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Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“, Београд

Про це сор пру жа мо гућ но сти слу ша ња у раз ли чи тим си ту а ци ја ма и 

окру же њи ма, али ко ли ко ће де те до бро чу ти и раз у ме ти за ви си од ви ше 

фак то ра:функ ци о нал не спо соб но сти слу шног нер ва, до ба у тре нут ку уград-

ње ко хле ар ног им план та, ко му ни ка ци о них спо соб но сти де те та, окру же ња 

де те та.

Циљ овог ра да је при ка зи ва ње са др жа ја про гра ма ин ди ви ду ал ног слу шног 

тре нин га де це да ко хле ар ним им план том до ко га се до шло ви ше го ди шњим 

ра дом са овом де цом.  Са др жа ји ин ди ви ду ал ног слу шног тре нин га са сто је се 

од слу шног пре по зна ва ња и пер цеп ци је од ре ђе ног го вор ног ма те ри ја ла пред ви-

ђе ног про гра мом за сва ки ни во слу ша ња.

 У Шко ли „Сте фан Де чан ски“ на ре-ха би ли та ци ји  је од  2000. до 2013.

го ди не би ло 52 ко хле ар но им план ти ра не де це. Про грам ин ди ви ду ал ног слу-

шног тре нин га ко ји је про ис те као из на шег  ви ше го ди шњег ра да са к.и. де цом  

у шко ли, са др жи че ти ри ни воа. Сва ком де те ту при ла зи мо по себ но и при ме-

њу је мо од го ва ра ју ћи ни во са др жа ја про гра ма.

Пр ви ни во: де тек ци ја зву ка ( има-не ма); дис кри ми на ци ја зву ка; слу ша-

ње и раз у ме ва ње го во ра и је зи ка.

Дру ги ни во:су пра сег мен тал на дис кри ми на ци ја; иден ти фи ка ци ја зву ко-

ва из окру же ња; слу ша ње и раз у ме ва ње го во ра и је зи ка.

Тре ћи ни во:слу ша ње и раз у ме ва ње зву ко ва из окру же ња; слу ша ње и раз у-

ме ва ње го во ра и је зи ка.

Че твр ти ни во:слу ша ње и раз у ме ва ње го во ра и је зи ка; упо тре ба те ле-

фо на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ко хле ар ни им плант, де ца, про грам, слу шни тре нинг
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УВОД

На кон уград ње ко хле ар ног им план та и укљу чи ва ња про це со ра, по-
сто ји ви ше ста ди ју ма ауди тив ног раз во ја кроз ко је де те про ла зи у про-
це су уче ња слу ша ња и го во ра. Ве ли ки број љу ди је укљу чен у про цес 
ре-ха би ли та ци је ко ја тра је ви ше го ди на. До бра ре-ха би ли та ци ја зах-
те ва про грам слу шног тр нин га ко ји ће де те ту омо гу ћи ти да по стиг не 
ни во слу шне и вер бал не ко му ни ка ци је на ко ме мо же да раз у ме ин-
фор ма ци је ра ди уче ња, да пра ти зах те ве у учи о ни ци и да из ра зи сво је 
по тре бе и ми сли од ра сли ма и сво јим вр шња ци ма (М.Го лу бо вић, Д.Сте-
ва но вић,2010).

ЦИЉ РА ДА

Основ на иде ја  овог про гра ма слу шног тре нин га је сте да  на у чи к.и. 
уче ни ка да опа жа но ве зву ке из окру же ња, да раз у ме њи хо во зна че ње 
и да на у че но ко ри сти у сва ко днев ним си ту а ци ја ма. Ак це нат је увек на 
уче њу го вор не ко му ни ка ци је пу тем слу ша ња. Циљ овог ра да је при ка зи-
ва ње са др жа ја про гра ма слу шног тре нин га ко хле ар но им план ти ра них 
уче ни ка до ко га се до шло ви ше го ди шњим ра дом са њи ма.

МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТО ДЕ

У шко ли за оште ће не слу хом-на глу ве „Сте фан Де чан ски“ у Бе о гра-
ду, од 2000. го ди не ра ди се са де цом ко ја има ју угра ђе ни ко хле ар ни им-
плант. Од та да се ука за ла по те ба за спе ци фич ном ор га ни за ци јом ча со ва 
слу шних и го вор них ве жби. То ком 13 го ди на на реха би ли та ци ји  је би ло 
52  К.И. уче ни ка. Ча со ви ма слу шних и го вор них ве жби на ни воу шко ле 
у школ ској 2012-2013. го ди ни је об у хва ће но 29 К.И. уче ни ка од 3,5-18 
го ди на ста ро сти. Ду го го ди шњим ис ку ством до шли смо до за кључ ка да 
ме то до ло ги ја ра да и са др жа ји слу шних и го вор них ве жби  из и ску ју по-
се бан про грам ра да са ко хле ар но им план ти ра ном де цом (Д.Сте ва но вић, 
М.Го лу бо вић,2011.).

Овај про грам укљу чу је слу шне, го вор не и је зич ке ци ље ве, од ко јих 
су сви они од ве ли ког зна ча ја за спо соб ност ко му ни ка ци је им план ти ра-
не де це, чи ји  ре до след не за ви си од хро но ло шког уз ра ста де те та већ од 
го ди не уград ње ко хле ар ног им план та.По овом про гра му је ра ђе но са 30 
К.И.уче ни ка.

Циљ слу шних и го вор них ве жби де це са К.И. је  раз вој спо соб но сти  
слу шне и го вор не ко му ни ка ци је кроз слу шну сти му ла ци ју ко ја се од ви ја 
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истим ре до сле дом као и код чу ју ће де це, што во ди успе шни јем са вла да-
ва њу вас пит но – обра зов них са др жа ја (O’Brien D, 2002.).

За да ци:

 – да се раз ви је  де те то ва свест о по сто ја њу зву ко ва и гла со ва из око-
ли не;

 – да се раз ви је слу шна кон тро ла;
 – да се уоче про зо диј ски еле мен ти го во ра ( ри там, ин тен зи тет, тра-

ја ње);
 – да се до при не се раз во ју  вер бал них ве шти на из ра жа ва ња ка ко би 

што бо ље ко ри сти ли ко хле ар ни им плант;
 – ши ре ње во ка бу ла ра је је дан не пре ки дан за да так  ко јим се тре ба 

ба ви ти ра ди успе шни је слу шне и орал не ко му ни ка ци је у сва ко-
днев ним жи вот ним си ту а ци ја ма.

Са др жај про гра ма слу шног тре нин га са сто ји се од слу шног пре по-
зна ва ња и пер цеп ци је од ре ђе ног го вор ног ма те ри ја ла пред ви ђе ног про-
гра мом за сва ки ни во слу ша ња.(А.G.Bell,1994).

Ма те ри јал за слу шни тре нинг са сто ји се од зву ко ва из при ро де и жи-
вот не сре ди не, ре чи, син таг ми, крат ких ре че ни ца и фра за из сва ко днев-
ног жи во та.Из бор зву ко ва и ре чи је те мат ски, по обла сти ма.

ПРО ГРАМ  СЛУ ШНОГ ТРЕ НИН ГА  К.И. УЧЕ НИ КА

ПР ВИ НИ ВО

1. ДЕ ТЕК ЦИ ЈА ЗВУ КА ( има– не ма)

У по чет ној фа зи при ви ка ва ња на ко хле ар ни им плант и спек тар зву-
ко ва де те ве жба њем по ста је све сно по сто ја ња не ког  зву ка.

 – Слу ша ње то но ва; шу мо ва
 – Слу ша њем и уоча ва њем да тог то на де те тре ба да да је од го вор са-

мо  „има“ или „не ма“
 – Слу ша ње во ка ла и изо ло ва них гла со ва С, Ш, М
 – Слу ша ње  зву ко ва из око ли не
 – Од ре ђи ва ње прав ца зву ка и ло ка ли за ци ја звуч них из во ра у про-

сто ру
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2. ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈА ЗВУ КА

 – Ве жбе за дис кри ми на ци ју тра ја ња зву ка ( кра так звук –дуг звук )

 – Ве жбе за дис кри ми на ци ју бро ја сиг на ла ( је дан, два ... )

 – Раз ли ко ва ње два сте пе на ин тен зи те та да тог сиг на ла ( слаб-јак; 

слаб-слаб; јак-слаб; јак-јак)

