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Чи та ње и пи са ње у жи во ту са вре ме ног чо ве ка има ју не про це њи ву вред-
ност. Ква ли тет чи та ња и пи са ња зна чај но се од ра жа ва ју на успех то ком 
шко ло ва ња, а са мим тим и на про фе си о нал но опре де ље ње и по сле дич но на 
ква ли тет и на чин жи во та. Због ко му ни ка ци о не ба ри је ре са ко јом се су о ча ва-
ју глу ве и на глу ве осо бе, чи та ње и пи са ње за њих до би ја ју још зна чај ни ју уло гу. 
Они за  њих пред ста вља ју сред ство ко му ни ка ци је, пут за сти ца ње зна ња, 
али су и ва жан чи ни лац ко ји до при но си њи хо вом це ло куп ном го вор но – је зич-
ком раз во ју. 

Ме ђу тим, по тен ци ја ли чи та ња и пи са ња за осо бе са оште ће ним слу хом 
оста ју не ис ко ри шће ни, јер се њи хо ва го вор но – је зич ка не раз ви је ност и си ро-
ма шна ис ку стве на ба за од ра жа ва ју на ква ли тет ових ве шти на. Овај сег мент 
ис тра жи ва ња се ба вио спе ци фич но сти ма чи та ња и пи са ња глу вих и на глу вих 
уче ни ка, уз на сто ја ње да се утвр ди да ли вр ста ам пли фи ка ци је ути че на ква-
ли тет чи та ња и пи са ња. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у де цем бру 2010. го ди не, на узор ку од 9 уче-
ни ка са оште ће ним слу хом истог сте пе на оште ће ња, уз ра ста од III до V раз-
ре да. Де ца су по де ље на на гру пу ко ја ко ри сти слу шне апа ра те и гру пу уче ни-
ка са ко хле ар ним им план том. Те сти ра ње је вр ше но у Основ ној шко ли „Јо ван 
По по вић“  у Но вом Са ду и у Шко ли за оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан 
Де чан ски“ у Бе о гра ду, а у узо рак су укљу че не и две де вој чи це из ти пич них 
но во сад ских шко ла. Као ин стру мен ти ис тра жи ва ња ко ри шће ни су Тро ди-
мен зи о нал ни тест чи та ња Хе ле не Сакс, и са мо стал но пи са но из ра жа ва ње 
уче ни ка на те му „Мо ја по ро ди ца“.

1 Овај рад је настао у оквиру пројекта Министарства за науку и технологију Р. 
Србије под називом “Утицај кохлеарне имплантације на едукацију  глувих и наглувих 
особа”, бр. 179055.
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли бо ље ре зул та те у пи са ном из ра-
жа ва њу де це са ко хле ар ним им план том. Ни је утвр ђе на ко ре ла ци ја из ме ђу 
вр сте ам пли фи ка ци је и ква ли те та чи та ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: чи та ње и пи са ње, де ца са слу шним апа ра ти ма, де ца са 
ко хле ар ним им план том.

УВОД

Жи вот са вре ме ног чо ве ка нео дво јив је од сва ко днев не упо тре бе чи-
та ња и пи са ња. Њи хо ва ве шти на сти че се по ла ском у шко лу, и то ком 
це ло куп ног обра зо ва ња за др жа ва при мар ну уло гу. Ква ли тет чи та ња 
и пи са ња зна чај но се од ра жа ва ју на успех то ком шко ло ва ња, што по-
сле дич но ути че и на про фе си о нал но опре де ље ње и ква ли тет и на чин 
жи во та. И ка сни је, сва ко днев ни на пре дак у свим сфе ра ма на у ке на ме ће 
по тре бу пер ма нент ног уса вр ша ва ња, а чо ве ко во са мо о бра зо ва ње је го-
то во не мо гу ће без упо тре бе чи та ња. Раз вој штам пе и ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја омо гу ћа ва нам да пу тем пи са ног об ли ка ко му ни ка ци је пре-
ва зи ђе мо про стор не и вре мен ске ба ри је ре, да бу де мо ин фор ми са ни и 
да ис пра ти мо сва кул тур на де ша ва ња. Украт ко, без вла да ња чи та њем 
и пи са њем да нас је не мо гу ће  ис пра ти ти са вре ме не дру штве не то ко ве. 
Књи га ни је са мо из вор зна ња, не го и из вор за до вољ ства и ра зо но де, и 
мо же зна чај но да ути че на чо ве ко ву лич ност на пла ну ху ма ни стич ког, 
естет ског и емо ци о нал ног раз во ја.

