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Сажетак: 

Тема овог мастер рада јесте специфичност говорно језичких способности код деце са 

Дауновим синдромом. Неке од говорно језичких потешкоћа који се могу јавити јесу 

наративне способности, интелигенција, памћење, артикулација као и познавање језика. 

Ове специфичности говорно језичких способности јављају се код свих особа (са 

синдромом) различито, у зависности од синдрома од којег дете пати као и од појединца. 

Задаци истраживања имају за циљ да утврде специфичности говорно језичких 

способности код деце са Дауновим синдромом, одреде колико говорно језичке тешкоће 

утичу на развој читања и писања детета са Дауновим синдромом и утврде начине за 

смањење негативног утицаја Дауновог синдрома на говорно језиче способности деце 

која пате до овог синдрома. У овом раду коришћена је метода теоријске анализе да би 

се створила теоријска основа при анализирању различитих схватања о специфичности 

говорно језичких способности код деце са Дауновим синдромом. 

 

Кључне речи: 

Даунов синдром, говорно језичке способности, комуникација деце са Дауновим 

синдромом, лечење, превенција, говорно језичке тешкоће...  
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The topic of this master's thesis is the specificity of speech and language abilities in children 

with Down syndrome. Some of the speech and language difficulties that can occur are narrative 

skills, intelligence, memory, articulation and language skills. These specificities of speech and 

language abilities appear in all persons (with the syndrome) differently, depending on the 

syndrome from which the child suffers as well as on the individual. The research tasks aim to 

determine the specifics of speech and language abilities in children with Down syndrome, 

determine how speech and language difficulties affect the reading and writing development of 

a child with Down syndrome, and determine ways to reduce the negative impact of Down 

syndrome on the speech and language abilities of children who suffer from this. syndrome. In 

this paper, the method of theoretical analysis was used to create a theoretical basis for 

analyzing different understandings about the specificity of speech and language abilities in 

children with Down's syndrome. 

 

Key words: 

Down syndrome, speech and language abilities, communication of children with Down 

syndrome, treatment, prevention, speech and language difficulties... 
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Даунов синдром (ДС) представља један од најчешће идентификованих генетских 

поремећаја повезаних са интелектуалном ометеношћу који настаје услед тризомије 21. 

пара хромозома. Иако може бити различитог степена, интелектуална ометеност код овог 

синдрома је најчешће у распону од умерене до тешке. 

Ментална ретардација која прати овај синдром несумњиво утиче на говор и језик, али је 

занимљиво да особе са Дауновим синдромом показују лошије говорно-језичке 

способности у односу на друге особе са менталном ретардацијом изједначене по 

менталном узрасту. Наиме, особе са Дауновим синдромом имају више говорних 

поремећаја, а њихов опсег вербалног краткорочног памћења је слабији у односу на другу 

децу са интелектуалним сметњама сличног невербалног менталног узраста. 

Говор деце са Дауновим синдромом (ДС) често је неразумљив. Њихове друге језичке 

вештине (нпр. разумевање) су знатно боље од говорних вештина, за разлику од друге 

деце која имају интелектуалне тешкоће a немају ДС. Узрок овог феномена је широко 

истражен, неки истраживачи тврде да је њихов говорни развој само одложен, док други 

тврде да на говор деце са ДС утиче не само њихов когнитивни поремећај, већ и фактори 

који су специфични за ДС.  

Решавање ове разлике важно је за логопеде јер има импликације на избор терапијских 

стратегија. Особе са ДС често пате од губитка слуха, кранио-фацијалних абнормалности 

и хипотоније говорних мишића. Иако ови физиолошки фактори доприносе тешкоћама у 

говору, они можда не објашњавају неразумљивост говора који се често наводи. 

 

 

 

 

 

I. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 
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1. ДАУНОВ СИНДРОМ И ЊЕГОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Пре више од 50 година откривено је да Даунов синдром1 настаје као последица додатног 

21. хромозома.2 Поједини аутори3 наводе значај разликовања врста тризомија на свим 

нивоима – генетском, ћелијском, неуралном, когнитивном, бихевиоралном и 

срединском, чиме се омогућава најбоље разумевање односа генотипа и фенотипа.  

Промене у експресији гена изазване тризомијом 21. пара хромозома су под утицајем како 

других наследних фактора, тако и окружења, што резултира извесним фенотипским 

варијабилностима у овој популацији. 

У литератури су описане три врсте тризомије 21. пара хромозома које могу довести до 

рођења детета са ДС, а то су парцијална, односно сегментална, затим мозаична форма 

тризомије, као и транслокација 21. пара хромозома.4 

Мозаична тризомија или мозаицизам се односи на ситуацију у којој цео 21. хромозом 

има три копије, али је само део ћелије тризомичан, док су друге ћелије нормалне.5 

Транслокација 21. пара хромозома подразумева да се генетски материјал са дугог крака 

овог хромозомског пара „пресели“ на други хромозом или на краћи пар 21. хромозома.   

Неке од најуочљивијих фенотипских карактеристика ДС су ход на широкој основи, 

хиперфлексибилност зглобова, широке шаке са кратким прстима и клинодактичним 

петим прстом, микроцефалична глава са заравњеним потиљком, округло лице, очни 

                                                 
1 У даљем тексту - ДС 
2 Horvat, M., Croce, R. & Fallaize, A. (2016). Information processing and motor control in Down syndrome. 

Journal of Down Syndrom & Chromosome Abnormalities. 

3 Karmiloff-Smith, A., Al-Janabi, T., D'Souza, H., Groet, J., Massand, E., Mok, K., & Tybulewicz, V. (2016). The 

importance of understanding individual differences in Down syndrome. 

4 Potter, H. (2016). Beyond trisomy 21: Phenotypic variability in people with Down syndrome explained by 

further chromosome mis-segregation and mosaic aneuploidy. Journal of Down Syndrome & Chromosome 

Abnormalities. 

5 Karmiloff-Smith, A., Al-Janabi, T., D'Souza, H., Groet, J., Massand, E., Mok, K., & Tybulewicz, V. (2016). The 

importance of understanding individual differences in Down syndrome. 
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прорези укошени на горе, изражен епикантус, раван корен носа, мала уста, кратак и 

широк врат, уши постављене позади.6 

 

1.1 Карактеристике когнитивних способности особа са Дауновим синдромом 

 

Дефицити у области интелектуалног развоја обично се препознају код деце са ДС током 

прве године живота, а са узрастом долази до израженијих тешкоћа у интелектуалном 

функционисању ових особа. Присуство интелектуалних тешкоћа утиче на све 

когнитивне домене особа са ДС, али постоје и индивидуалне разлике у когнитивним 

способностима и вештинама особа са ДС, што је последица утицаја различитих 

генетских и срединских фактора. Подаци о томе који је најчешћи степен интелектуалне 

ометености код особа са ДС су варијабилни, али судећи према резултатима 

истраживања, она може бити у распону од лаке до дубоке.7 

С обзиром на то да су егзекутивне функције неопходне у свим ситуацијама у којима 

се захтева концентрација, планирање, решавање проблема, прилагођавање променама и 

доношење одлука, не чуде тврдње да оне представљају основ за регулисање понашања. 

То потврђују и резултати истраживања који указују на повезаност егзекутивних 

функција и дневних животних вештина особа са ДС. Компоненте егзекутивних функција 

су когнитивна флексибилност, инхибиција и радна меморија.  

Наведене способности омогућавају когнитивно планирање које представља могућност 

организовања когнитивног понашања у времену и простору, а неопходно је у 

ситуацијама у којима је потребно генерисати одговарајуће кораке да би се постигао циљ. 

У студији која је била усмерена на анализу егзекутивних функција адолесцената са ДС 

и деце у  типичном развоју8 упоредивог менталног узраста, утврђено је присуство 

тешкоћа у области померања пажње, планирања/решавања проблема, радне меморије и 

инхибиције.  

                                                 
6 Korenberg, J. R., Chen, X.-N., Schipper, R., Sun, Z., Gonsky, R., Gerwehr, S., ... & Yamanaka, T. (1994). 

Down syndrome phenotypes: The consequences of chromosomal imbalance. Proceedings of the National 

Academy of Sciences. 

7 Pitetti, K., Baynard, T. & Agiovlasitis, S. (2013). Children and adolescents with Down syndrome, physical 

fitness and physical activity. Journal of Sport and Health Science. 

8 У даљем тексту - ТР 
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Поред тога, резултати студије сличног дизајна показују да родитељи и наставници деце 

са ДС извештавају о тешкоћама у погледу радне меморије и планирања код ове деце, док 

су родитељи наводили и ограничену способност инхибиторне контрола код деце са ДС. 

9 

У прилог томе да постоје широки дефицити у области егзекутивних функција особа са 

ДС, као што су тешкоће когнитивне флексибилности, планирања/решавања проблема, 

радне меморије и инхибиције.10 

Тешкоће у апстракцији и генерализацији особа са ДС представљају проблем у 

свакодневном функционисању, укључујући и способност самосталног сналажења у 

социјалном окружењу, а самим тим и ангажовања у различитим друштвеним 

активностима. Особе са ДС имају значајно лошија постигнућа у погледу повезаности 

визуелних и спацијалних способности. Поред тога, особе са ДС имају тешкоће у 

откривању мањих промена у оријентацији објеката или просторним односима између 

конститутивних елемената одређеног дизајна, као и дефиците у коришћењу 

репрензентација из животног окружења.  

Утврђено је да се испитаници са интелектуалном ометеношћу и ТР нису међусобно 

значајно разликовали, док су особе са ДС имале значајно лошије резултате, што показује 

да је проналажење пута специфичан дефицит особа са ДС. Иако је присуство 

обележивача који олакшавају оријентацију у простору побољшало постигнућа у све три 

групе, треба напоменути да су, упркос том побољшању, испитаници са ДС имали и даље 

лошија постигнућа од друге две подгрупе. Осим тога, особе са ДС имају тешкоће 

препознавања и коришћења ознака којима се указује на правац кретања. Ипак, након 

већег броја покушаја ове особе могу усвојити знања о конкретним правцима, али имају 

тешкоће да интегришу та знања.  

Имајући у виду наведене тешкоће у области просторне оријентације особа са ДС, намеће 

се потреба за применом различитих стратегија које би омогућиле боље сналажење у 

простору и самосталније кретање особа са ДС. Поред коришћења различитих визуелних 

                                                 
9 Edgin, J. O. (2003). A neuropsychological model for the development of the cognitive profiles in mental 

retardation syndromes: Evidence from Down syndrome and Williams syndrome. Denver, CO: University of 

Denver. 

10 Brunamonti, E., Pani, P., Papazachariadis, O., Onorati, P., Albertini, G. & Ferraina, S. (2011). Cognitive 

control of movement in Down syndrome. Research in Developmental Disabilities. 
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обележивача у затвореном простору, у једној новијој студији, усмереној ка побољшању 

оријентације у отвореном простору, коришћени су паметни телефони са специфичним 

апликацијама. 

Аутор наводи да је деци са ДС потребно више времена да науче правила и разумеју 

промене у свом окружењу, што, у погледу непосредног рада са овом популацијом, 

указује на потребу за експлицитним подучавањем правила уз коришћење јасних 

вербалних инструкција поткерпљених адекватном невербалном комуникацијом.11 

 

1.2 Моторичке вештине особа са Дауновим синдромом 

 

Моторички развој обухвата грубу моторику која се односи на кретање целог тела, 

укључујући седење, ходање, трчање, ходање по степеницама и фину моторику која 

подразумева фину манипулацију прстима и шакама.12 

Моторички развој деце са ДС је успорен тако да се сматра слабошћу ових особа 

Кашњења у моторичком развоју се уочавају у области грубе моторике – закаснеле 

активности посезања за предметима, ваљања, пузања, седења, стајања, ходања, као и у 

домену фине моторике – брзина покрета, снага мишића шаке, визуо-моторна контрола. 

Карактеристичне моторичке особине ове деце су хипотонија и повећана флексибилност 

зглобова13.  

Слаб мишићни тонус код беба са ДС доводи до кашњења у моторичком развоју са 

тенденцијом ка неспретности ове деце, што може утицати обесхрабрујуће на децу да 

истражују своју околину, тако да она постају неактивна и пасивним путем долазе до 

информација, а то за последицу може имати додатне здравствене проблеме.14  

                                                 
11 Lorenz, S. (1998). Children with Down's syndrome: A guide for teachers and learning support assistants in 

mainstream primary and secondary schools. Abingdon: David Fulton Publishers. 

12 Sacks, B. & Buckley, S. (2003). Motor development for individuals with Down syndrome – An overview. 

13 Agulló, I. R. & González, B. M. (2006). Factors influencing motor development in children with Down 

syndrome. International Medical Review on Down Syndrome. 

14 Lorenz, S. (1998). Children with Down's syndrome: A guide for teachers and learning support assistants in 

mainstream primary and secondary schools. Abingdon: David Fulton Publishers. 
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Аутори15 наводе да је током детињства евидентна већа флексибилност зглобова код деце 

са ДС у односу на децу ТР, али да током старења особе са ДС испољавају све мању 

предност у овом погледу, што се може објаснити неактивним начином живота. 

