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FM си сте ми пред ста вља ју бе жич ну ко му ни ка ци о ну тех но ло ги ју ко ја се 
ко ри сти на јав ним ме сти ма ка ко би се пре ва зи шао про блем у ко му ни ка ци ји 
на стао услед уда ље но сти го вор ни ка и са го вор ни ка или због де ло ва ња бу ке. Циљ 
овог ра да је да се при ка жу FM си сте ми, ка рак те ри сти ке и на чи ни ко ри шће ња, 
као и ре зул та ти ис тра жи ва ња о усло ви ма слу ша ња по др жа ним FM си сте ми-
ма ме ђу на глу вим уче ни ци ма и уче ни ци ма оп ште по пу ла ци је. FM си сте ми ни-
су на ме ње ни са мо де ци школ ског уз ра ста, ко ри сте се и код де це пред школ ског 
уз ра ста, као и код од ра слих на глу вих осо ба. По ред шко ле, где уче ни ци уз по моћ 
FM си сте ма мо гу ја сни је да чу ју на став ни ка и са ве ће уда ље но сти и у бу ци, ово 
сред ство мо гу ће је ко ри сти ти и на дру гим ме сти ма. У ку ћи, по ма же де те ту 
да бо ље чу је ка да раз го ва ра са ро ди те љи ма и са оста лим уку ћа ни ма. Та ко ђе, 
уче ник мо же да ко ри сти ове си сте ме у ре ха би ли та ци ји го во ра, ко ри сте ћи ми-
кро фон мо же да чу је свој го вор и да га ко ри гу је. Због де ло ва ња бу ке ко ја ства-
ра не по вољ не усло ве за слу ша ње, FM си сте ми се мо гу ко ри сти ти у ти пич ним 
шко ла ма, ме ђу де цом оп ште по пу ла ци је, а ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка-
за ли по бољ ша ње у по гле ду пер цеп ци је го во ра, ак дем ског по стиг ну ћа и по на ша-
ња уче ни ка, на ро чи то на ни жем школ ском уз ра сту. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: FM си сте ми, на глу ви уче ни ци, слу ша ње, бу ка.

УВОД

У ства ра њу по вољ ног окру же ња за на глу ву де цу укљу че ну у ин клу-
зив не мо де ле обра зо ва ња, ва жно ме сто за у зи ма при ме на сред ста ва аси-

1  Рад  је на стао у окви ру  про јек та „Кре и ра ње про то ко ла за про це ну еду ка тив них по-
тен ци ја ла де це са смет ња ма у раз во ју као кри те ри ју ми за из ра ду ин ди ви ду ал них обра-
зов них про гра ма“, но си лац про јек та Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој, Бе о-
град, бр. од лу ке 179025.
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стив них тех но ло ги ја. У пра вље њу ин ди ви ду ал них обра зов них про гра ма 
за на глу ву де цу мо гу да се ко ри сте раз ли чи та сред ства аси стив них тех-
но ло ги ја. То мо гу би ти сред ства за ин ди ви ду ал но ко ри шће ње или сред-
ства ко ја ће ко ри сти ти ве ћи број де це. У раз ви је ним зе мља ма се, све 
ви ше, шко ле опре ма ју FM си сте ми ма. FM си сте ми су сред ства ви со ке 
тех но ло ги је ко ја омо гу ћа ва ју на глу вим осо ба ма бо љу пер цеп ци ју зву ка 
у не по вољ ним усло ви ма слу ша ња, би ло да је реч о уда ље но сти го вор-
ни ка или би ло ког дру гог из во ра зву ка, ни воа бу ке и ре вер бе ра циј ског 
ефек та. Не по вољ ни усло ви слу ша ња пред ста вља ју на глу вој де ци је дан 
од че стих про бле ма у ре дов ној шко ли. Бу ка у раз ре ду се ја вља на ро чи то 
код груп них ди ску си ја, ис пи ти ва ња дру гих уче ни ка, на пре да ва њи ма на 
ни воу шко ле. 