За осо бе са оште ће ним слу хом, чи та ње и пи са ње до би ја ју по тен ци-
јал но и ве ћи зна чај. Још је Gi lo ra mo Car da no (1501-1576), по зна ти ита ли-
јан ски на уч ник, ле кар, фи ло зоф и ху ма ни ста, пи сао је о мо гућ но сти да 
глу ви “чи та ју ћи чу ју и пи шу ћи го во ре”.  Чи та ње им омо гу ћа ва при јем 
ин фор ма ци ја, пред ста вља ју ћи на чин да се из бег не пси хо фи зич ки за-
мор при чи та њу го во ра са уста. Мно ги на ши ауто ри (Са вић, Ди мић), 
ис ти ца ли су број не пред но сти пи са не ре чи за глу ве и на глу ве осо бе. 
Пи са на реч мо же да се раш чла ни, мо же мо јој по све ти ти ви ше вре ме-
на и вра ћа ти се на њу ра ди бо љег раз у ме ва ња по ру ке, док је из го во ре-
но крат ко трај но и за глу ве че сто не у хва тљи во. Са дру ге стра не, пи са ње 
омо гу ћа ва осо ба ма са оште ће ним слу хом да се из ра зе и пре не су по ру-
ку, ус пр кос не ра зу мљи во сти њи хо вог орал ног из ра жа ва ња. По ред пре-
ва зи ла же ња ко му ни ка ци о не ба ри је ре, чи та ње и пи са ње има ју зна чај ну 
уло гу и у под сти ца њу го вор но – је зич ког раз во ја глу вих и на глу вих осо-
ба. Де ца очу ва ног слу ха чи та ње и пи са ње уче на од го ва ра ју ћој го вор но 
– је зич кој и ис ку стве ној осно ви, и то је је ди ни при ро дан пут. Код де це 
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са оште ће ним слу хом, ме ђу тим, тај пут је дру га чи ји. Они са вла ђи ва-
њем чи та ња и пи са ња исто вре ме но уче и бо га те је зик. Пу тем чи та ња 
и пи са ња они бо га те во ка бу лар, усва ја ју гра ма тич ка пра ви ла и уче се 
пра вил ном из ра жа ва њу. Мно ги ауто ри ис ти чу зна чај ре пе ти тив ног чи-
та ња ко јим уче ни ци уоча ва ју од ре ђе не фра зе, раз ви ја ју осе ћај за ре че-
ни цу и ства ра ју го вор не ауто ма ти зме, чи ме се до при но си флу ент но сти 
у го во ру. Кон стант ним ве жба ма чи та ња и пи са ња ути че се на чи сто ћу 
и бо гат ство из го во ра. 

Ја сно је да чи та ње и пи са ње код осо ба са оште ће ним слу хом, кроз 
већ ис так ну те уло ге, мо же зна чај но да до при не се успе шни јој ин клу зи-
ји у дру штве ну сре ди ну. Ме ђу тим, по тен ци ја ли чи та ња и пи са ња че сто 
оста ју не ис ко ри шће ни. Да би се они у пот пу но сти ис ко ри сти ли, ква-
ли тет ових ве шти на мо ра се по ди ћи на од го ва ра ју ћи ни во.

На жа лост, прак са по ка зу је да глу ви и на глу ви че сто чи та ју ме ха нич-
ки, без раз у ме ва ња, чи та ње је тех нич ки ло ше и пра ће но број ним по-
гре шка ма. Код тех нич ки до брог чи та ња чи та лац ауто мат ски по ве зу је 
лек сич ке је ди ни це у це ли не, а сво ју па жњу мо же да пре не се на по ру ку 
тек ста, што код глу вих ни је слу чај. Они се за др жа ва ју на по вр шин ским 
струк ту ра ма ре чи и ре че ни ца, и у по ку ша ју да се из бо ре са ар ти ку ла ци-
о ним по те шко ћа ма они гу бе сми сао про чи та ног. С дру ге стра не,  и њи-
хов пи са ни из раз под јед на ко је си ро ма шан и не ра зу мљив као усме ни 
го вор. Ди мић (1996) ис ти че да де ца са оште ће ним слу хом до ста ла ко 
са вла да ва ју пи са не зна ко ве, али, иако мо гу да пи шу чит ко, они пи шу 
агра ма тич но, спо ро, не уви ђа ју од но се ме ђу ре че ни ца ма, не по ве зу ју 
аде кват но ре чи у ре че ни ци и ре че ни це ме ђу соб но. Са мим тим, и чи та-
ње и пи са ње гу бе сво ју свр хо ви тост. 