Проблеме са срцем има око 40% особа са ДС, а они се код новорођенчади испољавају у 

виду тешкоћа исхране, успореног раста, диспнее и цијанозе.  

Током одрастања, срчани проблеми могу резултирати тешкоћама у обављању 

активности које захтевају значајан кардиоваскуларни напор јер особе са ДС могу 

отежано дисати и лакше и брже се замарати током активности, тако да чешће имају 

осећај исцрпљености и раздражљивости, а склоне су и гојазности.  

Поред тога, наводе се слабост мишића, проблеми у области координације покрета и 

постуралне контроле, односно, равнотеже код особа са ДС на свим узрастима. Деца са 

ДС, узраста од три до 11 година, а процењиване су основне моторичке вештине као што 

су бацање преко главе, хватање, скакање у даљ, шутирање и трчање. Утврђени су 

дефицити у областима равнотеже, координације, као и слабост мишића ногу и трупа.16 

Дефицити у постуралној контроли особа са ДС су повезани са проблемима у моторичкој 

координацији и сензо-моторној интеграцији, што негативно утиче на њихову способност 

да извршавају моторичке активности у различитим животним ситуацијама. Све 

поменуте карактеристике моторичког развоја особа са ДС, као што су хипотонија 

мишића, хиперфлексибилност зглобова, дефицити у области равнотеже и координације 

покрета, између осталог, утичу и на то да ове особе имају специфичан ход „на широкој 

основи“. Имајући у виду особине моторичког развоја, поједини аутори сугеришу да је 

деци са ДС потребно више времена да науче сложене покрете.17 

Активности грубе и фине моторике користе исте делове моторичког система. Наиме, 

постурална контрола, стабилност и координација, великих и малих мишићних група, су 

неопходне моторичке вештине за извођење моторичких радњи грубе и фине моторике. 

Поједини аутори наводе да, иако већина тинејџера са ДС може да хода, трчи, креће се, 

                                                 
15 Caselli, M. C., Vicari, S., Longobardi, E., Lami, L., Pizzoli, C. & Stella, G. (1998). Gestures and words in 

early development of children with Down syndrome. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 

16 Capio, C. M. & Rotor, E. R. (2010). Fundamental movement skills among Filipino children with Down 

syndrome. Journal of Exercise Science & Fitness. 

17 Aranha, V. P., Samuel, A. J. & Saxena, S. (2016). Reliability and sensitivity to change of the timed standing 

balance test in children with Down syndrome. Journal of Neurosciences in Rural Practice, 7(1), 77-82. 
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углавном испољавају веће тешкоће приликом писања, цртања и бојења у односу на децу 

ТР. Током дечјег развоја, објекти и њихова функција се упознају путем активног 

истраживања, а фактори који утичу на способност експлорације су вештине хватања и 

држања, особине објеката и присуство сметњи у развоју. 18 

Резултати једног истраживања показују да су одојчад са ДС ређе истраживала објекте, 

што се нарочито односи на мале предмете, као и да су њихове експлоративне радње биле 

мањег степена сложености у односу на одојчад ТР, што потврђује наводе да су хват и 

друге функције шаке деце са ДС лошије него код деце ТР. Слаб мишићни тонус, 

хиперфлексибилни зглобови и кратки „здепасти“ прсти деце са ДС имају негативан 

утицај на вештине фине моторике, којима се придаје посебан значај од предшколског 

периода, јер деца на том узрасту проводе велики део времена у активностима као што су 

сечење, цртање, бојење и писање. Имајући у виду да су проблеми фине моторике 

повезани са школским постигнићима, не чуде наводи аутора да управо они негативно 

утичу на постигнућа деце школског узраста са ДС.19 

Због тога је значајно да школски планови и програми буду засновани на побољшању 

квалитета фине моторике, као што су стабилност, самоконтрола и координција, јер би се 

на тај начин вежбали писање руком и друге школске вештине деце са ДС. 

Ограничења у функционалним активностима деце са ДС уско су повезана са нивоом 

моторичких способности. С обзиром на то да на моторичко функционисање деце са ДС 

утичу биолошки, когнитивни фактори и мијелинизација, моторичке тешкоће ових особа 

треба сагледавати са аспекта повезаности различитих функција централног нервног 

система које су под утицајем срединских фактора.  

О биолошким и когнитивним факторима је било речи у претходним подпоглављима. 

Средински фактори који утичу на моторичке вештине особа са ДС су доступност 

инклузивних и адекватно дизајнираних програма, ставови окружења, породични 

фактори и пријатељске везе ових особа, као и мотивација, позитивно поткрепљење, 

добијање подршке других људи, постепено повећање тежине задатака, учење у 

                                                 
18 de Campos, A. C., da Costa, C. S. N., Savelsbergh, G. J. & Rocha, N. A. C. F. (2013). Infants with Down 

syndrome and their interactions with objects: Development of exploratory actions after reaching onset. Research 

in Developmental Disabilities. 

19 Council, H. C. (2013). Supporting children with Down's syndrome. Abingdon: Routledge. 
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окружењу које је за ове особе подстицајно, индивидуални приступ, учење кроз 

имитацију давањем визуелних информација у ситуацијама које укључују социјалне 

односе, пружање довољно времена.20 

 Разматрајући снаге и слабости у области целокупног моторичког развоја, може се 

закључити да је код особа са ДС неопходно радити на побољшању тонуса, равнотеже, 

мишићне снаге и кондиције, али да, с обзиром на то да ове особе имају веома покретљиве 

зглобове и да им телесна флексибилност не представља проблем, није неопходно 

спороводити активности у циљу побољшања ове моторичке функције. Применом 

посебно дизајнираних и прилагођених програма који су усмерени на подстицај развоја 

једне или више области моторичког функционисања могу бити побољшане физичке 

перформансе особа са ДС.21 

 

1.3 Социо-емоционалне карактеристике особа са Дауновим синдромом 

 

Социјалне вештине представљају релативну снагу особа са ДС  и сматрају се једним од 

основних разлога за диференцијацију групе ДС од других облика интелектуалне 

ометености. Још у периоду новорођенчета, деца са ДС се описују као активнија, 

дистрактибилнија, а наводи се и да испољавају више социјално оријентисаног понашања 

у односу на децу ТР.  

Такође, наглашава се да рана социјална оријентација и друштвено ангажовање мале деце 

са ДС представљају подручје релативне снаге у односу на регулацију емоција и 

моторичко функционисање.22 

Поменута снага у области социјалног функционисања код деце са ДС може резултирати 

већим степеном пажње и наклоности других људи, што помаже детету да се прилагоди 

окружењу. У испитивању специфичности и стабилности социјалног понашања током 

                                                 
20 Pitetti, K., Baynard, T. & Agiovlasitis, S. (2013). Children and adolescents with Down syndrome, physical 

fitness and physical activity. Journal of Sport and Health Science. 

21 Mehralitabar, H., Sheikh, M. & Hemayat-Talab, R. (2016). Effect of a selective physical training on balance 

of children with Down syndrome. International Journal of Sport Studies. 

22 Kasari, C. & Freeman, S. F. (2001). Task-related social behavior in children with Down syndrome. American 

Journal on Mental Retardation. 
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решивих и нерешивих слагалица код деце са ДС, неспецифичном интелектаулном 

ометеношћу и деце ТР, узраста од пет до 12 година, уједначене у погледу менталног 

узраста, утврђено је да претерана употреба социјалног понашања, као што је, на пример, 

чешће гледање у одраслу особу, код мале деце са ДС остаје стабилна током раних 

школских година као специфична карактеристика ДС.23 

Емоционални развој код деце са ДС је успорен и показује блага кашњења у односу на 

децу ТР. Особе са ДС имају тешкоће у препознавању емоционалних реакција других 

људи, што се посебно односи на препознавање негативних емоција. Насупрот томе, деца 

са ДС имају подједнако интензивне позитивне емоционалне реакције као одговор на 

емоционалне изразе родитеља као деца ТР. 

Ипак, гледајући фотографије израза лица деце са ДС и ТР, присуство високоинтензивних 

емоционалних израза је ређе пријављивано код деце са ДС.24 Међутим, насупрот 

тврдњама да деца са ДС имају емоционалне изразе нижег интензитета у односу на децу 

ТР, студије сугеришу да су емоционална искуства деце и адолесцената са ДС 

интензивнија него што се раније веровало.25  

Треба имати у виду да деца са ДС диференцирају значај лица и играчака и усмеравају 

афективно понашање ка социјалним елементима. Такође, ова деца усмеравају већу 

пажњу према мајци која активно социјално интерагује са њима, него према мајци која је 

само физички присутна, озбиљног израза лица и непомичног тела. Имајући претходне 

наводе у виду, не чуде налази истраживања усмереног на процену позитивних 

афективних израза деце са ДС и ТР током комуникације са експериментатором који 

показују да деца са ДС испољавају сличан квантитет емоција као деца ТР уједначена по 

менталном узрасту.  

Међутим, утврђене су и одређене квалитативне разлике које се огледају у чешћем 

усмеравању погледа на лица социјалних партнера, а ређе на играчке у односу на децу 

ТР. Проучавано је и испољавање емоција у ситуацијама када се постигне неки успех, 

                                                 
23 Kasari, C. & Freeman, S. F. (2001). Task-related social behavior in children with Down syndrome. 

American Journal on Mental Retardation. 

24 Lewis, M. & Sullivan, M. W. (2014). Emotional development in atypical children. New York & London: 

Psychology Press. 

25 Smith, M. C. & Walden, T. A. (1998). Emotion regulation in children with Down syndrome. Paper presented 

at the American Psychological Association Annual Convention. 
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тако да су аутори једне студије опсервирали децу са ДС и децу ТР док склапају слагалице 

током интеракције са мајкама. Резултатати истраживања показују да су деца са ДС 

испољила виши степен позитивнијих афеката, социјалне оријентације и понашања 

приликом успешног завршетка задатка у односу на децу ТР.26 

 

1.4 Вештине читања и писања особа са Дауновим синдромом 

 

Веома је важно размотрити и проблематику академских способности особа са ДС. 

Најзначајнијим предиктором академских постигнућа сматра се степен интелектуалних 

тешкоћа. Судећи према извештајима наставника, са узрастом долази до побољшања 

академских способности ученика са ДС. Треба напоменути да особе са ДС имају мање 

тешкоћа у читању, него у писању и рачунању. Овакви наводи не чуде уколико имамо у 

виду да је за писање и рачунање неопходно логичко мишљење које омогућава 

организацију, планирање и контролу. 

Највећи број студија спроведен је у циљу процене читања особа са ДС. Истраживањем 

које је реализовано на узорку испитаника са ДС, узраста од 10 до 19 година и деце ТР, 

уједначене по менталном узрасту, утврђено је да је просечан ниво читања код 

испитаника са ДС био, чак, и нижи у односу на очекивања заснована на интелектуалним 

способностима.27 Треба напоменути да су особе са ДС успешније у препознавању речи 

као целине, него у синтетисању речи слово по слово. Пошто особе са ДС имају лошије 

разумевање прочитаног чак и у случајевима када особа са ДС има способност тачног 

читања, функционална писменост је ограничена способностима разумевања.  

Налазе да су говор и читање међусобно повезани подржавају и резултати истраживања 

који сугеришу да је говор значајан предиктор читања, чак јачи у односу на когницију. 

Поред тога, значајни предиктори читања код особа са ДС су фонолошка меморија и рано 

                                                 
26 Hughes, M. & Kasari, C. (2000). Caregiver-child interaction and the expression of pride in children with 

Down syndrome. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities. 

27 Cardoso-Martins, C. & Frith, U. (2001). Can individuals with Down syndrome acquire alphabetic literacy 

skills in the absence of phoneme awareness?. Reading and Writing. 



17 

 

препознавање слова.28 Присуство јасне повезаности фонолошке свесности и 

способности читања код деце са ДС може указивати на то да особе са ДС могу стећи 

вештине фонолошког рекодовања, упркосњиховим когнитивним ограничењима.  

Интересантан податак је да су фонемска свесност и рецептивни вокабулар јаки 

предиктори почетних нивоа вештина читања код ученика са ДС и ТР, али да фонемска 

свесност, изгледа, има мањи утицај на каснији развој читања код особа са ДС у односу 

на оне ТР. Осим тога, у популацији особа са ДС потврђена је предиктивна вредност 

вокабулара, али не и фонолошке свесности, за вештину читања речи без значења. 

Када су у питању принципи учења читања код деце са ДС, аутори29 наводе да је 

превасходно важно формирати речник речи које ученик препознаје (чита) глобално, 

подучити ученика да показује, бира, а затим именује коришћењем овог речника. Када 

дете овлада оваквим речником, уносе се речи на картице.  

У циљу подучавања значења речи, потребно је користити речи кроз игре, активности и 

комуникационе интеракције. Када је у питању разумевање реченица, препоручује се 

прављење једноставних књига, заснованих на дечјем искуству и дечјим вербалним 

способностима. У прилог томе говори и коришћење картица са сликом и речју испод 

слике, као и примена идентичних конкретних предмета, како на традиционалаа начин, 

тако и употребом компјутера и пројектора. 

