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Овла да ва ње пи са ним го во ром је је дан од нај ва жни јих за да та ка вас пит-
но – обра зов ног про це са у шко ла ма за глу ве и на глу ве уче ни ке. Пи са ни го вор 
је основ но сред ство оп штег и го вор но – је зич ког раз во ја глу ве и на глу ве де це.

У од ређеном бро ју слу ча је ва де ци оште ће ног слу ха по ма жу слу шни апа-
ра ти, али се код де це са ко хле ар ним оште ће њи ма слу ха, као и код обо стра-
них ве о ма те шких или пот пу них оште ће ња слу ха, пред ла же уград ња ко хле-
ар ног им план та.

На по чет ку ис тра жи ва ња по ста ви ли смо циљ да се ис пи та по ве за ност 
из ме ђу раз ли чи тих вр ста ам пли фи ка ци је и успе ха при до пу ња ва њу ре че ни-
ца раз ли чи тим вр ста ма ре чи, као и до пу ња ва ња ре че ни ца па де жи ма срп ског 
је зи ка. На осно ву по ста вље ног ци ља, по ста ви ли смо хи по те зу да вр ста ам-
пли фи ка ци је не ма ути ца ја на сте пен успе шно сти у до пу ња ва њу ре че ни ца 
раз ли чи тим вр ста ма ре чи (име ни це, гла го ли, при де ви), као ни при до пу ња-
ва њу ре че ни ца раз ли чи тим па де жи ма срп ског је зи ка.

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у две шко ле ко је по ха дја ју глу ва и на глу ва де-
ца на под руч ју гра да Бе о гра да – у Шко ли за оште ће не слу хом – на глу ве “Сте-
фан Де чан ски” и Основ ној шко ли “Ра ди вој По по вић”.

Узо рак је чи ни ло 30 глу вих и на глу вих уче ни ка основ не шко ле, уз ра ста 
од пе тог до осмог раз ре да. Са ко хле ар ним им план том би ло је 5 уче ни ка, а са 
слу шним апа ра ти ма 25.

Ин стру мен ти ко ри шће ни у овом ис тра жи ва њу су Ли ста за до пу ња ва ње 
ре че ни ца (Н. Ди мић) и Кор пус за про це ну упо тре бе па де жа ( Ди мић Н, Ма-
рић, Д.). 

1  Рад је проистекао из пројекта који се реализује под покровитељством Министарства 
за просвету и науку Републике Србије под називом „Утицај кохлеарне имплантације на 
едукацију глувих и наглувих особа“ (број 179055) 
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До би је ни ре зул та ти при ка за ни су та бе лар но и гра фич ки. 
На осно ву до би је них ре зул та та у овом ис тра жи ва њу до шли смо до за-

кључ ка да уче ни ци са ко хле ар ним им план том са ве ћом успе шно шћу ре ша ва ју 
по ста вље не за дат ке ве за не за упо тре бу раз ли чи тих вр ста ре чи у ре че ни ци, 
упо тре бу па де жа у ре че ни ци у од но су на уче ни ке са слу шним апа ра ти ма, као 
и да по сто ји раз ли ка у успе шно сти при упо тре би раз ли чи тих вр ста ре чи и 
раз ли чи тих па де жа. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: глу ви и на глу ви уче ни ци, ко хле ар ни им плант, слу шни 
апа рат, пи са ни из раз 

УВОД

Оп шта и нај ши ре по зна та функ ци ја је зи ка је сте са оп шта ва ње ми-
сли. Је зик се ко ри сти као сред ство раз ме не чи ње ни ца и ми шље ња. Ка да 
го во ри мо о се би, о дру ги ма, ка да по ста вља мо пи та ња и тра жи мо об ја-
шње ња – као сред ство раз ме не ко ри сти мо је зик. Мо же се ре ћи да пр-
вен ство при па да ко му ни ка тив ној функ ци ји је зи ка, ко ја у се би уства ри 
об у хва та ве ћи ну дру гих функ ци ја.

