем поднебљу комплексан и до сада није 
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остварена институционализована и стручна повезаност између здравства,  дечје заштите, 

школовања и социјалне заштите. Ови проблеми су довели до: стагнације у раном 

откривању деце ометене у развоју а самим тим и касном укључивању у одговарајуће 

рехабилитационе програме; мале обухваћености деце предшколским 

васпитањем, основношколским васпитањем и образовањем као и професионалним 

оспособљавањем и застоја у развоју мреже институција које се баве децом са одређеним 

сметњама у развоју.  

Они су истраживали на ком узрасту се откривају сметње и тешкоће у дечијем развоју и 

дошли су до закључка да је то углавном на узрасту од седме до десете године,  и то 

најчешће од стране стручне комисије.  

Илић и сарадници (2017)  наводе да рана интервенција и квалитетни предшколски 

програми могу имати позитивне утицаје на угрожени дечји развој, интелектуални и 

емоционални развој и унапређење образовних постигнућа деце. Они наводе да рана 

идентификација детета са сметњама и раније обезбеђена подршка и интервенција, 

представљају већи потенцијал за оптималан развој детета. У свом истраживању наводе да 

је један од најважнијих закључака, везаних за програме ране интервенције, јесте 

краткорочна и дугорочна корист приказана кроз лонгитудиналне студије ране интервенције 

спроведене на Каролини, затим у центру за децу и родитеље у Чикагу  и у вртићу у 

предшколским групама . Резултати студија указују да су деца укључена у ове програме 

имала просечан пораст  коефицијента интелигенције за 6.5 поена, смањење 14% у 

потребама за подршком специјалног образовања касније у детињству, смањење 13% 

понављања разреда, повећане стопе положене матуре и повећане стопе запослености у 

раном одраслом добу.  

Такође, дошли су до закључка да похађање предшколских програма у оквиру 

предшколских установа може имати позитивне ефекте на спремност деце за школу и 

њихово касније академско постигнуће. Овакав закључак произлази из студија које су 

пратиле различите врсте предшколских програма од једнообразних националних 

предшколских програма, преко отворених система који могу имати виши степен 

прилагођавања, до системе који нуде разнолике услуге и програме у оквиру приватне 

праксе.  

Истраживање које се бавило ефектима предшколске праксе на развој деце, 

укључујући и децу са сметњама у развоју, дало је интересантне резултате. Истраживање је 

реализовано у Великој Британији (прва Европска, лонгитудинална студија) са циљем да 

утврди ефекте предшколског образовања на развој деце узраста од 3 до 7 година (у обзир 

су узети фактори везани за карактеристике родитеља, кућно окружење, типове 

предшколских програма, установе које су деца похађала). Студија на узорку од 3000 деце 

показала је позитиван ефекат квалитетне предшколске праксе на интелектуални и 

социјални развој и развој прихватљивог понашања (децу су пратили и у школи, на крају I и 

II разреда)  (Sylva et al., 2004).  
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Ефекти предшколске праксе испитивани су и на нашим просторима. Истраживање 

које је спровео Сабо (2002), на узорку од 333 дечака предшколског узраста, потврдило је 

хипотезу да постоје значајне разлике између група дечака у моторичким способностима 

приликом уписа у основну школу. Резултати овог истраживања упућују на закључак да код 

дечака активности на пољу физичког васпитања имају знатне предности у развоју 

координације, гипкости и равнотеже, када се спроводе од тзв. јасленог и тзв. млађег 

узраста, у односу на облик рада који се спроводи од тзв. најстаријег узраста, до поласка у 

школу (Илић и сар., 2017). 

Програми ране интервенције у које деца изложена ризичним факторима по развој и 

њихове породице могу бити укључени или предшколски програми у којима постоји 

адекватна подршка и стимулација за ову децу могу уклонити факторе ризика и позитивно 

утицати на развој потенцијала детета (Илић и сар., 2017).  Стављањем ризичне деце у 

нискоризичну околину и помагањем породицама у смањивању ризичних психосоцијалних 

фактора (на пример, путем услуга социјалне заштите и едукација за родитеље), раном 

интервенцијом се повећава вероватност успеха у школовању и у каснијем животу ове деце 

(Gomby et al., 1995). 

Сметње које деца испољавају у читању и писању могу да се дијагностикују тек у 

млађем школском узрасту, када почињу значајно да се доводе у везу са школским 

постигнућем . Обрадовић и Крстић  наводе да је генерална идеја заостајања у школском 

постигнућу у бар једној од основних школских вештина, која је диспропорционална 

општим способностима детета, присутна у свим регулативама који се односе на 

дијагностику специфичних сметњи учења. Када је у питању дијагностиковање развојне 

дисграфије, веома је битно извршити процену писања са графомоторног и са 

лингвистичког аспекта. Графомоторни аспект обухвата оцену механизма писања (изглед 

рукописа, деформисана и нечитка слова), док се са лингвистичког аспекта оцењују 

фонолошке, лексичке, граматичке и семантичке способности . Графомоторне дисграфије се 

односе на одређене тешкоће писања проистекле из недовољне развијености финих 

моторичких функција које се испољавају сталним и бројним заменама слова и нечитким и 

нестабилним рукописом, што се не одражава на садржајну и правописну страну рукописа 

(Ćalasan  i sar.,2017). 

Различите врсте тешкоћа захтијевају различите начине праћења, проверавања, 

испитивања и оцењивања. У стручној литератури аутори истичу различите чиниоце који 

утичу на оцењивање зависно од ученика и учитеља/наставника,  затим од  ситуација 

подучавања и учења у различитим контекстима васпитно-образовног процеса као и саме 

наставе (Grgin, 1994; Biasol Babić, 2009; Ivančić, 2010).  