Писање је сложенија радња у односу на читање, јер захтева интеграцију когнитивних, 

језичких и моторичких способности. Резултати истраживања показују да су постигнућа 

десетогодишњака са ДС, у погледу писања значајно нижа у односу на децу ТР. Поред 

тога, утврђена је позитивна повезаност између фонолошке свасности и писања. 

Тешкоћама у области фонологије се објашњавају и резултати студије који показују 

присуство већег броја грешака у задатку диктирања речи са значењем и без значења код 

особа са ДС у односу на испитанике ТР са упоредивим менталним узрастом. У циљу 

истраживања квалитета рукописа особа са ДС, спроведено је истраживање на узорку 

                                                 
28 Boudreau, D. (2002). Literacy skills in children and adolescents with Down syndrome. Reading and 

Writing. 

29 Buckley, S. & Bird, G. (1993). Teaching children with Down syndrome to read. Down Syndrome Research 

and Practice. 
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одраслих особа са ДС, деце ТР упоредивог менталног узраста, као и испитаника ТР 

уједначених по календарском узрасту.  

Резултати ове студије показују да је рукопис одраслих особа са ДС релативно сличан 

рукопису испитаника који су уједначени у погледу менталног узраста, али је утврђена 

разлика у квалитету и просторној организацији у односу на подузорак особа истог 

хронолошког узраста.30 Слично томе, у још једној студији је лошија читљивост рукописа 

ученика са ДС у односу на децу ТР објашњена присуством већих тешкоћа у области 

фине моторике у популацији особа са ДС. 

На основу приказаних резултата може се закључити да применом адекватних образовно-

васпитних стратегија деца са ДС могу развити вештине читања и писања. Ипак, важно 

је размотрити да ли се ове вештине могу развијати и на каснијем узрасту.  

Аутори31 су у трогодишњој лонгитудиналној студији имали за циљ да испитају 

могућност подучавања писмености младих особа са ДС. Резултати ове студије показују 

да када се адолесцентима са ДС пружи прилика и примене одговарајуће наставне 

стратегије, као што су, на пример, директно подучавање, демонстрација, моделовање, 

вођено читање и писање, они настављају да развијају и унапређују вештине читања и 

писања. 

 

1.5 Имитационе способности особа са Дауновим синдромом 

 

Познато је да се још у првим описима особа са ДС наводи да оне имају добре 

способности имитације. Деца са ДС су успешна у областима имитације телесних покрета 

и процедуралне имитације у односу на рецептивни и експресивни говор. Осим тога, она 

имају бољу имитацију покрета тела у поређењу са децом која имају неспецификовану 

                                                 
30 Tsao, R., Fartoukh, M. & Barbier, M. L. (2011). Handwriting in adults with Down syndrome. Journal of 

Intellectual and Developmental Disability. 

31 Moni, K. B. & Jobling, A. (2001). Reading-related literacy learning of young adults with Down syndrome: 

Findings from a three year teaching and research program. International Journal of Disability, Development 

and Education. 
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интелектуалну ометеност. Стога не чуди чињеница да се телесна имитација сматра 

синдромски специфичном снагом особа са ДС32.  

У другом истраживању33 је потврђено да особе са ДС имају боља постигнућа приликом 

имитације покрета екстремитета у односу на особе са интелектуалном ометеношћу. 

Томе треба додати и податак да на овом задатку нису уочене разлике између особа са 

ДС и ТР. Такође, резултати истраживања показују да су се деца са ДС на једноставним 

задацима имитације понашала слично као деца ТР.  

Ипак, деца са ДС су спремна да у већој мери имитирају активности експериментатора у 

односу на децу ТР, чак и у ситуацијама када је имитативна активност супротна спонтаној 

функционалној игри.  

Овоме треба додати и податак да мала деца са ДС имају и способност одложене 

имитације, односно да су способна да организују активности на основу сачуване 

репрензентације претходних догађаја без спољашњег поткрепљења. Треба напоменути 

да испитаници са ДС имају иста постигнућа као деца ТР, уједначена у погледу менталног 

узраста и рецептивног говора, на свим проценама праксије изузев тога да пантомимом 

изразе употребу алата на основу вербалне инструкције.  

Овакав налаз указује на то да деца са ДС имају тешкоће у генерисању неке радње на 

основу сећања следећи вербалне инструкције, док давањем контекста или визуелне 

демонстрације деца са ДС постижу сличне резултате као деца ТР.34 

У прилог томе говоре и налази да особе са ДС испољавају боља постигнућа на задацима 

који захтевају визуо-моторичке вештине имитације, у односу на вербалне вештине 

имитације. Поред тога, вербална имитација представља подручје релативне слабости у 

односу на социјалну имитацију особа са ДС. С друге стране, коришћење социјалних 

мотиватора доводи до вишег нивоа вербалне имитације која је разумљива слушаоцима, 

као и до повећања прво социјалних, а затим и инструменталних захтева. 

                                                 
32 Vanvuchelen, M., Roeyers, H. & De Weerdt, (2011). Development and initial validation of the Preschool 

Imitation and Praxis Scale (PIPS). Research in Autism Spectrum Disorders. 

33 Zoia, S., Pelamatti, G. & Rumiati, R. I. (2004). Praxic skills in Down and mentally retarded adults: 

Evidence for multiple action routes. Brain and Cognition. 

34 Bunn, L., Roy, E. A. & Elliott, D. (2007). Speech perception and motor control in children with Down 

syndrome. Child Neuropsychology. 
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Иако се на основу претходних навода може закључити да способност имитације 

представља релативну снагу особа са ДС, не може се занемарити потреба за даљим 

подстицањем развоја ове вештине, коришћењем како визуелних, тако и вербалних 

канала. У том смислу је посебно интерасантно истраживање у којем су аутори 

примењивали компјутерске програме у којима је приказан лик са ДС који показује и 

изговара делове тела и покрете екстремитета које особе са ДС треба да имитирају.35 

 

1.6 Говорно језичке и комуникацијске способности код особа са Дауновим 

синдромом 

 

Сматра се да је говор подручје релативне слабости особа са ДС, а може представљати и 

једну од највећих препрека за самостално укључивање у живот заједнице. 

Кашњења у области језичког развоја код особа са ДС су евидентна од најранијег узраста, 

а настављају се током адолесценције и одрастања. Иако брбљање деце са ДС има сличне 

развојне секвенце као код деце ТР, развој артикулације и говора са значењем је успорен, 

док развој прагматике никада није комплетан. Тако, на пример, деца са ДС касне 12 

месеци у продукцији првих 10 речи, а реченицу од две речи изговарају са закашњењем 

од 18 месеци у односу на децу ТР. 36 

Ипак, деца са ДС која почну да продукују говор, генерално показују сличан образац као 

деца ТР, тако да је, у периоду раног развоја говора посебно значајно успостављање и 

одржавање квалитетне интеракције и комуникације. Наиме, у популацији особа са ДС 

се у раном детињству уочавају блага одступања у односу на неуротипичну развојну 

путању, док током школског узраста та одступања постају израженија. Невербалне 

способности су у складу са менталним узрастом, али се јављају дефицити у говору, 

посебно у његовој продуктивној компоненти.  

                                                 
35 Brandão, A., Passos, E., Vasconcelos, C., Conci, A., Clua, E., Brandão, S., & d’Ornellas, M.C. (2009). 

Stimulating imitation of children with Down syndrome using a game approach. Proceedings of the VIII 

Brazilian Symposium on Games and Digital Entertainment. 

36 Oliver, B. & Buckley, S. (1994). The language development of children with Down syndrome: First words 

to two-word phrases. Down Syndrome Research and Practice. 
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Иако неки аспекти језика настављају да се развијају и током адолесценције, тешкоће у 

овој области остају и у одраслом добу. Особе са ДС имају тешкоће у свим аспектима 

говорно-језичког развоја, попут артикулације, фонологије, морфологије, синтаксе, 

лексике, семантике и прагматике. Наиме, иако може постојати индивидуална 

варијабилност, језик и комуникација особа са ДС имају конзистентан профил који се 

огледа у бољем разумевању говора у односу на способност вербалне продукције.  

У прилог томе говоре и резултати једне метааналитичке студије која је имала за циљ да 

испита профил снага и слабости у подручју говора код деце са ДС у односу на децу ТР 

уједначену по невербалном менталном узрасту.37 Утврђени су дефицити у областима 

експресивног вокабулара, граматике и вербалне краткорочне меморије код деце са ДС. 

Насупрот томе, вештине рецептивног говора су боље развијене и нису значајно испод 

нивоа очекиваног у односу на невербални ментални узраст.  

Како би надокнадила ограничења у области вербалне експресије, деца са ДС продукују 

већи број иконичких гестова у односу на децу ТР и на тај начин успешно преносе тачне 

податке својим покретима. У складу са тим су и резултати истраживања спроведеног на 

узорку деце са ДС, узраста између 10 и 40 месеци, и деце ТР, старости од осам до 17 

месеци, који показују присуство дисоцијације између вербалног разумевања и 

продукције, у корист разумевања на подузорку испитаника са ДС. Поред тога, деца са 

ДС су продуковала већи број гестова у односу на испитанике ТР. 38 

Сматра се да су, претходно наведени, говорно-језички проблеми особа са ДС углавном 

резултат успореног и закаснелог развоја говора. Слично томе, и за наративне 

способности особа са ДС се наводи да имају одложене, а не атипичне развојне обрасце. 

Важно је рећи да, иако особе са ДС генерално имају смањену способност описивања 

личних доживљаја, постоје велике индивидуалне варијације у њиховим постигнућима. 

Имајући у виду присуство позитивне повезаности експресивног и рецептивног говора, 

са једне стране, и социјалних вештина, са друге стране, чини се логичним став који 

                                                 
37 Martin, G. E., Klusek, J., Estigarribia, B. & Roberts, J. E. (2009). Language characteristics of individuals 

with Down syndrome. Topics in Language Disorders. 

38 Caselli, M. C., Vicari, S., Longobardi, E., Lami, L., Pizzoli, C. & Stella, G. (1998). Gestures and words in 

early development of children with Down syndrome. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 
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указује на то да је побољшање вештина комуникације особа са ДС веома важно јер 

омогућава веће учешће у свакодневним активностима39. 

 

2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ГОВОРНО ЈЕЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ КОД ДЕЦЕ И 

ОСОБА СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ 
 

За особе са Дауновим синдромом развој говора и језика је ризична развојна област. Тако 

је за ову популацију типично кашњење у учењу језика у поређењу са децом правилног 

развоја изједначеног менталним узрастом и заостајање у вештинама изражајног говора 

у односу на разумевање говора. Аутор40 наводи три узрока говорно-језичких потешкоћа: 

 честе инфекције респираторног тракта у најосетљивијем развојном периоду, које 

утичу на промене у слушној перцепцији,  

 отежана артикулација услед опште хипотоније која обухвата и мишиће уста  

 лоша координација између пријема слушних и визуелних стимулуса.  

 

 

У наставку рада представљене су специфичности говорно језичких способности код 

деце са Дауновим синдромом, такође приказани су и разлози због којих деца са 

Дауновим синдромом имају говорно језичке тешкоће. 

 

2.1 Говорно језичке способности код деце са Дауновим синдромом 

 

У првој фази развоја говора дете је посебно осетљиво на интонацију и ритам, што је 

добро подстицати кратким ритмичким песмама. Када почне слоговно брбљање, 

потребно је подстицати имитацију. Деца са Дауновим синдромом имају дужи прелазни 

                                                 
39 Deckers, S. R., Van Zaalen, Y., Stoep, J., Van Balkom, H. & Verhoeven, L. (2016). Communication 

performance of children with Down syndrome: An ICF-CY based multiple case study. Child. Language Teaching 

and Therapy. 

40 Novak, J. (2009). Psihološki aspekti. , Sindrom Down, Udruga za sindrom Down, Split. 
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период од брбљања до прве речи.41 Прве речи изговарају са 2-3 године. Такође, постоје 

подаци да само 30% деце са Дауновим синдромом проговори до краја треће године. 

Прелазни период од прве речи до прве реченице такође траје дуго. Деца једном речју 

дуго изражавају већину својих потреба и мисли. 

У фази формирања реченице често изостављају везнике, прилоге и предлоге. Такође, 

касније стичу граматичке основе говора у поређењу са здравим вршњацима. Такође је 

карактеристично да лакше уче и употребљавају именице него глаголе. Многа деца са 

Дауновим синдромом неће разумети компаративне придеве у нижим, па чак и вишим 

разредима основне школе. Ово се објашњава потешкоћама у производњи звукова у 

говору. Слично је и са присвојним заменицама.42 Деца са Дауновим синдромом могу да 

покажу своје разумевање, али их ретко користе у говору. Оно што представља посебну 

потешкоћу су свакако функционалне речи, а то важи и за децу са другим говорно-

језичким тешкоћама.  