Усме ни и пи са ни го вор су не рас ки ди во по ве за ни. Об у ча ва ње пра-
вил ном пи са њу, са ста вља њу ре че ни ца и при ча омо гу ћа ва по бољ ша ва ње 
и раз вој усме ног го во ра. Усме ни и пи са ни го вор су две стра не јед ног 
истог про це са ко ји омо гу ћа ва ју раз ви так све сног ло гич ког ми шље ња.

Оште ће ње слу ха у за ви сно сти ка да је на ста ло ути че, у ма њој или 
ве ћој ме ри, на ра зој лич но сти де те та оште ће ног слу ха. Оно не из бе жно 
до во ди до по те шко ћа у усва ја њу и раз у ме ва њу је зи ка, по себ но пи са ног 
го во ра.

Осто јић (2004) на во ди да је про блем апли фи ка ци је код де це ви ше-
струк, ба рем оно ли ко ко ли ко је ком плек сна функ ци ја слу ша ња.

Ин ди ви ду ал ни слу шни апа рат је по ма га ло, чи ја је уло га да ам пли-
фи ку је нај ви ше оне фре квен ци је ко је су нај о ште ће ни је, са ци љем да се 
по стиг не што бо ље раз у ме ва ње го во ра и кон такт са око ли ном ауди тив-
ним пу тем.

У ве ћи ни слу ча је ва де ци оште ће ног слу ха по ма же ин ди ви ду ал ни 
слу шни апа рат. Код де це са ко хле ар ним оште ће њи ма слу ха, слу шни 
апа рат не мо же би ти од по мо ћи, као и код обо стра них вр ло те шких или 
пот пу них оште ће ња слу ха ка да се пред ла же се уград ња ко хле ар ног им-
план та. 
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Пи са ни го вор

 Циљ вас пит но – обра зов ног про це са глу ве и на глу ве де це је све о бу-
хва тан фи зич ки и пси хич ки раз вој и оспо со бља ва ње за пот пун са мо стал-
ни жи вот. Услов за оства ри ва ње тог ци ља је фор ми ра ње и раз вој го во ра 
као сред ства ко му ни ка ци је и раз во ја ми шље ња. Раз вој ми шље ња као и 
оп шти раз вој де те та оште ће ног слу ха је не рас ки ди во ве зан са раз во јем 
го во ра. Пи са ни го вор као на чин ре а ли за ци је је зи ка је сред ство оп штег 
и го вор ног раз во ја глу вог и на глу вог де те та. У усло ви ма оште ће ног слу-
ха, оте жа не ко му ни ка ци је са око ли ном, пи са ни го вор се ја вља по год ним 
сред ством пре ва зи ла же ња тих те шко ћа.

Лу ри ја (1979) на во ди да је пи са ни го вор, го вор без са бе сед ни ка. 
Мо ти ве и за ми сли пи са ног из ра за у пот пу но сти од ре ђу је су бје кат. Спе-
ци фич ност пи са не ре чи је и у то ме да кон тро лу над на пи са ним има 
онај ко ји пи ше, без ко ри го ва ња пи та њи ма, ре пли ка ма и ре ак ци ја ма са 
стра не. Пи са на реч не ма ско ро ни ка квих до пун ских из ра жај них сред-
ста ва, као што су: ин то на ци ја, гест, ми ми ка, па у за ко ји су вр ло ва жни 
у усме ном го во ру. Због то га пи сме на реч мо ра би ти у пот пу но сти си-
сте ма тич на, а гра ма тич ка сред ства ко ји ма се слу жи мо ра ју би ти до-
вољ на да, у од су ству су пра сег мент них обе леж ја, са др жај по ру ке бу де 
ја сан. Пи са ни го вор зах те ва екс пли цит ност, па жљи ву се лек ци ју је зич-
ких сред ста ва и пре ци зност.

Цвет ко ва (1997) на во ди, да у исто риј ском раз во ју пи сма мо же мо из-
во ји ти три бит не фа зе: пр ва је ба зи ра ње пи сма на спо ља шњим зна ци ма 
и сим бо ли ма, дру га је упро шћа ва ње и ге не ра ли за ци ја сим бо ла и тре ће 
уда ља ва ње од сли ке и по ве зи ва ње са усме ним го во ром.