Наиме како би вредновање и оцењивање ученика с тешкоћама испунило своју сврху, треба 

га спроводити унутар курикулума који уважава различитост ученика (2004, Matijević, 

prema Ivančić, 2010 ), јер ученикове способности и потребе утичу на састав, структуру и 

методологију израде и конструкције плана где осим наставника и родитељи, као и 
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заједница, имају важну улогу. У тим развојним смерницама плана наглашавају се 

савремени приступи вредновању и самовредновању ученика, за разлику од 

традиционалних (доминантних).  Иванчић (2010) наглашава како ће формативно 

(савремено и континуирано), за разлику од сумативног вредновања (традиционално, 

повремено, након одређене теме или целине), омогућити бољи увид у напредовање свих 

ученика, а самим тиме и ученика с тешкоћама, а завршна процена и напредовање појединог 

ученика може се исказати у облику извештаја по појединим образовним раздобљима 

(Bezuk-Jakovina i sаr., 2002).  Исто тако, праћење од стране стручног сарадника логопеда, 

који ради индивидуално или у посебним васпитно-образовним групама са ученицима 

(делмична интеграција), има важну улогу везану уз специфичне и неспецифичне 

потешкоће у читању и писању те у праћењу њиховог развоја  (Buljubašić-Kuzmanović i sar., 

2012). 

Тема Оцењивање деце с тешкоћама у читању и писању била је саставни дeо 

пројектних активности спроведених у склопу колегијума  Педагогија деце с тешкоћама у 

развоју ак. год. 2011./2012., на којима су за потребе дипломских радова Дислексија и 

дисграфија (Sulimanec, 2012) и  Праћење и оцењивање ученика с тешкоћама у развоју 

(Užarević, 2012)  те осталих истраживачких тема учествовали и студенти двопредметних 

студија педагогије с Филозофског факултета у .Осијеку. 

У савладавању тешкоћа у читању и писању код испитаних ученика, од којих су 

најучесталије замене графички сличних слова и замене слогова те тешкоће повезивања 

гласова и слогова у речи, не занемарујући ни остале тешкоће, осим логопеда, важни су 

учитељи и наставници, родитељи, али и вршњаци. Комплексан рад са децом која имају 

проблема с читањем и писањем доводи до успеха чак и након једног полугодишта. Надаље, 

код вежби читања и писања важан је начин седења, држање оловке те положај папира, 

прилагођавање наставног материјала те развој осећаја топлине, блискости и љубави јер 

тиме се омогућује и показује вера у дететов напредак и успех (Čudina-Obradović; 

Obradovićm 2003).  Наставници разредне и предметне наставе често се придржавају општих 

педагошких начела при праћењу и оцењивању ученика са тешкоћама у читању и писању. У 

просеку, заједнички гледано, најчешће се то односи на прилагођавање дјететовим 

могућностима, подстицање друштвено-емоционалног развоја, позитивне слике о себи и 

емпатије. Исто тако, и учитељима и наставницима важно је начело позитивног утицаја и 

саме културе школе у којој се деца осећају сигурно, заштићено и прихваћено. У овом 

иистраживању, Буљубашић-Кузмановић и  сар. су кроз  квантитативне и квалитативне 

анализе резултата доказали  да се испитани учитељи и наставници у просеку углавном 

придржавају општих педагошких начела, одредница и критеријума  вредновања који 

детету с тешкоћама у читању и писању пружају једнаке могућности показивања 

образовних постигнућа. Уважавају дете, његове потребе и могућности односно процењују 

се знања и сам процес учења, а вештине нарушене поремећајем се  настоје  развијати . 

Такође, резултати на индивидуалном и групном нивоу показали су да лични и социјални 

развој ученика треба више подстицати, примењивати различите врсте, технике и начине 
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оцењивања ученика те даље радити на јачању наставника и њихових професионалних 

компетенција у раду са децом која имају тешкоће у читању и писању. 

Логопедски рад са ученицима са поремећајима у читању и писању, као важна саставница 

овог рада, спроводи се према индивидуалном програму заснованом на интеракцији одрасле 

особе и детета. Таква интеракција омогућује детету да научи самостално да тражи путеве и 

начине решавања сопствених проблема (Buljubašić-Kuzmanović i sar., 2012) 

. Искуства других аутора о начину праћења и вредновања ученика сa тешкоћама у 

читању и писању (говори се о процесу праћења) углавном се заснивају на сaрадњи 

логопеда и учитеља. Пожељно је ујединити напоре логопеда и психолога те осталих 

стручних сaрадника, као и самог наставника, како би се за логопедску терапију одабрале 

наjдлотворније вежбе те оне вежбе које се складно уклапају у структуру терапије, а 

поспешују развој когнитивних и друштвених вештина (Mettus i sar., 2010). 

Квалитативном и квантитативном анализом Буљубашић и сар (2012). кроз свој рад 

дају преглед специфичних и неспецифичних тешкоћа у читању и писању код ученика од 3. 

до 8. разреда једне основне школе те их приказаују на индивидуалном и групном нивоу 

заснованом на процени стручног сарадника логопеда. Најучесталије тешкоће испитаних 

ученика, не занемарујући ни остале које се јављају у мањем интензитету, односе се на 

замене графички сличних слова и замене слогова те тешкоће повезивања гласова и слогова 

у речи. 