Ди мић (1997) на во ди да нај ве ћи про блем у са вла ђи ва њу и ка сни-
јем ко ри шће њу чи та ња код де це са оште ће ним слу хом ле жи упра во 
у њи хо вом не до вољ ном ис ку ству и лин гви стич кој ба зи го во ра. Ло ша 
ар ти ку ла ци ја, си ро ма шан реч ник и син так са зна чај но оте жа ва ју са вла-
ђи ва ње чи та ња и пи са ња. Као ре ше ње овог про бле ма на ме ће се зна чај 
ра не ин тер вен ци је и ре ха би ли та ци је, али и ва жност до бро пла ни ра не 
и ре а ли зо ва не на ста ве срп ског је зи ка. Ово под ра зу ме ва при ме ну од го-
ва ра ју ћих ве жби и по сту па ка обу ке на оба ни воа. С об зи ром на зна чај, 
али и не ис ко ри шће ност по тен ци ја ла чи та ња и пи са ња, по треб но је  по-
ве ћа ти број ис тра жи ва ња на овом по љу, у по ку ша ју про на ла же ња бо-
љих и де ло твор ни јих ре ше ња и по сту па ка де ло ва ња.
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ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

На по чет ку ис тра жи ва ња по ста вљен је оп шти циљ ко ји гла си: ис-
пи та ти ути цај ам пли фи ка ци је на ква ли тет чи та ња и пи са ња.

На осно ву ци ља, по ста вље ни су за да ци ис тра жи ва ња:
1. утвр ди ти од но се из ме ђу вр сте ам пли фи ка ци је и успе шно сти у 

чи та њу и пи са њу;
2. утвр ди ти ко је вр сте гре ша ка уче ни ци пра ве при чи та њу;
3. утвр ди ти број ре че ни ца, ни во из ра жа ва ња и фонд пра вил но упо-

тре бље них ре чи при са мо стал ном пи са ном из ра жа ва њу уче ни-
ка.

УЗОРАК

Ис тра жи ва ње је из вр ше но у Основ ној шко ли „Јо ван По по вић“  у 
Но вом Са ду, у оде ље њи ма за де цу са оште ће ним слу хом, и у Шко ли за 
оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“, у Бе о гра ду. У узо рак 
су укљу че не и две де вој чи це са оште ће ним слу хом из Но вог Са да, ко је 
по ха ђа ју на ста ву у ре дов ним но во сад ским шко ла ма.

Ис тра жи ва њем је те сти ра но укуп но 9 уче ни ка са вр ло те шким 
оште ће њем слу ха, уз ра ста од III до V раз ре да. Уче ни ци су пре ма вр сти 
ам пли фи ка ци је раз вр ста ни у две гру пе, 5 уче ни ка са ко хле ар ним им-
план том, и 4 уче ни ка са слу шним апа ра ти ма.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

 Усло ви ис пи ти ва ња

Ис пи ти ва ње уче ни ка је оба вље но у ка би не ти ма за ин ди ви ду ал ни 
рад. Те сти ра ње је вр ше но ин ди ви ду ал но са сва ким уче ни ком. Уче ни ци 
су до би ли од го ва ра ју ћа упут ства, а ре зул та ти су бе ле же ни на по се бан 
па пир са тек стом за сва ког уче ни ка. Усло ви за чи та ње су би ли до бри, 
јер је ис пи ти ва ње вр ше но у то ку да на, уз од го ва ра ју ћу осве тље ност.

Ис пи ти ва ње је оба вље но то ком ме се ца де цем бра 2010. го ди не.

Ин стру мен ти ис тра жи ва ња

У при ку пља њу ре ле ван ти них по да та ка то ком ис тра жи ва ња ко ри-
шће ни су од го ва ра ју ћи ин стру мен ти.