Ка да се на глу ва де ца на ђу у ве ли кој гру пи у шко ли, без об зи ра на 
ин ди ви ду ал ну ам пли фи ка ци ју (слу шни апа рат, ко хле ар ни им плант), 
слу ша ње ће им би ти оте жа но. У буч ном окру же њу, би ло да по ти че из 
са ме учи о ни це или из не по срерд не око ли не шко ле, ин тен зи тет го во ра 
на став ни ка је ни жи од ин тен зи те та бу ке. У ре ха би ли та ци ји слу ха до-
ста па жње и вре ме на се упра во по све ћу је ве жба ма слу ша ња у буч ном 
окру же њу. 

Циљ овог ра да је да се пред ста ве FM си сте ми, ка рак те ри сти ке и на-
чи ни ко ри шће ња, као и олак ши це ко је пру жа ју на осно ву ре зул та та ис-
тра жи ва ња спро ве де них ме ђу на глу вим уче ни ци ма и уче ни ци ма оп ште 
по пу ла ци је.

Аку сти ка учи о ни це

Ве ли ки део школ ских ак тив но сти де ца про ве ду у слу ша њу, би ло да 
на став ник из ла же гра ди во, би ло да се во ди раз го вор на не ку те му или се 
пра ти мул ти ме ди јал ни ма те ри јал. Нео п хо дан услов за сти ца ње зна ња 
је да све аудио ин фор ма ци је бу ду ра зу мљи ве. Ка да су у пи та њу на глу ва 
де ца, прет по став ка је да ће им од го ва ра ју ће слу шно сред ство омо гу ћи ти 
слу ша ње, док се че сто де ца уред ног слу ха за не ма ру ју, јер се не до вољ но 
па жње по кла ња аку сти ци учи о ни це. 

Фак то ри од ко јих за ви си про цес слу ша ња су: ја чи на гла са на став ни-
ка, уда ље ност на став ни ка, бу ка у учи о ни ци, ре вер бе ра ци ја у учи о ни ци, 
ста ње слу ха и је зич ко ис ку ство уче ни ка.

Ин тен зи тет го во ра на став ни ка је ва ри ја би лан. Ве ћи на на став ни ка 
го во ри гла сно, што је и у при ро ди њи хо вог по сла. Уко ли ко је бу ка ве ћа, 
на став ни ци су при ну ђе ни да го во ре гла сни је, а уко ли ко то ста ње ду го 
тра је, мо же до ћи до по ре ме ћа ја гла са. По ре ме ћа ји гла са ја вља ју се че сто 
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ме ђу на став ни ци ма јер су при ли ком го вор ног на сту па из ло же ни из у зет-
ним го вор ним на по ри ма (Ко ва че вић, Пе тро вић-Ла зић, 2005). 

Уда ље ност од око 3 м сма тра се нај оп ти мал ни јим за при јем звуч них 
ин фор ма ци ја, при че му бу ка у учи о ни ци не би тре ба ло да пре ла зи 35 
dB, ма да се, пре ма ис тра жи ва њи ма, кре ће и од 41 до 51 dB (Cran dell, 
Sma lin do, 1994). У вр ти ћи ма је бу ка ве ћа, кре ће се од 34 до 73 dB (Scha-
fer, Thi bo de au, 2006). По за дин ска бу ка мо же ма ски ра ти део го вор не ин-
фор ма ци је, па је ти ме пер цеп ци ја на ру ше на, не рет ко и ко му ни ка ци ја. 
Ефек тив на ко му ни ка ци ја се за сни ва на од но су бу ке и ин тен зи те та го-
во ра на став ни ка у учи о ни ци и пред ста вља ве зу из ме ђу сиг на ла (у овом 
слу ча ју го во ра) и бу ке (SNR – Sig nal No i ce Ra tio). Овај од нос се кре ће од 
5 до 7 dB. Ин тен зи тет го во ра ко ји је за 20 dB ве ћи од ин тен зи те та бу ке 
пред ста вља до бар од нос сиг на ла и бу ке. Ни во бу ке у ти пич ном раз ре ду 
кре ће се до 60 dB, а оп ти мал но је 30-35 dB. Ин тен зи тет го во ра на ни воу 
кон вер за ци је из но си око 60 dB, па се та ко мо же за кљу чи ти да је од нос 
сиг на ла и бу ке у ти пич ној учи о ни ци че сто јед нак ну ли. За на глу ве уче-
ни ке од нос ин тен зи те та го во ра на став ни ка и ни воа бу ке у учи о ни ци тре-
бао би да из но си око 15 dB (ASHA, 2005). 