Малогорски-Јуријевић (2014) у свом раду истражује да ли је мотивација учитеља за 

рад с ученицима са специфичним тешкоћама у учењу услов  за стицање и практиковање  

многих професионалних компетенција учитеља везаних за квалитет васпитања  и 

образовања тих ученика. Истраживањем су обухваћене процене учитеља о степену  

задовољености мотива у раду с ученицима са специфичним тешкоћама у учењу који су 

стављени у однос с три критеријума: искуство рада са ученицима са специфичним смтњама 

у учењу,  радни стаж учитеља и рад у предметној односно разредној настави. У 

истраживању се пошло од следећих истраживачких проблема. То су: 

1. утврђивање разлика у процени степена задовољености мотива за рад са 

ученицима са специфичним сметњама у учењу с обзиром на искуство учитеља у раду са 

ученицима са специфичним сметњама у учењу; 

2. утврђивање разлика у процени степена  задовољености мотива за рад са 

ученицима са специфичним сметњама у учењу с обзиром на радни стаж учитеља; 

3. утврђивање разлика у процени степена задовољености мотива за рад са 

ученицима са специфичним сметњама у учењу с обзиром на рад учитеља у разредној 

односно предметној настави. 
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Резултати тестова који су спроведени у сврху провере разлика међу учитељима у 

проценама степена задовољености мотива с обзиром на три анализирана обележја показали 

су да учитеље највише разликује рад у предметној односно разредној настави, следи 

искуство у раду са ученицима са специфичним сметњама у учењу, а најмање их разликује 

радни стаж у школи (Malogorski-Jurijević,2014). 

Школски успех зависи од низа фактора: интелигенције, мотивације, нивоа 

развијености базичних и виших когнитивних функција, црта личности, итд. У 

дефектолошкој пракси се, за процену способности неопходних за усвајање школских знања 

и вештина, најчешће користи Акадија тест развојних способности, са циљем да се 

детектују она деца која имају или би могла испољити сметње у учењу. 

Идентификован  је  низ  личних  фактора  који  су  повезани  са  академским  успехом,  

међу  којима  се  најчешће  помињу  општа  интелектуална  способност  (Deary  et  al.,  

2007),  карактеристике  личности  (Laidra,  Pullmann  &  Allik,  2007)  и  различите  развојне  

способности:  како  базичне  (Глигоровић,  2010),  тако  и  оне  сложеније  (Alloway  &  

Archibald,  2008;  Buha  i  Gligorović, 2015; Gathercole et al., 2006; Gligorović i Buha-Đurović, 

2010). Многи аутори се слажу око тога да током предвиђања школског успеха треба узети у 

обзир различите факторе јер ниједан од њих није довољан сам за себе (Buha i sar., 2015). 

Буха и сар., (2015) утврдили су да анализом  односа  између  развојних  способности  

мерених  Акадија  тестом  и  флудине  интелигенције, општи  успех  на  Акадија  тесту  

високо  корелира  са  скором  на  Равеновим прогресивним матрицама , што указује на то 

да лош успех на Акадија тесту у целини може бити валидан индикатор  нижег  нивоа  

интелектуалног  функционисања.  Но, треба  имати  на  уму  да  код  деце  са  специфичним  

сметњама  у  учењу  могу  постојати  изоловани  дефицити  на  појединим  групама  

субтестова, што ће се свакако одразити и на укупан скор Акадија теста. Из тих разлога, 

анализа појединачних субтестова може дефинисати  правац  размишљања  о  даљој  

процедури  процене  у  циљу  дефинисања узрока лошег успеха на Акадија тесту. С 

обзиром на то да већ сам школски успех (у целини или на појединим наставним 

предметима) може бити индикација и оријентација за проверу развојног статуса детета, 

вредност Акадија теста се посебно огледа у његовој примени на почетку школовања када 

још нису евидентна јасна раслојавања у школском успеху. 

Ризвић (2006) у свом раду наводи да су типични проблеми размишљања код деце са 

смањеном способношћу учења следећи: 

 Везати се за главне ствари без осврта на споредне; 

 Бити флексибилно ''једносмерно дете'' које је круто и види само једно значење, једно 

решење; 

 Видети сличности и разлике; 

 Класификовати и категоризовати; 

 Препознати моделе; 
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 Разумети узрочно-последичне односе; 

 Предвиђати и процењивати; 

 Предвидети поседице; 

 Памтити имена, чињенице, упутства; 

 Организовати; 

 Решавати проблеме; 

 Сумирати и генерализовати од конкретног ка апстрактном; 

 Пребацивати учење из једне ситуације у другу. 

Такође, Ризвић (2006) наводи и  карактеристике детета које има поремећаје у учењу: 

 Непредвидив, недоследан, има лоше дане и добре дане; 

 Слаба концентрација, растрешеност; 

 Веома споро ради, не завршава задатке на време; 

 Непажљив, брзоплет, напише или даје одговор без размишљања; 

 Лоше организован, клупа му је у нереду, лоше радне навике; 

  Има низак праг толеранције, лако одустаје или бурно реагује; 

 Не сналази се у праћењу упутстава, нарочито великог броја упутстава; 

 Веома буквалан; не разлкује шале, игре речима, сарказам, вишеструко значење 

речи; 

 Тешко се држи главних чињеница; износи небитне податке; 

 Не схвата однос између узрока и последице, не може да предвиђа и процењује; 

  Има потешкоћа при примени знања из једне лекције или ситуације на другу; 

 Увек пита ''Шта?? И одређене ствари му се морају понављати; 

 Слаба моторичка координација и контролисање оловке, неуредан рукопис; 

  Спор је и непрецизан кад преписује са табле. 

Ризвић (2006) у свом раду одговара на веома често п итање које се поставља када се 

ради о детету са специфичним сметњама у учењу, а оно гласи: 

 

Ко је то дете?  