Као основ ни ин стру мент у ис пи ти ва њу ка рак те ри сти ка чи та ња 
ко ри шћен је Тро ди мен зи о нал ни тест чи та ња, ауто ра Хе ле не Сакс. 
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Адап та ци ју те ста за срп ски је зик је ура ди ла Спа се ни ја Вла ди са вље вић. 
Текст ко ји се чи тао но си на зив „Са мо је дан сне жни дан“. То ком ис тра-
жи ва ња су пра ће не две ди мен зи је: пра вил ност чи та ња (гре ша ке у чи та-
њу)  и раз у ме ва ње тек ста пре ма вер бал ним од го во ри ма. 

Да би се утвр ди ло раз у ме ва ње, од уче ни ка је тра же но да пре при ча 
текст на кон што га про чи та. При ли ком пре при ча ва ња, бе ле же не су чи-
ње ни це ко је уче ник из но си о тек сту. Из дво је но је 10 мо гу ћих чи ње ни ца 
ко је су ин ди ка то ри раз у ме ва ња тек ста. 

Као основ ни ин стру мент у ис пи ти ва њу ква ли те та пи са ња ко ри шће-
но је са мо стал но пи са но из ра жа ва ње на те му „Мо ја по ро ди ца“. Пра ћен 
је фонд пра вил но упо тре бље них ре чи, њи хов ми ни мум и мак си мум, 
као и број упо тре бље них ре че ни ца и ни во из ра жа ва ња уче ни ка

Подаци о стању слуха узети су из школске документације.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

То ком об ра де по да та ка вр ше на је кван ти та тив на ана ли за. Ко ри-
шће на је арит ме тич ка сре ди на и про цент ни ра чун. До би је ни ре зул та-
ти су при ка за ни та бе лар но, уз од го ва ра ју ће ко мен та ре.

У та бе лар ном при ка зу раз у ме ва ња тек ста мо гу ће чи ње ни це озна-
че не су бро је ви ма од 1 – 10. Код при ка за успе шно сти у чи та њу тек ста, 
вр сте гре ша ка ко је су се ја вља ле у та бе ли су озна че не рим ским бро је ви-
ма од I – X. 

Табела бр. 1 – Разумевање текста у односу  
на врсту амплификације

Врста 
амплификације

Познавање чињеница (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 укупно

Кохлеарни 
имплант 20 20 0 40 80 40 0 20 20 20 26

Слушни апарат 25 50 0 25 75 75 0 50 0 0 30

Уче ни ци са слу шним апа ра ти ма по ка за ли су не што бо ље раз у ме ва-
ње тек ста у од но су на де цу са ко хле ар ним им план том. До би је на раз ли-
ка из но си све га 4%, и не мо же се сма тра ти ста ти стич ки зна чај ном.
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Табела бр. 2 – Успешност у читању текста у односу на врсту 
амплификације

Врста
амплифи- 

кације

% неуспешности %
успешно- 

стиI II III IV V VI VII VIII IX X Ук.

Кохлеарни 
имплант 80 20 80 0 80 20 40 20 60 80 48 52

Слушни  
апарат 75 100 100 0 50 25 25 25 25 50 47,5 52,5

Уче ни ци обе гру пе по сти гли су при бли жно исту успе шност у чи-
та њу тек ста. Ка да су у пи та њу вр сте гре ша ка то ком чи та ња, уоч љи ва 
раз ли ка ме ђу гру па ма ја ви ла се код оми си ја гла со ва, сло го ва и ре чи 
(II). Док су уче ни ци са ко хле ар ним им план том рет ко пра ви ли гре шке 
овог ти па, иста гре шка је за бе ле же на код свих уче ни ка са слу шним апа-
ра ти ма. Код уче ни ка са слу шним апа ра ти ма за бе ле же но је и ви ше до-
да ва ња гла со ва и сло го ва при чи та њу (IX), у од но су на дру гу гру пу. Код 
уче ни ка са ко хле ар ним им план том ја ви ло се ви ше гре ша ка у чи та њу 
бро ја (X), и ви ше гре ша ка у по што ва њу ин тер пунк циј ских зна ко ва (V). 

