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Сажетак 

Циљ овог истраживања је да се утврди степен говорно- језичких тешкоћа код особа са 

интелектуалном ометеношћу (ИО) у домену рецептивног и експресивног говора, као и 

семантике, уз посебан осврт на испитивање разлика у постигнућима у односу на пол, 

календарски узраст, као и на контролну групу коју чине особе типичне популације 

приближног менталног узраста. У исраживању је коришћен метод испитивања, тј. 

интервјуисања, у коме испитивач поставља испитанику унапред припремљена питања, 

отвореног типа. Технике које су коришћене су формулари за процену рецептивног и 

експресивног говора који су преузети из „Протокола за процену едукативних потенцијала 

деце са сметњама у развоју“, Семантички тест којим се испитује познавање значењског 

односа међу речима. Резултатима је утврђено које су тешкоће и у којој мери присутне 

код особа са ИО када је у питању експресивни и рецептивни говор и семантика. За 

приказивање резултата коришћене су мере дескриптивне статистике. На основу 

приказаних резултатa и применом одговарајућих статистичких метода постављене 

хипотезе су или прихваћене или одбачене. Резултати истраживања су показали да је код 

особа са ИО развијенији рецептивни у односу на експресивни говор и да постоје 

статистички значајне разлике када је у питању степен развијености ескпресивног говора 

у односу на узраст особа са ИО. Такође је утврђено да постоје статистички значајне 

разлике у постигнућима на Семантичком тесту између особа са ИО и контролне групе. 

Кључне речи:  

говорно – језичке тешкоће, експресивни говор, рецептивни говор, семантика, особе са ИО 
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Abstract 

The goal of this research is to determine the level of speech and language disorder within the 

population of people with intellectual disabilities, in the domain of receptive and expressive 

speech, as well as semantics, with a special review of differences in achievement when talking 

about gender, age, as well as the control group which is consisted with the typical population 

with the same mental age. For the purpose of this research the method of questioning or 

interviewing was used, where the interviewer asks advance prepared open-ended questions. The 

techniques used wereassessing forms for receptive and expressive speech, taken from,, The 

Protocol for the assessment of educative potentialwith the population of children with 

development issues“, Semantics test which is used for assessment of the knowledge in relation to 

the meaning between words. The resultsdetermine which difficulties occur, and the level of them, 

when talking about people with intellectual disabilities and receptiveand expressive speech and 

semantics. Based on the results of this research and the useof the appropriate statistical 

methods, set hypotheses are either accepted or rejected. The results of the research showed that 

people with intellectual disabilities have more developed receptive speech in regard to 

expressive speech and that statistically significant differences in the level of expressive speech 

are based on age. Also, it was established that there are statistically significant differences in 

achievent on the Statistical test between the people with intellectual disabilities and the control 

group. 

 Key words: 

 speech and language disorder, expressive speech, receptive speech, semantics, intellectual 

disabilities 
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УВОД 
 

Говор представља један од могућих облика комуникације, који подразумева свесну 

делатност између две или више индивидуа, при чему једна од њих формира говорни исказ, 

а друга га прихвата. Природа комуникације са другима, одсликава истовремено начине 

афирмације и постојања личности у свету. Док је сазнајни процес детерминисан пријемом 

и обрадом информација о свету у коме постоји интерперсонална повезаност, говор је израз 

деловања ка том свету. За оба ова процеса, мотивација представља суштинску одредницу 

(Bojanin, 1985). Говор увек представља присуство органског и социјалног фактора, што се 

односи пре свега на соматске структуре (ЦНС, чулни и говорни органи) и утицај 

социјалног поља, који условљава и уобличава говор. Међутим, да би дете развило говор 

као средство комуникације и инструмент сазнања, неопходно је да оно буде мотивисано за 

тај чин. Присуство и степен мотивације, зависиће од квалитета емоционалних односа 

детета и његових најближих (Ajuriaguerra, 1973; Ćordić, Bojanin, 1992). 

Према дефиницији Америчке асоцијације за интелектуалне и развојне поремећаје 

(AAIDD), интелектуална ометеност је: ометеност коју карактеришу значајна ограничења у 

интелектуалном функционисању и адаптивном понашању, која се испољавају у 

концептуалним, социјалним и практичним адаптивним способностима. Ова ометеност 

настаје пре осамнаесте године живота. Потпуно и тачно разумевање интелектуалне 

ометености (ИО)  укључује схватање да се интелектуална ометеност односи на 

специфично функционисање, које почиње у детињству и подразумева различите аспекте 

на које позитивно утиче индивидуализована подршка (Luckasson, 2002). 

Језичке потешкоће су у великој мери доминантне код особа са ИО. Сматра се да је између 

половине и све деце са ИО присутно кашњење језика. Утврђено је да више од 40% деце са 

ИО почиње да говори после 3. године; ова деца не само да имају успорен развој говорне 

продукције, већ и разумевања говора који је њима упућен. Захваљујући томе говорно 

искуство код седмогодишњег детета са ИО траје неколико година краће у односу на 

вршњаке просечне интелигенције, при чему је темпо његовог развитка успорен, а говорна 

активност недовољна (Schalick et al., 2012). 
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I ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

1.ГОВОРНО – ЈЕЗИЧКИ РАЗВОЈ 
  

Развојем говора дете истовремено овладава и значењем (семантиком), граматичком 

конструкцијом (синтаксом) и начином изражавања комуникативне намере (прагматиком 

или употребом) (Golubović, 2012). Развој говора је знатно шири него развој изговора 

гласова, нових речи и граматике. Дете мора научити шта у одређеном тренутку, на 

одређеном месту и у присуству одређених особа може рећи и на који начин. За сваки 

догађај у свакодневном животу постоји прописани след говорних понашања. Развој језика 

стога код деце укључује две различите способности: способност да се говор спонтано 

производи и способност да се разуме говор других људи. 

Разумевање увек претходи говорној прудукцији, што значи да је неопходно да деца 

разумеју неку реч или граматичку конструкцију пре него што почну да је користе. 

Међутим, није увек тако. Говорна продукција може да претходи разумевању, или пак оба 

процеса могу бити толико блиско повезана да се одвијају паралелно. Деца могу да 

производе неку реч или конструкцију без потпуног разумевања (Golubović, 2012). 

Продукција језика означава процес претварања мисли и идеја у језички израз, док 

разумевање представља процес примања и разумевања језичког садржаја.Елементи 

процеса продукције језика су: семантичко, граматичко и фонолошко енкодирање. 

Семантичко енкодирање представља претварање мисли и идеја у систем лексичких 

јединица и термина одређеног језика, граматичко енкодирање је организовање низа 

лексичких јединица према граматичким правилима одређеног језика, док је фонолошко 

енкодирање процес селекције и произвођења фонема које образују језички израз 

(Golubović, 2012). 

На основу теорије о критичном периоду за развој језика,  први језик (матерњи језик) се 

може развити само током ограниченог животног раздобља, између друге године и 

пубертета. Аутор ове теоријеније тврдио да након критичног периода није могуће учити 

друге језике, али говори о чешћим случајевима ,,блокирања учења“ који се иначе не 

јављају ако се други језик научи после десете године живота. Један од његових аргумената 
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за постојање критичног периода за учење језика било је схватање да деца лако и спонтано 

уче да говоре матерњи језик, а да одрастао човек треба да уложи много труда и времена 

да, и уз помоћ савремених метода, овлада неким страним језиком, па чак и онда кад живи 

у тој страној земљи (Lenneberg, 1967). 

Говор се развија и стиче кроз фазе које су међусобно повезане, тако да претходна фаза 

условљава наредну. Треба нагласити да се две функције никада не развијају истим темпом 

и интензитетом, што значи да убрзани развој једне функције успорава динамику развоја 

друге. Указано је на постојање корелације између моторног и језичког развоја што значи 

да је појава говора и језика условљена одређеним степеном анатомо-физиолошке зрелости 

и да поред константности развојног реда, развој одређене функције има флуктуирајући 

ток. Ово објашњава чињеницу да у фонолошком развоју појава одређеног гласа не значи 

одмах и његову активну употребу у речима, слично је и са развојем лексике (Lenneberg, 

1985). 

Језичке потешкоће су у великој мери доминантне код особа са ИО. Сматра се да је између 

половине и све деце са ИО присутно кашњење језика. Утврђено је да више од 40% деце са 

ИО почиње да говори после 3. године; ова деца не само да имају успорен развој говорне 

продукције, већ и разумевања говора који је њима упућен. Захваљујући томе говорно 

искуство код седмогодишњег детета са ИО траје неколико година краће у односу на 

вршњаке просечне интелигенције, при чему је темпо његовог развитка успорен, а говорна 

активност недовољна (Schalick et al., 2012). 

2.ЕТАПЕ УСВАЈАЊА ЈЕЗИКА 
 

2.1.Прелингвистичка фаза 
 

Прелингвистичка фаза обухвата период од крика новорођенчета (фонска фаза) до 

проговарања тј. до свесне употребе прве речи, у просеку од 10. до 12. месеца живота (код 

женске деце нешто раније, него код мушке деце). У том периоду развијају се функције на 

којима ће се говор и језик даље развијати и успоставља се веза између говора, слуха и 

значења речи. Први крик знак је да је дете почело дисати властитим плућима, а настаје 
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тако што ваздух нагло улази и излази из плућа и притом брзо струји преко гласница. Први 

крик је последица рефлексних покрета органа за фонацију. Гласање детета током првог 

месеца живота је рефлексне природе и своди се на плач и различите гласове који настају 

при снажнијем удисању или издисању ваздуха. Као што дете у том периоду свог живота 

чини низ ,,случајних“ покрета рукама, прстима и ногама, тако оно чини насумичне 

покрете говорним органима, односно ларинксом, доњом вилицом, уснама, језиком и 

гласницама, као деловима скелетно-мишићног и мишићног система. Ови покрети су израз 

одређеног степена матурације и унутрашњих подражаја. Плач чини највећи део ране 

фонације, и у почетку су то једини гласови које дете производи, као израз глади, бола, 

страха, протеста. Према Stark–у(1986), у почетку (отприлике осам недеља) плач и гласање 

су рефлексне природе и не јављају се са свесном намером комуницирања. Плач 

перзистира и онда када је говор добро обликован, он интерферира са функцијом говора 

(Ansberry, Carr, 1957).  

У првој години живота детета разликују се две фазе: фаза спонтаног дечјег гласања 

(фонска фаза) и фаза степенастог овладавања гласовима говорне околине (фонско-

фонемска фаза). Ови аутори истичу да треба разликовати једноставно дечје брбљање од 

фонемског учења, између којих постоји и један период ћутања. У првој, фонској фази, 

дете гукањем и брбљањем производи различите гласове или фоне. У другој фази, која 

почиње после деветог месеца, дете почиње уз фонемску продукцију разликовати фонеме, 

тј. несвесно сврставати фоне у фонемске класе (фонско-фонемска фаза) (Jacobson, 1968; 

Hall, 1956, 1988). 

У фонској фази или прелингвалној фази развоја говора дете започиње с развојем првих 

језичких елемената, а то су интонација и ритам матерњег језика (Jacobson, 1968). 

За рану продукцију гласова користи се и термин ,,вокализација“ или фонација. У овој фази 

развоја дете стиче проприоцептивна и аудитивна искуства и обликује сензомоторне везе 

које одговарају различитим гласовима и интонацијама. Ова искуства ће омогућити вољну 

продукцију гласова у фази спонтане фонације и фонемској фази развоја изговора гласова. 

Да би дете дошло у фазу гукања и брбљања потребан је одређен ниво матурације с 

обзиром да у тој фази још није успостављена кортикална контрола (Jacobson, 1968). 
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Већ крајем првог месеца дете обраћа пажњу на звук. Са три до пет месеци оно реагује на 

изненадне шумове и обраћа пажњу на говор. Тада већ почиње и прва вокализација. Са 

шест до осам месеци дете се већ гласно смеје, гуче по неколико гласова у једном даху (н-

а-на). Јављају се и први одвојени слогови (та-та-та). Са девет до 11 месеци дете разуме 

забране ,,но-но“, слуша и имитира звуке своје  околине и све више и више неразумљиво 

брбља. Спонтаним брбљањем се код детета стварају оне сензомоторне асоцијације које су 

му касније потребне за имитацију гласова говорне околине и за усклађивање властитог 

гласовног репертоара с гласовима језика којима се служи околина. Како се успостави 

контрола над неком функцијом гласа, дете је увежбава, прво опонашајући себе, а онда и 

околину. Пред крај прве године живота, главна карактеристика дечјег исказа постају 

варијације у мелодији, ритму и тону гласа, које показују намере које стоје иза тих исказа и 

то су први стварни знаци језичког развитка (Jacobson, 1968). 