 То је интелигентно дете којеможда има слабији  успех у школи; 

 

 То је дете основац које уместо 41 пише 14, затим п уместо д или б и не може да 

запамти редослед слова која чине реч; 

 

 То је дете које чује како пас лаје, како камион труби, али не чује наставника како 

говори;  
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 То је дете које заборавља имена људи, места, ствари, сопствену  адресу и број 

телефона, али се сећа реклама са телевизије;  

 

 То је дете које изгуби домаћи задатак, затури књигу, не зна који је дан или година, 

па чак и годишње доба; 

 

 То је дете које доручак зове ручком, кога збуњује ''јуче'', ''данас'' и ''сутра'', чији 

појам о времену не постоји; 

 

 То је дете чија је соба неуредна , кошуља извучена, пертле одвезане, дете које 

прљавштну упија као магнет; 

 

 То је дете које не гледа куда иде,удара у врата, саплиће се о властите ноге и не гледа 

у особу која му се обраћа;  

 

 То је дете које има проблема да стане у ред, које неће да склони руке са 

дететаиспред себе, које не престаје да прича, које се превише кикоће и најгласније 

смеје; 

 

 То је дете које каже све што му падне на памет;  

 

 То је дете које не може да поднесе да направи и најмању грешку, које експлодира и 

због најмање ситнице, које се искључује усред  разговора; 

 

 То је дете које ће вам рећи ''Брига ме'' или ''Нећу'' , када заправо мисли ''Не знам'', 

које би радије да га зову непослушним него глупим;  

 

 То је дете које не може да замисли ствари  у глави и које не може да визуализује или 

запамти ствари које види; 

 

 То је старије дете које говори неповезано, које застаје и почиње усред реченице или 

мисли и које саставља слова или гласове у говору; 

 

  То је дете које, док чита, наглас прескаче или додаје речи; 

 

 То је дијете које не може да задржи ни једног пријатеља и које се радије игра са 

децом млађом од себе; 

 

 То је стручњак за стратегију у шаху, али не може да разуме загонетку или шалу; 
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 То је дете које зна да прича о животу на Марсу, али не знада  сабере 2+2; 

 

 То је дете које наглавачке жури да уради задатак, први га заврши, а ништа није 

тачно; 

 

 То је дете које неће да иде у школу, и уместо тог измишља стомачне тегобе, 

температуру и главобоље; 

 

  То је дете које зна да сабира и множи, али не зна да одузима  или дели.  Математику 

зна да ради у глави, али не зна да запише; 

 

 То је дете које не зна да следи  упутства; 

 

 То је дете које не знада понови оно што је управо речено; 

 

 То је дете које памти оно што чује, али не и оно што види. 

 

Деца са специфичним сметњама у учењу показују и позитивне али и негативне 

карактеристике као и облике понашања. У свом раду Ризвић (2006) описује које су то 

карактеристике и облии понашања у односу на друге људе који се јављају код деце са 

специфичним сметњама у учењу. Он наводи да деца са поремећајем недостатка пажње или 

поремећајем хиперактивног недостатком пажње, а често и деца са поремећајем у учењу се 

понашају на начине који иритирају, исцрпљују, поражвају њихове родитеље, њихове 

наставнике и друге, којим иритирају, исцрпљују и поражавају сами себе, који произилазе 

из ‘’стања’’, а не из злочестих умова који по читаву ноћ смишљају како да изнервирају и 

поразе одрасле. Ова деца се осећају ружно у вези самих њих. Ова деца се свакодневно носе 

са критикама (Ризвић, 2006). Родитељи и ученици треба да обрате пажњу на добре ствари и 

похвале их, да би им помогли да се осећају компетентно, да би им помогли да се осећају 

добро. Да се осећају добро у вези њих самих . 

Како би се помогло деци са сецифичним сметњама у учењу, како у савладавању 

школског градива, тако и у функционисању у школи и ван ње, треба направити одређене 

стратегије које ће допринети бољеми лакшем сналажењу ових ученика. 

Ризвић (2006) је у свом раду представио неке од стратегија које би могле да се користе 

у настави  као и у дисциплини ученика са спеифичним сметњама у учењу. 
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НАСТАВА 

 Укажите на везу коју лекција има са стварним животом; 

 

 Користите се техникама причања приче; 

 

 Ходајте по разреду када предајете како бисте одржали ученичку пажњу; 

 

 Користите метод активног учења, рад у малим групама, предмете које деца могу 

додирнути; 

 

 Користите проста , конкретна, јасна упутства; 

  

 Дајте им писмене смернице или сажетак лекције на основу којих могу пратити 

лекцију;  

 

 Прозовите дете именом када му директно постављате питање. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

 Истакнути јасна, кратка правила;  

 

 Доседно их проводити;  

 

 Одвојити ''учињено лоше дело'' од ''ученика''; 

 

 Не употребљавати погрдне називе; 

 

 Не шалити се претерано; 

 

 Разговарати на часу само о садржају лекције и ономе што је конкретно везано за њу; 

 

 Не критиковати пред групом;  

  

 Не обраћати пажњу на благо непримерено понашање, а похвалити свако примерено 

понашање.  

Како би децу са специфичним тешкоћама укључили у рад са групом, односно са 

војим разредом, требало би с придржавати стратегија које су осмишљене са тим циљем. 
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Такоше,треба укључити и дететове вршњаке како се дете не би осећало изопштено, 

обележено, мање вредо од друге деце... Подстицати дете на рад, утицати на све могуће 

начине на његову мотивацију и жељу за радом, помагати му да превазиђе потешкоће и 

проблеме са којима се суочава.  

6. Шта особа са специфичним сметњама у учењу осећа? 
 

Анксиозност или узнемиреност је најчешћи емотивни симптом који наводе одрасле 

особе. Они постају узнемирени због свеприсутне озлојађености и збуњености у школи. Ови 

осећаји су појачани недоследностима специфичне сметње. С обзиром да могу да 

антиципирају неуспех, улазак у нове ситуације може изазвати јаку анксиозност.  Ипак, 

многи наставници и родитељи погрешно интерпретирају то избегавање као лењост. У 

ствари, њихово оклевање да учествују у школским активностима као што је домаћи задатак 

више је везано за узнемиреност и збуњеност него за безвољност (Томанић, 2019). 