Повезивање речи у реченице је теже него изговарање речи појединачно. Када се деца 

концентришу на комуникацију у реченицама, занемарују изговор појединих речи. Стога 

ће већина деце са Дауновим синдромом користити реченице од три или четири кључне 

речи до пете године. Неки ће бити напреднији од тога, а неки ће више заостајати. 

Сложене реченице неће користити пре основне школе, али ни касније. Није необично да 

млади одрасли са Дауновим синдромом често побољшавају свој говорни језик све до 

двадесетих година 

Што се тиче слушања и разумевања, већини деце са Дауновим синдромом је тешко да 

обради реченицу док је обрада једне речи мање захтевна. То им отежава разумевање 

говора околине, посебно када се говори у дужим реченицама. Осим тога, касније почињу 

да постављају питања. Само нека деца са Дауновим синдромом ће научити граматику 

слушајући свакодневне разговоре. Разлог за то је спор развој краткорочног вербалног 

памћења.  

Дете које може да разуме Пас који јури мачку. и Пас је црн. можда неће моћи да разуме 

Пас који јури мачку је црне боје. То је зато што краткорочно вербално памћење за децу 

са Дауновим синдромом отежава слушање и обраду тих реченица. Учење граматике 

                                                 
41 Novak, J. (2009). Psihološki aspekti. , Sindrom Down, Udruga za sindrom Down, Split. 

42 Rešić, B. (2009). Razvoj mozga. Sindrom Down, Udruga za sindrom Down, Split. 
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укључује обраду реченица, што је изузетно тешко за децу са синдромом. То онда значи 

да је савладавање граматике тешко. Зато је потребно истаћи да је читање најуспешнији 

начин наставе граматике, па га је важно подстицати.43 

Подаци показују да скоро 50% деце са Дауновим синдромом може да се описмени током 

свог живота, а основа за то се постиже раном интервенцијом у погледу говорних и 

језичких способности. Из свега наведеног може се закључити да деца са Дауновим 

синдромом показују недостатке у фонолошком развоју, синтаксичком разумевању и 

тешкоће са граматичким структурама.  

Међутим, у вези са овим имају добар рецептивни речник. Тако су рецептивне језичке 

способности боље од изражајних, док се прагматични развој сматра најлошијим. Често 

је потребно интензивно учити конверзаторна правила. Међутим, неки аутори наводе да 

особе са Дауновим синдромом имају добре социјалне и комуникацијске вештине.44 

 

2.2 Говорно језичке способности и интелектуалне тешкоће код деце са 

Дауновим синдромом 

 

Степен развоја говора зависи од општег развоја детета са Дауновим синдромом, али 

највише од когнитивног развоја. Аутор45 сматра да је интелигенција повезана са 

богатством речника јер све особе са менталном ретардацијом имају сиромашан речник. 

Обрнуто, што је већа интелигенција детета, то је његов речник богатији. Међутим, када 

је у питању учење говора, треба нагласити да то не зависи само од интелигенције, већ и 

од разних других фактора.  

Тако поремећаје у изговору могу искусити деца граничне интелигенције, као и 

натпросечна. Ипак, опште је мишљење да се говор код деце нижег интелектуалног нивоа 

                                                 
43 Buckley, S. (1993) Language development in children with Down syndrome – Reasons for  optimism. Down 

Syndrome Research and Practice. 

44 Rešić, B. (2009). Razvoj mozga. Sindrom Down, Udruga za sindrom Down, Split. 

45 Sekušak Galašev, S. (1998). Psihološke osobitosti djeteta s Downovim sindromom. Downov sindrom 

– iskustva i spoznaje, Centar za rehabilitaciju, Zagreb. 
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развија спорије у односу на њихове вршњаке. У најтежим случајевима, говор се чак и не 

развија.  

Такође, више је говорних поремећаја свих врста код ментално недовољно развијене деце 

него код деце са нормалном интелигенцијом. Стога, када аутор46 наводи узроке 

поремећаја артикулације који нису органски, помиње и застој у интелектуалном развоју, 

чиме се ствара веза између поремећаја артикулације и интелигенције. Надаље, деца са 

Дауновим синдромом се разликују од друге деце са менталном ретардацијом. . Када се 

деца са синдромом упореде са децом истог менталног узраста која имају и менталну 

ретардацију, деца са Дауновим синдромом показују више поремећаја изговора. Исто 

важи и за општи развој језика. Сва деца са интелектуалним тешкоћама имају почетно 

заостајање у развоју језика, али касније постоје разлике између деце са Дауновим 

синдромом и оне без. Тако су језичке способности особа са Дауновим синдромом 

слабије у односу на способности других особа са интелектуалним тешкоћама. 

Поред тога, аутори47 наводе да је опсег вербалног краткорочног памћења деце са 

Дауновим синдромом слабији у поређењу са другом децом са интелектуалним 

тешкоћама сличног невербалног менталног узраста. Неки подаци показују да особе са 

Дауновим синдромом могу достићи менталну старост од седам или осам година. 

Показало се да су језичке способности људи са Дауновим синдромом много ниже од 

њиховог менталног доба, тако деца од 5 до 8 година са Дауновим синдромом постижу 

језичку способност једнаку двогодишњаку нормалног развоја.  

Тек као старија деца или одрасли достижу језичку способност трогодишњака са уредним 

развојем, а за трогодишњаке је карактеристично да су у потпуности усвојили флективни 

систем свог језика. Из овога се може закључити да особе са Дауновим синдромом могу 

максимално достићи менталну старост осмогодишњака, али језичке способности 

трогодишњака уз правилан развој. 

 

                                                 
46 Vuletić, D. (1987). Govorni poremećaji: izgovor. Zagreb: Školska knjiga. 

47 Buckley, S. i Bird, G. (2001). Razvoj pamćenja kod osoba s Downovim sindromom. Hrvatska zajednica 

za Down sindrom, Zagreb. 
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2.3 Говорно језичке способности и памћење код деце са Дауновим синдромом 

 

Истраживања о памћењу особа са Дауновим синдромом углавном се тичу краткорочног 

памћења, а врло је мало оних који се баве дугорочним памћењем. Краткорочно памћење 

и вештине обраде (тј. радна меморија) су важне за учење говора, обраду говорно-

језичког изражавања, читање, менталну аритметику, а радно памћење је такође повезано 

са општом интелигенцијом. Пошто је синдром праћен менталном ретардацијом, одрасли 

и деца са Дауновим синдромом имају посебно оштећен систем радне меморије. Ово 

може објаснити већину потешкоћа које деца са Дауновим синдромом имају приликом 

учења говора и општег когнитивног развоја. То значи да би побољшање функционисања 

радне меморије позитивно утицало на говор, језик и когнитивни развој.48 

Радна меморија се може сматрати менталним радним простором. У овом радном 

простору, информације се привремено чувају и манипулишу током менталних 

активности. Систем радне меморије, састоји се од централног извршног органа (обрађује 

информације) и два привремена складишта која су специјализована за складиштење 

информација: фонолошка петља (чува вербалне информације) и визуелно-просторни 

цртани филм. Захваљујући овом моделу радне меморије, она би се могла поделити на 

њене компоненте са различитим улогама и тако детаљније проучити.49  

Истраживања која су проучавала меморијско функционисање особа са Дауновим 

синдромом углавном су се бавила фонолошком петљом и визуелно-просторним 

цртежом, а мање централним извршиоцем.  

Закључци ових студија су следећи:50 

 опсег визуелно-просторне краткорочне меморије је бољи од опсега вербалног памћења, 

док је код деце типичног развоја образац најчешће обрнут,  

 опсег визуелно-просторне меморије. краткорочно памћење је слично опсегу деце са 

типичним развојем и друге деце са интелектуалним тешкоћама са сметњама у развоју 

                                                 
48 Buckley, S. i Bird, G. (2001). Razvoj pamćenja kod osoba s Downovim sindromom. Hrvatska zajednica 

za Down sindrom, Zagreb. 

49 Buckley, S. i Bird, G. (2001). Razvoj pamćenja kod osoba s Downovim sindromom. Hrvatska zajednica 

za Down sindrom, Zagreb. 

50 Buckley, S. i Bird, G. (2001). Razvoj pamćenja kod osoba s Downovim sindromom. Hrvatska zajednica 

za Down sindrom, Zagreb. 
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сличног невербалног менталног узраста, и  

 опсег вербалног краткорочног памћења је слабији у односу на опсег деце. са типичним 

развојем и друга деца са интелектуалним сметњама сличног невербалног менталног 

узраста.  

 

Видимо да је деци са Дауновим синдромом посебно тешко да памте вербалне 

информације, али не и визуелно-просторне. Зато када кажемо да особе са Дауновим 

синдромом имају потешкоћа са краткорочним, односно радним памћењем, треба 

прецизирати да је реч о вербалном памћењу. Ово је важно јер се уредна визуелно-

просторна меморија може користити у рехабилитацији. Важно је поћи од онога што 

рехабилитовани може, а не од онога што не може. 

 

2.4 Наративне способности код деце са Дауновим синдромом 

 

Аутори51 су истраживали приповедачке способности деце са Дауновим синдромом и 

упоређивали их са способностима деце са Вилијамсовим синдромом. Резултати су 

добијени на основу два задатка – причање приче уз сликовницу и вербални опис мајке. 

Подаци су анализирани према шест варијабли: укупном броју наративних реченица, 

укупном броју независно сложених реченица, броју подстицаја, укупном броју речи, 

просечном броју речи у реченици и укупном броју различитих врсте речи.  

На овај начин се приказују подаци о најфреквентнијим врстама речи, али и броју и врсти 

реченица и просечној дужини реченица. Ови подаци су показали да су наративне 

способности деце са Дауновим синдромом лошије од оних код деце са Вилијамсовим 

синдромом. Истраживање је показало да особе са Дауновим синдромом највише користе 

именице и главне глаголе, док су друге врсте речи ређе. Оваква фреквентност именица 

и глагола у приповедању доводи до телеграфског обележја исказа, а управо овај стил 

приповедања карактерише говор деце са Дауновим синдромом.  

                                                 
51 Pranjić, V., Farago, E., Arapović, D. (2016). Pripovjedne sposobnosti djece s Downovim sindromom i 

djece s Williamsovim sindromom.  
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Што се тиче помоћних глагола, њихов број се у задатку причања утростручио у односу 

на задатак описивања мајке. Аутори52 такође су проучавали продукцију говора током 

препричавања измишљених наратива. Њихово истраживање је показало да људи са 

Дауновим синдромом производе више глагола него именица. Резултати везани за 

реченице показују да деца са Дауновим синдромом производе исти број реченица као 

деца са нормалним језичким развојем. Међутим, битна разлика је у томе што су реченице 

код деце са Дауновим синдромом знатно краће и у њима је знатно мање независних 

реченица, те их је потребно подстицати да више причају.  

Тачније, у задатку приповедања, деца са Дауновим синдромом су изговорила више 

реченица од деце са Вилијамсовим синдромом и деце правилног развоја, али су имала 

најмањи број речи и самостално сложених реченица. Резултати након анализе задатка 

описивања мајке показали су се другачијим. Тада су деца са Вилијамсовим синдромом 

изговорила највећи број реченица, речи и самостално сложених реченица.  

Аутори53 су такође истраживали наративне вештине школске деце са Дауновим 

синдромом. Истраживање је показало да особе са синдромом имају знатно дуже усмене 

приче од деце са редовним језичким развојем. Разлог томе није наративни успех, већ 

понављање делова приче. Када су упоредили су просечну дужину изговора особа са 

Дауновим синдромом и деце нормалног развоја, ниже резултате су постигле особе са 

Дауновим синдромом. Тако истраживања показују да деца са Дауновим синдромом 

формирају краће реченице, имају мањи број речи и мањи број самостално сложених 

реченица, а у говору су честа понављања.  

Поред тога, постоје истраживања која доказују да особе са Дауновим синдромом често 

изостављају везнике, предлоге и прилоге приликом формирања реченица. Док 

истраживање аутора54 показује да људи са Дауновим синдромом највише користе 

глаголе (и именице), истраживање такође показује да деца са Дауновим синдромом 

                                                 
52 Hessling, A. i Brimo, D. (2019). Spoken fictional narrative and literacy skills of children with Down 

syndrome. Journal of Communication Disorders. 

53 Buckley, S. i Bird, G. (2001). Razvoj pamćenja kod osoba s Downovim sindromom. Hrvatska zajednica 

za Down sindrom, Zagreb. 

54 Pranjić, V., Farago, E., Arapović, D. (2016). Pripovjedne sposobnosti djece s Downovim sindromom i djece s 

Williamsovim sindromom. 
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стварају наративе (приче) са мање глагола од особа које се обично развијају. И то не 

само када су у питању помоћни глаголи, већ и лексички.  

Тако су субјекти са Дауновим синдромом произвели наративе са мање лексичких 

глагола од учесника са типичним развојем. И у овом истраживању анализирано је 

казивање приче и на основу тога истражена производња глагола. Аутори су истакли да 

постоје тврдње да је познавање глагола снажан предиктивни фактор за касније 

синтаксичке способности. Упркос томе, недостају студије које се баве развојем глагола 

код особа са Дауновим синдромом. 