Фонско-фонемска фаза представља период овладавања фонемама матерњег језика. Прве 

речи настају комбинацијом оклузива и вокала. Број гласова које дете користи у овим 

речима је мали (Jacobson, 1968). 

 

2.2.Лингвистичка фаза 
 

 Лингвистичка фаза почиње онда када дете први пут свесно употреби прву реч, што је 

само делимично тачно, с обзиром да дете разуме шта му мајка говори много раније (при 

том осмехујући јој се). Са 9 до 12 месеци, дете почиње да имитира говор. Оно већ зна 3 до 

5 речи, које употребљава са значењем. Разуме и одазива се на своје име. Његов лични 

говор је на нивоу неразумљивог брбљања, које је све опсежније и у коме се запажају све 

више разумљиве речи. Са 12 до 17 месеци дете разуме једноставна питања. На захтев 

показује свој нос, око, уво. Вокализација и ехолалија су све богатији. Има активан речник 

од 5 до 6 речи. Употребљава фразу од две речи. Са 18 до 23 месеца дете зна да именује 

један или више предмета (стварних или на слици). Изговара једноставне фразе и реченице, 

зна да одговара на једноставна питања. На крају друге године дете у свом речнику има око 

300 речи. Изговара око 25% консонаната нашег језика, Недостају му обично гласови р, љ, 
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њ, ћ, ч, ђ, џ, с, з, а некада и к и г. Дете прво развија интонационе квалитете говора, његово 

трајање, да би тек касније развило и њихове фонетске карактеристике.  

После друге године живота детета, даљи ток развоја ће зависити од природних 

способности детета, али и од утицаја средине у којој живи. Од друге до четврте године 

дете овладава техником говора и своју пажњу усмерава на говорни садржај, значење речи 

и реченицу. Оно употребљава различите граматичке облике (именице, глаголе, заменице, 

а касније придеве, прилоге, везнике, предлоге). Затим дете улази у фазу потпуне реченице. 

Структура заступљености појединих врста речи тежи повећаној употреби именица и 

глагола, и у тој фази користи све врсте речи. Речник детета се креће од 500 до 1000 речи. 

Већина деце је у стању да изговори све консонанте нашег језика, иако се сматра за 

нормално да је правилно артикулисање гласова још у фази спонтаног развоја и не треба га 

у томе било каквом интервенцијом реметити (Blagojević, 1984). 

 На узрасту од 4 до 5 година дете улази у фазу ,,радозналости“, када се интезивно развија 

сазнање о свету који га окружује, користећи се у великој мери језиком. Након пете године 

живота почињу се развијати одређени аспекти језика, као што је разумевање метафора, 

шала и загонетки, али и интензиван развој нарације. Период ,,стварашатва у језику“ 

настаје нешто пре поласка у школу. По саставу и учесталости употребе појединих речи, 

речник детета се знатно разликује од оног који ће користити касније. Током развоја, 

речник детета ће све више личити на речник одраслих (Blagojević, 1984). 

Како је језик чврсто уређена структура у којој се јединице нижих нивоа комбинују 

формирајући јединице виших нивоа, лингвална фаза у развоју говора и језика састоји се 

од: фонолошког, граматичког, семантичког и прагматског развоја, али и продукције 

(енкодирања) и разумевања језика (декодирања) (Golubović, 2000, 2006, 2007, 2011, 2012). 

 

2.2.1.Артикулациони и фонолошки развoj 

 Развој гласова код детета пролази кроз две психолошки различите фазе: прва фаза 

обухвата спонтано дечје гласање као израз углавном емоција угодности и неугодности без 

кортикалне контроле, док друга обухвата степенасто овладавање гласовима говора језичке 

околине у којој дете живи и повезана је с лингвистичким развојем. За овладавање 
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гласовима околине неопходно је успостављање кортикалне контроле над процесом 

изговора. Овај процес иде од успостављања контроле над мишићима дијафрагме 

(контрола снаге гласа) преко контроле гласнца (висина гласа) до контроле различитих 

артикулационих позиција (изговор различитих секвенци гласова). Стицање фонемског 

система садржи две компоненте: фонацијску и артикулацијску, што значи да нема 

артикулације без фонације. Ови процеси су уско везани уз дететову способност 

перципирања говора околине (Brodbeck & Irwin, 1946). 

Студије перцепције говора показале су да већ врло мала деца (у доби од месец дана) 

перципирају гласове категоријално, као што је то својствено и одраслима. Мала деца чују 

и оне разлике у гласовима на које су одрасли говорници одређеног језика постали 

неосетљиви и реагују на њих. Тај се феномен у когнитивној психологији назива 

категоризацијом и одлика је целокупне перцепције. Дететов вокални тракт не може 

произвести исте фреквенције као вокални тракт одраслог говорника тако да дете мора 

препознати и перцептивно нормализовати говор који чује како би затим могло 

продуктивно поновити тако да врло рано (већ с отприлике шест месеци) деца 

“нормализују" изговор различитих говорника, тј. апстрахују разлике у гласовима које су 

последица разлика у органима за артикулацију гласова различитих говорника. Изгледа да 

она изговорне категорије организују око ,,прототипа“ (идеалних примера) и да већ с 

четири месеца почињу уочавати међумодалитетна слагања у говору (усклађивање ,,читања 

са усана" са слушањем) и да се тада јављају зачеци имитације (Kuhl, 1990). Учење 

изговора не би било могуће без ових перцептивних вештина (Golubović, 2000, 2011). 

Моторичке способности од којих зависи успешност артикулације односе се на брзину, 

специјализацију и координацију покрета оних мишића који учествују у функцији говора. 

Постоји синхронизација и симултаност развојних фаза говора и опште моторике код 

детета. Међутим, општи моторички развој није увек нужна претпоставка развоја 

артикулације. Kод хипотоничне деце, код које је мускулатура уопште слаба и тетивни 

рефлекси мање активни, говор почиње да развија у уобичајено време, док општи 

моторички развој заостаје.  

Артикулација захтева изванредно прецизне и брзе покрете језика и усана у доброј 

координацији с ларингеалним и респираторним моторичким системом. Ове моторичке 
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функције су већ релативно добро развијене у раној дечјој доби, док су остале моторичке 

вештине далеко испод нивоа будућег успеха који свој максимум досеже у знатно каснијој 

доби. Изговор одређеног гласа је моторичка делатност и успешност изговора зависи од 

брзине, специјализације и координације покрета оних мишића који учествују у његовом 

изводењу (Lenneberg, 1978). 

Фонолошке представе стварају се развојем и комбиновањем фонолошких сегмената и 

одређених сегментних кластера. Прва главна компонента у процесу развоја облика речи је 

сегментација (сегментно срицање фонолошких сегмената). Фонолошко декодирање је 

процес детекције и дискриминације фонема одређеног језичког израза, а фонолошко 

енкодирање је процес селекције и произвођења фонема које образују језички израз. 

Фонолошко значење се односи на то како се користе гласови за разликовање значења, о 

правилима која произилазе из дистрибуције гласова и својствима сегмената и везама 

сегмената у језику (Goodluck, 2007). Фонолошка правила одређују који гласови могу бити 

спојени да би формирали реч, каква може бити њихова дистрибуција, положај у речи и 

какав може бити след секвенци. Фонологија обухвата и свесност везе слово-глас (Heilman 

et al, 1986). 

Фонологија се у ствари бави гласовним системом неког језика, за разлику од фонетике, 

која се бави физичким својствима говорних гласова, занемарујући њихово значење и 

функцију (Kristal, 1996). 

Процес приближавања неког гласа, или гласова добром изговору, одвија се спонтано и у 

складу са законитостима неурофизиолошког и неуролингвистичког развоја, што 

представља стално усавршавање изговора, односно аутокорекцију. Постоје два облика 

аутокорекције: спонтана и вољна. Спонтана аутокорекција одвија се несвесно током 

развоја аудиофонеме и артикулеме, док се вољна аутокорекција одвија свесно с појачаним 

ослушкивањем туђег правилног изговора с покушајем да се таквом изговору приближи, 

што дете или одмах успева, или после извесног времена (Kostić, Vladisavljević, 1995). 

Око треће године живота деца откривају (обично указивањем одраслих особа) да још не 

изговарају неки глас. Ненаметљиво скретање пажње одраслих на одредени глас делује 

аутокорективно на дечји изговор. Аутокорекција се у том случају одвија безболно, брзо и 

лако, без интервенције са стране.На истој основи долази до посебног формирања 



15 
 

структуре дужих речи, нарочито са развојем консонаната, што значи да се са уочавањем 

специфичности акустичких особина неког гласа постепено формира акустичка представа 

одређене фонеме са свим њеним гласовним варирањима (под утицајем позиције у речи, 

вокалних и сугласничких веза, акцената, начина изговора). Таква аудитивна представа о 

фонеми доводи дете до спонтане аутокорекције сопственог изговора гласова (Kostić, 

Vladisavljević, 1995). 

 

2.2.2.Граматика 

У најопштијем смислу граматика као лингвистичка дисциплина описује структуру неког 

језика, а у њене делове убрајају се фонологија, морфологија и синтакса. Према 

традиционалном схватању граматике, најчешће се сматра да је одвојена од лексикона и 

семантике, а односи се на лингвистички опис језичких структура. Граматка je когнитивна 

категорија, скуп језичких стратегија које се користе за изражавање разних семантичких 

односа у говорним исказима (Slobin, 1981). 

Синтакса детерминише организацију речи у фразе и реченице Она и одређује које су 

комбинације речи прихватљиве или граматичке, а које то нису. Сваки говорник одређује 

поредак речи, организацију реченице и везе између речи и осталих реченичних 

конституената матерњег језика, без икакве подуке у граматици, разликује граматички 

правилне од граматички неправилних реченица (Goodluck, 1990). 

Деца почињу тепати понављане слогове који се састоје од сугласника и самогласника са 

приближно 6 до 8 месеци, намерно комуницирати конвенционалним гестом или гласовима 

са 10 месеци и употребљавати прву препознатљиву реч са око 12 месеци. Током следећих 

6 месеци деца обично говоре једну по једну реч, али нагло повећавају учесталост 

говорења. До 20-тог месеца већина стекне говорни речник од 50 речи и различите 

употребе за употребљене речи. Половина њих изговори своју прву реченицу од две речи, а 

све је већа учесталост изговарања појединих речи једне иза друге.  

Просечна дужина реченице се повећава током раног детињства, од само једне са двадесет 

месеци, до четири са 3,5 године и осам до 6 година. Појединачна брзина се разликује, али 

деца настоје стицати исте структуре приближно истих просечних дужина исказа, 
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одражавајући сличан след по коме се развијају многе структуре упркос разликама у 

брзини. Најбољи показатељ граматичког развоја, до узраста од око три године, јесте 

просечна дужина дечјег исказа. Када дете почне да говори, сви се искази састоје од једне 

речи. Како дечји искази постају дужи, постају и сложенији по структури и садржају 

реченице и различитији по комуникативној функцији којој служе.  

Деца уче говорити о догађајима удаљеним у времену и простору од тренутне ситуације, 

користити језик у стваралачкој игри, настављати тему другог говорника, захтевати и 

давати појашњење, формулисати фразе за захтеве за неку радњу на пристојан начин (када 

се тражи пристојност) и варирати службеност њиховог говора у складу са њиховом 

улогом у говору, са оним коме се обраћају и са околином (Golubović, 2016). 

Лингвистичка фаза код све деце започиње с једном речи (по правилу у току друге године 

живота), затим следи релативно кратка фаза са комбинацијом од по две речи. Први је 

говор увек „телеграфски“. Деца изостављају елементе који означавају граматичке 

категорије и односе  (чланове, предлоге тј. такозване функторе помоћу којих се одређује 

функција неке тематске речи у исказу). Око треће године јављају се готово све врсте 

граматичких облика, али и претерана уопштавања или преширока примена појединих 

правила. Око шесте-седме године савладана је већина падежа и сложених облика, а 

касније се развијају сложенији и идиоматски делови језичког система. У почетној фази 

развоја граматике, реченице су састављене од речи које дете не флектира, већ их користи 

увек у истом облику, механички упамћеном, а изражавање семантичких односа дете 

остварује неком врстом редоследа речи и интонацијом. Зато и прве комбинације речи с 

гледишта зрелих говорника делују аграматично, али је комуникацијска намера и на овај 

начин успешно остварена (Golubović, 2016). 