Усва ја ње пи са ног го во ра под ра зу ме ва, са вла да ва ње још јед не ње го ве 
ком по нен те, а то је са вла да ва ње је зич ке нор ме, тј. гра ма тич ких пра ви ла 
и пра во пи са или ор то гра фи је. „Пра во пис је, да кле, скуп кон вен ци о нал-
них пра ви ла за ис прав ну, тј. струч но нор ми ра ну и дру штве но санк ци о-
ни са ну упо тре бу не ке гра фи је у да том је зи ку“ ( Бу гар ски, 2009:148).

Пи са ни го вор је за де цу оште ће ног слу ха ва жан об лик ре а ли за ци је 
је зи ка. Због њи хо вог слу шног де фи ци та ја вља ју се спе ци фич но сти у раз-
во ју усме ног и пи сме ног го во ра, као и це ло куп ног раз во ја.

Пре ма Ди мић (1996), да би уче ник са вла дао и из гра дио пи са ни го-
вор мо ра да по се ду је зна ња и спо соб но сти слу ша ња, го во ре ња, пи са ње 
ру ком, ор јен та ци је у про сто ру, по зна ва њае пра во пи сних пра ви ла. Ако 
по сто је про бле ми у не кој од ових обла сти, то ће ути ца ти на ква ли тет 
пи са ног го во ра.
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С об зи ром да пи сме ни го вор има гра фич ку при ро ду и да се пер ци-
пи ра ви зу ел но, он има нео спор ну пси хо ло шко – ди дак тич ку вред ност у 
обра зо ва њу де це оште ће ног слу ха.

Пи са ни из раз пер ци пи ра мо од мах у це лом ње го вом оби му, на ње га 
се мно го крат но мо же мо вра ћа ти, пре ци зи ра ти кон тек сту ал на зна че ња 
ре чи, ана ли зи ра ти мор фо ло шку гра ђу ре чи, син так сич ке ве зе, про ве ра-
ва ти ло гич ки след из ла га ња (Ко ро вин, 1995). За хва љу ју ћи овим ка рак-
те ри сти ка ма овла да ва ње пи са ном реч ју за де те оште ће ног слу ха је од 
не про це њи вог зна ча ја.

Гра ма тич кки раз вој

Мо же се ре ћи да нај ра ни ја фа за у гра ма тич ком раз во ју уоп ште не 
ли чи на гра ма ти ку. Нај че шће су у пи та њу по је ди нач не ре чи – ис ка зи 
или ду жи ис ка зи (на у че ни као фра зе) ко је де ца упо тре бља ва ју као про-
сте је ди ни це. Око 60% ре чи ко је се у овој фа зи упо тре бља ва ју има функ-
ци ју име но ва ња и раз ви ће се у име ни це а око 20% ре чи из ра жа ва рад ње 
(мно ге од њих раз ви ће се у гла го ле). Ови ра ни ис ка зи, нај при мет ни ји 
из ме ђу 12. и 18. ме се ца, умно го ме функ ци о ни шу као ре че ни це. У овом 
слу ча ју мно ги на уч ни ци го во ре о «ре че ни ца ма од јед не ре чи» или о хо-
ло фра за ма. Око 18. ме се ца де ца по чи њу да по ла ко по ве зу ју две или ви-
ше ре чи, а око дру ге го ди не жи во та мно га де ца про из во де ре че ни це од 
три до че ти ри ре чи. Та да се за па жа те ле граф ска при ро да ре че ни ца, ко ја 
се нај че шће гу би кра јем тре ће го ди не. До ла зи и до ве ћег гра ма тич ког 
на прет ка с по ја вом ре че ни ца ко је има ју ви ше од јед не кла у зе (по ве за не 
углав ном ве зни ком и ). 