Многи емотивни проблеми изазвани некомод специфичних сметњи у учењу настају из 

фрустрације школом или социјалним ситуацијама. У друштвеним истраживањима често је 

примећено да фрустрација производи љутњу или гнев. То се јасно може видети код многих 

особа са специфичним сметњама у учењу. Очигледна мета њиховог гнева требало би да 

буду наставници у школи. Међутим, такође је уобичајено за њих, да празне свој гнев на 

родитељима. Мајке су оне које најчешће осећају њихов бес. Често, дете сузбија свој гнев у 

школи до тачке да постаје екстремно пасивно. А потом, када се нађе у сигурном окружењу 

свога дома, та веома јака осећања избијају на површину и често су усмерена према мајци. 

Оно што је иронично у тој ситуацији је то да је дететово поверење у мајку оно које му 

дозвољава да да одушка свом гневу. То наравно, постаје јако узнемиравајуће и збуњујуће 

за родитеља који очајнички покушава да помогне своме детету (Томанић, 2019). 

Слика о себи коју имају деца са специфичним сметњама у учењу  изгледа да је јако 

рањива на фрустрацију и анксиозност. Ако се деца сусрећу са неуспехом и фрустрацијом, 

она уче да су инфериорна у односу на друге и да њихов напор даје јако слабе резултате. 

Уместо да се осећају моћно и продуктивно, они уче да их њихово окружење контролише. 

Осећају се немоћно и неспособно. 

Депресија је такође честа компликација дислексије. Иако већина дислексичара није 

депресивна, деца са овим видом сметњи у учењу су под већим ризиком од јаких осећања 

туге и бола. Можда због свог ниског самопоуздања, дислексичари се плаше да свој гнев 

усмере према својој околини па га уместо тога усмеравају према самоме себи (Томанић, 

2019). 

Као и било која друга развојна сметња, тако и специфичн сметње у учењу имају  

огроман утицај на дететову породицу. Али, с обзиром на чињеницу да су спцифичне 



 

35 

сметње у учењу невидљиви хендикеп, ови ефекти се често превиђају. Ове сметње  утичу на 

породицу на различите начине. Један од најочигледнијих је ривалство између деце. Дете 

које нема сметње у учењу  често је љубоморно на  дете које их има јер оно добија већину 

родитељске пажње, времена и новца. Иронично, али управо то дете не жели сву ту пажњу. 

Све то повећава вероватноћу да ће се оно односити негативно према успешној деци у 

породици. 

6.1 Како можемо помоћи детету са специфичним сметњама у учењу? 
 

Из интервјуа великог броја одраслих особа са специфичним сметњама  може се видети 

да су неки од њих научили да се успешно носе са својим проблемима у учењу, док други то 

нису успели. Искуства указују на то да, поврх фактора као што су интелигенција и социо-

економски статус, постоје и друге ствари које утичу на њихове  шансе за успех. Прво, у 

раним годинама дететовог живота, неко је био пун подршке и охрабрења. Друго, млади  је 

пронашао област у којој је могао бити успешан. И на крају, успешни људи су развили у 

себи решеност да помажу другима. И родитељи и наставници треба постојано да пружају 

подстицај и подршку. Нажалост, ретко се говори о том важном начину помоћи младима. 

Учитељи и родитељи морају награђивати труд а не само "резултат". За дислексичара би 

оцене требало да буду мање важне од постигнутог напретка (Томанић, 2019). 

Важно је помоћи ученицима да пред себе поставе реалистичне и достижне циљеве. 

Још је важније да дете препозна свој успех и да ужива у њему. Треба пронаћи неку област у 

којој је дете заиста добро и може постићи успех, као што је нпр. спорт, нека врста 

уметности,  било која активност у којој би дете могло да се истакне. 

Специфичне сметње у учењу су  доживотно стање. Уз правилну помоћ људи са овим 

сметњама могу научити да читају и/или пишу добро. 

 Рана идентификација и третман су од кључне важности за помоћ особама са 

сецифичним сметњама у учењу да успеју у школи и у животу.  

Већини људи  потребна је помоћ учитеља, тутора или терапеута обученог у употреби 

мултисензорног, структурисаног језичког приступа. Код ових особа важно је да буду 

подучаване методом који укључује неколико чула (слух, вид, додир) истовремено.  

Многе особе са специфичним сметњама у учењу требају помоћ један на један тако да 

могу да напредују по сопственом темпу. За ученике са специфичним смтњама у учењу од 

помоћи је ако њихов терапеут тесно сарађује са учитељима и наставницима. Школе могу 

применити неке модификације наставе којима би помогле овим ученицима да постигну 

успех. Нпр. ученику се може  дати додатно време да заврши задатке, помоћ при хватању 

белешки и/или одговарајући радни задаци. Наставници могу давати тестове снимљене на 
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траку или дозволити ученику алтернативне видове провере знања. Ученици могу имати 

користи од слушања књига снимљених на траку и од писања помоћу компјутера. 

Ученицима, такође, може бити потребна помоћ у превазилажењу емотивних проблема који 

понекад настају као последица тешкоћа у школи. Стручњаци који се баве менталним 

здрављем могу помоћи ученицима да се носе са својим проблемима. 

Томанић (2019) је у свом приручнику о сметњама у учењу објаснила стратегије за 

помоћ ученицима са сметњама у учењу које могу бити од користи и родитењима и 

наставницима. 

Многим ученицима са сметњама у учењу недостаје мотивација. Мотивација ствара 

енергију и када она постане преслаба, радост и ентузијазам често недостају. То не утиче 

само на одређени предмет у школи, већ на дететову укупну животну ситуацију. Када 

доживљавају мање радости и задовољства, негативни афекти играју главну улогу. Није 

необично да негативне мисли о себи потпуно надвладају. Да бисмо били способни да 

одржимо мотивацију, неопходан је истински осећај успеха. Докле год дете има тај осећај, 

оно је свесно своје компетенције а не само својих ограничења. Жеља да се настави са 

учењем расте. 