Гре шке у чи та њу бро је ва, ме ђу тим, тре ба узе ти с ре зер вом, јер се 
чи та ње тро ци фре них бро је ва по на став ном про гра му ма те ма ти ке за де-
цу са оште ће ним слу хом об ра ђу је тек у че твр том раз ре ду. 

У обе гру пе уче ни ка ни је за бе ле же на ни јед на гре шка по на вља ња 
про чи та ног (IV). Осим већ из дво је них, оста ле гре шке су се ја вља ле под-
јед на ко у обе гру пе.

Табела бр. 3 – Писано изражавање у односу  
на врсту амплификације

Врста
амплифи- 

кације

Просечан ниво изражавања Просечан 
број 

реченица

Просечан 
фонд 
речи

ниво  
речи

проста
реченица

проширена 
реченица

сложена 
реченица

1. Кохлеарни 
имплант 0 0,6 11,6 2,6 14,8 50,2

2. Слушни  
апарат 0,25 0 5,75 3,5 9,25 46,25
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Уче ни ци са ко хле ар ним им план том су по ка за ли бо ље ре зул та те у 
бро ју упо тре бље них ре чи и ре че ни ца у од но су на де цу са слу шним апа-
ра ти ма. Ра до ви де це са ко хле ар ним им план том бо га ти ји су у про се ку 
за 5 ре че ни ца ви ше, и 4 ре чи ви ше у од но су на де цу са слу шним апа ра-
ти ма. У обе гру пе, уче ни ци су нај ви ше ко ри сти ли про ши ре ну, а за тим 
сло же ну ре че ни цу, док се из ра жа ва ње на ни воу про сте ре че ни це и ре-
чи рет ко де ша ва ло.

ЗА КЉУ ЧАК

То ком ис тра жи ва ња ни су уоче не зна чај ни је раз ли ке у тех ни ци чи-
та ња и раз у ме ва њу про чи та ног из ме ђу де це са слу шним апа ра ти ма 
и де це са ко хле ар ним им план том. Уче ни ци су у обе гру пе има ли нај-
ви ше по те шко ћа са чи та њем ви ше сло жних ре чи, ко је су при чи та њу 
раз два ја ли на сло го ве и шчи та ва ли, или су за стај ки ва ли ис пред њих. 
Ова кве по гре шке од ра жа ва ју се на раз у ме ва ње по ру ке тек ста, јер се уче-
ни ци кон цен три шу на изо ло ва ну реч, и гу бе ток и сми сао про чи та ног. 
Код де це ко ја ко ри сте слу шне апа ра те, уочен је ве ћи број оми си ја и до-
да ва ња сло ва и сло го ва то ком чи та ња, у од но су на де цу са ко хле ар ним 
им план том. Ова кве по гре шке мо гу да бу ду на чин ко јим се де ца бо ре са 
ар ти ку ла ци о ним по те шко ћа ма, али су че сто и од раз не па жње, као и 
знак сла бо раз ви је ног реч ни ка или чи та ња без раз у ме ва ња.

Ка ко би се сма њио број гре ша ка то ком чи та ња, по треб но је по све ти-
ти ви ше па жње ра ду на на тех ни ци чи та ња у ни жим раз ре ди ма, упор-
ним ве жба ма гла сног чи та ња раз ли чи тих тек сто ва. По себ но зна чај ну 
уло гу ов де има ре пе ти тив но чи та ње, ко је пред ла жу мно ги ауто ри као 
ре ше ње за по бољ ша ње флу ент но сти то ком чи та ња. Кроз рад на тех ни-
ци чи та ња уче ни ци ће се уве жба ти у са вла да ва њу раз ли чи тих гла сов-
них ком би на ци ја, чи ме ће се сма ши ти и гре шке у по ве зи ва њу сло ва, 
ко је су то ком чи та ња та ко ђе би ле при сут не у ве ли ком бро ју.

По се бан про блем за уче ни ке са оште ће ним слу хом то ком чи та ња 
пред ста вља и по што ва ње и из ра жа ва ње ин тер пунк циј ских зна ко ва. 