Ка шић (2002) сма тра да се осно ва гра ма тич ке струк ту ре ма тер њег 
је зи ка усва ја до пе те го ди не жи во та. Ме ђу тим, сло же ни ји еле мен ти у 
окви ру свих је зич ких ни воа усва ја ју се и по сле пе те го ди не. Је зич ка 
ком пе тен ци ја знат но се про ши ру је на ка сни јем пред школ ском и на ра-
ном школ ском уз ра сту (ка да на сту па вре ме на глог про ши ри ва ња је зич-
ке ком пе тен ци је у окви ру син так сич ког и се ман тич ког ни воа је зич ке 
струк ту ре).

Мно ге гра ма тич ке гре шке ја вља ју се у че твр тој го ди ни и њи хо во 
про у ча ва ње је бит но јер нам по ка зу је ка ко де ца пре ла зе на но во гра ма-
тич ко тле.

Усва ја ње сло же ни јих гра ма тич ких кон струк ци ја на ста вља се и то-
ком ра них школ ских го ди на. Но ви је сту ди је су по ка за ле да се усва ја ње 
по је ди них ти по ва кон струк ци ја од ви ја и то ком де се те и је да на е сте го ди-
не жи во та (Кри стал, 1996).
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Ма тић (1980) на во ди да пр ве по чет ке флек си је ре чи (ко ри шће ње 
па де жа и гла гол ских об ли ка) де те са вла ђу је кра јем дру ге и по чет ком 
тре ће го ди не, ка да на сту па нај ва жни ји пе ри од у фор ми ра њу, раз ви ја њу 
деч јег го во ра. У че твр тој го ди ни де те мо же да ко ри сти све па де же, али 
не и све гла гол ске об ли ке.

Тер мин «гра ма тич ност» се у са вре ме ној лин гви сти ци де фи ни ше као 
са о бра же ност ре че ни це (или де ла ре че ни це) пра ви ли ма де фи ни са ним 
спе ци фич ном гра ма ти ком не ког је зи ка (Кри стал, 1998).

Пре ма Ка шић (2002) гра ма тич ност је све у ку пан си стем пра ви ла 
ко ји ма рас по ла же из вор ни го вор ник не ког је зи ка или не ког ди ја лек та. 
Тај си стем пра ви ла об у хва та све ни вое је зич ке струк ту ре чи је хи је рар-
хиј ско устрој ство, функ ци о ни са ње мре же ре ле вант них од но са уну тар 
по је ди них је зич ких ни воа и функ ци о ни са ње мре же ре ле вант них од но-
са ме ђу је зич ким ни во и ма омо гу ћа ва ге не ри са ње гра ма тич них ре че-
ни ца не ко га је зи ка.

Бу гар ски (1996) сма тра да су гра ма тич не све ре че ни це у ко ји ма 
функ ци о ни шу пра ви ла као по ступ ци у ко ји ма се је зич ки еле ме ни и 
струк ту ре до во де у ве зу у про це су про дук ци је ис ка за у це лом ра спо ну 
мо гућ но сти ко је до пу шта је зич ки си стем (а не са мо онај из бор из тог ра-
спо на ко ји се из дру штве них раз ло га оце њу је као до бар и пре по руч љив).

Те ми ном «не гра ма тич ност» (Ка шић, Ди мић, 1999) би се мо гли 
озна чи ти «ни зо ви је зич ких еле ме на та ко је не пред ви ђа гра ма тич ки си-
стем и ко је не би про ду ко вао ни је дан из вор ни го вор ник не ко га је зи ка са 
нор мал ном је зич ком спо соб но шћу».

Тер ми ном «агра ма ти зам мо же се озна чи ти не по сто ја ње или гу би-
так је зич ке спо соб но сти (од но сно је зич ке ком пе тен ци је) да се ре че ни-
ца као нај ма ња пот пу на је зич ка је ди ни ца (или део ре че ни це) про ду ку је 
или пре по зна пре ма гра ма тич ким од но си ма (на оси се лек ци је и на оси 
ком би на ци је) и пре ма гра ма тич ким пра ви ли ма ма тер њег је зи ка» (Ка-
шић, Ди мић, 1999). Не по сто ја ње на ве де не спо соб но сти од ли ку је глу ве 
и на глу ве осо бе.