Вре ме ре вер бе ра ци је не би тре ба ло да бу де ду же од 0,4 с, али у мно-
гим учи о ни ца ма из но си и до 1,25 с (Cran dell, Smal di no, 1994). Ре вер бе-
ра ци ја пред ста вља при су ство зву ка и на кон пре стан ка ње го вог еми то ва-
ња услед кон ти ну и ра не ре флек си је о твр де под ло ге у не кој про сто ри ји. 
Ре вер бе ра ци ја је ва жна за од ре ђи ва ње ква ли те та и ни воа зву ка у не кој 
за тво ре ној про сто ри ји. Што је вре ме ре вер бе ра ци је ве ће, то је и раз-
у ме ва ње тј. слу ша ње звуч ног сиг на ла оте жа ни је. Ово пред ста вља ве ћи 
про блем де ци не го од ра сли ма, јер они има ју већ фор ми ра не го вор не 
обра сце. 

Уко ли ко, при ли ком ко му ни ка ци је, од ра сла осо ба ис пу сти део по ру-
ке, за хва љу ју ћи свом ис ку ству мо ћи ће пра вил но да је раз у ме, што код 
де це ни је слу чај. Ка да је по за дин ска бу ка по ја ча на и ка да је ре вер бе ра-
ци ја ви со ка, мо же до ћи до не ра зу ме ва ња го вор не по ру ке. 

Ефек ти бу ке и ре вер бе ра ци је на пре по зна ва ње го во ра на став ни ка од 
стра не на глу ве де це и де це ти пич ног раз во ја би ли су чест пред мет ис-
тра жи ва ња. Crandell (1992) је ис пи ти вао ефек те ових чи ни ла ца на слу-
ша ње де це уз ра ста од 5 до 7 го ди на. Де ца су по на вља ла ре че ни це из го ва-
ра не ин тен зи те том од 59 dB. Од нос сиг на ла и бу ке кре тао се од 6 dB на 
уда ље но сти од 3,6 м и до 3 dB на уда ље но сти од 7,2 м, док је про сеч но 
вре ме ре вер бе ра ци је из но си ло 0,46 се кун ди. Про сеч но по стиг ну ће де це 
уред ног слу ха из но си ло је 82% на уда ље но сти од 1,8 м, 55% и 36% на 
уда ље но сти од 3,6 м и 7,2 м. 
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По ред не по вољ них аку стич ких фак то ра, про цес слу ша ња не са мо 
на глу вих, већ и уче ни ка оп ште по пу ла ци је мо же би ти на ру шен услед 
бо ле сти, ка да је за хва ће но сред ње уво, па се ја вља тзв. кон дук тив на на-
глу вост. Ин те ре со ва ње на уч ни ка ве за но је за про цес слу ша ња уче ни ка 
са ми ни мал ним оште ће њем слу ха, ко је ни је стан дар ди зо ва но, а сма тра 
се узро ком не до вољ не па жње, кон цен тра ци је и не а де кват ног по на ша ња 
уче ни ка (Bess et al., 1998). 