 – Ве жбе рит ма 2/4, 3/4, 4/4

 – Ве жбе за слу ша ње и раз ли ко ва ње во ка ла и изо ло ва них гла со ва 

С,Ш,М

 – Ве жбе за пре по зна ва ње и раз ли ко ва ње зву ко ва из окру же ња

 – Слу ша ње оно ма то пеј ских зву ко ва и шу мо ва из при ро де

 – Раз ли ко ва ње го во ра од дру гих зву ко ва

3.  ВЕ ЖБЕ ЗА СЛУ ША ЊЕ  И РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ГО ВО РА И ЈЕ ЗИ КА

 – Ими ти ра ње и спон та но из го ва ра ње во ка ла

 – Ими ти ра ње и спон та но из го ва ра ње изо ло ва них кон со на на та 

С,Ш,М

 – Иден ти фи ко ва ње свог име на

ДРУ ГИ  НИ ВО

1. СУ ПРА СЕГ МЕН Т НА  ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈА

 – Раз ли ко ва ње ви со ких, сред њих и ни ских то но ва
 – Ду жи на во ка ла
 – Раз ли ко ва ње ин то на ци је
 – Ду жи на ре чи
 – Ду жи на ре че ни це ( раз ли ко ва ње бро ја ре чи у ре че ни ци )

2. ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ЗВУ КО ВА ИЗ ОКРУ ЖЕ ЊА

 – Пре по зна ва ње му зич ких ин стру ме на та
 – Свет зву ко ва из при ро де и жи вот не сре ди не, гла со ви љу ди и огла-

ша ва ње жи во ти ња

3. СЛУ ША ЊЕ  И РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ГО ВО РА И ЈЕ ЗИ КА

 – Слу ша ње изо ло ва них кон со на на та
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 – Слу ша ње ло га то ма  ко ји пра те  ре до след слу ша ња изо ло ва них 
кон со на на та

 – Слу ша ње и иден ти фи ка ци ја  ре чи  ко је по чи њу од ре ђе ним гла-
сом

 – Раз у ме ва ње упут ста ва, на ред би и пи та ња : Где? Ко? Шта? По ка-
жи! Дај! Узми!

 – Ве жбе за про стор ну ори јен та ци ју
 – Иден ти фи ка ци ја бро је ва
 – Иден ти фи ка ци ја бо ја – у ком би на ци ји са усво је ним пој мо ви ма 

(име ни ца ма)и бро је ви ма. 

ТРЕ ЋИ НИ ВО

1.СЛУ ША ЊЕ И РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ЗВУ КО ВА ИЗ ОКРУ ЖЕ ЊА

Зву ко ве из окру же ња ко ји су усво је ни на дру гом ни воу ве жба ти та ко 
што ће де те осим слу ша ња и иден ти фи ко ва ња и име но ва ти би ћа, пред-
ме те и по ја ве ко је их про из во де. 

2.ВЕ ЖБЕ ЗА СЛУ ША ЊЕ  И РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ГО ВО РА И ЈЕ ЗИ КА

 – Ве жбе за раз вој во ка бу ла ра ко ји укљу чу је име ни це, гла го ле, при-
де ве, бро је ве, пред ло ге, при ло ге, за ме ни це, ве зни ке и реч це.

 – Слу ша ње и раз у ме ва ње пој мо ва кроз сле де ће обла сти:
а. по зна ти пред ме ти ко је де те мо же да ви ди у сво јој око ли ни 
б. Ма ње по зна те ства ри 
в. По ро дич ни од но си, за ни ма ња 
г. Рад ње 
д. Ге о граф ски пој мо ви 

 – Про ши ри ва ње усво је них пој мо ва у про сте ре че ни це пи та њи ма: 
Ко је то?, Шта је то?,Где је?Шта ра ди?, Ко има?, Шта има?, Ко ли-
ко?, Ка ква је?, Чи је је?, Од че га је?, Шта во лиш?...