Аутор55 је такође истраживао карактеристике наративног дискурса, али деце сређеног 

развоја. Синтаксичка сложеност, граматичка тачност, вербална продукција и говорна 

течност анализирани су на основу прикупљених наративних узорака деце узраста од 

шест и десет година. Резултати су показала да постоје разлике у приповедању између 

шестогодишњака и десетогодишњака.  

Наиме, старија деца, она са десет година, говоре граматички исправније приче. Такође, 

деца од десет година брже и течније причају дуже приче, заснивајући их на сложеним 

синтаксичким структурама.  

С друге стране, према неким студијама, деца са Дауновим синдромом могу достићи 

ментални узраст осмогодишњака, а језичку способност трогодишњака. Тешко је 

очекивати сложене синтаксичке структуре у њиховом говору, а течност говора је често 

нарушена. Тако се истраживање аутора56 бавило флуентношћу говора особа са 

Дауновим синдромом. Закључили су да око 30% деце са Дауновим синдромом муца 

између 3 и 13 година, што је знатно више од деце која се обично развијају.  

Као једно од фенотипских обележја особа са Дауновим синдромом наводи се муцање са 

учесталошћу од чак 42% до 59%. Муцање је говорни поремећај који карактерише 

одсуство троритмичког говора, односно ритма речи, реченица и слогова. Честа је појава 

код особа са Дауновим синдромом, а деца са Дауновим синдромом, осим што чешће 

муцају, слабије реагују на покушаје лечења. Треба запамтити да је муцање чешће када 

                                                 
55 Trtanj, J. (2017). Jezična i govorna obilježja dječjega pripovjednog diskursa: analiza na 

mikrostrukturnoj razini. 

56 Eggers, K. i Van Eerdenbrugh, S. (2017). Speech Disfluencies in Children with Down Syndrome. Journal of 

Communication  Disorders. 
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је дете узбуђено. Употреба мелодија, ритма и заједничког певања подстичу течност у 

говору, па је корисно на овај начин организовати дечју игру.57 

 

 

 

2.5. Предлингвистичка фаза 

 

2.5.1 Деца са типичним развојом 

Пре него што се појаве језичке вештине, деца развијају прелингвистичке вештине 

комуникације које представљају, према аутору58, дететова намерна комуникацијска 

понашања која не укључују речи. Ове вештине се састоје од вокализација, гестова, 

израза лица и других покрета који се јављају у узрасту од 12 до 18 месеци.  

Према аутору59, појава намерне комуникације је између 10 и 12 месеци старости; Деца у 

типичном развоју ће тада прећи у комуникацију речима или симболичком 

комуникацијом као што су знаци или речи до узраста од 12 до 18 месеци. Значајан 

предлингвистички императив за развој језика је заједничка пажња. Заједничка пажња је 

важан део развоја јер је основа за прагматични развој и будуће друштвене 

комуникативне функције. Показује се како дете повезује пажњу свог комуникацијског 

партнера на себе и на тему или предмет интересовања.  

Аутори60 верују да су развој језика и стицање вештина заједничке пажње повезани, јер 

заједничка пажња омогућава деци да деле теме са другима и омогућава старатељима да 

олакшају деци учење језика кроз друштвене интеракције. 
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2.5.2 Деца са Дауновим синдромом 

2.5.2.1 Брбљање 

Предлингвистичка фаза је релативно кратак период за типично развијајућу децу, јер 

представља начин преласка у вербалну комуникацију. Деца са Дауновим синдромом 

могу прекорачити типичан развојни период од шест до осам месеци када пређу у 

симболичку комуникацију, у којој се намерна симболичка комуникација било речи или 

знакова одлаже, а не појављује се пре 24-36 месеци или чак и касније. Приликом 

истраживања канонског брбљања, аутор је отркио да да постоји само незнатно кашњење 

у поређењу са децом у типичном развоју; међутим, они су известили о контрадикторним 

налазима из других извора.61 

Аутори62 верују да постоји мало кашњење код деце са Дауновим синдромом када се 

развија канонско брбљање, а каже се да постоји двомесечно кашњење. Резултати студије 

коју су спровели аутори63 о претходно смишљеним вокализацијама код деце са 

Дауновим синдромом и деце у типичном развоју открили су да су деца са Дауновим 

синдромом у границама нормале када развију дуплирано брбљање, јер се појављује око 

осам и по месеци. . Насупрот томе, други аутор64 верује да је појава брбљања и других 

вокализација код деце са Дауновим синдромом упоредива са децом у типичном развоју.  

 

2.5.3 Прагматика, имитација и заједничка пажња  

Иако деца са Дауновим синдромом користе комуникативне гестове дуже време од 

већине деце у развоју, употреба геста се сматра општом снагом деце у популацији са 

Дауновим синдромом јер даје значај комуникацији.  
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Да би подржали релевантност употребе покрета, аутор65 се позива на налазе из две 

студије које сугеришу да деца прелингвистичка са Дауновим синдромом не само да 

производе више гестова него вршњаци који се типично развијају, већ поседовао већи 

инвентар гестова. Према аутору, имитација је још једна снага коју демонстрирају деца 

са Дауновим синдромом која се показује у њиховој способности да имитирају друге, као 

и у њиховој употреби имитације у друштвеној игри и техникама интервенције.  

Генерално, децу са Дауновим синдромом привлачи друштвена интеракција; међутим, 

овај интерес их не спречава да покажу тешкоће са одређеним елементима заједничке 

пажње. Аспекти заједничке пажње за које се чини да представљају посебне тешкоће су 

реципрочни контакт очима и дужина времена проведеног на вештини, о чему сведочи 

њихово ангажовање у одређеној активности током дужег временског периода и са већим 

нивоом концентрације него код вршњака који се типично развијају.66 

Аутор67 верује да деца са развојним поремећајима, као што су аутизам и Даунов 

синдром, која показују дефиците у раним вештинама заједничке пажње, такође показују 

тешкоће у развоју језика. Конкретно, они верују да дефицити у експресивном језику који 

се показују код деце са Дауновим синдромом ограничавају њихову способност да се 

укључе у заједничку пажњу на објекте у њиховом непосредном окружењу.  

Аутор је спровео студију засновану на својим претходним истраживањима у вези са 

појавом заједничког ангажовања на симболима код малишана који су типично у развоју. 

Ова студија је обухватила тридесетомесечну децу са Дауновим синдромом и 

тридесетомесечну децу са аутизмом да би се утврдило да ли ефекти проблема у вези са 

развојем заједничке пажње и ефекти проблема у вези са кашњењем језика предвиђају 

специфичне језичке исходе. Да би циљали овај однос, аутор је посматрао интеракције 
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малишана са Дауновим синдромом и малишана са аутизмом са њиховим мајкама у 

различитим комуникативним окружењима. 68 

Ова процедура му је омогућила да добије информације о томе како интеракције 

родитеља и бебе утичу развојни поремећаји и начин на који се појављује ангажовање 

пажње прожето симболима када ови поремећаји представљају штетне ефекте на 

заједничку пажњу и језичке вештине. Дизајн истраживања укључивао је систем 

кодирања који се састоји од две суштинске разлике које се уочавају када се дете бави 

заједничком пажњом.  

Прва суштинска разлика била је између подржане и координисане заједничке пажње. 

Подржана заједничка пажња, према аутору, обично се примећује током интеракције 

мајке и детета, а не интеракције одојчета и беба. Ово заједничко ангажовање почиње да 

се јавља у доби од годину и по и посматра се како деца активно деле догађаје и предмете 

без експлицитног признања социјалног партнера. Координисани заједнички ангажман, 

такође према аутору, обично почиње између деветог и петнаестог месеца.  

Овај период се посматра када деца одржавају заједнички ангажман са комуникацијским 

партнером и интерпункирају радње на заједничку тему експлицитним комуникативним 

радњама као што су правовремени погледи у лице свог партнера.  

Друга разлика коју су истраживачи приметили тиче се пажње детета на симболе. Према 

аутору69, већ је у првој години живота када деца почињу да се усредсређују и разумеју 

симболички садржај, као и да производе симболичне радње.. Прво, несимболна 

потпомогнута заједничка пажња се показује када дете фокусира своју пажњу на 

слагалицу након што је старатељ постави испред њега и пружи му део слагалице.  

Док дете узима део слагалице и покушава да га стави у слагалицу, старатељ именује 

предмет на делу слагалице. Иако није било директне вербалне комуникације између 

детета и старатеља, и старатељ и дете су били активно ангажовани једно са другим.  
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Друго, координирана заједничка пажња која није садржана симболима би изгледала 

потпуно исто; међутим, дете би морало да покаже јасну пажњу према неговатељу. Јасна 

пажња би се демонстрирала гледањем у лице неговатеља када узимају део слагалице, 

осмехом према неговатељу док се ставља део слагалице у слагалицу. 

Треће, интеракција прожета симболима се примећује када деца експлицитно покажу да 

се придржавају симбола или да се придржавају команди неговатеља. Ове интеракције се 

могу посматрати док деца изговарају реч која је повезана са слагалицом.  

Ова студија је открила да деца са Дауновим синдромом имају мање шансе да користе 

симболе током периода интеракције, што се обично развија до 30 месеци.70 

 

2.6. Лингвистичка фаза 

 

2.6.1 Деца са типичним развојом 

Генерално, између 18 и 36 месеци, завршава се предлингвистичка фаза развоја и 

појављује се лингвистичка фаза. Током ове фазе од деце се очекује да почну да 

изговарају појединачне речи и да се на крају прошире на две комбинације речи и 

реченице док уче правила у вези са звуком, граматиком, значењима и употребом.71  

Елементи језика који деца уче су фонологија, синтакса, семантика и прагматика, а сви 

они обухватају компоненте које омогућавају деци да стекну основни речник, структуру 

реченица и на крају одговарајуће друштвене комуникативне интеракције са вршњацима.  

Фонологија представља конструкцију говорних звукова, познатих и као фонеми, и 

различите начине њиховог распореда да би се створиле смислене речи. Семантика се 

односи на значење или садржај речи. Синтакса је конструкција фраза и реченица кроз 
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стратешку комбинацију речи, она узима у обзир флексије речи, делове говора као што 

су именице и глаголи, ред речи и компоненте реченица.72 

Аутор73 дају сличну дефиницију, описујући синтаксу као правила о томе како се речи 

могу раздвојити да би се створиле веће јединице смисленог сложеног говора. 

Прагматика укључује аспекте друштвене комуникације као што су окретање током 

разговора, покретање и праћење тема разговора, препознавање кварова у комуникацији, 

ревизија сопственог говора да би се обезбедило јасније тумачење, приповедање о 

догађајима и тражење и протестовање објеката. Такође појединци треба да разумеју како 

комуникација функционише, како да усвоје тачку гледишта комуникацијског партнера 

и како да памте претходне разговоре како би развили одговарајуће прагматичне 

вештине. 

2.6.2 Деца са Дауновим синдромом 

 

2.6.2.1 Фонологија и семантика  

Од многих недостатака уочених код деце са Дауновим синдромом, највећа потешкоћа 

јавља се у развоју језика. Како језик повезује већину људи кроз комуникацију, језичка 

кашњења могу имати штетне ефекте на будуће способности као што су самосталан 

живот и прихватање у непосредном окружењу. 

Аутор74 међутим, тврди да карактеристике говора и језика нису јединствене за децу са 

Дауновим синдромом, јер се слична кашњења показују код деце у типичном развоју. Код 

деце са Дауновим синдромом присутне су различите језичке тешкоће, али аутор верује 

да деца са Дауновим синдромом немају доследне говорне и језичке карактеристике. 

Други аутори75 оспоравају налазе Кумина, јер објашњавају неколико образаца језичког 
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развоја који се обично примећују код деце са Дауновим синдромом, почевши од 

дефицита у фонологији.  

Мартин и др.76 слажу се са Робертсом, пошто они наводе да заједништво дефицита код 

деце са Дауновим синдромом постоји; конкретно, открили су да је типично за ову децу 

да имају нижу разумљивост говора од невербалних ментално старијих вршњака који се 

подударају са типичним развојем.  

Поред фонолошких дефицита, аутори77 наводе да су експресивни речник, синтакса 

(експресивне и рецептивне) и прагматичне карактеристике дефицитарни међу 

популацијом са Дауновим синдромом. Деца са Дауновим синдромом почињу да показују 

фонолошке дефиците када прелазе са брбљања на изговарање прве речи, што се дешава 

око 21 месеца старости, о чему сведочи спорије време елиминације фонолошких процеса 

као што је брисање коначног сугласници на речи.  

Према аутору78 разумљивост говора на коју утичу фонолошки фактори представља 

доживотни изазов за оне са Дауновим синдромом. Тачна етиологија није толико 

експлицитна, јер може бити последица неколико фактора, укључујући обрасце звучних 

грешака, редукцију облика речи, апраксију говора, дизартрију, брзину говора, 

неправилно постављање нагласка и квалитет гласа.  

Мартин и др. подржавају ово јер наводе да на разумљивост говора могу утицати квалитет 

гласа, апраксија говора и дизартрија. Смањена разумљивост говора не само да ствара 

комуникацијске баријере међу појединцима, већ може негативно утицати и на развој 

одговарајућих језичких вештина. 