 

FM СИ СТЕ МИ

FM си сте ми пред ста вља ју бе жич ну ко му ни ка ци о ну тех но ло ги ју ко-
ја се ко ри сти на јав ним ме сти ма ка ко би се пре ва зи шао про блем у ко-
му ни ка ци ји на стао услед уда ље но сти го вор ни ка и са го вор ни ка или под 
ути ца јем бу ке. У зе мља ма ко је ко ри сте аси стив не тех но ло ги је у еду ка-
ци ји осо ба са смет њам у раз во ју, FM си сте ми су за у зе ли зна чај но ме сто. 

Сли ка 1. FM си сте ми

FM си стем ко ри сти мо ду ли ра не фре квен ци је сиг на ла ка ко би се го-
вор пре нео кроз ва здух, слич но FM ра дио ста ни ци (сли ка 2). FM си стем 
се са сто ји од три де ла: ми кро фо на, тран сми те ра и при јем ни ка. Ми кро-
фон и тран сми тер се на ла зе код на став ни ка, док се при јем ник на ла зи 
код уче ни ка. Као си стем, ком по нен те се мо гу ко ри сти ти у раз ли чи тим 
про сто ри ја ма, на уда ље но сти до не ко ли ко де се ти на ме та ра. 

Ми кро фо ни мо гу би ти сме ште ни на раз ли чи тим де ло ви ма те ла или 
на оде ћи, ка ко би што ма ње сме та ли де ци. Ка рак те ри сти ке ми кро фо на 
ко је се ко ри сте мо гу да ва ри ра ју. У упо тре би су сле де ће вр сте ми кро фо на:

 – Ом ни у сме ре ни ми кро фо ни – ко ји при ку пља ју зву ке сву да из 
око ли не;
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 – Усме ре ни ми кро фо ни – ко ји при ку пља ју зву ке са вр ха;
 – Мул ти у сме ре ни ми кро фо ни – ко ји при ку пља ју зву ке из око ли не 

или из фо ку сир ног де ла.
 Сва ком тран сми те ру је до де ље на фре квен ци ја, ко ја се на зи ва ка-

нал. Мо гу би ти ко ди ра ни бро јем, сло вом, бо јом. Ком по нен та ка на ла се 
на зи ва осци ла тор. У шко ли се мо же ко ри сти ти 40 раз ли чи тих ка на ла. 
Ка на ли ода ши ља ча мо гу има ти јед ну или ви ше оп ци ја.

Ода ши љач са јед ном оп ци јом са др жи осци ла тор ко ји је по де шен 
код про из во ђа ча и не мо же се ме ња ти. Мул ти оп ци о ни ода ши љач мо же 
има ти:

1. ма ну ел ни из бор фре квен ци ја ка да се осци ла тор ме ња и по ста-
вља дру га  фре квен ци ја и, 

2. бе жич ни из бор фре квен ци ја ка да се ка нал  ме ња ди ги тал но. 
По сто је две глав не вр сте при јем ни ка ко ји, у за ви сно сти од сво јих ка-

рак те ри сти ка, мо гу да се ко ри сте у ком би на ци ји са сред стви ма за ин ди-
ви ду ал ну ам пли фи ка ци ју тј. са слу шним апа ра ти ма и ко хле ар ним им-
план том. Основ ни при јем ник не мо же да се ко ри сти у ком би на ци ји са 
слу шним апа ра ти ма и ко хле ар ним им план том, док је лич ни при јем ник 
мо гу ће ко ри сти ти у ком би на ци ји са слу шним апа ра ти ма и ко хле ар ним 
им план том.

При јем ни ке је мо гу ће но си ти на те лу или иза уха. Не ки при јем ни ци 
се ко ри сте као слу шни апа ра ти ко је де ца сва ко днев но ко ри сте, та ко да 
та кве мо де ле че сто и би ра ју при ли ком ко ри шће ња FM  си сте ма.

ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ FM СИ СТЕ МА

Функ ци о ни са ње FM си сте ма има сле де ћи ре до след:
1. Ми кро фон при ку пља звуч ни сиг нал и ша ље га до при јем ни ка. 