Чом ски (пре ма Ма тић, 1980) скре ће па жњу на окол ност да сва ко де-
те већ од пе те го ди не жи во та рас по ла же, и ак тив но се ко ри сти, јед ним 
ван ред но сло же ним ме ха ни змом – гра ма ти ком сво га је зи ка.

Не ки аспек ти фо но ло шког и гра ма тич ког усва ја ња на ста вља ју се све 
до пу бер те та, али се нај ве ћи део ових спо соб но сти уста ли око пе те го ди-
не, док не ке је зич ке ве шти не (у се ман ти ци и праг ма ти ци) на ста вља ју да 
се раз ви ја ју код ста ри је де це и мла ђих од ра слих осо ба.
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МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОД

Циљ и за да ци ис тра жи ва ња

Пи са ни го вор je као јед на од ре а ли за ци ја је зи ка, ве о ма сло же на де-
лат ност ко ја у ве ли кој ме ри ан га жу је спо соб но сти по је дин ца. Пу тем пи-
са не ре чи љу ди ко му ни ци ра ју са око ли ном, уз осло ба ђа ње од ве за но сти 
за кон крет ну си ту а ци ју, као и вре мен ску и про стор ну од ред ни цу.

Пи са ни го вор пред ста вља ве о ма би тан на чин ко му ни ка ци је са око-
ли ном и он код глу ве и на глу ве де це раз ви ја ког ни тив не спо соб но сти.

На по чет ку ис тра жи ва ња по ста вљен је оп шти циљ ко ји гла си: ис пи-
та ти спе ци фич но сти у пи са ном из ра зу код глу вих и на глу вих уче ни ка. 
По ста вљен је и по се бан циљ: да се ис пи та по ве за ност из ме ђу вр сте ам-
пли фик ци је и успе шно сти у ре ша ва њу за да та ка ве за них за до пу ња ва ње 
ре че ни ца раз ли чи тим вр ста ма ре чи и па де жи ма.

 На осно ву да тих ци ље ва на шег ис тра жи ва ња по ста ви ли смо сле де ће 
за дат ке:

1. утвр ди ти ве зу из ме ђу вр сте ам пли фи ка ци је и успе шно сти у ре-
ша ва њу за да та ка ве за них за до пу ња ва ње ре че ни ца раз ли чи тим 
вр ста ма ре чи и па де жи ма,

2. утвр ди ти са ко јом успе шно шћу уче ни ци ко ри сте од ре ђе не вр сте 
ре чи,

3. утвр ди ти са ко јом успе шно шћу уче ни ци ко ри сте од ре ђе не па-
де же.

Узо рак

Ис тра жи ва ње је спро ве де но на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у две 
основ не шко ли на под руч ју Бе о гра да: Основ ној шко ли за оште ће не слу-
хом-на глу ве “Сте фан Де чан ски“ и Основ ној шко ли „Ра ди вој По по вић“.

Узо рак је чи ни ло 30 уче ни ка уз ра ста од пе тог до осмог раз ре да, и то 
5 уче ни ка са ко хле ар ним им план том и 25 уче ни ка са ин ди ви ду ал ним 
слу шни ма апа ра ти ма.

Усло ви ис тра жи ва ња

При ли ком ис пи ти ва ња во ди ло се ра чу на о свим су бјек тив ним и 
објек тив ним фак то ри ма ко ји мо гу има ти ути ца ја на про цес пи са ња. Ни-
су ко ри шће на ни ка ква мо ти ва ци о на сред ства. Ис пи ти ва ње је вр ше но у 
то ку пре по днев не на ста ве, при до бром осве тље њу.
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Пре по чет ка са мо стал ног ре ша ва ња те ста, уче ни ци ма су да та пре-
ци зна упут ства пу тем усме ног го во ра и зна ков ног је зи ка.

Ис тра жи ва ње се од ви ја ло у пе ри о ду од мар та до ма ја 2012. го ди не.

Ин стру мен ти ис тра жи ва ња

У при ку пља њу и про це ни до би је них ре зул та та у овом ис тра жи ва њу 
ко ри сти ли смо од го ва ра ју ће тех ни ке и те сто ве.