Прве речи (једночлани искази) немају синтактичку функцију и уклопљени су у 

сензомоторичке шеме дететовог мишљења. Нјихово значење садржи целокупну дететову 

комуникацијску намеру, а интерпретација је могућа на основу прозодијских особина 

дететовог говора и ситуацијског контекста. Ове прве речи- једночлани искази, не могу се 

интерпретирати као речи, али се не могу ни звати реченицама, јер је реченица граматички 

појам с јасним значењем и познатом структуром, те их неки аутори називају холофразом 

(Golubović, 2016). 
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Реченица није само низ речи већ хијерархија јединица организована према граматичким 

принципима. Дете у раном стадијуму развоја реченице своје комуникацијске потребе 

задовољава једноставним реченицама од две до три речи, а упитну реченицу прави 

једноставно променом интонације (Slobin, 1975). 

 Тако, двочланим исказима у другој години живота изричу се универзална значења. Речи 

које деца користе у стварању двочланих исказа могу се по учесталости сврстати у две 

класе: прву, малу, али високо фреквентну класу сложених или ,,стожерских“ речи 

(енглески pivot-word) према аутору Braine (1963), или „оператори“ према Miller & Ervin 

(1964) и другу, велику класу речи - отворену класу речи. У стожерској или пивот класи 

речи појављује се мали број различитих речи, али с високом учесталошћу и оне имају 

функцију модификације значења речи из отворене класе. У отвореној класи налази се 

велики број тематских речи. Деца не комбинују увек по једну реч из стожерске и једну из 

отворене класе, већ се често јављају комбинације од по две речи из отворене класе (Braine, 

1963; Miller & Ervin, 1964). 

Развојни стадијум у развоју реченичне структуре често се изражава дужином исказа. Све 

основне реченичне структуре дете типичног говорног развоја стиче између друге и 

четврте године живота. Први део овог раздобља обележен је „телеграфским говором“, јер 

дете у реченици испушта граматичке речи (нпр. помоћне глаголе предлоге, заменице). По 

правилу су прве реченице предикатске фразе, а врло брзо се реченица допуњава 

именичком фразом (субјектним скупом) и другим синтаксичким деловима, тако да је у 

четвртој години увелико слична уобичајеним реченичним структурама из говора одраслих 

и тада се сматра да је развијена основа матерњег језика (Kristal, 1996). 

Kristal (1996) истиче да се обично сматрало да се граматички развој завршава око пете 

године живота, али су новије студије показале да се развој појединих типова конструкција 

одвија и током десете и једанаесте године живота.  

Развој граматике дакле није самосталан процес, већ је омогућен и подупрт осталим 

аспектима говорног развоја: фонолошким, прагматским и семантичким. Развој речника 

омогућује кључни увид у процес говорног развоја (Clark, 2004). 
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2.2.3.Морфологија 

Морфологија се бави структуром, облицима и грађењем речи, односно анализом облика 

речи (коренском основом, флексионим наставцима, композицијом). Основна јединица на 

морфолошком нивоу јесте морфема, и она представља најмању јединицу језичке 

структуре која има самостално значење или граматичку функцију. За разлику од фонеме, 

морфема има и израз и садржај. Реч не може да садржи мање од једне морфеме. Морфеме 

имају свој фонолошки облик. Морфеме се састоје најмање из једне фонеме или групе 

фонема. Иако се морфеме изражавају путем фонема, фонема и морфема се значајно 

разликују (Golubović, 2016). 

Морфеме се деле на: слободне и везане. Слободне су оне које могу да стоје самостално 

(на, код), еквивалентне су простим (тј. једноморфемским) речима, и по правилу су 

лексичке. Везане морфеме су оне које не могу да се употребљавају самостално, него само 

у комбинацији са другим морфемама у саставу речи, не могу да функционишу као речи, 

али учествују у грађењу речи или њихових граматичких облика и могу бити лексичке или 

граматичке (Golubović, 2016). 

 

2.2.4.Семантика 

 Семантички садржај говора омогућује и његову комуникацијску функцију, али се путем 

ње такође стиче и развија. Комуникацијска функција говора могућа је захваљујући 

семантичкој, а у комуникацији говор постаје и средство изражавања и деловања. 

Семантичка функција говора развија се у процесу комуницирања (Stančić i Ljubešić, 1994). 

Семантика је везана уз речник, помаже у одлуци шта има смисла, а шта је без значења. Од 

тренутка кад се идентификује ,,прва“ дечја реч остварује се равномеран лексички развој и 

у разумевању и у произвођењу језика.  Семантички развој наставља се кроз школски 

период и траје током целог живота одрасле особе. За разлику од фонологије и граматике, 

он није завршен, и увек има нових речи које треба научити. Семантичко памћење односи 

се на употребу језика, која захтева познавање значења речи и правила помоћу којих се 

речи комбинују у реченице. Информације ове врсте ускладиштене су током веома дугих 

временских периода, најчешће доживотно (Kašić, Buljančević, 1995). 
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2.2.5.Прагматика 

 Прагматика је дисциплина која проучава употребу језика, посебно са аспекта 

комуникацијских намера говорника и дејства које они постижу служећи се језиком. Она се 

бави тумачењем контекстуализованих реченица тј. исказа, питајући се како они делују у 

појединим говорним ситуацијама. Стога је развијеност прагматског нивоа комуникације у 

блиској вези са разумевањем социјалног контекста у  коме се одвија комуникативни чин 

(Bugarski, 1995).  

Прагматику сачињава низ социолингвистичких правила повезаних са језичком употребом 

унутар комуникацијског контекста. Прагматика упућује како започети и завршити 

конверзацију, како прилагодити улоге, антиципирати потребе слушаоца (Owens, 1984). То 

је способност која се одражава кроз организовање реченица у оквиру контекста и 

коресподенцију између реченица. Прагматика проучава чињенице које управљају нашим 

језичким избором у друштвеној интеракцији и дејства нашег избора на 

друге.Комуникативна компетенција је способност употребе језика у друштвеном 

контексту. Прагматски чиниоци увек утичу на наш избор гласова, граматичких 

конструкција и вокабулара из језичког потенцијала. У многим језицима прагматске 

дистинкције, формалности, учтивости и интимности протежу се кроз читав граматички, 

лексички и фонолошки систем и одражавају ниво социјалне класе, друштвеног статуса и 

улоге. Прагматске грешке не крше фонолошка, синтаксичка и семантичка правила 

(Tunmer et al, 1988). 

На основу резултата других истраживања, пратио се развој прагматског језика почевши од 

превербалног преузимања улоге слушаоца и говорника (8−9 месеци) и превербалних 

комуникационих намера и проторечи (12 месеци). Између 14. и 32. месеца јавља се брз 

развој говорних чинова, док се између две и по и три и по године стабилизује вештина 

преузимања речи. Са две године дете може да одржава тему у комуникацији с одраслим, 

пружа појашњења, одговара на неспецифичне захтеве за понављањем, прилагођава стил 

изржавања говорнику и користи ране форме учтивости.  

На узрасту између треће и четврте године проширује се спектар говорних чинова које дете 

користи и изводе се закључци на основу саслушане приче. Дете почиње са разумевањем 

пренесеног значења између четврте и шесте године, а са пет скраћује паузе при 
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преузимању речи. Тематска нарација са заплетом, вешта употреба анафоричких 

референци и метапрагматске вештине јављају се у периоду између пете и седме године. 

Потпуно адекватна информација и сасвим развијене форме учтивости јављају се око 

девете године. Смањивање броја референцијалних и кохезионих грешака везује се за 

период од 9. до 12.године, док се вештина објашњавања идиома развија и до 17. године 

(Аdams, 2002). 

 

3.ГОВОРНО – ЈЕЗИЧКИ РАЗВОЈ ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ 

ОМЕТЕНОШЋУ 
 

Према дефиницији Америчке асоцијације за интелектуалне и развојне поремећаје 

(AAIDD), интелектуална ометеност је: ометеност коју карактеришу значајна ограничења у 

интелектуалном функционисању и адаптивном понашању, која се испољавају у 

концептуалним, социјалним и практичним адаптивним способностима. Ова ометеност 

настаје пре осамнаесте године живота. Потпуно и тачно разумевање интелектуалне 

ометености (ИО)  укључује схватање да се интелектуална ометеност односи на 

специфично функционисање, које почиње у детињству и подразумева различите аспекте 

на које позитивно утиче индивидуализована подршка (Luckasson, 2002). 

Биопсихосоцијални приступ представља концептуални оквир према коме се језик као 

социјална вештина развија континуираним и доследним ангажовањем различитих 

способности код деце са поремећајима у развоју. Рани развој социјалних, когнитивних и 

комуникативних вештина, уз оптимална срединска позитивна поткрепљења у различитим 

етапама �живота детета, представљају темељ усвајању сложенијих видова функционалне 

комуникације. Природа и квалитет комуникативних односа које дете у датом тренутку 

остварује са особама које га окружују условиће атрибуте развојних капацитета потребних 

за стицање нових и сложенијих стратегија комуникације током одрастања (Kaiser, Hester 

& McDuffie, 2001).  

Важност комуникативних вештина за развој и социјалну инклузију особа са 

интелектуалном ометеношћу наглашена је у документима као што су Међународна 
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класификација функционисања, ометености и здравља (International classification of 

functioning disability and health ICF) (WHO, 2001) и Дијагностичко-статистички приручник 

за менталне поремећаје (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV-TR) 

(APA, 2000). Према моделу ICF-a (WHO, 2001), један од девет домена животних 

активности и социјалне партиципације јесте и област комуникације (вербална и 

невербална комуникација, писана комуникација, коришћење асистивне технологије за 

потребе комуникације и слично), док се у у дијагностичкој процедури дефинисања стања 

интелектуалне ометености према DSM-IV (APA, 2000) примарно придаје значај процени 

нивоа развијености концептуалних, практичних и социјалних вештина. Према 

експланаторном моделу „Настајање ситуације хендикепа“ (Disability Creation Process DCP) 

(Fougeyrollas et al., 1999), развој потенцијала за социјалну партиципацију особа са 

поремећајима у развоју условљен је степеном развијености животних навика, потребних у 

обављању дневних активности различитог типа и преузимању одговарајућих социјалних 

улога. Према том моделу (DCP) животне навике се групишу у дванаест категорија, а једна 

од њих је и категорија комуникације (Desrosiers et al., 2004; Noreau et al., 2004).  

Кључним индикаторима на основу којих се углавном процењује квалитет живота особа са 

ИО сматрају се, поред емоционалног благостања, и интерперсонални односи засновани на 

комуникативним вештинама(социјалне мреже и контакти, односи са члановима уже и 

шире породице, вршњацима и другим особама у социјалној средини) (Schalock, 2004).  

Животно задовољство одраслих особа са ИО примарно кореспондира са квалитетом и 

динамиком комуникативних интеракција у породичној и широј средини, као и са степеном 

доступности социјалне и природне подршке. Богатија социјална мрежа омогућава већи 

обим позитивнијег социјалног искуства и ефикаснији развој социјалног идентитета, �то 

све укупно има благотворан утицај на квалитет живота и животно задовољство (Miller & 

Chan, 2008; Svraka, Loga & Brown, 2011). Присуство неуролошких, комуникативних, 

сензорних, моторичких и менталних поремећаја ограничава или онемогућава особама са 

ИО, нарочито онима са тежим облицима интелектуалних поремећаја, живот у заједници и 

достизање нивоа квалитета који имају њихови вршњаци без поремећаја у развоју 

(Schrojenstein Lantman-de Valk et al., 2000, prema Schrojenstein Lantman-de Valk et al., 2007). 
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3.1.Карактеристике развоја језика код особа са ИО 

 

Када се говори о посебностима језика особа са ИО, важно је прихватити чињеницу да деца 

различите етиологије, а сличних коефицијената интелигенције (IQ) могу имати 

драматично различите лингвистичке профиле, као и да постоје значајне варијације језичке 

способности унутар популације исте етиологије. Тако се експресивне комуникационе 

способности се могу кретати од одсуства интенционалне комуникације у сваком 

модалитету, до исказа од више речи. Супротно томе, неке особе са лаком ИО, могу имати 

релативно непогођен језик и практично припадати нормалном опсегу комуникационих 

функција (Schalick et al., 2012). 

Ипак, ниво ИО је важан фактор када су у питању предиктори комуникационих тешкоћа 

код особа са ИО. Тако оне особе које имају тешку/дубоку ИО имају комуникационе 

тешкоће 12 пута чешће од оних са умереном ИО и 220 пута чешће од особа које имају 

лаку ИО (Smith et al., 2020). 