Ми кро фон нај че шће ко ри сти на став ник, мо же би ти по ста вљен на сто-
лу или за ка чен за оде ћу. Та ко ђе, ми кро фон мо гу ко ри сти ти и уче ни ци, 
уко ли ко је реч о груп ној ди ску си ји, мо же би ти сме штен на сре ди ни учи-
о ни це. FM си сте ми по се ду ју и аудио-ка бал, та ко да се ди рект но мо же 
ко ри сти ти звук са ра дио и ТВ при јем ни ка. Ин тен зи тет го во ра на став ни-
ка или уче ни ка се по ве ћа ва ко ри шће њем ми кро фо на. 

2. Ми кро фон је по ве зан са ода ши ља чем ко ји ша ље звук до при јем-
ни ка.

3. Ко ри сник при ма звук ко ји ства ра ин дук тив на пе тља (укљу че на 
у FM си стем) пу тем слу шног по ма га ла (слу шни апа рат, ко хле ар ни им-
плант) или пу тем слу ша ли ца. Ва жно је про ве ри ти да ли FM си стем по-
џа ва слу шни уре ђај, јер се у су прот ном, мо ра ју ко ри сти ти слу ша ли це.
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Сли ка 2. Функ ци о ни са ње FM си сте ма

FM си сте ми се мо гу ко ри сти ти на свим ме сти ма, та мо где не ма ин-
дук тив не пе тље (сред ство аси стив не тех но ло ги је на ме ње но по ја ча њу 
зву ка у спе ци фич ним усло ви ма, нпр. у шко ла ма за на глу ву де цу). FM 
си сте ми ни су на ме ње ни са мо де ци школ ског уз ра ста, ко ри сте се и код 
де це пред школ ског уз ра ста, као и код од ра слих глу вих и на глу вих осо-
ба. По ред шко ле где уче ни ци уз по моћ FM си сте ма мо гу ја сни је да чу ју 
на став ни ка и са ве ће уда ље но сти и у бу ци, ово сред ство мо гу ће је ко-
ри сти ти и на дру гим ме сти ма. У ку ћи, по ма же де те ту да бо ље чу је ка да 
раз го ва ра са ро ди те љи ма и са оста лим уку ћа ни ма. Та ко ђе, уче ник мо же 
да ко ри сти ове си сте ме у ре ха би ли та ци ји го во ра, ко ри сте ћи ми кро фон 
мо же да чу је свој го вор и да га ко ри гу је.

КО РИ ШЋЕ ЊЕ FM СИ СТЕ МА

FM си сте ми се све че шће ко ри сте у шко ла ма, ка ко би уче ни ци ма оште-
ће ног слу ха по мо гли да на што бо љи на чин пре ва зи ђу пре пре ке на ста ле 
услед уда ље но сти го вор ни ка и раз у ме ва ња го во ра у бу ци, јер по ма жу бо љи 
при јем и раз у ме ва ње го вор не по ру ке. Чак и ка да осо ба има ко хле ар ни им-
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плант, слу ша ње у бу ци се сма њу је за 50% у од но су на ти ху сре ди ну (Scha fer, 
Thi bo de au, 2004; Wol fe, Scha fer, 2008). Ре зул та ти екс пе ри мен тал ног ис тра-
жи ва ња по ка за ли су да је раз у ме ва ње го во ра бо ље ка да се уз лич на сред ства 
ам пли фи ка ци је ко ри сте лич ни и деск топ FM си сте ми у од но су на ин фра-
ред по ја чи ва че зву ка. Ис пи та но је 28 де це под сле де ћим усло ви ма: а) са мо 
са слу шни апа ра том и ко хле ар ним им план том, б) са ин фра ред по ја чи ва-
чем зву ка, ц) са деск топ FM си сте мом и д) са лич ним FM си сте мом, при-
чвр шће ним за слу шни апа рат или ко хле ар ни им плант. Сва ко де те је по на-
вља ло 10 ре че ни ца са три ли сте и то за сва ки од спо ме ну тих усло ва. Де ца су 
свр ста на у че ти ри гру пе и из вр ше на су три екс пе ри мен та, два у ти пич ним 
усло ви ма деч јег вр ти ћа и је дан у ма ње буч ној сре ди ни (An der son, Gold stein, 
2004). Лич ни FM си сте ми ко ји се ди рект но по ве зу ју ју са про це со ром ко-
хле ар ног им план та по ка за ли су ве ћу ефи ка сност од деск топ си сте ма (Wol-
fe, Scha fer, 2008). Број на ис тра жи ва ња по ка зу ју да се пре по зна ва ње го во ра 
по ве ћа ва ка да се уз лич ну ам пли фи ка ци ју ко ри сте и FM си сте ми (Scha fer, 
Thi bo de au, 2004; An der son et al., 2005; Wol fe et al., 2009). 