1. Су бјек тив на и објек тив на ауди о ме три ја
По да ци о слу шном ста ту су уче ни ка узе ти су из по сто је ће школ ске 

до ку мен та ци је ауди о ло га.
Уче ни ци су раз вр ста ни на осно ву кла си фи ка ци је Свет ске здрав стве-

не ор га ни за ци је (WHO) из 1980.го ди не.

2. Ли ста за до пу ња ва ње ре че ни ца (Н. Димић)
Тест се са сто јао од два на ест ре че ни ца, пр ве че ти ри ре че ни це од но-

си ле су се на упо тре бу име ни ца, дру ге че ти ри су се од но си ле на упо тре-
бу гла го ла, по след ње че ти ри ре че ни це од но си ле су се на упо тре бу при-
де ва. Уче ни ци су има ли за да так да име ни цу, гла гол или при дев у за гра ди 
аде кват но упо тре бе у да тој ре че ни ци. Сви до би је ни ре зул та ти оце њи ва-
ни су оце ном + или -. Сви по зи тив ни од го во ри су са би ра ни, мак си мал ни 
број бо до ва је 12. 

 3. Кор пус за про це ну упо тре бе па де жа (Ди мић Н., Ма рић Д.)
Тест се са сто јао од че тр на ест ре че ни ца, по две ре че ни це за сва ки па-

деж. Уче ни ци су има ли за да так име ни цу у за гра ди упо тре бе у ре че ни ци 
у од го ва ра ју ћем па де жу. Сви до би је ни ре зул та ти оце њи ва ни су са + или 
-. Мак си ма лан број бо до ва је 14.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ре зул та ти ко ји су до би је ни у ис тра жи ва њу об ра ђе ни су аде кват ним 
по ступ ци ма и ме то да ма.

Из ра чу на ти су про цен ти, арит ме тич ке сре ди не и про сек про це на та, 
а сви до би је ни ре зул та ти при ка за ни су та бе лар но и гра фич ки.
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Листа за допуњавање реченица (Н. Димић)

 
Табела 1 - Успех ученика у зависности од врсте  

амплификације (слушни апарат)

ученик
именице глаголи придеви

укупно %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Б.В. + + - + - + - - - - - - 4 33,33

Б.Т. + - - + + + + + + + - + 9 75,00

В.Т. - - - - - - - - - - - - 0 0,00

Г.Д. - + - + - + + + + - + - 7 58,33

Г.Х. - + - + + + + + + + + + 10 83,33

Ђ.Б. - + + + + + + + + - - - 7 58,33

Ђ.В. - + - + + + + + + + - + 9 75,00

Ј.М. + + - - - + - - - - - - 3 25,00

Ј.О. - + - + - + - + + - + + 7 58,33

К.Е. + + - + - - + + + - + + 8 66,66

К.Н. - + - - + + + + - - - - 5 41,66

М.Б. + + + - - + - - - - + + 6 50,00

М.Д. + - - - - - - - - - - - 1 8,33

М.М. + + - - - - + + - - - - 4 33,33

М.М. + - - + + - - + + - - + 6 50,00

М.Н. + + - - - + - - - - - - 3 25,00

М.Н. + + - - - - - - - - - 2 16,66

М.Ј. + + - + + + - + + + + + 10 83,33

Н.М. - - - + + + + + + + + + 9 75,00

Н.Д. - - - - - + - + - - - - 2 16,66

П.В. + - - - - + + + - - - - 4 33,33

П.С. + + - + + + + + + + + + 11 91,66

С.Д. + + - - - + + - - - - - 4 33,33

С.Н. - + - + - + + + + + + + 9 75,00

Ф.Н. - - - + + + + + + - + + 8 66,66

Укупно 14 17 2 14 10 19 14 17 12 7 10 12
49,33

% 56 68 8 56 40 76 56 68 48 28 40 48

%  47  60  41
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Графикон 1 - Успех ученика при допуњавању реченица  
(слушни апарат)

У та бе ли и гра фи ко ну 1 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка са слу-
шним апа ра том, при до пу ња ва њу ре че ни ца. Нај бо љи успех уче ни ци су 
по сти гли при до пу ња ва њу ре че ни ца га ла го ли ма (60%), за тим са име-
ни ца ма(47%), а нај сла би је при до пу ња ва њу ре че ни ца при де ви ма (41%). 
Уче ни ци су са нај ви ше успе ха ре ша ва ли за да так број 6, ко ји је тре ба ло 
до пу ни ти гла го лом, а нај сла би је за да так број 3 (8,3%), ко ји је тре ба ло 
до пу ни ти име ни цом у мно жи ни. 