Језичке потешкоће су у великој мери доминантне код особа са ИО. Сматра се да је између 

половине и све деце са ИО присутно кашњење језика. Утврђено је да више од 40% деце са 

ИО почиње да говори после 3. године. Ова деца не само да имају успорен развој говорне 

продукције, већ и разумевања говора који је њима упућен. Захваљујући томе говорно 

искуство код седмогодишњег детета са ИО траје неколико година краће у односу на 

вршњаке просечне интелигенције, при чему је темпо његовог развитка успорен, а говорна 

активност недовољна. Стручњаци нерадо одређују који би био очекивани или уобичајени 

временски интервал у кашњењу говорног развоја између деце са и без ИО. Опште је 

уверење да деца са ИО показују кашњење у развоју током раног детињства и основне 

школе, али и да се јаз између ове деце и њихових вршњака без ИО значајно шири када се 

развој језика помера од конкретног ка апстрактном језику и од једноставних ка 

комплексним лингвистичким формама (Smith et al., 2020). 

На пример, деца са ДС се у преговорном периоду развијају готово нормално, али се прва 

реч просечно јавља тек у 21. месецу, мада се бележе екстремни случајеви код којих се 

прва реч није јавила ни до седме године. Наводи се и да језичко заостајање ове деце 

почиње у другој, а продубљује се у периоду од друге до четврте године. Деца са ИО 
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испољавају незреле облике баблинга и касније овладавају говорном модулацијом, а често 

је присутна и пролонгирана ехолалија (која се иначе повлачи око 2. године живота). Тако 

деца са ДС касне око два месеца у појави „каноничког брбљања“, а када се појави оно је 

мање стабилно, што се везује за кашњење у моторном развој и хипотонију 

карактеристичну за овај синдром. До поласка у школу она имају слаб развој говора, тешко 

учествују у разговору с одраслима и одговарају кратко и често неправилно, а извршавање 

задатака и налога је отежано. Дете са ИО краће говори и то синтаксички мање сложене 

реченице, које обухватају конкретан речник (више именица него придева и прилога), са 

мање развијеним обрасцима артикулације. Ова деца имају потешкоће да разликују речи 

које се римују и оне које су фонолошки сличне. Већина особа са ИО постиже ниво 

језичког развоја у складу или, што је чешће, испод нивоа који се може очекивати на 

основу њиховог менталног узраста (МУ). Не само да ниво општих способности није 

поуздан индикатор језичке функције, него се на основу сазнајног развоја у тренутку 

испитивања не може предвидети будући развој језика (Smith et al., 2020). 

Најизраженији дефицит код деце са лаком и умереном ИО уочава се у области семантике, 

синтаксе, примене граматичких правила у усменој и писаној комуникацији, као и у 

прагматској компетенцији (Gligorović i Buha, 2012; Kaljača i Glumbić, 2004). 

 

 

3.2.Артикулација особа са ИО 

 

Овладаност фонолошким аспектима језика такође игра значајну улогу у одређивању 

успешности комуникативне интеракције, али се не сме заборавити да комуникативне 

тешкоће могу потицати од фактора прилично удаљених од структурне фонологије, који на 

пример могу бити везани за дисфлуентност и диспраксију опсервирану код фрагилног X 

хромозома. Ови аутори наводе да је говор особа са фрагилним X хромозомом смањене 

разумљивости у односу на хронолошки узраст, као и да изостављају, дисторзују и 

супституишу консонанте и вокале. По њима ове грешке пре рефлектују процес 
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симплификације сличан оном код млађе деце просечне популације, него што указују на 

специфичан образац развоја (Abbeduto i Hagerman, 1997). 

 Наводи се да деца са овим синдромом имају поремећај темпа говора (непредвидљиве 

преласке са брзог на спор говор) – уочљивији код адолесцената и одраслих, него на 

млађим узрастима. Присутно је и понављање гласова и слогова слично муцању, али мање 

учесталости, које се везује за развојну диспраксију, а која представља одраз општије 

тешкоће у секвенционирању информација (улазних, као и излазних) (Abbeduto i Hagerman, 

1997). 

 У домаћем истраживању које је обухватило децу с лаком ИО од 8 година и 6 месеци до 12 

година и 3 месеца (од II до IV разреда) пронађено је 12,46% гласова који одступају од 

уобичајеног изговора, од чега 4,23% теже (Бројчин, Глумбић, 2004). Најчешће уочени 

поремећаји били су дисторзије (67,37%), потом супституције (28,74% ) и у значајно мањој 

мери, омисије (3,89%). Ови резултати указују да када је расподела уочених поремећаја у 

питању деца са лаком ИО прате ток развоја типичне популације. Голубовићева (1997) 

наводи да је, у нормалном развоју, на предшколском узрасту редослед учесталости 

артикулационих поремећаја: омисије, супституције, дисторзије, док је на школском 

узрасту редослед по учесталости: дисторзије, супституције, омисије. 

Највећи број тешкоћа био је везан за африкате (ч, ћ, џ, ђ и ц) и неке гласове из групе 

фрикатива (ш, ж, з, с). Ови резултати кореспондирају са другим налазима у којима се 

истиче да су најчешћи артикулациони поремећаји, по завршеном фонолошком развоју, 

неправилности у изговору африката и фрикатива, посебно алвеоларних (ш, ж, р), али и са 

чињеницом да међу гласовима постоји развојна скала према којој се африкати последњи 

развијају, а да се интелектуална инсуфицијентност обично одражава на “биолошки” 

најмлађим гласовима. 

Према истраживању артикулационих поремећаја код деце са ИО различите етиологије, 

највише артикулационих поремећаја имају деца са ДС, а потом деца са органским 

поремећајима. Деца са ДС имају тешкоће при постављању језика у одговарајући положај 

приликом извођења брзих покрета у говору. Превелик или задебљао језик код деце с ДС 

утиче на обликовање денталних и палаталних фрикатива и њима блиских африката, а могу 
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бити оштећени и алвеолари, као и гласови с, з, ш, ж, ц, ч, ћ, џ, ђ, р и ређе л (Stoel-Gammon, 

1997). 

 

3.3.Семантика код особа са ИО 
 

Према Фаулеровој (1998) особе са ИО примењују нормалне стратегије при разумевању 

реченица и организовању речника и често развијају широк вокабулар. Слабе тачке 

обухватају апстрактан вокабулар, односне изразе као што су пре/после и идиоме, као и 

продубљеније знање о глаголима. Семантичко знање је у високој корелацији са укупном 

сазнајном функцијом, а понекад служи и као њена мера. Међутим, ниво сазнајног развоја 

и семантика могу бити раздвојени што се и показало приликом поређења адолесцената са 

ДС и Вилијамсовим синдромом (ВС) подударног менталног узраста (МУ) и укупног IQ-а 

(IQ 50, календарски узраст 15 година). Код адолесцената са ВС узраст који одговара 

разумевању говора (8.4 године) превазилази очекивања МУ, док је код адолесцената са ДС 

(узраст који одговара вокабулару од 5.3 године) без изузетка испод очекивања у односу на 

МУ. Разлике у семантичкој флуентности су биле још упадљивије: када је тражено да 

током једног минута говоре имена свих животиња којих могу да се сете, група са ВС је у 

просеку набројала 26.8 имена, у поређењу са 15.8 код адолесцената са ДС. Адолесценти са 

ДС продукују високофреквентне типичне називе као што су мачка, свиња и пас, док они 

са ВС набрајају и нискофреквентна, нетипична имена попут једнорог, бронтосаурус, јак, 

итд.. 

Фаулерова (1998) сугерише да особе са ИО развијају и примењују знање семантике у 

великој мери на исти начин као деца просечне популације у млађем узрасту. Тако је 

разумевање речи деце са ИО која имају релативно широк речник и добро разумевање 

говора чак и на старијим узрастима знатно боље на базичном нивоу („цвет“), него на 

субординирајућем („ружа“) или суперординирајућем („биљка“). Деца са различитим 

формама ИО вођена су универзалним принципима који омогућавају усвајање значења 

речи. Наводи се и да су ова деца при именовању две слике, бржа при именовању другог по 

реду објекта када припада истој категорији као први (мачка, коњ), него када су у питању 
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различите категорије (шоља, коњ), што иде у прилог тези уобичајеног редоследа 

семантичког развоја. 

 

3.4.Граматика код особа са ИО 
 

Према Фаулеровој (1998) синтаксичка функција особа са ИО без обзира на узрок или 

ниво, личи на синтаксичко функционисање млађе (понекад знатно млађе) деце типичног 

развоја. То значи, да деца са ИО када их упоредимо с млађом децом типичног развоја, 

користе реченице сличне по врсти (не и по сложености) као и да праве сличне грешке. 

Сложеност се повећава на сличан начин у обе групе, без доказа које би указивале на 

девијантност конструкција деце са ИО. У раној фази истраживања овог феномена Лекнер 

(Lackner, 1968) је написао граматику која описује језичку „компетентност“ петоро деце са 

ИО чији је узрочник енцефалопатија (календарски узраст од 6 до 14 година, МУ од 2 

године 3 месеца до 8 година 10 месеци.). Та граматика базирана је на обиљу података, 

укључујући 1000 спонтаних исказа сваког детета, уз придодате пробе репетиције и 

разумевања говора. Утврдио је да се поштује нормалан развојни редослед и да МУ може 

бити предиктор синтаксичке комплексности: деца типичног развоја могла су разумети 

реченице које су конструисане на принципима граматике деце са ИО њиховог МУ, као и 

оних чији је МУ нижи од њиховог, али нису могла разумети реченице оне деце са ИО чији 

је МУ виши од њиховог. 

Чепмен (1997) наводи да се комбинације од више речи појављују у речнику деце са ДС у 

слично време као код просечне популације, али се дужина реченица и њихова сложеност 

спорије развијају. Експресивна синтакса у спонтаном говору ове деце одговара њиховим 

вршњацима по менталном узрасту просечне популације. У поређењу са децом која имају 

исту средњу дужину исказа, деца са ДС чешће изостављају граматичне функционе речи. 

Већина ове деце никада не успева да овлада комплексним граматичким конструкцијама, 

што упућује на синтаксички дефицит у усвајању кључних функционалних категорија, које 

су база зрелих граматичких система. 

 Дјуарова (Dewart, 1979) је изучавала активне и пасивне форме код деце са ИО („Пас је 

ујео мачку / Пас је уједен од мачке“). Закључила је да високофункционална деца са ИО 
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разумеју активне облике, као и њихови вршњаци истог менталног узраста просечне 

популације, али су значајно лошија у разумевању пасивног облика. Она сматра да је слабо 

постигнуће при испитивању пасивног облика последица претераног ослањања на ред речи.  

 

3.5.Прагматика код особа са ИО 
 

Код особа са интелектуалном ометеношћу (ИО) јављају се тешкоће у формулисању 

говорног исказа чија ће порука бити јасна слушаоцу, али захтеве знатно лакше 

формулишу него коментаре (Abbeduto & Hesketh, 1997). Чак и када прилагођавају 

коришћење језика социјалној ситуацији, ове особе нису потпуно успешне и могу деловати 

непристојно или социјално неспретно (Nuccio & Abbeduto, 1993, према Rosenberg & 

Аbbeduto, 2013). Оне заостају за испитаницима типичног развоја на укупним 

лингвистичким, екстралингвистичким, паралингвистичким, контекстуалним и 

конверзационим прагматским аспектима комуникације (Đorđević, 2016). Особе са ИО су 

способне за активно проширивање и настављање теме (Hatton, 1998), али су често 

ограничене у врстама тема којима могу започети разговор, а присутни су и проблеми 

приликом процене која је тема примерена одговарајућој ситуацији (Abbeduto & Hesketh, 

1997).  

Поред тога, деца са ИО имају тешкоће приликом продуковања исказа на одређену тему 

коју су иницирали остали учесници у конкретној комуникативној ситуацији (Phelps-

Terasaki & Phelps-Gunn, 1992). Иако су мотивисане да појасне недовољно јасне исказе, 

особе са ИО често пропуштају да дају значајне информације, већ се фокусирају на 

неважне елементе исказа (Brinton & Fujiki, 1996). С друге стране, деца с умереном и лаком 

ИО ретко траже појашњење двосмислене поруке говорника (Abbeduto et al., 2008; John, 

Rowe & Mervis, 2009). Уместо тога, она радије погађају на ког референта је говорник 

мислио (Abbeduto et al., 1991; Ezell & Goldstein, 1991, sve prema Rosenberg & Abbeduto, 

2013). Слични резултати добијени су и при испитивању одраслих с умереном ИО (Rueda 

& Chan, 1980, prema Abbeduto, ShortMeyerson, Benson, Dolish & Weissman, 1998). 