По ред на глу вих уче ни ка, FM си сте ме мо гу ко ри сти ти де ца оп ште 
по пу ла ци је, ка да се узме у об зир про бле ми и те шко ће у чи та њу, уче-
њу, па жњи и го вор ни по ре ме ћа ји, а по себ но код де це са ми ни мал ним 
оште ће њем слу ха. Бес и са рад ни ци (Bess et al., 1998) ис пи ти ва ли су 
пре ва лен цу ми ни мал ног оште ће ња слу ха и по сле ди це ко је оста вља на 
ака дем ско по стиг ну ће и по на ша ње уче ни ка. У узор ку од 1218 де це, пре-
ва лен ца свих оште ће ња слу ха из но си ла је 11,3%, а пре ва лен ца ми ни-
мал ног оште ће ња слу ха 5,4%. Уче ни ци са ми ни мал ним оште ће њем слу-
ха тре ћег раз ре да су по сти гли зна чај но ма њи број бо до ва на те сто ви ма 
ака дем ског по стиг ну ћа у по ре ђе њу са де цом уред ног слу ха, док раз ли ка 
у по стиг ну ћу уче ни ка 6. и 9. раз ре да ни је би ла ста ти стич ки зна чај на. 
По ред ста ња слу ха, у ис тра жи ва њу је ис пи ти ва но ака дем ско по стиг ну ће 
и по на ша ње уче ни ка. 37% де це са ми ни мал ним оште ће њем слу ха је ба-
рем јед ном по на вља ло раз ред, а ре зул та ти на по је ди ним суб те сто ви ма 
(по на ша ње, стрес, дру штве на по др шка и са мо по што ва ње) би ли су ма-
њих вред но сти у по ре ђе њу са де цом уред ног слу ха. 

Јед но од обим ни јих ис тра жи ва ња о ефек ти ма FM си сте ма об у хва-
ти ло је 2054 уче ни ка из 94 вр ти ћа и уче ни ке пр вог и дру гог раз ре да из 
33 основ не шко ле у тра ја њу од три го ди не. По да ци до би је ни по сма тра-
њем 1075 уче ни ка екс пе ри мен тал не гру пе ко ји су се на ла зи ли у учи о-
ни ца ма опре мље ним FM си сте мом ука зу ју да је слу ша ње и уче ње код 
ових уче ни ка бо ље у по ре ђе њу са уче ни ци ма кон трол не гру пе. Де ца, 
по себ но мла ђег уз ра ста, на пре до ва ла су бр же у уче њу (Ro sen berg, G. 
G. et al., 1999).
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У Аустра ли ји је спро ве де но јед но ис тра жи ва ње у че ти ри учи о ни це, 
од ко јих две при па да ју шко ли сме ште ној у ру рал ној сре ди ни. Ис тра жи-
ва ње је тра ја ло осам ме се ци, а учи о ни це су ам пли фи ко ва не на сва ке две 
не де ље. Усло ви бу ке у обе шко ле би ли су ви ши од про пи са них, ни во бу ке 
се кре тао од 62 до 75 dB, а вре ме ре вер бе ра ци је од 1,3 до 1, 8 с. Ис пи та но 
је 64 уче ни ка, уз ра ста од 6 до 10 го ди на, од ко јих је 20%  уред ног слу ха, 
67% са ми ни мал ним оште ће њем слу ха, 8% са лак шим и 5% са уме ре ним 
оште ће њем слу ха.  Об у че ни ис тра жи ва чи су пра ти ли спон та ну ко му ни-
ка ци ју из ме ђу де це, као и на став ни ка и де це. На став ни ци су има ли за да-
так да по пу не про то кол, за про це ну ефи ка сно сти звуч не ам пли фи ка ци је 
(Scre e ning Iden tifica tion for Tar ge ting Edu ca ti o nal Risk-S.I.F.T.E.R.), као 
и упит ник по себ но кон стру и сан за по тре бе ис тра жи ва ња ко ји об у хва та 
ака дем ско по стиг ну ће, про це ну ко му ни ка ци о них спо соб но сти, уче шћа 
у ак тив но сти ма, па жњу и по на ша ње у шко ли. Ре зул та ти S.I.F.T.E.R. ска-
ле по ка за ли су ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у по гле ду по ве ћа ња па жње 
и уче шћа у оде љен ским ак тив но сти ма у учи о ни ца ма ко је су би ле озву-
че не (Маssie et al., 2004).