Ученици се не развијају нити много уче из сталног неуспеха. Они тако само уче како да 

избегну оно што им је тешко и понижавајуће. Учитељи и родитељи могу много тога да 

ураде да би повећали ниво мотивације. Морате запамтити да су ти ученици често ментално 

крхки и да им је потребно много подизања самопоуздања пре него што ће технике које 

ћемо навести почети да делују. Циљ је помоћи да се развије став „ја то могу“, јер је такав 

став основа за успех. 

Стратегије за побољшавање мотивације (Томанић, 2019):  

 Увек се ослањајте на претходно знање, то значи да заиста треба да разумете где се 

ученик академски налази.   

 

 Потрудите се да препознате и похвалите СВЕ напоре и покушаје ученика да се 

поправи. Пружајте му много вербалних и невербалних подстицаја.  

 

  Омогућите прилике за вршњачко менторство, другарство, развој социјалних 

вештина и заједничко учење кад год се укаже прилика за то.   

 

 Користите графичке организаторе да помогну ученику. 

 

 Пружите непосредан фидбек за рад на задатку, завршавање задатка, солидан труд и 

показано побољшање у свакој прилици.  
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  Подстичите самосталност и у свакој прилици пружите позитиван  фидбек када 

ученик добро ради самостално.   

 

 УВЕК се фокусирајте на дететове способности а НЕ на неспособности.  

 

  Дајте детету прилику да вам пружи повратну информацију, нека вам он/она каже 

зашто мисли да сте задовољни са њим/њом.   

 

 Увек пружајте прилике, током целог дана, у којима ће дете  доживети успех. 

Рад са децом са специфичним сметњама у учењу је углавном веом изазован и 

изискује много рада и труда, сарадње са породицом као и са стручњацима других 

профила који су укључени у рад са овом децом.  

Како би се олакшао рад и деци и учитељима, стручњацима па и родитељима, 

требало би у рад увести одређене врсте акомодација. 

Томанић (2019) је у свом приручнику навела неке врсте акомодација кој могу 

олакшати рад са децом са специфичним сметњама у учењу: 

 Користити диктафон.  

Многи проблеми са материјалом везани су за тешкоће у читању. Диктафон је често 

одлично средство за превазилажење овог проблема. Упутства, приче и одређене 

лекције могу бити снимљени на траку. Ученик може изнова преслушавати снимак 

да би јасно разумео упутства или концепте. Такође, у циљу побољшавања вештине 

читања, ученик може у себи читати речи онако како су оне снимљене на траци. 

 Разјаснити или поједноставити писана упутства. 

 Нека упутства писана су у виду пасуса и садрже много јединица информација. То 

може бити поразно за поједине ученике. Наставник може подвући или истаћи важне 

делове упутства. Прерађивање упутстава, такође, често може бити од помоћи. 

 Приказати мању количину посла.  

Учитељ може вадити стране из радних свезака и материјала да би ученицима који 

постају забринути кад виде колико морају да ураде, презентовали више мањих 

задатака. Ова техника спречава ученика да прегледава читаву радну свеску, текст 

или материјал и да се потом обесхрабри због количине посла који треба да обави. 

Такође, учитељ може смањити обим рада уколико му делује преобимно. 

 Блокирати друге стимулусе.  
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Ако ученика лако ометају визуелни стимулуси на пуном радном листу, може се 

користити празан лист папира да се прекрију делови странице на којима се тренутно 

не ради. Такође се могу користити маркери да би се потпомогло читању, а прозори 

исечени у папиру могу се користити за приказивање појединачних задатака из 

математике. 

 Истакнути битне информације.  

Ако адолесцент може читати текст из уџбеника али има проблем у проналажењу 

битних информација, наставник му их може истакнути коришћењем маркера. 6. 

Лоцирајте место у потрошном материјалу. У потрошном материјалу који захтева 

секвенционално напредовање (као што су радни листови), ученик може исећи доњи 

десни угао страница које су завршене. Када су све завршене странице тако исечене, 

ученик и наставник могу одмах пронаћи страницу коју треба прегледати или 

урадити.  

 Обезбедити додатне активности за вежбање.  

Неки материјали не садрже довољно вежбања, потребних да би се овладало датом 

вештином, ученицима са сметњама у учењу. Учитељи тада морају обезбеђивати 

додатни материјал за вежбање. Препоручене вежбе укључују едукативне игре, 

активности учења са вршњацима, материјале за вежбање самокорекције, 

компјутерске програме или додатне радне листове.  

 Обезбедити речник термина из садржаја. 

 На вишем нивоу, специфични језик делова садржаја захтева пажљиво читање. 

Ученици често имају користи од речника термина везаних за садржај. 

Јеротијевић и сар.(2019) су такође у свом приручнику дале низ савета за рад са 

децом са специфичним сметњама у учењу. У већини случајева, стратегије неће помоћи 

само деци са одређеним сметњама у развоју, већ ће од њих имати користи сви ученици у 

учионици. 

Општа правила (Јеротијевић и сар., 2019): 

 Прихватити чињеницу да одређена сметња постоји. Не признавати ову чињеницу 

значи не признавати особу.  

 

  Концентрисати се на способности које ученик има, а не на његове 

неспособности.  
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 Замолити ученика да  каже ако осећа потребу да му се помогне. 

 

  Учинити да школско окружење буде сигурно за дете.  

 

  Разговарати  директно са учеником са сметњама у развоју као што би и са 

другим ученицима.  

 

 Када се чини да је ученику потребна помоћ питати да ли можете да помогнете. 

Љубазно прихватити и ако каже „не, хвала“.  

 

  Увек планирајти  унапред како би обезбедили приступ.  