Оп шта успе шност при до пу ња ва њу ре че ни ца би ла је 49,33%.

Табела 2 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације 
(кохлеарни имплант)

ученик
именице глаголи придеви

укупно %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А.К. - + + + + + + + + + + + 11 91,66
В.А. + + - + - + - - - - + + 6 50,00
И.М. - + - + - - + + + + + + 8 66,66
М.Р. - - + + + + + + + + + + 10 83,33
С.Л. - - - + + + + + + + + + 9 75,00

Укупно 1 3 2 5 3 4 4 4 4 4 5 5
73,33

% 20 60 40 100 60 80 80 80 80 80 100 100

%  55  75  90
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Графикон 2 - Успех ученика при допуњавању реченица  
(кохлеарни имплант)

У та бе ли и гра фи ко ну 2 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка са ко хле-
ар ним им план том, при до пу ња ва њу ре че ни ца. Нај бо љи успех уче ни ци 
су по ка за ли при ре ша ва њу за да та ка у ко ји ма су не до ста ја ли при де ви 
(90%), за тим гла го ли (75%), а нај сла би је ре зул та те у ре че ни ца ма где су 
не до ста ја ле име ни це (55%). Нај бо ље ре зул та те по сти гао је уче ник А.К. 
(91,66%), а нај сла би је уче ник В.А. (50%). 

Оп шта успе шност при до пу ња ва њу ре че ни ца би ла је 73,33%. 

Табела 3 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације

именице глаголи придеви

Врста 
амплификације

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Укупно

%

Кохлеарни 
имплант

20 60 40 100 60 80 80 80 80 80 100 100 73,33

Слушни 
апарат

56 68 8 56 40 76 56 68 48 28 40 48 49,33

Укупно
%

38 64 24 78 50 78 68 74 64 54 70 74

%  51,00  67,50  65,50 
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Графикон 3 - Успех ученика при допуњавању реченицa  
у зависности од врсте амплификације

У та бе ли 3 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка у за ви сно сти од вр сте 
ам пли фи ка ци је,при до пу ња ва њу ре че ни ца. Нај бо ље ре зул та те уче ни ци 
су по сти гли у ре че ни ца ма у ко ји ма су не до ста ја ли гла го ли (67,50%), за-
тим при де ви (65,50%), а нај сла би је ре зул та те уче ни ци су по сти гли при 
до пу ња ва њу ре че ни ца где не до ста ју име ни це (51%). 

 У гра фи ко ну 3 при ка зан је успех уче ни ка у за ви сно сти од вр сте 
ам пли фи ка ци је, при до пу ња ва њу ре че ни ца раз ли чи тим вр ста ма ре чи. 
Гра фи кон по ка зу је да су уче ни ци са ко хле ар ним им план том (73,33%) 
са ве ћом успе шно шћу до пу ња ва ли ре че ни це раз ли чи тим вр ста ма ре чи, 
не го уче ни ци са слу шним апа ра том (49,33%).

 
допуњавање реченица у зависности од врсте  
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Корпус за процену употребе падежа (Димић Н., Марић Д.)