Један од посебно тешких задатака за особе са ИО је одређивање јасних референата 

приликом препричавања или причања прича (Hemphill et al., 1991; Nwokah, 1982, sve 
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prema Fowler, 1998; Kernan & Sabsay, 1987). Међутим, тешкоће се јављају само на 

задацима који су повезани с високим меморијским захтевима док је нарација добро 

познатих догађаја мање проблематична (Rosenberg & Abbeduto, 2013). Ове особе често 

буквално тумаче исказе, тешко разумеју шале, неодговарајуће реагују на шале других и 

показују социјално неискуство (Holmes, 2003). Оне имају тешкоће у разумевању идиома 

(Glumbić, 2005; Lacroix, Aguert, Dardier, Stojanovik & Laval, 2010), док ироничне шале 

често тумаче као лажи (Sullivan, Winner & Tager-Flusberg, 2003). Упркос наведеним 

ограничењима влада генерална сагласност да су ове особе релативно прагматски веште у 

добро познатим ситуацијама које пред њих не постављају значајне сазнајне и социјалне 

захтеве (Abbeduto & Hesketh, 1997). Особе са ИО су успешне при кратким поздравима и 

одговорима на једноставна питања, али се проблеми јављају у дужој конверзацији и при 

проширивању теме (Holmes, 2003). 

3.6.Говорно – језичке карактеристике особа са ИО у односу на ниво 

функционисања 

 

Према ICD-10 класификацији менталних поремећаја, интелектуална ометеност се 

класификује на (WHO, 1992): 

1) лаку интелектуалну ометеност – ЛИО (IQ 50-69) 

2) умерену интелектуалну ометеност - УИО (IQ 35-49) 

3) тешку интелектуалну ометеност - ТИО (IQ 20-34) 

4) дубоку интелектуалну ометеност - ДИО (IQ испод 20) 

 

3.6.1.Говорно – језичке карактеристике особа са ЛИО 

 

Развој говора код деце са лаком интелектуалном ометеношћу почиње са закашњењем, али 

се ипак највећи број ове деце оспособи да користи говор у свакодневном животу и 

конверзацији. Већина ове деце успева да се у потпуности брине о себи (исхрана, прање, 

облачење, контрола сфинктера) и независна су и у практичним и домаћим пословима, чак 

и када је брзина развоја знатно испод типичног развоја. Резултати процене говорне 

експресије код деце са лаком ИО млађег школског узраста указују на присуство тешкоћа у 
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два домена: један се односи на елементарна језичка знања (именовање, опис слике), а 

други на сложенију експресију: комуникативну креативност у слободном разговору, 

сукцесивно праћење следа приликом препричавања и самосталну концепцију вербалног 

исказа (Brojčin, 2006).  

Деца са лаком интелектуалном ометеношћу непотпуно и успорено овладавају 

репететивним, номинативним и наративним елементима говора што се посебно односи на 

продуктивне и репродуктивне елементе експресивног говора. Говор на задату тему, код 

ове деце, одликује се малим бројем речи и једноставном синтаксом, али добром 

граматичком структуром. У домену наративног говора запажа се изражена латенца при 

одговору, мали број и неадекватна употреба речи, као и дисграматичне форме реченице, 

које ремете смисаоност говорног исказа. Дисфункција у области репетитивног говора 

испољава се у сметњама у понављању гласова, слогова, речи и реченица, нарочито при 

понављању слогова састављених од консонаната (серија од по три речи и реченица) због 

сметњи у серијској организацији говора.  

Код ове деце запажају се и сметње у превођењу говорног исказа из аутоматског у 

неаутоматски, што указује на доминацију стереотипних механизама у развоју језичких 

способности. Сметње серијске организације и флексибилности у домену експресивног 

говора везују се за дисфункцију фронталног режња доминантне хемисфере (Lurija, 1982).  

Разумевање и коришћење језика заостаје у различитм степену, а сметње у експресивном 

говору које ремете развој самосталности могу постојати и у одраслом животном добу. 

Говор ове деце најчешће је сведен на тзв. комуникативну флуентност, која подразумева 

елементе неопходне за свакодневну социјалну интеракцију (основне нивое изговора 

гласова, речника и граматичких правила). Међутим, виши нивои разумевања и употребе 

говора, тзв. когнитивно језичко умеће (који говор чине средством мишљења и неопходним 

условом за стицање академског знања/образовања) за већину ове деце остаје недоступно. 

Способност уопштавања и разумевања значења речи, као појмовно-вербално мишљење 

(разумевање односа између појмова означених речју) недовољно су развијени.  

С обзиром да не разумеју граматички однос међу речима ова деца често следећи редослед 

извршавају налоге као да се ради о директној конструкцији („покажи књигу 

оловком“/показују књигом оловку). Недовољна и неинтегрисана искуства ове деце воде ка 
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недограђености појмова, колебању у одређивању значења речи и њиховог међусобног 

односа, тако да се сложенији облици граматичких односа формирају пре свега 

имитативним механизмима, који се не заснивају на семантичким, већ на стереотипним 

синтаксичким процесима. Сметње у разумевању значења речи у контексту реченице, 

према мишљењу неких аутора, настају услед недостатка инхибиторних механизама, који 

супримирају неадекватна значења, а активирају се аутоматски, када се реч чује или 

прочита.  

Специфичности развоја појмова појединих граматичких категорија речи које ограничавају 

комуникативну функцију говора лако интелектуално ометене деце карактеришу 

неадекватне асоцијације, погрешно разумевање речи-дражи, изостављање или понављање 

речи-дражи. Утврђено је да постоји слична развојна тенденција у асоцијацијама лако 

интелектуално ометене деце старијег узраста и асоцијацијама деце типичног развоја 

млађег узраста. Уочена је мања учесталост парадигматских одговора и чешћа употреба 

именица него других граматичких категорија речи. Особеност прагматске функције говора 

лако интелектуално ометене деце огледа се у немогућности остваривања комуникације 

ван конкретног говорног контекста (Buljančević, Vuković & Vujanić, 2000). Ова деца се 

теже школују због израженог недостатка капацитета за развој способности читања и 

писања. Код ове деце обука читања заснива се на графемско-фонемској анализи и синтези 

и сметњама у читању сложенијих речи, реченица и текста, док је читање слова и слогова 

боље, што указује на отежану серијску интеграцију графема у реч.  

Читање смисаоних садржаја је лакше (због сметњи серијске анализе графема и њихове 

конверзије у фонеме, док је домен ,,идеограма“ речи развијенији). Отежана фонемска и 

графофонемска анализа (која је прекусор способности и формирања раних стратегија 

читања), уз успешно аутоматизовано читање (понекад без могућности репродуковања 

прочитаног садржаја), указује на могућност постојања неке врсте лексичких стереотипа 

код ове деце (Gligorović, 1999). 
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3.6.2.Говорно – језичке карактеристике особа са УИО 

 

Особе са умереном интелектуалном ометеношћу досежу прелогички ниво менталног 

развоја, односно стадијум интуитивног мишљења и интелигенције. Егоцентризам 

мишљења (немогуцност релативизовања властите позиције у односу на позицију других 

особа) закључивање на основу опажања и немогућност успостављања хијерархијског 

односа меду појавама И појмовима, сталне су карактеристике ових особа.  

Код деце са умереном ИО прелингвална фаза прати све сегменте као и код деце опште 

популације, али са упадљивим закашњењем. Фаза брбљања као социјални заметак 

комуникације, која се уобичајено јавља од седмог до десетог месеца живота, код те групе 

деце се уочава тек око двадесетог до двадесет четвртог месеца (Kaljača, 2008). Рецептивни 

говор деце са умереном ИО на узрасту од прве до треће године кореспондира са њиховим 

недовољно развијеним искуством, �то представља истоветну карактеристику ове етапе 

развоја као и код вршњака типичне популације. Резултати домаћих истраживања у овој 

области указују да деца са умереном ИО имају развијену способност разумевања значења 

до педесет речи/реченица, али само уз помоћ конкретног дидактичког материјала.  

Деца која нису имала подршку у рехабилитацији говора испољила су упадљиво одсуство 

интересовања за комуникацију. Група испитаника код које је спроведен рани третман 

показала је знатно боље резултате у обасти разумевања говора (Slavnić i Maćešić-Petrović, 

2004). Испитивања елементарних језичких знања код деце са умереном ИО показују да су 

она најуспешнија у погледу именовања понуђених конкретних објеката или догађаја које 

непосредно перципирају.  

Способност повезивања речи у вербалну целину  или давање описа перципиране слике код 

већине испитаних готово да није развијена. Ово се доводи у везу са недовољно развијеним 

структурама и функцијама когниције на којима са базира говорно-језички развој. На 

језичком плану, последице се огледају у сиромаштву лексикона чијим садржајем 

доминирају углавном именице и глаголи, док су остале врсте речи, као што су придеви, 

прилози и везници, слабо заступљене. Изражено је присуство поремећаја артикулације, 

семантичко - синтаксички поремећаји, као и тешкоће у усвајању граматичих правила 

(готово да их уопште не усвајају) резултирају непотпуном и неразумљивом реченицом, 
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š то онемогућава квалитетну и усмерену комуникацију те деце у окружењу, додатно омета 

процес њихове социјалне инклузије и умањује осећај социјалне припадности (Kaljača, 

2008).  

Ниво комуникације са особама из окружења углавном се своди на учтиво поздрављање, 

без могућности било ког вида реципрочног односа и социо-емоционалне размене (Glumbić 

i Brojčin, 2006). Поред дефицита на плану продукције језика, деца која функционишу на 

нивоу умерене интелектуалне ометености испољавају и дефиците у разумевању језика. Та 

деца показују способност разумевања једноставних синтаксичких конструкција кроз 

изражавање једностепених вербалних налога (Vuksanović, Vuković i Krstić, 2002).  

Развој говорно-језичких способности је ограничен, посебно у области семантике и 

прагматике, а у области репетитивног говора испољавају дефиците у серијској 

организацији говора (понављање слогова састављених од консонаната, серија од по више 

речи и реченица) и превођења говорног исказа из аутоматског у неаутоматски (нпр. 

набрајање дана у недељи уназад), што указује на доминацију стереотипних механизама у 

развоју говора (Rondal, 1994). Именовање предмета и једноставних слика је релативно 

успешно, али не и разумевање њихових међусобних односа, што указује на могућност да 

се вербална идентификација објеката не заснива на семантичким процесима, него 

стеченим стереотипним реакцијама на визуелни сигнал. Умерено интелектуално ометене 

особе имају успорен развој разумевања и употребе језика, али је ниво развоја језика 

различит, тако да неке од њих могу учествовати у једноставним разговорима, неке могу 

само исказати своје основне потребе, док неке никада не науче да говоре, иако могу да 

схвате једноставне налоге и могу да науче да употребљавају гестове да би делимично 

компензовали говорне сметње.  

Већина способности које се јављају као прекусор „академских“ вештина развија се у пуној 

мери нешто касније, од тринаесте године живота. Универзални принципи на којима се 

заснива способност разумевања речи примењују се не само на децу нормалне 

интелигенције, већ и на децу са различитим облицима интелектуалне ометености (Tager-

Flusberg & Sullivan, 1998).  

Реч постаје део лексичког фонда тек када дете прекине да је користи као ознаку за 

поједине предмете. У процесу развоја значењског нивоа речи деца са умереном 
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инелектуалном ометеношћу руководе се истим принципима и често извршавају налоге 

реагујући на звук речи, што ствара привид разумевања речи (Mervis & Bertrand, 1997) 

Меđутим, треба имати у виду да уколико дете не користи у вербалној продукцији неку 

реч, то не значи да та реч не припада активној лексици. Значењски односи хипонимије и 

овладавање подређеним категоријама заснивају се на способности инклузије класа, која се 

у пуној мери развија тек са развојем конкретног логичког мисљења.  

Процена овладаности неким појмовима код деце са умереном инелектуалном ометеношћу, 

показала је да они могу овладати појмовима који се односе на величину (веће-мање; мало-

много; краће-дуже); могу да науче да броје и савладају бројне скупове до пет елемената, 

ретко до двадесет; могу да разликују геометријске облике (најуспешнији су у 

препознавању круга и троугла). Семантички дефицит деце са интелектуалном ометеношћу 

не односи се на означавање, већ на препознавање апстрактних семантичких релација, због 

чега се јавља неадекватна употреба прилога и затворених класа речи у лексици деце са 

интелектуалном ометеношћу (Natsopoulos & Xeromeritoy, 1990). Дакле, лексика деце с 

умереном интелектуалном ометеношћу развија се по истим принципима као и лексика 

деце нормалних интелектуалних способности, али се напредак у развоју лексичких 

способности код ове деце уочава све до адолесцентног доба када долази до трајне 

фиксације постојећег стања. Посебне сметње испољавају се приликом повезивања речи у 

реченицу. Иако већина деце с интелектуалном ометеношћу достиже ниво говорно-

језичких способности који је у складу са њиховим менталним узрастом, догађа се да 

лексичке способности значајно превазилазе очекивања заснована на процени менталног 

узраста.  