 Слу ша ње и раз у ме ва ње про стих ре че ни ца 
 – Са мо стал но по ста вља ње пи та ња на да те про сте ре че ни це
 – Упо тре ба гла го ла у са да шњем, про шлом и бу ду ћем вре ме ну
 – Слу ша ње основ них, ред них и збир них бро је ва
 – Сва ко днев не фра зе  и кон вен ци о нал на пи та ња
 – Слу ша ње при ча – по ма же раз во ју аку стич ке па жње.Раз ви ја је зич-

ко пам ће ње, спо соб ност ими та ци је ак цен та, ме ло ди је, и дру гих 
из ра жај них еле ме на та го во ра.
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ЧЕ ТВР ТИ   НИ ВО 

1.СЛУ ША ЊЕ И РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ЗВУ КО ВА ИЗ ОКРУ ЖЕ ЊА

Звуч не при че-иден ти фи ка ци ја зву ка и сли ке го во ром, усме но опи-

си ва ње

2. СЛУ ША ЊЕ  И РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ГО ВО РА И ЈЕ ЗИ КА

 – Ве жбе за фо нем ски слух 

 – Слу ша ње сло же них ре че ни ца и од го ва ра ње на пи та ња 

 – Ре че ни ца, ње ни чла но ви и од но си ме ђу њи ма 

 – Дик тат ре че ни ца са по зна тим са др жа јем и ре че ни ца са не по зна-

тим са др жа јем 

 – Слу ша ње и раз у ме ва ње ра зних при ча, бај ки, ба сни и пе са ма  

 – Уче ње сти хо ва и њи хо во из ра жај но ре ци то ва ње 

 – Ве жбе за раз у ме ва ње упит них ре че ни ца са и без чи та ња са уса на

 – Ве жбе за раз у ме ва ње раз го во ра без чи та ња са уса на 

 – Кон вер за ци ја у раз ли чи тим си ту а ци ја ма 

3. УПО ТРЕ БА ТЕ ЛЕ ФО НА  – те ле фон ски тре нинг

Пр ва фа за је ве жба ње пра вил ног ја вља ња на те ле фон ски по зив по-

мо ћу те ле фо на играч ке.“Ха ло!Ов де је...“.

Дру га фа за су ве жбе пу тем пра вог те ле фо на, пр во фик сног, а за тим 

мо бил ног ко ји тре ба да је ком па ти би лан са угра ђе ним ко хле ар ним им-

план том (М.Го лу бо вић, Д.Сте ва но вић,2007). 

ЗА КЉУ ЧАК

Ни је мо гу ће пред ви де ти ко ли ко ће до бро и бр зо к.и. де те оства ри ти 

на пре дак, али је за то мо гу ће олак ша ти му уче ње та ко што ће му би ти 

обез бе ђен од го ва ра ју ћи про грам слу шног тре нин га. 

На осно ву до са да шњег ра да са к.и. де цом по овом  про гра му  слу-

шног тре нин га   мо же мо да за кљу чи мо да је ве ли ки број ове де це по сти-

гао бо љи слу шни и го вор но је зич ки раз вој. 

Овај про грам се по ка зао као ве о ма ко ри стан за рад на кључ ним 

функ ци о нал ним аспек ти ма као што су слу шна па жња, кон цен тра ци ја и 
слу шно пам ће ње. 
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Од 30 уче ни ка са ко ји ма је ра ђе но по овом про гра му,16 К.И. уче ни-
ка је по сти гло че твр ти ни во го вор но-је зич ког раз во ја, као што су: до бра 
ар ти ку ла ци ја, ра зу мљив го вор, раз у ме ва ње са го вор ни ка без чи та ња са 
уса на, раз го вор те ле фо ном.

 Шко ло ва ње у ре дов ном си сте му обра зо ва ња је на ста ви ло 9 уче ни ка.
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SUMMARY 

Processor provides the option of listening in different situations and 
environments, but the ability of a child to hear and understand depends 
on several factors:  functional ability of auditory nerve, age at the time 
of installation of cochlear implant, communication skills of the child,the 
child’s environment. 

The contents of individual auditory training consist of auditory 
recognition and perception of spoken material comprising a specific 
program for each level of listening.

Rehabilitation process, in the school “Stefan Decanski”, has included 
52 CI children from the year 2000 to 2013. Individual auditory training 
program that resulted from our many years of working with CI children in 
school consists of four levels.We approach each child individually and apply 
the appropriatlly level of program content. 

First level: detection of sound (yes – no); sound discrimination; listening 
and understanding of speech and language.

Second level: discrimination of suprasegments; identification of 
environmental sounds; listening and understanding of speech and language.

Third level: listening and understanding of environmental sounds; 
listening and understanding of speech and language.

Fourth level: listening and understanding of speech and language; 
telephone usage.

KEY WORDS: cochlear implant, children, program, auditory training