 

  Прикупити специфичне информације о сваком детету у учионици укључујући и 

децу са сметњама у развоју .  

 

  По потреби, организовати  појединачне наставне сесије или додатну наставу за 

ученика у специфичним областима где постоји потреба за додатном подршком. 

 

 Консултовати се са стручњацима, и родитељима о томе како се може појачати  

подршка. 

 

7. Закључак 
 

Ученици са специфичним сметњама у учењу нису у стању да на адекватан начин 

одговоре на захтеве са којима су суочени у васпитнообразовном процесу и свакодневно се 

суочавају са бројним проблемима не само у школи, него и у породици (Lazarević, 2018).  

Родитељи и наставници очекују од ових ученика да постигну успех у школи, 

посебно имајући у виду да имају просечну или изнад просечну интелектуалну развијеност, 

па изостанак успеха често приписују конативним особинама личности. Суштина схватања 

неуспеха који је проузрокован конотативним особина личности односи се на то да неуспех 

представља последицу ученичке лењости, недовољне мотивисаности, неправилног односа 

према учењу, незаинтересованости за школски рад и активности на часу (Malinić, 2009). 

С друге стране, неуспех у школи је увек праћен емоционалним доживљајем ученика 

и иницира дуготрајну затворену спрегу негативних интрапсихичких и социјалних 

искустава: осећање несигурности и страха, осећај беспомоћности и ниског селф-концепта, 

негативне реакције околине, додељивање негативних епитета, несхватање, 
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непрепознавање, усамељеност и изолованост, одсуство успеха, као и свеукупан доживљај 

школе као извора непријатних емоција (Lazarević, 2018).  

Свакодневна негативна искуства могу водити ка даљем губитку интересовања и 

мотивације за школу и још већем неуспеху у школи, али и све изразитијим променама у 

понашању ових ученика и могу да утичу на целокупан развој његове личности (Lazarević, 

2018). Налaзи истраживања бројних аутора упућују на то да адолесценти који имају ове 

проблеме напуштају школу (Aldridge & Tuckett, 2005), ређе уписују факултет (Wagner et al., 

2003), ређе добијају посао и у мањој мери су укључени у друштвену заједницу (Armstrong 

et al., 2003) и имају проблем са законом (US Department of Health and Human Services, 

1999). 

Међу првима у нашој средини на ове поремећаје указују аутори Спасенија 

Владисављевић (Vladisavljević, 1986) и Светомир Бојанин (Bojanin, 1986). Међутим, и 

после толико времена у нашој средини и даље су многа питања недовољно разјашњења, а 

као најзначајнија наводимо: и даље немамо податке о њиховој заступљености, као ни јасно 

одређење дијагностичке процедуре, не постоје критеријумски тестови за процену основних 

школских вештина, питања процедуре третмана и образовне политике итд. Посебно треба 

узети у обзир чињеницу да и даље већину сазнања о овим сметњама преузимамо из стране 

литературе, првенствено из енглеског говорног подручја иако се доминација сметњи везује 

за особености датог језика и писма (Lazarević, 2018). Самим тим „постаје лакше схватљив 

затворени круг који ову проблематику већ дуго држи подаље од нивоа разумевања 

успостављеног у неким другим срединама” (Krstić i Obradović, 2012:343). 

У дијагностичкој процедури специфичних сметњи у учењу најзаступљенија су 

четири дијагностичка модела: дискрепанца модел, модел ниског постигнућа, DSM-IV-

модел и свеобухватни когнитивни модел (Proctor & Prevatt, 2003; Sparks & Lovett, 2009; 

Weis & Syke, 2012). У Америци и у скандинавским земљама дијагностичка процедура се 

заснива и на примени критеријумских тестова који су засновани на принципу очекиваних 

исхода за сваки школски степен (семестар или разред) и најчешће су одређени просечним 

узрасним постигнућима. Ако је остварено постигнуће веће од 1,5 до 2 стандардне 

девијације, сматра се да ученик значајно одступа од просека (Obradović i Krstić, 2012). 

Дијагностичка и процедурална пракса упућује на то да се развојне потешкоће које се 

односе на атипичан развојни профил детета препознају нажалост касно, а уобичајено је да 

се специфичне сметње у учењу дијагностикују тек на школском узрасту, дакле у трећем 

разреду. Период пре поласка у школу један је од најважних периода за идентификовање 

специфичних сметњи у учењу код деце, што се се у многим земљама примењује као 

стандардна процедура. На овом узрасту симптоми специфичних сметњи у учењу се 

препознају као неадекватна развијеност предиктора/предвештина читања и писања и 

математичких способности (Лазаревић, 2019) 



 

41 

. Такође, у нашој средини у систему предшколског васпитања и образовања ретко 

постоје логопеди као чланови стручне службе што онемогућава систематско праћење и 

увид у развијеност ових предиктора код деце предшколског узраста. 

. Препознавање специфичних когнитивних дефицита и снага детета, развој 

индивидуалних модела интервенције који се односе на директан рад са дететом, али и 

развијање сарадничких односа са родитељима деце са специфичним сметњама у учењу, као 

и са учитељима/ наставницима и стручним сарадницама неопходни су ради одређивања 

адекватног облика школовања и специфичних стратегија помоћи детету у школи 

(Лазаревић, 2019). 

Тешкоће које имају ови ученици могу се превазићи посебним и упорним вежбама. 

Учитељ/наставник би требало да примењује допунске мере које подразумевају интензивно 

индивидуално праћење од тренутка уочавања проблема. Примена индивидуализованог 

приступа, позитивна очекивања, непрекидно мотивисање само су неке од мера које би 

учитељи/ наставници требало да примењују у раду са овим ученицима. Оваква деца би 

требало да се обучавају постепено, систематски у складу са сопственим могућностима, зато 

што им је потребан другачији темпо и начин рада у почетној фази учења.  