Тада разлика између интелектуалног и говорног развоја показује да су језичке функције 

релативно независне од општих когнитивних постигнућа, па се зато деца с инелектуалном 

ометеношћу не хомогенизују на основу достигнутих лексичких способности (Fowler, 

1997).  Наративни говор (спонтани или репродуктивни) карактерише се оскудним 

речником, у коме преовладавају именице, једноставном синтаксом и граматичким 

неправилностима. Код особа са умереном и тешком интелектуалном ометеношћу запажа 

се латенца при одговору, мали број и неадекватна употреба речи, као и дисграматичне 

форме реченица, које могу реметити смисаоност говорног исказа (Fowler, 1997).   
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Испитивања деце и одраслих особа са умереном интелектуалном ометеношћу, на 

преоперативном нивоу развоја интелигенције, указала су на коректну артикулацију, 

дискриминацију фонема, морфолошке и синтаксичке способности, али и дефиците 

семантичких и прагматских способности (Yamada, 1990; O'Connor & Hermelin, 1991; Smith 

&Tsimpli, 1995). Елементарни граматички и синтаксички обрасци често се стичу као низ 

акустичких стимулуса, без разумевања. Ниже когнитивне способности и аутистички 

елементи у понашању доводе до нижих нивоа рецептивног и експресивног говора (Tager-

Flusberg & Sullivan, 1998). 

 

3.6.3.Говорно – језичке карактеристике особа са ТИО 

 

Ова категорија интелектуалне ометености слична је умереној интелектуалној ометености 

по клиничкој слици, присутној органској етиологији и удруженим стањима. Особе са 

тешком интелектуалном ометеношћу располажу елементарним репертоаром вербалних и 

невербалних комуникативних способности. Њихова говорна продукција карактерише се 

сметњама у артикулацији гласова, оскудним разумевањем и употребом једноставних 

функционалних речи и честим поремећајима модулације и ритма говора (Oliver, 1995).  

Резултати добијени у студији која је обухватила 204 одрасле особе са тежим облицима ИО 

су показали да испитаници постижу више скорове у области рецептивног у односу на 

експресивни домен говорног развоја (Belva et al., 2012). Група којом су обухваћене 84 

особе са истим нивоом ИО, представљала је узорак у истраживању спроведеном ради 

утврђивања квалитета комуникативних вештина код одабраних испитаника. Добијени 

резултати указују да 39 испитаника испољава способност симболичке комуникације, а 

27оро њих продукује једну или више сложених речи/симбола.  

Преостали испитаници  испољавају иницијативу за комуникацију, иако још увек нису 

достигли симболички ниво, док је код 7 испитаника у потпуности изостао било који тип 

комуникативне интеракције. Аутори својим налазом потврђују хипотезу сличних секвенци 

развоја, наводе и да испитаници који се налазе на најнижем нивоу прелингвалне фазе 

комуникације (контакт гест) најређе испољавају инцијативу и имају знатно сиромашнији 

репертоар било ког типа комуникативног система у односу на испитанике који су развојно 
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супериорнији (имају развијен дистални гест или су усвојили симболичку комуникацију 

која се манифестује употребом једне речи или комбинације више речи) (McLean et al., 

1999). 

 

3.6.4.Говорно – језичке карактеристике особа са ДИО 

 

Код особа са дубоком интелектуалном ометеношћу IQ је испод 20, што значи да су веома 

ограничених способности у разумевању и прихватању захтева и упутства других особа. 

Већина ових особа је непокретна или ограничено покретна, инконтинентна и способна за 

рудиментарне форме невербалне комуникације, с малим или скоро никаквим 

способностима да се брину о себи, тако да захтевају сталну помоћ и надзор. Разумевање и 

употреба говора им је ограничена, у најбољем случају, на разумевање основних наредби и 

упућивање једноставних налога (елементарна комуникација вокализацијом или 

гестовима), тј. уколико се уопште остварује, одвија се на превербалном нивоу (Siegel-

Causey & Rues, 1995). 
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4.ТРЕТМАН ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 
 

Осим општег когнитивног потенцијала, за развој језичке компетенције од прелингвалне 

фазе раног детињства до одраслог доба, неопходно је и вербално искуство. Дете у 

прелингвалном периоду реагује на вербалне подражаје и фаворизује људски говор у 

односу на остале аудитивне информације из окружења иако не продукује разумљиве 

вербалне садржаје (Siegler & Alibali, 2004). Већина формалних структурних компоненти 

језичког система формира се до краја адолесценције, док се усавршавање садржајних 

компоненти (семантике и прагматике) одвија до краја живота (Gleason & Ratner, 2009; 

Wiig, 2001).  

За успешност третмана говорно-језичких способности је од круцијалног значаја 

идентификација проблема који је у основи испољених тешкоћа, на основу чега се креира 

програм који може да се заснива на развијању циљне области или развијању 

компензаторних стратегија. У третману који је усмерен на умањење или отклањање 

проблема, користе се приступи попут именовања, семантичког или фонолошког 

груписања, конструисања реченица и сл.  

У зависности од тешкоћа које особа испољава, третман се може усмерити на фонолошке и 

лексичко-семантичке (тешкоће именовања и претраживања речи), синтаксичко-

граматичке (организација речи и речи у реченици) или прагматске компоненте језика. 

Осим тога, примењују се и вежбе специфичних когнитивних функција - пажње, 

перцептивне обраде, памћења и егзекутивних функција, посебно вербалне радне меморије, 

која је предуслов успешног усвајања и манипулације појмовима (Marton & Schwartz, 2003; 

van Daal et al., 2008). Тешкоће аудитивне дискриминације гласова код деце могу да 

проистекну из специфичних тешкоћа у домену аудитивне пажње или перцепције 

аудитивних стимулуса. За развој говорно-језичких способности и академских вештина од 

великог значаја је и когнитивна обрада информација. Серијска или секвенцијална обрада 

стимулуса је у основи развоја формалних, а симултана обрада у основи развоја садржајних 

аспеката говорно-језичких способности (Gligorović, 2010).  

Компензаторни модел третмана чине стратегије које су првенствено усмерене на развој 

функционалне комуникације која може да се директно повеже са говорно-језичким 
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модалитетом (гестови, цртеж или визуелна репрезентација језика). Независно од приступа 

који се примењује, базични принципи третмана говорно-језичких способности су: 

прилагођавање говора терапеута нивоу развоја општих когнитивних и говорно-језичких 

способности детета, ангажовање свих чула, вербализација понашања и активности и 

функционална употреба говора (означавање, повезивање или сортирање предмета, појава 

и односа у окружењу).  

Код млађе деце, могућност разумевања и употребе говора се изграђује постепено, од 

нивоа речи и богаћења речника, преко успостављања значењског односа на нивоу две 

речи, до синтаксичких и семантичких односа више речи. За успостављање односа између 

речи и објеката или појава користе се реални предмети или особе, илустрације или 

играчке, што зависи од способности детета (деца са Дауновим синдромом, на пример, 

лакше уче уз помоћ слика него објеката). Овај приступ подразумева непосредну 

вербализацију активности, предмета и појава у окружењу и систематско упознавање са 

ширим репертоаром појмова. Нове речи се лакше усвајају, памте и користе уколико се 

речи сличног значења или асоцијација обрађују заједно (Gligorović, 2019). 

Детету треба објашњавати сличности и разлике међу речима, у циљу формирања 

појмовних категорија (нпр. сличности и разлике између супермаркета, месаре и 

продавнице одеће), које су основ организованог знања. Када дете усвоји елементарне 

појмове везане за простор (у, на, поред, испред, иза и сл.), упитну форму реченице, 

прошло, садашње и будуће време глагола, елементарне појмове о роду и броју, личне 

заменице и реченице са више речи, прелази се на сложеније захтеве уз употребу 

симболичке игре, која га мотивише на спонтану вербализацију и наративни говор.  

Детету треба давати могућност да преноси поруке (репродуктивни говор) и вербализује 

своју активност, потребе и очекивања (спонтани говор) у јасним, граматичним и 

целовитим реченицама. Осим тога, мера у којој се користе затворена (на која се одговара 

са „да“ или „не“) и отворена (која захтевају реченицу као одговор) питања треба да буде 

прилагођена способностима детета. Код млађе деце и деце са израженим говорно-језичким 

тешкоћама затворена питања могу да буду довољан показатељ разумевања и учешћа у 

комуникацији, а мање су фрустрантна по дете, док се отворена питања примењују код 

старије и деце са блажим тешкоћама (Gligorović, 2019). 
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Употреба говора у социјалној комуникацији се вежба у реалним суитуацијама, 

драматизацији или игри улога. Сваки метод треба да има јасно издвојен циљ 

(препознавање и усвајање одређеног правила или активности) и распоред активности 

према сложености. Код неке деце са интелектуалном ометеношћу код које се говор не 

развија у мери која је довољна за остваривање вербалне комуникације, као компензаторна 

стратегија се, посебно на млађем узрасту, користи језик знакова. Праћен последично 

вербализацијом, гест може да помогне развоју разумевања говора, а и говорне продукције.  

Невербални знакови користе се и за означавање предмета (реч) и сложенијих односа међу 

њима (реченица). У раном периоду развоја деца користе превасходно властити репертоар 

гестова, обично разумљив само родитељима, који може да се прошири и модификује. 

Третман говорно-језичких способности се спроводи са циљем достизања оптималног 

нивора развоја рецептивног и експресивног говора код деце са тешкоћама у менталном 

развоју. Вежбе садрже задатке растуће дужине и сложености (лексичке, семантичке, 

граматичке или апстрактности идеја и значења), уз визуелну подршку или без ње 

(Gligorović, 2019). 
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II МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИСТРАЖИВАЊУ 
 

5.1. Предмет истраживања 

Предмет овог истраживања обухвата испитивање говорно – језичких способности 

(рецептивног и експресивног говора и семантике) код особа са интелектуалном 

ометеношћу, узраста од 20 до 50 година. 

5.2.Циљ истраживања 

Основни циљ истраживања представља утврђивање говорно-језичких тешкоћа код особа 

са ИО. 

Посебни циљеви истраживања су утврдити да ли постоје статистички значајне разлике у 

нивоу говорно-језичких тешкоћа код особа са ИО у односу на особе типичне популације, 

као и у односу на пол и календарски узраст особа са ИО. 

5.3.Задаци истраживања 

Из постављеног циља произилазе истраживачки задаци: 

1.Утврдити да ли је код особа са ИО бољи рецептивни или експресивни говор, на основу 

резултата на Формуларима за процену рецептивног и експресивног говора 

2.Утврдити степен развијености рецептивног говора код особа са ИО у односу на 

контролну групу типичне популације, на основу резултата на Формулару за процену 

рецептивног говора 

3.Утврдити степен развијености експресивног говора код особа са ИО у односу на 

контролну групу типичне популације, на основу резултата на Формулару за процену 

експресивног говора 

4. Утврдити степен развијености рецептивног говора код особа са ИО у односу на пол, на 

основу резултата на Формулару за процену рецептивног говора 

5.Утврдити степен развијености експресивног говора код особа са ИО у односу на пол, на 

основу резултата на Формулару за процену експресивног говора 

6.Утврдити степен развијености рецептивног говора код особа са ИО у односу на 

календарски узраст, на основу резултата на Формулару за процену рецептивног говора 
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7.Утврдити степен развијености експресивног говора код особа са ИО у односу на 

календарски узраст, на основу резултата на Формулару за процену експресивног говора 

8.Утврдити степен развијености семантике код особа са ИО у односу на контролну групу 

типичне популације, на основу Семантичког теста 

5.4. Узорак истраживања 

У истраживању је учествовало 20 особа са ИО узраста од 20 до 50 година. Испитивани 

узорак је обухватио особе оба пола и то 15 особа мушког пола (75%) и 5 особа женског 

пола (25%). Када је у питању узраст, у групи од 20 до 35 година је било 13 особа (65%), а у 

групи од 36 до 50 година је било 7 особа (35%). 

 

 

 

Пол 

 

N 

 

Проценат 

 

Мушки 

 

15 

 

75 

 

Женски 

 

5 

 

25 

 

Укупно 

 

20 

 

100 

Табела 1. Приказ броја испитаника према полу 
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Табела 2. Приказ броја испитаника према узрасту 

 

5.5.Хипотезе истраживања 

У складу са дефинисаним циљем истраживања постављене су истраживачке хипотезе: 

1.Код особа са ИО је развијенији ескпресивни говор у односу на рецептивни 

2.Постоје статистички значајне разлике у степену развијености рецептивног говора код 

особа са ИО у односу на контролну групу типичне популације 

3. Постоје статистички значајне разлике у степену развијености експресивног говора код 

особа са ИО у односу на контролну групу типичне популације 

4. Не постоје статистички значајне разлике у степену развијености рецептивног говора код 

особа са ИО у односу на пол 

5. Не постоје статистички значајне разлике у степену развијености експресивног говора 

код особа са ИО у односу на пол 

6. Не постоје статистички значајне разлике у степену развијености рецептивног говора код 

особа са ИО у односу на календарски узраст 

7. Не постоје статистички значајне разлике у степену развијености експресивног говора 

код особа са ИО у односу на календарски узраст 

8. Постоје статистички значајне разлике у степену развијености семантике код особа са 

ИО у односу на контролну групу типичне популације 

 

 

Узраст 

 

N 

 

Проценат 

 

Старији (36-50) 

 

13 

 

65 

 

Млађи (20-35) 

 

7 

 

35 

 

Укупно 

 

20 

 

100 
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5.6. Варијабле истраживања 

Независне варијабле у овом истраживању су пол и календарски узраст. Када је у питању 

календарски узраст, испитаници су подељени у две групе: млађи (од 20 до 35 година) и  

старији (од 36 до 50 година). 