ЗА КљУ ЧАК

FM си сте ми су на ме ње ни осо ба ма оште ће ног слу ха као по моћ но 
сред ство ко јим се мо же пре ва зи ћи про блем слу ша ња у усло ви ма бу ке. 
Ова кав тип по моћ них сред ста ва је ве о ма по во љан за ко ри шће ње у вр ти-
ћи ма и код де це школ ског уз ра ста, не са мо код де це оште ће ног, не го и 
код де це уред ног слу ха. Осим бу ке, уда ље ност на став ни ка мо же пред-
ста вља ти про блем, због кре та ња и ме ста на ко ме се де, де ца ни су у ста њу 
да чу ју све што на став ник из го во ри. Уз по моћ FM си сте ма, де ца мо гу да 
се де у учи о ни ци и пра те на ста ву без об зи ра на по ме ну те пре пре ке.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да ко ри шће ње FM си сте ма ути че 
на бо љу пер цеп ци ју, раз у ме ва ње, као и на успех уче ни ка. По ред де це, 
ови си сте ми мо гу би ти од по мо ћи на став ни ци ма у лак шој ко му ни ка ци-
ји са де цом оште ће ног слу ха, као и у пре вен ци ји по ре ме ћа ја гла са. Ин-
клу зи ја уче ни ка оште ће ног слу ха зах те ва ства ра ње по вољ них фи зич ких 
усло ва, ка ко би се глу вим и на глу вим уче ни ци ма омо гу ћи ло да са што 
ма ње те шко ћа пра те на ста ву, а што се мо же обез бе ди ти сред стви ма аси-
стив них тех но ло ги ја.
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FM SySTEMS - SuPPORT FOR HARD OF HEARING CHILDREN
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SuMMARy

FM Systems represent wireless communication technology which 
is used in public places in order to overcome problem of communication 
due to the distance of the speaker and his collocutor or because of the 
effects of noise. The objective of this paper is to present FM Systems, its 
characteristics and modality of usage, as well as its advantages provided in 
classroom, school environment, home and other environments. FM Systems 
are not only intended for school children, they are also used with preschool 
children, as well as with adult hearing impaired persons. Besides school, 
where students with the help of the FM Systems can hear the teacher more 
clearly even from greater distance and in noisy conditions, this means can 
be used in other places as well. In the house, it helps the child to hear better 
when talking with his parents and other family members. Also, the student 
can use those Systems in the speech rehabilitation, using a microphone 
one can hear one’s speech and correct it. Due to the effects of noise which 
creates unfavorable conditions for hearing, the FM Systems can be used in 
typical schools, among the children of general population, and the research 
results showed improvement as regards the speech perception, academic 
achievements and student behavior, especially at the lower school age.

Key words: FM systems, hard of hearing pupils, hearing, noise