Аутори79 верују да се кашњење у раном развоју речника манифестује из општих 

когнитивних кашњења, пошто се њихова прва реч појављује у истом менталном узрасту 
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као и деца у типичном развоју. Рецептивни речник примећен код деце са Дауновим 

синдромом изгледа да је конзистентан са децом у типичном развоју, иако се чини да су 

нека истраживања у супротности са овим уверењем са доказима о кашњењима у овој 

области.  

Аутори80 су такође пронашли контрадикције у истраживањима у вези са вештинама 

рецептивног речника код деце са Дауновим синдромом; међутим, њихови извештаји 

описују неколико студија које сугеришу да деца са Дауновим синдромом могу да 

разумеју говорни језик на исти начин као и њихови ментално стари вршњаци који се 

обично развијају.  

 

2.6.2.2 Синтакса  

Претходна истраживања су показала да синтаксне тешкоће у говорном језику могу бити 

присутније од проблема са експресивним и рецептивним вокабуларом (код деце са 

Дауновим синдромом. Према аутору81, деца са Дауновим синдромом могу такође имати 

мање зрелу синтаксу у вези са употребом жаргона, истрајношћу и потешкоћама са 

претпоставкама. Робертс се слаже са овим налазима јер примећују кашњења у преласку 

са једне на две речи у говору. Штавише, ова врста кашњења напредује у говор са више 

речи о чему сведочи смањена средња дужина изговора.  

Додатни синтаксички дефицити уочени у популацији са Дауновим синдромом повезани 

су са стварањем граматичких морфема укључујући копуле, помоћни глагол бити, чланке 

и употребу речи са граматичком функцијом као што су предлози, временске и не-

временске везане морфеме. 

Експресивна синтакса има тенденцију да буде више одложена од рецептивне синтаксе 

код деце са Дауновим синдромом у поређењу са децом у типичном развоју коју прати 

композитна мера рецептивне синтаксе.  

Аутори међутим истичу да ће степен кашњења у односу на невербалну когницију или 

рецептивну синтаксу зависити од врсте експресивне синтаксе која се мери и како се 
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мери. Аутори такође верују да неколико елемената укључујући композитну меру 

рецептивне синтаксе, слушну краткорочну меморију, способност слуха и године 

доприносе стопи развоја синтаксе код особа са Дауновим синдромом.82 

 

2.6.2.3 Прагматика 

Аутори83 наводе да су прагматичне вештине јак атрибут код деце са Дауновим 

синдромом. Типично, деца са Дауновим синдромом су изузетно друштвена, ангажована 

и брижна.  

Робертс такође наводи да постоје докази да нису све области прагматике конзистентне; 

на пример, нека деца са Дауновим синдромом показују тешкоће са тражењем, док друга 

показују вештине сличне вршњацима који се типично развијају са одржавањем теме, 

тако да је потребно даље истраживање како би се помогло у дефинисању прагматичких 

вештина на различитим нивоима и узрастима лингвиста. Мартин и Абедуто верују да 

деца са Дауновим синдромом и деца у типичном развоју деле сличне прагматичне 

функције.  

Мартин и др. су пронашли сличности међу особама са Дауновим синдромом и типично 

развијајућим вршњацима у функцијама као што су коментарисање, одговарање и 

протестовање. Аббедуто и др. су открили сличности које су демонстриране у њиховим 

језичким покушајима, будући да малишани и деца предшколског узраста са Дауновим 

синдромом у типичном развоју одговарају са да/не на питања у интеракцији са 

одраслима.  

Према ауторима, ови одговори од једне речи су типични за младе који уче језик. Овај 

доказ имплицира да деца са Дауновим синдромом гледају на језик као на начин да се 

постигне циљ комуникације, баш као и деца у типичном развоју. Међутим, аутори 
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prelinguistic period to the acquisition of literacy. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research 

Reviews. 
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указују да се овај концепт појављује много касније у развоју за особе са Дауновим 

синдромом.84  

Мартин и др. су открили да иако су прагматичне вештине јаке међу популацијом са 

Дауновим синдромом, ове особе би могле имати користи од интервенције покретања 

теме, јер могу да покрећу теме ређе него деца која су типично у развоју. 

 

 

 

 

 

 

3. СТРАТЕГИЈЕ ЛЕЧЕЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ 
 

3.1 Превенција 

 

Императив је спроводити превентивне мере кад год је то могуће како би се очувале 

језичке способности код популације са Дауновим синдромом. Аутори85 су пружили 

технике процене да би се олакшала превенција језичког кашњења. Међу неколико мера, 

разговарало се о прегледима слуха и континуираним проценама говора. Према Мартину 

и др., редовни прегледи слуха су корисни за особе са Дауновим синдромом, јер су 

инфекције средњег ува веома честе и често доводе до губитка слуха.  

Конкретно, исти аутори су открили да је преглед слуха прикладан када инфекције 

средњег уха трају три или више месеци. Процене говора такође треба да се спроведу због 

преваленције смањене разумљивости говора. Према ауторима, не само да треба 

посматрати говор и на нивоу речи и на нивоу разговора, већ треба размотрити и могућу 
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етиологију уочених говорних дефицита. Такви узроци могу укључивати оралне 

структуре и функције и квалитет гласа. 

 

3.2 Рана интервенција 

 

Постоји много доказа који указују на значајна језичка оштећења и у прелингвистичком 

и у лингвистичком периоду развоја код деце са Дауновим синдромом. Стога је употреба 

праксе засноване на доказима значајна у одређивању третмана који је прикладан за 

појединце са генетским поремећајима, јер ће постојати аспекти развоја језика који се 

драматично разликују од деце која се типично развијају.  

Аутори86 сматрају да је од виталног значаја да се размотри рано покретање 

комуникацијске интервенције; да би подржали ову сугестију, аутори наводе да су бебе 

са Дауновим синдромом које су примиле рану интервенцију у доби од једног месеца 

имале више језичке оцене у доби од осамнаест месеци од оних које су добиле 

интервенцију у доби од три до шест месеци. Други аутори87 се слажу са овим налазима, 

јер су открили да је рана интервенција корисна за децу са Дауновим синдромом. 

 

3.3 Партиципација родитеља 

 

Лечење потешкоћа говора код особа са Дауновим синдромом може бити најбоље ако се 

започне рано, али ће она бити континуирана активност јер може бити од помоћи током 

различитих животних периода. Дакле, информације, ресурси и смернице које пружају 

логопеди ће бити од користи родитељима у помагању својој деци током различитих фаза 
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развоја, јер то омогућава њима и другима у окружењу детета да пруже значајне 

доприноси исходу комуникације. 88  

Едукација родитеља о пружању помоћи деци код куће поново се показује корисним, јер 

појединци са интелектуалним инвалидитетом повећавају своје шансе за побољшане 

могућности комуникације ангажовањем у интервенцији која се одржава у природном 

окружењу, као што је њихов дом.  

Да би то подржали, аутор89 је пружио неколико језичких интервенција оријентисаних на 

родитеље за које се сматрало да су корисне током раног развоја, као што је Ханен 

програм, програм обуке за родитеље који се фокусира и на прелингвистичко и 

лингвистичко понашање и на Milieu подучавање, техника подучавања која манипулише 

дететовим окружењем како би повећала одређена понашања као што је тражење.  

Други аутори90 слажу се са Робертс у вези са Ханен програмом за родитеље и Milieu 

наставом; међутим, аутори су предложили комбиновање ове две технике за максималне 

ефекте. Овај приступ се фокусира на прелингвистичке комуникацијске вештине кроз 

упутства о координацији погледа, вокализације и гестова. Ово се може постићи кроз 

подстицање, уређење окружења и образовање родитеља о томе како да на одговарајући 

начин реагују на вербалне и невербалне карактеристике деце.  

Родитељи такође могу олакшати дететову тачност говора фокусирајући се на праксу 

слушања и продукције. Налази који промовишу интервенцију уз помоћ родитеља имају 

неколико клиничких импликација на патологе говорног језика, јер су они одговорни за 

подучавање техника родитељима и њихово образовање о стратегијама интервенције, а 

не искључиво фокусирање на терапију која укључује само дете.91 
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3.4 Стилови учења 

 

Због индивидуалних разлика међу децом са Дауновим синдромом, важно је циљати на 

њихове предности и тешкоће током интервенције како би се створио индивидуализован 

приступ третману који се фокусира на потребе комуникације и тренутни ниво 

функционисања. Третман такође треба да се фокусира на циљеве који ће имати значајан 

утицај на све аспекте живота као што су комуникација, друштвена интеракција и 

академски успех.92  

На пример, визуелна упутства могу бити веома корисна, пошто деца са Дауновим 

синдромом обично тако боље уче и показују предности у визуелној обради.93 Када се 

разматрају визуелни знакови, може бити корисно одабрати обојене позиве и објекте, јер 

су аутори94 открили да је боја императив, не само у категоризацији објеката, већ иу 

непосредном присећању и дугорочном задржавању од њих такође. Аутор95 подржава 

Вилкинсона и остале, сугеришући да деца са Дауновим синдромом одговарају објектима 

и стимулансима на основу боје или величине.  

Понављање, које се може постићи вежбањем са више примера, може побољшати 

дететову способност учења, пошто понављање повећава дететово познавање предмета и 

вештина. Приликом увођења концепта учења најбоље је почети од предмета, јер су они 

најконкретнији и олакшавају детету да лакше усвоји вештину. Коначно, пошто многи 

појединци са интелектуалним инвалидитетом показују тешкоће са дискриминацијом 

стимуланса, за децу са Дауновим синдромом може бити корисно да се ангажују у 

стратегији интервенције која се бави релевантним насупрот ирелевантним сигналима.96  
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Додатне стратегије за интервенцију разматрају Робертс и др., као што су циљање на 

разумљивост говора, вокабулар, синтаксичке и прагматичне вештине, као и фокусирање 

на промовисање генерализације. Мартин и др. су открили да је растављање реченица у 

једноставнији распоред у сврхе комуникације користећи најбитније речи корисна 

стратегија компензаторног учења. 

 

3.5 Циљање на специфичне недостатке 

 

Како већина особа са Дауновим синдромом показује дефиците у разумљивости говора, 

важно је проценити све области које доприносе овом елементу говора, као што су 

висина, брзина, оралне моторичке структуре и функције и фонолошки процеси. Да би се 

решили дефицити разумљивости, производња говора је усмерена кроз континуиране 

оралне моторичке вежбе и активности за повећање координације и снаге 

артикулационих мишића.97  

Да би се циљали фонолошки процеси, интервенција треба да се фокусира на специфични 

фонолошки процес који дете континуирано показује. Мартин и др. подржавају уверења 

Робертса, наводећи посебне фонолошке процесе које показује појединац који стварају 

ниску разумљивост треба да буду циљани у интервенцији. Специфични приступи такође 

могу бити корисни у циљању неразумљивог говора, као што је приступ циклусима, у 

којем су одређени фонолошки процеси циљани током одређених циклуса или 

временских периода.98 

Такође је једнако важно укључити дете у интервенције које се искључиво фокусирају на 

синтаксу, речник и конверзацијске вештине како би се постигао значајан утицај на живот 

појединца. Постоји неколико приступа за решавање стварања граматичких морфема, 
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разумевања усмерених речи и проширења иницијације теме, укључујући терапију 

усмерену од стране клиничара, терапију усмерену на децу или комбинацију оба.99  

Речник се може циљати током периода развоја у којем деца производе једну до три речи, 

јер ће то повећати семантичке вештине и дужину изговорених исказа. Мартин и др. 

сматра да је фокусирање на функционални речник корисна стратегија учења. Увођење 

одговарајућих друштвених интеракција и конверзацијских вештина може се циљати 

кроз терапије засноване на игрици и игре као што су Пеек-а-боо и друге које користе 

одговарајуће интеракције за скретање.  

Прагматика такође може бити циљана кроз активности које пружају могућност тражења 

помоћи, коментара, захтевања и одговора, поздрављања других и играња улога. Деца са 

Дауновим синдромом често показују неспособност да генерализују комуникацијске 

вештине; стога, ово такође треба да буде уведено током читаве интервенције. 100 

Многе стратегије се могу применити да би се повећала генерализација, укључујући 

моделе, упутства, преинаке разговора и подучавање језика у окружењу док се околином 

манипулише да би се изазвали захтеви детета.  

Ове стратегије омогућавају повећање генерализације пружањем више примера и 

могућности за ефикасно вежбање комуникацијских вештина у природном окружењу 

било да се ради о учионици, кући или комшилуку и пружањем могућности комуникације 

са различитим комуникацијским партнерима укључујући наставнике, родитеље, браћу и 

сестре и вршњаци.101 

 

3.6 Помагала за олакшавање комуникације 

 

Да би се додатно допуниле комуникацијске (не)способности деце са Дауновим 

синдромом, користе се важни алати како би се повећала способност детета да 

                                                 
99 Roberts, J. E., Price, J., & Malkin, C. (2007). Language and communication development in Down syndrome. 

Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews. 