5.7. Технике истраживања 

У исраживању ће бити коришћен метод испитивања, тј. интервјуисања, у коме испитивач 

поставња испитанику унапред припремљена питања, отвореног типа. Технике које ће бити 

коришћене су формулари за процену рецептивног и експресивног говора који су преузети 

из „Протокола за процену едукативних потенцијала деце са сметњама у развоју“ и 

Семантички тест. 

Формулар за процену рецептивног и експресивног говора састоји се из два дела са укупно 

13 задатака, чији се резултати изражавају као посебни скорови и заједнички скор говорно-

језичких способности. Први део, намењен процени разумевања говора (рецептивног 

говора), састоји се из седам задатака, а други део, којим се процењује говорна продукција 

(експресивни говор) садржи шест задатака. Максималан број поена који се може 

остварити на првом делу Протокола за процену говора је 60, а на другом делу 40. Укупан 

број поена који се може добити на оба дела заједно је 100. 

У домену рецептивног говора процењују се аудитивна дискриминација, римовање, 

разумевање речи и разумевање континуираног говора.  У задацима који се односе на 

аудитивну дискриминацију, испитаник треба да одговори да ли су два гласа или две речи 

које је чуо  исте или различите. Задатак везан за римовање се састоји из три дела: 

идентификација риме уз визуелну подршку, спаривање слика чији се изговор римује и 

вербална идентификација риме-потребно је да кажу да ли се две речи, које испитаник 

изговори, римују или не. Разумевање речи се састови из два задатка. У првом задатку се 

од испитаника очекује да покаже слике објеката које испитивач именује, а у другом 

задатку испитаник треба да, из групе од четири понуђене, одабере слику која најбоље 

илуструје реч коју је изговорио испитивач. У групи слика из које испитаник треба да 

изабере одговарајућу, налазе се слике чији су називи слични по звучности (нпр. по првом 

или последњем гласу или слогу), перцептивним својствима или значењу (нпр. за реч корпа 

су, осим тачног одговора, понуђене слике канте, капе и торбе). У задатку који се односи на 
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разумевање континуираног говора, испитаник треба да преприча кратку причу коју је 

непосредно пре тога чуо и одговори на постављена питања. 

У домену експресивног говора процењују се именовање и наративни говор (аутоматски и 

неаутоматски говор, дијалошки говор, репродуктивни и продуктивни говор). На задатку 

именовања од испитаника се очекује да непосредно именује објекат који је приказан на 

слици. У делу који се односи на наративни говор имамо 5 задатака. Аутоматски говор се 

процењује налозима да испитаник наброји дане у недељи и да броји до 20. Неаутоматски 

говор се процењује задацима набрајања дана у недељи и бројања од 20 уназад. Дијалошки 

говор се процењује задацима у којима се од испитаника очекује да одговори на два 

једноставна питања, при чему се не води рачуна о истинитости садржаја, већ о квалитету 

говорне експресије. Продуктивни говор се процењује задацима препричавања тематске 

слике и говором на задату тему. 

 

Семантички тест садржи 40 речи-стимулуса, подељених у четири лексичке категорије:  

1. Хомоними;  

2. Антоними;  

3. Синоними; 

 4. Метоними.  

Свака лексичка категорија садржи по 10 речи-стимулуса. У категорији хомонима код 

испитаника се процењује способност откривања више значења једне речи (суд, сто, лист и 

др.). У категорији антонима, од испитаника се захтева да на задату реч-стимулус (живот, 

здравље, срећа и др.) каже реч супротног значења. У оквиру категорије синонима, од 

испитаника се тражи да пронађе различите речи којима се изражава исто значење (врт, 

соба, дом и др.). У четвртој категорији метонима, код испитаника се процењује 

способност разумевања пренесеног значења речи (пуж, злато, зец и др.). 
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5.8. Методе обраде података 

Подаци добијени истраживањем статистички су обрађени уз адекватан одабир 

статистичких метода, како би се обезбедио оптималан модел сагледавања зависности и 

разлика између анализираних података добијених у истраживању. 

За утврђивање расподеле по категоријама варијабли коришћене су мере 

дескриптивне статистике – аритметичка средина, стандардна девијација, грешке 

стандардне девијације, фреквенце и проценти. За испитивање значајности разлика 

коришћена је једнофакторска анализа варијансе (ANOVA). Резултати добијени 

истраживањем су приказани у наставку рада. 

Програм који је коришћен за статистичку обраду података је IMB SPSS Statistics Data 21. 
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III ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА СА 

ДИСКУСИЈОМ 
Основни циљ истраживања је био да утврдимо говорно-језичке тешкоће код особа са ИО 

када је у питању рецептивни и експресивни говор, као и семантика. У наредним табелама 

је приказана просечна вредност коју су испитаници остварили на сваком од задатака на 

Формуларима за процену рецептивног и експресивног говора, као и Семантичког теста. 

До 30% остварених поена се означава као неуспех, од 30-70% као делимичан успех и 

преко 70% као успех. 

У табели 1. су приказане просечне вредности које су испитаници остварили на сваком од 

ајтема у формулару за процену рецептивог говора.  

  

Просечан број поена 

 

Проценат успешности 

Поређење гласова и речи 11,4 95% 

Идентификација риме уз 

визуелну подршку 

0,5 25% 

Спаривање слика 0,85 21,25% 

Вербална идентификација 

риме 

0,75 18,75% 

Показивање именованог 

објекта 

14,65 97,67% 

Задатак вишеструког избора 10,85 90,41% 

Препричавање приче 6,05 55% 

Табела 1. Дистрибуција резултата појединачних ајтема на Формулару за процену 

рецептивног говора 

 

У табели 1. можемо видети да су испитаници били успешни на задацима: поређење 

гласова и речи (94,58%), показивање именованог објекта (97,67%) и на задатку 

вишеструког избора (90,41%). Делимично успешни су били на задатку препричавања 
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приче (55%), а на задацима: идентификација риме уз визуелну подршку (25%), спаривање 

слика (21,25%) и вербална идентификација риме (18, 75%) су се показали као неуспешни. 

На задатку препричавања приче су најчешће губили поене јер нису причали причу оним 

редоследом којим се одвијала и нису је детаљно препричавали. Чини се да испитаници не 

разумеју појам римовања, иако је пре примене задатка био демонстриран принцип 

римовања речи, били су неуспешни на свим задацима који се односе на риму. Само 1 

испитаник је успео да одговори тачно на сваки задатак. За све остале можемо рећи да су 

скоро у потпуности били неуспешни, чак и ако су дали неки тачан одговор, то је била 

случајност. Најчешће су повезивали предмете који су семантички сродни (столица и 

фотеља), а не оне који се римују (столица и колица). 

 

У табели 2. су приказане просечне вредности које су испитаници остварили на сваком од 

ајтема у формулару за процену експресивног говора.  

  

Просечан број поена 

 

Проценат успешности 

Именовање 12,45 83% 

Процена аутоматског говора 1,9 95% 

Процена неаутоматског 

говора 

0,55 13,75% 

Процена дијалошког говора 1,75 43,75% 

Тематска слика 2,05 41% 

Говор на задату тему 4,15 41,5% 

Табела 2. Дистрибуција резултата појединачних ајтема на Формулару за процену 

ескпресивног говора 

У табели 2. можемо видети да су испитаници били успешни на задацима именовања (83%) 

и процена аутоматског говора (95%). Делимично успешни су били на процени дијалошког 

говора (43,75%), тематској слици (41%) и говору на задату тему (41,5%). На задатку који 

се односи на процену неаутоматског говора (13,75%) показали су се као неуспешни. На 
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задацима на којима су били делимично успешни се може приметити да је њихов речник 

оскудан, реченице кратке, најчешће се састоје од именице и глагола, ретко када користе и 

придеве. На задатку везаном за неаутоматски говор се може уочити њихов проблем са 

радном меморијом, која омогућава активно одржавање и манипулацију информацијама 

које се актуелно обрађују. Јако им је тешко да причају дане у недељи или да броје уназад.  

 

У табели 3. су приказане просечне вредности које су испитаници остварили на ајтемима 

Семантичког теста. 

  
Просечан број поена 

 
Проценат успешности 

Хомоними 5,15 51,5% 

Антоними 3,4 34% 

Синоними 4,25 42,5% 

Метоними 3,15 31,5% 

Табела 3. Дистрибуција резултата појединачних ајтема на Семантичком тесту 

На задатку који се односи на хомониме су имали 51,5% успешности, на антониме 34% 

успешности, на синониме 42,5% успешности и на метониме 31,5% успешности. Можемо 

видети да успешност на сваком од задатака спада у категорију делимично успешних. 

Наши испитаници имају тешкоће у сваком домену који се односи на семантику, а највише 

тешкоћа су имали када су у питању антоними и метоними. Већина испитаника не разуме 

појам антонима, односно појам супротности. У већини случајева су и у овом делу задатка 

објашњавали шта одређена реч значи, а нису давали супротне речи. Што се тиче 

метонима, очигледно је да наши испитаници не разумеју пренесено значење, па су због 

тога имали потешкоћа на овом задатку.  
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6.1.Развијеност рецептивног и ескпресивног говора код особа са ИО 

Први наш задатак је био да утврдимо да ли је код особа са ИО развијенији рецептивни или 

експресивни говор. У табели 4. су приказане просечне вредности које су испитаници 

остварили на целокупним формуларима за процену рецептивног и експресивног говора. 

Максималан број поена на формулару за процену рецептивног говора је 60, а 

експресивног 40. 

 

Табела 4. Приказ успеха на целокупним формуларима за процену рецептивног и 

експресивног говора 

У табели 4 . можемо видети да су испитаници постигли боље просечне резултате када је у 

питању рецептивни говор – 45 поена (75%) у односу на експресивни говор - 22,85 

(56,96%). У домену рецептивног говора се означавају као успешни, док се у домену 

експресивног говора означавају као делимично успешни. Када је у питању рецептивни 

говор, јасно се види да ове особе имају проблем да разумеју појам римовања и сви задаци 

везани за римовање су означени као неуспешни. Када је у питању експресивни говор, 

најмање успешни су били на задатку који се односи на неаутоматски говор, чак ни уз 

помоћ и подстицај испитивача  нису успели да одраде задатак у потпуности, као што смо 

већ рекли, на овом задатку се може видети да особе са ИО имају проблем са радном 

меморијом. 

С обзиром да је наша прва хипотеза била да је код особа са ИО развијенији експресивни 

од рецептивног говора, након приказа ових резултата, ту хипотезу можемо одбацити. 
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6.2. Степен развијености рецептивног говора код особа са ИО у односу на 

контролну групу 

Други задатак је био да утврдимо степен развијености рецептивног говора код особа са 

ИО у односу на контролну групу коју чине испитаници типичне популације, приближног 

менталног узраста особама са ИО. 

У табели 5. су приказана је успешност особа са ИО и контролне групе на формулару за 

процену рецептивног говора. 

Варијабла Група N AS SD SG F test df p 

         

 

 

 

ИО 

 

 

Особе са  

ИО 

 

 

20 

 

 

45,000 

 

 

2,772 

 

 

0,619 

 

 

 

 

178,356 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,000 

 Контролна 
група 

10 57,450 1,343 0,425 
 

   

     

Табела 5. Компарација успешности особа са ИО и контролне групе у домену рецептивног 

говора 

У приказаној табели можемо видети да су особе са ИО поприлично лошије од контролне 

групе, али упркос овој процентуалној разлици, и једни и други спадају у категорију 

успешних, јер су постигли више од 70% успеха. Особе са ИО су имале у просеку 45 

тачних одговора, а контролна група 57,45, од максималних 60. 

Друга хипотеза коју смо поставили је била да постоје статистички значајне разлике у 

степену развијености рецептивног говора код особа са ИО у односу на контролну групу 

типичне популације и ту хипотезу смо сада и потврдили. 