Они се, док чи та ју, бо ре са ар ти ку ла ци о ним по те шко ћа ма и по ве-
зи ва њем гла сов них це ли на и по ку ша ва ју исто вре ме но да пра те сми сао 
тек ста, ус пр кос си ро ма шном реч ни ку и је зич ком ис ку ству. Ка да се тех-
ни ка чи та ња по пра ви, уче ни ци ће по сте пе но мо ћи да по кла ња ју ви ше 
па жње и са др жа ју тек ста, а на став ник тре ба са уз ра стом све ви ше да ин-
си сти ра на ло гич ком чи та њу и по што ва њу ин тер пунк циј ских зна ко ва. 

Уче ни ци су у обе гру пе по ка за ли сла бо раз у ме ва ње тек ста, ко је код 
де це са слу шним апа ра ти ма из но си око 30%, док је код де це са ко хле-
ар ним им план том и ма ње. Де ца са оште ће ним слу хом, пре ма Ди мић 
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(1997), то ком чи та ња тек ста по ку ша ва ју да до ђу до зна че ња иду ћи од 
јед не ре чи до дру ге и за др жа ва ју се на по вр шин ским струк ту ра ма ре че-
ни це. Ве ли ки број уче ни ка об у хва ће них узор ком је то ком чи та ња пам-
тио не ва жне чи ње ни це, што су и на во ди ли то ком пре при ча ва ња. 

Ме ђу тим, за др жа ва ју ћи се на овим не ва жним чи ње ни ца ма, они су 
про пу сти ли оно што је бит но за сми сао и са др жај тек ста. До бар чи тач, 
на су прот то ме, уме сто од ре чи до ре чи при чи та њу се кре ће од јед ног 
до дру гог зна че ња. Ме ђу тим, за ово је по треб но од го ва ра ју ће је зич ко 
ис ку ство ко је глу ви углав ном не ма ју. На раз у ме ва њу про чи та ног тре ба 
ин си сти ра ти већ од пр ве про чи та не ре чи и ре че ни це. Раз у ме ва ње тек-
ста мо же се про ве ра ва ти на раз ли чи те на чи не. Не ки од по сту па ка су да 
се од уче ни ка тра жи да по ве же ре че ни цу са илу стра ци јом, да ге стом 
об ја сни про чи та но, или да про чи та ну це ли ну илу стру је. Са уз ра стом 
уче ни ка тре ба све ви ше ин си сти ра ти на раз у ме ва њу про чи та них це ли-
на. Из вла че ње по ру ке и су шти не из це ли не тек ста за осо бе са оште ће-
ним слу хом пред ста вља ве ли ки про блем, на че му по себ но тре ба тре ба 
ра ди ти. Не ки ауто ри (D. Bootht, L. Swartz, И. Г. Ју шић) пред ла жу ко-
ри шће ње и кре и ра ње ког ни тив них ма па при ли ком чи та ња, ка ко би се 
по бољ ша ло раз у ме ва ње про чи та ног, што се мо же при ме ни ти и код 
де це са оште ће ним слу хом. 

При ли ком пре при ча ва ња тек ста уоче но је да је па сив ни реч ник де-
це са оште ће ним слу хом бо га ти ји од ак тив ног.  За то је ве о ма ва жно да 
об ра да не по зна тих ре чи не бу де са ма се би циљ, већ да сва ка но ва реч у 
реч ни ку уче ни ка до би је сво ју упо треб ну вред ност. Бит но је да се уче ни-
ци под сти чу да но ве ре чи ко ри сте у ре че ни ца ма, ка ко би се утвр ди ло 
њи хо во зна че ње.

У пи са ном из ра жа ва њу уче ни ка на за да ту те му, не што бо ље ре зул-
та те су по сти гли уче ни ци са ко хле ар ним им план том. Раз ли ка ме ђу 
гру па ма је ма ла ка да је у пи та њу про се чан фонд упо тре бље них ре чи 
(са мо 4 ре чи ви ше). У оба слу ча ја ре зул тат је ве о ма лош и по твр ђу је 
да је реч ник уче ни ка са оште ће ним слу хом огра ни чен, што је про блем 
ко ме тре ба по све ти ти по себ ну па жњу. На раз во ју реч ни ка тре ба ин тен-
зив но ра ди ти од пред школ ског уз ра ста, кре ћу ћи се од кон крет них пој-
мо ва из нај бли жег окру же ња, пре ма да љим и ап стракт ни јим. По ред 
име ни ца и гла го ла, уче ни ци ма тре ба да ва ти што ви ше при де ва, али и 
све оста ле вр сте ре чи, та ко што ће усво је но до би ја ти сво ју при ме ну у 
ре че ни ца ма.