Учитељи/наставници би требало да покажу више емпатије према детету, што ће 

утицати и на формирање таквог става и код њихових вршњака. Потребно је да буду 

стрпљиви; да их храбре, подстичу и хвале и због малог успеха; да стално показују 

разумевање, пажњу; да им дају више прилика да усмено одговарају; да стварају поверење 

код детета и снижавају степен емоционалне напетости; да подстичу групни облик рада; да 

планирају више времена за усвајање нових тема; да користе различите врсте стимулација: 

шеме, скице, графиконе, симболе, боје и друга средства за јачање везе симболичког 

мишљења и графичког представљања; да разрађују вежбе за развој и јачање графомоторике 

(Лазаревић, 2019). 

Коришћење видних, слушних и тактилних стимулуса овим ученицима олакшава 

усвајање знања приликом обраде нових садржаја. Учитељи/ наставници би требало да дају 

предност усменим облицима у подучавању и проверавању знања; да често проверавају да 

ли су ученици разумели садржаје, појмове и дефиниције. 

 За ове ученике није добро ангажовање у активностима као што су: читање наглас 

или писање на табли, пред целим одељењем (осим ако они не изразе жељу). Такође их је 

потребно подстицати да се спонтано изражавају, а посебно је важно подстицати 

самосталност у њиховом раду. Веома је значајно да учитељи/наставници подстичу ученике 

да слободно постављају питања када им нешто није довољно јасно, да подстичу рад у пару 

или малој групи, јер на тај начин унапређују и интеракцију са вршњацима. 

     Упркос повећању општих информација о ученицима са специфичним сметњама у 

учењу, још увек постоје мишљења да се ради о ученицима који нису заинтересовани за 
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школу. Такви ученици се често карактеришу као лењи, немарни и незаинтресовани за 

школу, што им знатно смањује шансе за постизање школског успеха, за лични раст и 

развој, и доноси фрустрације како за наставнике и родитеље, тако и за саме ученике.  

Временом  наставници, али и родитељи ученика имају све мања очекивања у вези  

школских постигнућа што додатно оптерећује њихову потребу за комуникацијом и 

идентификацијом са вршњацима. При том, страх од вршњачке неприхваћености постаје 

проблем  који је много већи и дубљи од школског неуспеха.  

         За прилагођавање темпа и начина рада индивидуалним могућностима ученика, од 

великог значаја и за одабир и примену адекватних, алтернативних и/или 

компензаторних стратегија учења, у циљу постизања оптималног развоја сваког 

ученика, у складу са његовим индивидуалним могућностима, неопходно је 

правовремено препознавање тешкоће од стране предметног наставника.  

 Веома је важно не приписивати лош резултат лењости и нераду ученика, већ 

испитати евентуално присуство поремећаја и правовремено реаговати. Стога је 

неопходна и правилна едукација наставника за препознавање специфичних сметњи у 

учењу код деце (Обрадовић и сар., 2011). 

         Такође,у раду са децом са специфичним сметњама у учењу јевеома битно укључивати 

децу у рад, мотивисатиих за рад и прилагодити школско градиво на начин на који је њима 

једноставније да усвајају  школско градиво. 

 Школски   успех   представља,   генерално,   важан   предиктор   професионалног  

усмерења,  а  самим  тим  и  каснијег  социоекономског  статуса.  Школско  постигнуће  у  

целини  (оцена  и  знање)  се узима као селекциони критеријум за прелазак на виши ниво 

образовања,  што  може  да  детерминише  ширину  и  специфичност  спектра 

професионалних могућности, чинећи неке изборе више или мање вероватним. Осим тога, 

тешкоће у учењу које се испољавају већ на раном основношколском узрасту обично имају 

тенденцију да перзистирају и касније, током читавог школовања, што често доводи до 

напуштања школе, али и до појаве разних емоционалних и бихејвиоралних поремећаја 

(Bennett et al.,2003; Graziano et al., 2007). 

           Код деце са сметњама у учењу се неретко јављају и: губитак воље, нерадо 

прихватање, одустајање или потпуно одбијање помоћи и вежбања, потиштеност, губитак 

самопоуздања и самопоштовања, повлачење у себе до депресивног или психосоматског 

реаговања, избегавање дружења, хиперкинетично понашање у виду немирлука, губитак 

концентрације, агресивне реакције на провокације и задиркивања. 

Такође може се пореметити и функционисање у социјалном окружењу и то: 

- у породичном кругу - промене става родитеља у односу на дете/ђака до скоро 

презаштићеног („нека се још игра, научиће то у школи“) 

- у вршњачком окружењу - ругање, избегавање, одбацивање 
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- у школи - нерадо одлази (одбија, има психосоматске реакције) а наставници показују 

неразумевање или несналажење у пружању помоћи, непрепознавању тешкоћа, 

неистицању (слабо ослањање на позитивне особине и снаге, потенцијале које свако дете 

има). 

   Како би се пружила адекватна помоћ особама са специфичним сметњама у учењу, како у 

школским постигнућима тако и у свакодневном животу, веома је важно знати шта заправо 

представљају специфичне сметње у учењу, да особе са специфичним сметњама у учењу 

могу да воде нормалан живот, да могу да се образују у складу са њиховим могућностима, да 

се професионално оспособљавају и да не треба да буду изопштени из друштва.  

  Како би свака особа код које је дијагностикована нека од специфичних сметњи у учењу 

достигла свој пуни потенцијал, а смањиле се могуће последице тешкоћа у разним доменима 

живота, неопходна је логопедска интервенција на време.  Да би се то постигло, потребно је 

рано препознавање  код деце што је вероватно и могуће уколико општа популација, а 

посебно учитељи имају развијену свест као и потребна основна знања о специфичним 

сметњама у учењу.  
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