6.3. Степен развијености експресивног говора код особа са ИО у односу на 

контролну групу 

Трећи задатак је био да утврдимо степен развијености експресивног говора код особа са 

ИО у односу на контролну групу коју чине испитаници типичне популације, приближног 

менталног узраста особама са ИО. 

У табели 6. приказана је успешност особа са ИО и контролне групе на формулару за 

процену експресивног говора. 
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ИО 

 

 

Особе са  

ИО 

 

 

20 

 

 

22,850 

 

 

3,183 

 

 

0,712 

 

 

 

 

156,798 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,000 

 Контролна 

група 

10 36,300 1,494 0,473 

 

   

     

Табела 6. Компарација успешности особа са ИО и контролне групе у домену ескпресивног 

говора 

У овој табели видимо да су особе са ИО оствариле 56,96% успешности (22,85 поена) у 

домену експресивног говора, што их сврстава у категорију делимично успешних, док је 

контролна група била успешна 90,75% (36,30 поена), и сврстана је у категорију успешних. 

Максималан број поена на овом задатку је 40. 

Трећа хипотеза коју смо поставили је била да постоје статистички значајне разлике у 

степену развијености експресивног говора код особа са ИО у односу на контролну групу 

типичне популације. Приказом ових резултата смо потврдили ту хипотезу. 

6.4. Степен развијености рецептивног говора код особа са ИО у односу на пол 

Четврти задатак је био да утврдимо степен развијености рецептивног говора код особа са 

ИО у односу на пол. 

Табела 7. нам даје приказ тих резултата. 

Варијабла Група N AS SD SG F test df p 

         

 

 

 

Рецептивни 

говор, бр 

тачних одг 

 

 

Мушки 

 

 

15 

 

 

45,067 

 

 

2,915 

 

 

0,753 

 

 

 

 

0,033 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,858 

 Женски 5 

 

44,800 

 

2,588 1,157 

 

   

     

Р>0,05 није статистички значајно 

Табела 7. Степен развијености рецептивног говора у односу на пол 
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У табели 7. видимо да особе мушког пола имају просечно постигнуће од 45,06 поена 

(75,1% успешности) у домену рецептивног говора, а особе женског пола 44,80 поена 

(74,67% успешности). Можемо рећи да особе са ИО, у односу на пол, достижу сличан 

степен развијености рецептивног говора. 

Четврта хипотеза је гласила да не постоје статистички значајне разлике у степену 

развијености рецептивног говора код особа са ИО у односу на пол и сада ту хипотезу и 

потврђујемо. 

6.5. Степен развијености експресивног говора код особа са ИО у односу на пол 

Пети задатак је био да утврдимо степен развијености експресивног говора код особа са 

ИО у односу на пол. 

У табели 8. је приказана успешност у домену експресивног говора у односу на пол. 

Варијабла Група N AS SD SG F test df p 

         

 

 

 

Експресивни 

говор, бр 

тачних одг 

 

 

Мушки 

 

 

15 

 

 

23,1333 

 

 

3,182 

 

 

0,821 

 

 

 

 

0,462 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,505 

 Женски 5 

 

22,0000 

 

3,391 1,516 

 

   

     

Р>0,05 није статистички значајно 

Табела 8. Степен развијености експресивног говора у односу на пол 

Особе мушког пола су оствариле просечно постигнуће од  23,13 поена (57,5% 

успешности), а особе женског пола 22 поена (55% успешности), што значи да је степен 

развијености експресивног говора у односу на пол приближан.  

Овим потврђујемо нашу пету хипотезу, да не постоје статистички значајне разлике у 

степену развијености експресивног говора у односу на пол. 
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6.6. Степен развијености рецептивног говора код особа са ИО у односу на 

календарски узраст 

Шести задатак је био да утврдимо степен развијености рецептивног говора код особа са 

ИО у односу на календарски узраст, у табели 9. су приказани резултати који се односе на 

овај задатак. 

Варијабла Група N AS SD SG F test df p 

         

 

 

 

Рецептивни 

говор, бр 

тачних одг 

 

 

Млађи 

 

 

13 

 

 

45,153 

 

 

3,312 

 

 

0,918 

 

 

 

 

0,109 
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0,745 

 Старији 7 

 

44,714 

 

1,496 0,565 

 

   

     

Р>0,05 није статистички значајно 

Табела 9. Степен развијености рецептивног говора у односу на календарски узраст 

Особе које смо сврстали у категорију „млађих“ су у просеку оствариле 45,15 поена 

(75,77% успешности), а особе из категорије „старији“ 44,71 поен (73,56% успешности). 

Може се рећи да су испитаници у скоро истој мери овладали рецептивним говором, без 

обзира на узраст. Не може се приметити ни претерана разлика када су у питању 

појединачни ајтеми овог формулара, не постоји ни један ајтем на ком су млађи у великој 

мери бољи од старијих или обрнуто. 

Наша шеста хипотеза је била да не постоје статистички значајне разлике у степену 

развијености рецептивног говора код особа са ИО у односу на календарски узраст и сада 

је потврђујемо. 
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6.7. Степен развијености експресивног говора код особа са ИО у односу на 

календарски узраст 

Седми задатак је био да се утврди степен развијености експресивног говора код особа са 

ИО у односу на календарски узраст, у табели 10. су приказани резултати овог дела 

истраживања. 

Варијабла Група N AS SD SG F test df p 
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23,923 
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 Старији 7 

 

20,857 

 

1,952 0,738 

 

   

     

Р<0,05 статистички значајно 

Табела 10. Степен развијености експресивног говора у односу на календарски узраст 

Категорија млађих је имала у просеку 23,92 (59,42%) тачна одговора, док је категорија 

старијих имала 20,85 (52,15%) тачних одговора. Обе категорије припадају делимично 

успешнима, али се може рећи да су млађи успешнији у домену експресивног говора у 

односу на старије. Највећа разлика у успешности се примећује када су у питању 

неаутоматски говор и говор на задату тему, у овим задацима су млађи били успешнији. У 

осталим задацима разлика у постигнућима није приметна. 

Седма хипотеза која је гласила да не постоје статистички значајне разлике у степену 

развијености експресивног говора код особа са ИО у односу на календарски узраст је сада 

одбачена. 
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6.8. Степен развијености семантике код особа са ИО у односу на контролну 

групу 

Осми задатак је био да утврдимо степен развијености семантике код особа са ИО у односу 

на контролну групу. У табели 11. приказани су резултати Семантичког теста код особа са 

ИО и контролне групе. 

 

P<0,05 статистички значајно 

Табела 11.Компарација семантичких способности код особа са ИО и контролне групе 

У табели 10. можемо видети да су особе са ИО постигле у просеку 16 (40%) тачних 

одговора на Семантичком тесту док је контолна група у просеку имала 38,1 (95,25%) 

тачних одговора. У конторлној групи најмање датих тачних одговора је имао испитаник 

који је имао 36 тачних одоговора, а највише испитаник са 40 тачних одговора. 

Максималан број поена на овом тесту је 40.  
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6.8.1. Приказ резултата на Семантичком тесту по ајтемима 

ХОМОНИМИ 

Варијабла Група N AS SD SG F test df p 
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9,400 0,699 0,221 

 

   

P<0,05 статистички значајно 

Табела 12. Компарација резултата на задатку који се односи на хомониме 

Особе са ИО су на ајтему који се односи на хомониме оствариле у просеку 5,15 (51,5%) 

поена , док је контролна група остварила 9,4 поена (94%). Код особа са ИО је било 

најмање 3 тачна одговора, а највише 7 тачних одговора. Контролна група је имала најмање 

8, а највише 10 тачних одговора. Максималан број поена на овом ајтему је 10. 

 

АНТОНИМИ 

Варијабла Група N AS SD SG F test df p 
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9,700 0,483 0,153 

 

   

P<0,05 статистички значајно 

Табела 13. Компарација резултата на задатку који се односи на антониме 
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Особе са ИО су на ајтему који се односи на антониме оствариле у просеку 3,4 (34%) 

поена, док је контролна група остварила 9,7 поена (97%). Код особа са ИО је био најмање 

1 тачан одговор, а највише 6 тачних одговора. Контролна група је имала најмање 9, а 

највише 10 тачних одговора. Максималан број поена на овом ајтему је 10. 

 

 СИНОНИМИ 

Варијабла Група N AS SD SG F test df p 
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P<0,05 статистички значајно 

Табела 14. Компарација резултата на задатку који се односи на синониме 

 

Особе са ИО су на ајтему који се односи на синонимe  оствариле у просеку 4,25 (42,5%) 

поена , док је контролна група остварила 9,2 поена (92%). Код особа са ИО најмањи 

постигнут успех су 3 тачна одговора, највише 6. Код контролне групе минимум је 8, а 

максимум 10 тачних одговора. 

МЕТОНИМИ 

Варијабла Група N AS SD SG F test df p 
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341,816 1 0,000 

 Контролна 

група 

10 9,800 0,422 0,133 

 

   

     

P<0,05 статистички значајно 

Табела 15. Компарација резултата на задатку који се односи на метониме 

Особе са ИО су на ајтему који се односи на метонимe  оствариле у просеку 3,15 (31,5%) 

поена, док је контролна група остварила 9,8 поена (98%). Најмањи постигнут успех код 

особа са ИО су 2 тачна одговора, а највише 9 одговора. Код контролне групе најмање 9, 

највише 10 тачних одговора. 

Можемо рећи да семантичке способности код особа са ИО у значајној мери заостају у 

односу на контролну групу приближног менталног узраста, а та разлика се највише може 

приметити када су у питању антоними и метоними. Као што смо већ једном рекли, јасно је 

да особе са ИО не разумеју појам супротности и пренесеног значења, док контролна група 

није имала проблема ни на једном ајтему. 

Овим потврђујемо нашу осму хипотезу, да постоје статистички значајне разлике у степену 

развијености семантике код особа са ИО у односу на контролну групу типичне 

популације. 
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ЗАКЉУЧАК 

 
Спроведено истраживање било је усмерено на утврђивање говорно-језичких тешкоћа 

код особа са ИО. Циљ је био утврдити у којој мери су присутне говорно-језичке 

тешкоће код особа са ИО када је у питању рецептивни и експресивни говор и 

семантика. Резултати показују да степен развијености ових способности код особа са ИО није 

на задовољавајућем нивоу. 

Један од циљева истраживања је било испитивање разлика у развијености експресивног 

и рецептивног говора у односу на узраст и пол особа са ИО и у односу на контролну 

групу типичне популације приближног менталног узраста. Утврђено је да  постоје 

статистички значајне разлике у степену развијености експресивног говора у односу на 

узраст испитаника. Испитаници који припадају групи млађих су постигли боље 

резултате у односу на старије испитанике. На основу овога што смо утврдили би могло 

да се спроведе истраживање у ком би акценат био на степену регресије говорно-

језичких способности, пре свега експресивног говора, код старијих особа са ИО. Такође 

је утврђено да постоје статистички значајне разлике у односу на контролну групу када 

су у питању и експресивни и рецептивни говор. На оба теста је контролна група 

постигла боље резултате. Статистичке разлике између испитаника и контролне групе 

постоје и на Семантичком тесту, на ком је контролна група постигла боље резултате.  

Када је у питању рецептивни говор, најлошије резултате су постигли на задацима који 

се односе на римовање, јер не разумеју појам риме и није им јасно зашто се нпр. слажу 

„столица“ и „колица“, а не слажу „столица“ и „фотеља“. У неким следећим 

истраживањима би се могло осврнути на појам риме и римовања код особа са ИО и 

истражити на који начин и којим техникама би најлакше могао да им се приближи тај 

појам, да га разумеју макар и на неком најосновнијем нивоу. 

У домену експресивног говора најтежи задатак им је био „неаутоматски говор“, тј. 

набрајање дана у недељи и бројање уназад. Лош успех на овом задатку није повезан са 

говорно – језичким способностима особе, већ са егзекутивним функцијама, пре свега са 

радном меморијом. Радна меморија је систем који омогућава одржавање и 

манипулацију информацијама које се тренутно обрађују, а из резултата нашег 



59 
 

истраживања можемо видети да особе са ИО имају проблем везан за радну меморију,  

који им отежава успех и када су говорно – језичке способности у  питању. Због тога, 

особе са ИО треба да буду укључене у дефектолошки третман егзекутивних 

способности. Рондал (1994) је у свом истраживању такође утврдио да особе са ИО имају 

тешкоће да пребацују аутоматске говорне исказе у неаутоматске. 

Можемо закључити да особе са ИО треба да буду укључене и у логопедски, а и у 

дефектолошке третмане који се не односе само на говорно-језичке способности, већ и на 

егзекутивне функције и све оне функције које су потребне особи како би развила своје 

говорно – језичке способности до максимума. 
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