Уче ни ци са ко хле ар ним им план том у ра до ви ма су упо тре би ли ви-
ше ре че ни ца (про сеч но 5 ви ше у од но су на дру гу гру пу). У обе гру пе 
уче ни ци су нај ви ше упо тре бља ва ли про ши ре ну ре че ни цу, а знат но ма-
ње сло же ну и про сту. Код по је ди них уче ни ка се де ша ва ло да су у сло-
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же ној ре че ни ци са мо ни за ли про сте и про ши ре не ре че ни це спа ја ју ћи 
их у јед ну, без осе ћа ја за за о кру жи ва ње ми са о них це ли на.

У обе гру пе до ми ни ра ша блон ски на чин пи са ња ра до ва. Уче ни ци 
се већ у ни жим раз ре ди ма тре ба ју под сти ца ти на са мо стал ност у из ра-
жа ва њу, тре ба им да ва ти сло бо ду у пи са њу и раз ви ја ти њи хо ве пер цеп-
тив не спо соб но сти. На став ни ци тре ба што че шће да да ју за дат ке уче-
ни ци ма да опи су ју раз ли чи та би ћа и пред ме те, и усме но и у пи са ном 
об ли ку.

Де ца са ко хле ар ним им план том од го ва ра ју ћом ре ха би ли та ци јом 
мо гу зна чај но да раз ви ју сво ју слу шну пер цеп ци ју, што би се мо гло по-
зи тив но од ра зи ти и на ква ли тет чи та ња и пи са ног из ра жа ва ња. То ком 
овог ис тра жи ва ња ни је се по твр дио ути цај вр сте ам пли фи ка ци је на ква-
ли тет чи та ња, док су у пи са ном из ра жа ва њу уче ни ци са ко хле ар ним 
им план том по сти гли не што бо ље ре зул та те. Ово је сва ка ко пре ма ли 
узо рак да би се на овом пла ну мо гли из ве сти би ло ка кви озбиљ ни је за-
кључ ци, ме ђу тим, овај по да так мо же да по слу жи као иде ја и смер ни ца 
за бу ду ћа обим ни ја ис тра жи ва ња.

Ква ли тет чи та ња и пи са ња сва ка ко су од раз раз ли чи тих фак то ра 
ко ји на њих ути чу. Ту по себ но тре ба из дво ји ти зна чај ра не ин тер вен-
ци је, ре ха би ли та ци је, сти му ла тив ност сре ди не у ко јој се де те раз ви ја 
(по ро ди ца и шко ла), ква ли тет ам пли фи ка ци је, али и ка рак те ри сти ке 
са ме лич но сти. С об зи ром на ис так ну ти зна чај чи та ња и пи са ња, али 
и ни зак ни во ис по ље не пи сме но сти код осо ба са оште ће ним слу хом с 
дру ге стра не, по треб но је по све ти ти ви ше па жње про у ча ва њу ових про-
бле ма, уз на сто ја ње да се про на ђу на чи ни да се они укло не, или све ду 
на ма њу ме ру.
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OF READING AND WRITING
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SUMMARY

The value of reading and writing in the life of a modern man is 
priceless. Due to the communication barrier that deaf and hard of hearing 
people encounter, writing and reading get even more significant role in 
their life. It becomes a method of communication, a way of learning, but 
also an important element that contributes a great deal to their speech and 
language development.

However, the potentials of the reading and writing aren’t fully exploited, 
because of the poorly developed speech and the poor language experience, 
which reflect to the quality of reading and writing. The aim of this research 
was to look into the reading and writing characteristics of deaf and hard 
of  hearing children, and to determine whether the  type of amplification 
influence the reading and writing quality. 

The research was carried out in December, 2010 in the classes of hearing 
impaired children in two elementary schools in Novi Sad and Belgrade. A 
total of 9 children were divided into two groups, children with hearing aids, 
and children with cochlear implant.

The research has indicated the better writing results by children 
with cochlear implants. No connection was found between the type of 
amplification and the quality of reading. 

KEY WORDS: reading and writing, children with hearing aids, children 
with cochlear implant.