100 Kumin, L. (1998). Comprehensive speech and language treatment for infants, toddlers, and children with 

Down syndrome, Down syndrome: A promising future, together, New York: Wiley-Liss, Inc. 

101 Roberts, J. E., Price, J., & Malkin, C. (2007). Language and communication development in Down syndrome. 

Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews. 



45 

 

комуницира са другима, док се истовремено смањује фрустрација од неразумљивости 

онима око њих. Ови алати представљају алтернативне комуникацијске методе (скр. 

АКМ) које се могу користити или као примарно средство комуникације или као 

краткорочна употреба која само побољшава вербалну продукцију.  

Два типа АКМ-а, потпомогнути и без помоћи, могу се користити са популацијом са 

Дауновим синдромом. Потпомогнути системи су спољни системи симбола који се могу 

користити преко комуникационих плоча, књига или компјутеризованих уређаја за 

креирање говора. Системи симбола се састоје од објеката, слика, графика и/или 

абецеде.102 

Кумин подржава употребу потпомогнутих система као што су табле јер оне пружају 

визуелне и моторичке сигнале који користе предности деце са Дауновим синдромом. 

Систем без помоћи је природан гест који производи појединац. То може бити 

једноставан визуелни гест који се може дешифровати без потешкоћа, као што је израз 

лица, показивање прстом или ручни знаковни језик.  

Робертс и други су се залагали за употребу знаковног језика јер су известили да је 

потписивање уобичајено средство комуникације међу популацијом са Дауновим 

синдромом, као и да деца са Дауновим синдромом имитирају више речи када су упарене 

са знаком, а не када су представљене слушно или само у знаку. Како деца са 

интелектуалним тешкоћама могу бити невербална, аутори103 се слажу, јер верују да 

невербална деца могу да добију већу корист од алтернативних начина комуникације као 

што су АКМ, уместо слушања говорног језика.  

Абедуто и др. такође подржавају употребу знака као средства за комуникацију у раном 

развоју, јер се чини да је гест велика снага код деце са Дауновим синдромом. Употреба 

мултимодалних метода, укључујући системе са потпомогнутим и непотпомогнутим 

системима, је промовисана јер деци са Дауновим синдромом пружа различите начине 

комуникације у окружењу. 

                                                 
102 Roberts, J. E., Price, J., & Malkin, C. (2007). Language and communication development in Down syndrome. 

Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews. 

103 Yoder, P. J., Warren, S. F., & McCathren, R. B. (1998). Determining spoken language prognosis in children 

with developmental disabilities. American Journal of Speech-Language Pathology. 
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4. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 

Многа истраживања су одрађена на тему говорно језичких способности (и потешкоћа) 

код деце са Дауновим синдромом, у овом делу рада биће наведени неки од истраживања. 

Аутори104 верују да деца са развојним поремећајима, као што су аутизам и Даунов 

синдром, која показују дефиците у раним вештинама заједничке пажње, такође показују 

тешкоће у развоју језика. Исти аутори су спровели студију засновану на својим 

претходним истраживањима у вези са појавом заједничког ангажовања на симболима 

код малишана који су типично у развоју. Ова студија је обухватила тридесетомесечну 

децу са Дауновим синдромом и тридесетомесечну децу са аутизмом да би се утврдило 

да ли ефекти проблема у вези са развојем заједничке пажње и ефекти проблема у вези са 

кашњењем језика предвиђају специфичне језичке исходе.  

                                                 
104 Adamson, L. B., Bakeman, R., Deckner, D. F., & Romski, M. (2009). Joint engagement and the emergence of 

language in children with autism and Down syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders. 
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Да би циљали овај однос, аутор је посматрао интеракције малишана са Дауновим 

синдромом и малишана са аутизмом са њиховим мајкама у различитим комуникативним 

окружењима Ова процедура им је омогућила да добије информације о томе како 

интеракције родитеља и бебе утичу развојни поремећаји и начин на који се појављује 

ангажовање пажње прожето симболима када ови поремећаји представљају штетне 

ефекте на заједничку пажњу и језичке вештине. Дизајн истраживања укључивао је 

систем кодирања који се састоји од две суштинске разлике које се уочавају када се дете 

бави заједничком пажњом.  

Прва суштинска разлика била је између подржане и координисане заједничке пажње. 

Подржана заједничка пажња, према аутору, обично се примећује током интеракције 

мајке и детета, а не интеракције одојчета и беба. Ово заједничко ангажовање почиње да 

се јавља у доби од годину и по и посматра се како деца активно деле догађаје и предмете 

без експлицитног признања социјалног партнера. Координисани заједнички ангажман, 

такође према истим ауторима, обично почиње између деветог и петнаестог месеца.  

Аутор105 је на узорку испитаника са ДС, неспецификованом интелектуалном 

ометеношћу и испитаника ТР испитивала постигнућа на виртуелним задацима тражења 

пута. Клиничке групе су биле уједначене по хронолошком узрасту, а подгрупа ТР је била 

уједначена у погледу спацијалне способности расуђивања. Од испитаника се захтевало 

да пронађу свој пут кроз виртуелни ходник и на тај начин тачно ураде задатак.  

Такође, други аутори106 су у трогодишњој лонгитудиналној студији имали за циљ да 

испитају могућност подучавања писмености младих особа са ДС. Резултати ове студије 

показују да када се адолесцентима са ДС пружи прилика и примене одговарајуће 

наставне стратегије, као што су, на пример, директно подучавање, демонстрација, 

моделовање, вођено читање и писање, они настављају да развијају и унапређују вештине 

читања и писања. 

                                                 
105 Benson, M. J. (2010). The effects of landmark instruction on wayfinding in persons with Down syndrome, 

Doctoral dissertation, The University of Alabama. 

106 Moni, K. B. & Jobling, A. (2001). Reading-related literacy learning of young adults with Down syndrome: 

Findings from a three year teaching and research program. International Journal of Disability, Development 

and Education. 
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Из свега наведеног може се закључити да деца са Дауновим синдромом показују 

недостатке у фонолошком развоју, синтаксичком разумевању и тешкоће са граматичким 

структурама.  

Међутим, у вези са овим имају добар рецептивни речник. Тако су рецептивне језичке 

способности боље од изражајних, док се прагматични развој сматра најлошијим. Често 

је потребно интензивно учити конверзаторна правила. Међутим, постоје нека 

непоклапања ставова различитих аутора, на пример аутор107 наводи да особе са 

Дауновим синдромом имају добре социјалне и комуникацијске вештине, што се потпуно 

разликује од ставова других аутора у овом истраживању. 

Поред тога, аутори108 наводе да је опсег вербалног краткорочног памћења деце са 

Дауновим синдромом слабији у поређењу са другом децом са интелектуалним 

тешкоћама сличног невербалног менталног узраста. Неки подаци показују да особе са 

Дауновим синдромом могу достићи менталну старост од седам или осам година. 

Показало се да су језичке способности људи са Дауновим синдромом много ниже од 

њиховог менталног доба, тако деца од 5 до 8 година са Дауновим синдромом постижу 

језичку способност једнаку двогодишњаку нормалног развоја.  

Аутори109 су истраживали приповедачке способности деце са Дауновим синдромом и 

упоређивали их са способностима деце са Вилијамсовим синдромом. Резултати су 

добијени на основу два задатка – причање приче уз сликовницу и вербални опис мајке. 

Подаци су анализирани према шест варијабли: укупном броју наративних реченица, 

укупном броју независно сложених реченица, броју подстицаја, укупном броју речи, 

просечном броју речи у реченици и укупном броју различитих врсте речи.  

Аутори110 такође су проучавали продукцију говора током препричавања измишљених 

наратива. Њихово истраживање је показало да људи са Дауновим синдромом производе 

више глагола него именица. Резултати везани за реченице показују да деца са Дауновим 

                                                 
107 Rešić, B. (2009). Razvoj mozga. Sindrom Down, Udruga za sindrom Down, Split. 

108 Buckley, S. i Bird, G. (2001). Razvoj pamćenja kod osoba s Downovim sindromom. Hrvatska zajednica 

za Down sindrom, Zagreb. 

109 Pranjić, V., Farago, E., Arapović, D. (2016). Pripovjedne sposobnosti djece s Downovim sindromom i 

djece s Williamsovim sindromom.  

110 Hessling, A. i Brimo, D. (2019). Spoken fictional narrative and literacy skills of children with Down 

syndrome. Journal of Communication Disorders. 
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синдромом производе исти број реченица као деца са нормалним језичким развојем. 

Међутим, битна разлика је у томе што су реченице код деце са Дауновим синдромом 

знатно краће и у њима је знатно мање независних реченица, те их је потребно подстицати 

да више причају.  

Према аутору111, појава намерне комуникације је између 10 и 12 месеци старости; Деца 

у типичном развоју ће тада прећи у комуникацију речима или симболичком 

комуникацијом као што су знаци или речи до узраста од 12 до 18 месеци.  

Аутори112 верују да постоји мало кашњење код деце са Дауновим синдромом када се 

развија канонско брбљање, а каже се да постоји двомесечно кашњење. Резултати студије 

коју су спровели исти аутори о претходно смишљеним вокализацијама код деце са 

Дауновим синдромом и деце у типичном развоју открили су да су деца са Дауновим 

синдромом у границама нормале када развију дуплирано брбљање, јер се појављује око 

осам и по месеци. . Насупрот томе, други аутор113 верује да је појава брбљања и других 

вокализација код деце са Дауновим синдромом упоредива са децом у типичном развоју.  

Што се лечења и превенције тиче, аутори114 сматрају да је од виталног значаја да се 

размотри рано покретање комуникацијске интервенције; да би подржали ову сугестију, 

аутори наводе да су бебе са Дауновим синдромом које су примиле рану интервенцију у 

доби од једног месеца имале више језичке оцене у доби од осамнаест месеци од оних 

које су добиле интервенцију у доби од три до шест месеци. 

Едукација родитеља о пружању помоћи деци код куће поново се показује корисним, јер 

појединци са интелектуалним инвалидитетом повећавају своје шансе за побољшане 

могућности комуникације ангажовањем у интервенцији која се одржава у природном 

окружењу, као што је њихов дом.  

                                                 
111 Abbeduto, L., Warren, S. F., & Conners, F. A. (2007). Language development in Down syndrome: From the 

prelinguistic period to the acquisition of literacy. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research 

Reviews. 

112 Smith, B. L., & Kimbrough Oller, D. (1981). A comparative study of pre-meaningful vocalizations produced 

by normally developing and Down’s syndrome infants. Journal of Speech and Hearing Disorders. 

113 Roberts, J. E., Price, J., & Malkin, C. (2007). Language and communication development in Down syndrome. 

Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews. 

114 Roberts, J. E., Price, J., & Malkin, C. (2007). Language and communication development in Down syndrome. 

Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews. 
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Да би то подржали, аутор115 је пружио неколико језичких интервенција оријентисаних 

на родитеље за које се сматрало да су корисне током раног развоја, као што је Ханен 

програм, програм обуке за родитеље који се фокусира и на прелингвистичко и 

лингвистичко понашање и на Milieu подучавање, техника подучавања која манипулише 

дететовим окружењем како би повећала одређена понашања као што је тражење.  

Због индивидуалних разлика међу децом са Дауновим синдромом, важно је циљати на 

њихове предности и тешкоће током интервенције како би се створио индивидуализован 

приступ третману који се фокусира на потребе комуникације и тренутни ниво 

функционисања. Третман такође треба да се фокусира на циљеве који ће имати значајан 

утицај на све аспекте живота као што су комуникација, друштвена интеракција и 

академски успех. 

На пример аутор116, визуелна упутства могу бити веома корисна, пошто деца са 

Дауновим синдромом обично тако боље уче и показују предности у визуелној обради. 

Поред тога, аутор117 тврди да постоје два типа алтернативних комуникацијских метода, 

потпомогнути и без помоћи, могу се користити са популацијом са Дауновим 

синдромом. Потпомогнути системи су спољни системи симбола који се могу користити 

преко комуникационих плоча, књига или компјутеризованих уређаја за креирање 

говора. Системи симбола се састоје од објеката, слика, графика и/или абецеде. 

Кумин118 подржава употребу потпомогнутих система као што су табле јер оне пружају 

визуелне и моторичке сигнале који користе предности деце са Дауновим синдромом. 

Систем без помоћи је природан гест који производи појединац. То може бити 

једноставан визуелни гест који се може дешифровати без потешкоћа, као што је израз 

лица, показивање прстом или ручни знаковни језик.  
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Робертс и други119 су се залагали за употребу знаковног језика јер су известили да је 

потписивање уобичајено средство комуникације међу популацијом са Дауновим 

синдромом, као и да деца са Дауновим синдромом имитирају више речи када су упарене 

са знаком, а не када су представљене слушно или само у знаку. Како деца са 

интелектуалним тешкоћама могу бити невербална, аутори120 се слажу, јер верују да 

невербална деца могу да добију већу корист од алтернативних начина комуникације као 

што су АКМ, уместо слушања говорног језика.  

Абедуто и други121 такође подржавају употребу знака као средства за комуникацију у 

раном развоју, јер се чини да је гест велика снага код деце са Дауновим синдромом. 

Употреба мултимодалних метода, укључујући системе са потпомогнутим и 

непотпомогнутим системима, је промовисана јер деци са Дауновим синдромом пружа 

различите начине комуникације у окружењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Roberts, J. E., Price, J., & Malkin, C. (2007). Language and communication development in Down syndrome. 

Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews. 

120 Yoder, P. J., Warren, S. F., & McCathren, R. B. (1998). Determining spoken language prognosis in children 

with developmental disabilities. American Journal of Speech-Language Pathology. 

121 Abbeduto, L., Warren, S. F., & Conners, F. A. (2007). Language development in Down syndrome: From the 

prelinguistic period to the acquisition of literacy. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research 

Reviews 
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II МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИСТРАЖИВАЊУ 
 

1. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања јесте утврђивање специфичности говорно језичких способности 

код деце са Дауновим синдромом, анализирајући резултате досадашњих истраживања. 

 

2. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Општи циљ истраживања јесте открити које су специфичности говорно језичких 

способности код деце са Дауновим синдромом. 

Док је посебни циљ утврдити говорно језичке тешкоће утичу на развој детета као и 

открити мере за лечење и умањење негативног утицаја Дауновог синдрома на говорно 

језичке способности код деце са синдромом. 

 

3. ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

Претходно наведен циљ истраживања конкретизован је кроз неколико задатака који се 

односе на: 

1. Утврђивање специфичности говорно језичких способности код деце са Дауновим 



53 

 

синдромом, 

2. Одредити колико говорно језичке тешкоће утичу на развој читања и писања 

детета са Дауновим синдромом, 

3. Утврдити начине за смањење негативног утицаја Дауновог синдрома на говорно 

језичке способности код деце која пате од овог синдрома. 

Посебан задатак овог мастер рада јесте упоређивање развоја говорно језичких 

способности деце са Дауновим синдромом са децом у нормалном развоју. 

 

4. МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 

У складу са предметом, циљем и задацима истраживања, као и у складу са постављеним 

хипотезама, у истраживању је коришћена метода теоријске анализе. Метода теоријске 

анализе је коришћена у стварању теоријске основе, при анализирању различитих 

схватања о специфичности говорно језичких способности код деце са Дауновим 

синдромом. 

 

5. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 
Основне полазне хипотезе истраживања на који се заснива овај рад су следеће: 

 Деца са Дауновим синдромом имају говорно језичке тешкоће. 

 Деца са Дауновим синдромом спорије разијају говорно језичке способности у 

поређењу са децом у нормалном развоју. 

 Говорно језичке тешкоће је могуће минимизирати адекватном превенцијом и 

лечењем. 
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III ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ 

 

I задатак овог мастер рада био је утврђивање специфичности говорно језичких 

способноссти код деце са Дауновим синдромом као и упоређивање говорно језичких 

способности деце са Дауновим синдромом са децом у нормалном развоју.  

Након читања рада, познато је да деца са Дауновим синдромом имају ниже говорно 

језичке способности у поређењу са децом у нормалном развоју. Сматра се да је говор 

подручје релативне слабости особа са ДС, а може представљати и једну од највећих 

препрека за самостално укључивање у живот заједнице. Кашњења у области језичког 

развоја код особа са ДС су евидентна од најранијег узраста, а настављају се током 

адолесценције и одрастања. 

Ипак, деца са ДС која почну да продукују говор, генерално показују сличан образац као 

деца ТР, тако да је, у периоду раног развоја говора посебно значајно успостављање и 

одржавање квалитетне интеракције и комуникације.  

Наиме, у популацији особа са ДС се у раном детињству уочавају блага одступања у 

односу на неуротипичну развојну путању, док током школског узраста та одступања 

постају израженија. Невербалне способности су у складу са менталним узрастом, али се 

јављају дефицити у говору, посебно у његовој продуктивној компоненти.  
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Иако неки аспекти језика настављају да се развијају и током адолесценције, тешкоће у 

овој области остају и у одраслом добу. Особе са ДС имају тешкоће у свим аспектима 

говорно-језичког развоја, попут артикулације, фонологије, морфологије, синтаксе, 

лексике, семантике и прагматике. Наиме, иако може постојати индивидуална 

варијабилност, језик и комуникација особа са ДС имају конзистентан профил који се 

огледа у бољем разумевању говора у односу на способност вербалне продукције.  

Како би надокнадила ограничења у области вербалне експресије, деца са ДС продукују 

већи број иконичких гестова у односу на децу ТР и на тај начин успешно преносе тачне 

податке својим покретима. 

 

II задатак овог рада био је одредити колико говорно језичке тешкоће утичу на развој 

читанја и писања детета са Дауновим синдромом. 

Веома је важно размотрити и проблематику академских способности особа са ДС. 

Најзначајнијим предиктором академских постигнућа сматра се степен интелектуалних 

тешкоћа. Судећи према извештајима наставника, са узрастом долази до побољшања 

академских способности ученика са ДС. Треба напоменути да особе са ДС имају мање 

тешкоћа у читању, него у писању и рачунању. 

Пошто особе са ДС имају лошије разумевање прочитаног чак и у случајевима када особа 

са ДС има способност тачног читања, функционална писменост је ограничена 

способностима разумевања.  

Налазе да су говор и читање међусобно повезани подржавају и резултати истраживања 

који сугеришу да је говор значајан предиктор читања, чак јачи у односу на когницију. 

Поред тога, значајни предиктори читања код особа са ДС су фонолошка меморија и рано 

препознавање слова.  

Присуство јасне повезаности фонолошке свесности и способности читања код деце са 

ДС може указивати на то да особе са ДС могу стећи вештине фонолошког рекодовања, 

упркосњиховим когнитивним ограничењима.  
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Писање је сложенија радња у односу на читање, јер захтева интеграцију когнитивних, 

језичких и моторичких способности. Резултати истраживања показују да су постигнућа 

десетогодишњака са ДС, у погледу писања значајно нижа у односу на децу ТР. 

Применом адекватних образовно-васпитних стратегија деца са ДС могу развити 

вештине читања и писања. Ипак, важно је размотрити да ли се ове вештине могу 

развијати и на каснијем узрасту.  

 

 

 

 

III задатак везује се за упоређивање начина за смањење негативног утицаја Дауновог 

синдрома на говорно језичке способности код деце са Дауновим синдромом. 

Начини за смањење утицаја Дауновом синдрома на говорно језичке способности детета 

могу бити: 

 Превенција, 

 Рана интервенција, 

 Партиципација родитеља, 

 Стилови учења, 

 Циљање на специфиче недостатке детета, 

 Коришћење помагала за олакшавање комуникације. 

 

Императив је спроводити превентивне мере кад год је то могуће како би се очувале 

језичке способности код популације са Дауновим синдромом. Међу неколико мера, 

разговарало се о прегледима слуха и континуираним проценама говора. Редовни 

прегледи слуха су корисни за особе са Дауновим синдромом, јер су инфекције средњег 
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ува веома честе и често доводе до губитка слуха. Процене говора такође треба да се 

спроведу због преваленције смањене разумљивости говора.  

Постоји много доказа који указују на значајна језичка оштећења и у прелингвистичком 

и у лингвистичком периоду развоја код деце са Дауновим синдромом. Стога је употреба 

праксе засноване на доказима значајна у одређивању третмана који је прикладан за 

појединце са генетским поремећајима, јер ће постојати аспекти развоја језика који се 

драматично разликују од деце која се типично развијају.  

Од виталног је значаја да се размотри рано покретање комуникацијске интервенције; 

откривено је да бебе са Дауновим синдромом које су примиле рану интервенцију у доби 

од једног месеца имале више језичке оцене у доби од осамнаест месеци од оних које су 

добиле интервенцију у доби од три до шест месеци.  

Лечење потешкоћа говора код особа са Дауновим синдромом може бити најбоље ако се 

започне рано, али ће она бити континуирана активност јер може бити од помоћи током 

различитих животних периода. Дакле, информације, ресурси и смернице које пружају 

логопеди ће бити од користи родитељима у помагању својој деци током различитих фаза 

развоја, јер то омогућава њима и другима у окружењу детета да пруже значајне 

доприноси исходу комуникације. 

Едукација родитеља о пружању помоћи деци код куће поново се показује корисним, јер 

појединци са интелектуалним инвалидитетом повећавају своје шансе за побољшане 

могућности комуникације ангажовањем у интервенцији која се одржава у природном 

окружењу, као што је њихов дом.  

Због индивидуалних разлика међу децом са Дауновим синдромом, важно је циљати на 

њихове предности и тешкоће током интервенције како би се створио индивидуализован 

приступ третману који се фокусира на потребе комуникације и тренутни ниво 

функционисања. Третман такође треба да се фокусира на циљеве који ће имати значајан 

утицај на све аспекте живота као што су комуникација, друштвена интеракција и 

академски успех. 

На пример, визуелна упутства могу бити веома корисна, пошто деца са Дауновим 

синдромом обично тако боље уче и показују предности у визуелној обради. 
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Како већина особа са Дауновим синдромом показује дефиците у разумљивости говора, 

важно је проценити све области које доприносе овом елементу говора, као што су 

висина, брзина, оралне моторичке структуре и функције и фонолошки процеси. Да би се 

решили дефицити разумљивости, производња говора је усмерена кроз континуиране 

оралне моторичке вежбе и активности за повећање координације и снаге 

артикулационих мишића. 

Да би се циљали фонолошки процеси, интервенција треба да се фокусира на специфични 

фонолошки процес који дете континуирано показује.  

Да би се додатно допуниле комуникацијске (не)способности деце са Дауновим 

синдромом, користе се важни алати како би се повећала способност детета да 

комуницира са другима, док се истовремено смањује фрустрација од неразумљивости 

онима око њих. Ови алати представљају алтернативне комуникацијске методе (скр. 

АКМ) које се могу користити или као примарно средство комуникације или као 

краткорочна употреба која само побољшава вербалну продукцију.  

Два типа АКМ-а, потпомогнути и без помоћи, могу се користити са популацијом са 

Дауновим синдромом. Потпомогнути системи су спољни системи симбола који се могу 

користити преко комуникационих плоча, књига или компјутеризованих уређаја за 

креирање говора. Системи симбола се састоје од објеката, слика, графика и/или абецеде. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

У овом мастер раду писано је о специфичностима говорно језичких способности код 

деце са Дауновим синдромом. Рад је подељен у три главна поглавља где је писано о свим 

релевантним појмовима везаним за задату тему. 

Прво поглавље рада читаоца уводи у Даунов синдром као и његове карактеристике. У 

овом поглављу је такође писано и о карактеристикама когнитивних, моторичких, социо-

емоционалних способности које утичу на говорно језичке способности код особа које 

пате од овог синдрома. Поред тога, писано је и о вештинама читања и писања код особа 

са Дауновим синдромом која су везана за говорно језичке способности. 

Карактеристично за Даунов синдром јесте способност имитације других особа о којој је 

такође писано у овом поглављу 

Друго поглавље рада директно се везује за специфичности говорно језичких 

способности код деце са Дауновим синдромом. Ова секција рада обухвата говорно 

језичке способности, као и веза говорно језичких способности деце са Дауновим 

синдромом са интелектуалним тешкоћама, памћењем, као и наративним способностима. 

Поред тога, представљене су фазе развоја комуникације особа са Дауновим синдромом 

и особа са нормалним развијањем, а то су предлингвистичка фаза и лингвистичка фаза. 
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Последња секција рада посвећена је стратегијама лечења и превенције говорно језичких 

потешкоћа код деце са Дауновим синдромом. У овом делу рада писано је о факторима 

који могу утицати на умањење говорно језичких потешкоћа код деце са Дауновим 

синдромом од којих су неке рана интервенција, партиципација родитеља, 

имплементација одговарајућих стилова учења, циљање на специфичне недостатке 

детета као и коришћење помагала за олакшавање комуникације код деце са Дауновим 

синдромом. 

Утврђено је да су постављене хипотезе овог рада потврђене теоријском анализом већ 

постојеће литературе. Потврђено је да деца са Дауновим синдромом имају говорно 

језичке потешкође, спорије се развијају (на говорно језичком нивоу) у поређењу са 

децом у нормалном развоју као и лечењем и превенцијом је могуће позитивно утицати 

на говорно језичке способности деце са Дауновим синдромом. 

Приликом анализе већ постојеће литературе у овој области утврђене су специфичности 

говорно језичких способности код деце са Дауновим синдромом али је потребно акценат 

ставити на унапређење техника лечења и превенције говорно језичких способности деце 

са Дауновим синдромом.  

Анализом литературе везане за лечење и превенцију говорно језичких способности деце 

са Дауновим синдромом, утврђено је да већ постојеће технике позитивно утичу на развој 

говорно језичких способности, за даљи напредак (превенције и лечења говорно језичких 

способности код деце са Дауновим синдромом) неопходно је да будућа истраживања 

испитују нове и унапређене технике лечења и превенције говорно језичких способности 

код деце са Дауновим сиднромом. 
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