Табела 4 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације 
(слушни апарат)

ученик

Номин. Генит. Датив Акузат. Вокат. Инстр. Локат.
ук. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Б.В. + + + + - - - - - - - - - - 4 28,57

Б.Т. + + + + - + + + + + + + + - 12 85,71

В.Т. + + - - - - - - - - - - - - 2 14,28

Г.Д. + + - - - - + + - - - + + - 6 42,85

Г.Х. + + + + + + + + + + + + + + 14 100

Ђ.Б. - - - - + - - - - - - - - - 1 7,14

Ђ.В. + + + + - + - - - - + + - - 7 50

Ј.М. + + - - - - + - - - - - - - 3 21,42

Ј.О. - - - - - - - + - - - - - - 1 7,14

К.Е. + + - - - - - - + + - - - - 4 28,57

К.Н. - + - - - - + - - - - + - - 3 21,42

М.Б. - - - - - - - + - - - - - - 1 7,14

М.Д. - - - - + - - - - - - - - - 1 7,14

М.М. - + - - - + + - - - - - - - 3 21,42

М.М. - - - + - + - + - - - - - - 3 21,42

М.Н. + + + - + - + - - - - - + - 6 42,85

М.Н. + + - - - - + - - - - + - - 4 28,57

М.Ј. + + + + - + + + + + + + + + 13 92,85

Н.Д. + + - - - - - - - - - - - - 2 14,28

Н.М. + + + + + + + - + - + - + + 11 78,57

П.В. + + - + + + - + - - - - - - 6 42,85

П.С. + + + + + + + + - - + + + + 12 85,71

С.Д. - + - - + + - + - - - - - - 4 28,57

С.Н. + + + + + + + + + + + - + + 13 92,85

Ф.Н. + + + + + - + + - - + + - - 9 64,28

Укупно 17 20 10 11 10 11 13 12 6 5 8 9 8 5
41,42

% 68 80 40 44 40 44 52 48 24 20 32 36 32 20

%.  74  42  42  50  22  34  26
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Графикон 4 - Успех ученика при решавању Корпуса  
за процену употребе падежа (слушни апарат)

У та бе ли и гра фи ко ну 4 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка са слу шним 
апа ра ти ма, при ре ша ва њу Кор пу са за про це ну упо тре бе па де жа. Нај-
бо љи успех уче ни ци су по ка за ли у ре ша ва њу за да та ка са но ми на ти вом 
(74%), а нај сла би је за дат ке са во ка ти вом (22%). Нај бо љи успех по сти-
гао је уче ник Г.Х.(100%), а нај сла би је ре зул та те у до пу ња ва њу ре че ни ца 
оства ри ли су уче ни ци Ђ.Б.,Ђ.В.,М.Б. (7,14%). 

Оп шта успе шност при до пу ња ва њу ре че ни ца са ре чи ма у од го ва ра-
ју ћем па де жу би ла је 41,42%

Табела 5 Успех ученика у зависности од врсте амплификације 
(кохлеарни имплант)

ученик
Номин. Генит. Датив Акузат. Вокат. Инстр. Локат.

укупно %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А.К. + + + + + + + + + + + + + + 14 100
В.А. - - + - - - - + - - - - - - 2 14,28
И.М. + + + + - + - + - - + - + + 9 64,28
М.Р. + + + + + + + + + + + + + + 14 100
С.Л. + + + + - + - + + + + + + + 12 71,42

Укупно 4 4 5 4 2 4 2 4 2 3 4 3 4 4
70

% 80 80 100 80 40 80 40 80 40 60 80 60 80 80

% 80 90 60 60 50 60 80
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Графикон 5 - Успех ученика при решавању Корпуса за процену  
употребе падежа (кохлеарни имплант)

У та бе ли и гра фи ко ну 5 при ка за ни су ре зул та ти уче ни ка са ко хле-
ар ним им план том, при ре ша ва њу Кор пу са за про це ну упо тре бе па де жа. 
Нај бо љи успех при до пу ња ва њу ре че ни ца са раз ли чи тим па де жи ма по-
ка за ли су уче ни ци А.К.и М.Р. (100%), а нај сла би је ре зул та те уче ник В.А. 
(14,28%). Уче ни ци су нај бо ље ре ши ли за дат ке ве за не за ге ни тив (90%), а 
нај сла би је за дат ке ве за не за во ка тив (50%). 

Оп шти по стиг ну ти успех био је 70%.

Табела 6 - Успех ученика у зависности од врсте амплификације

Номин. Генит. Датив Акузат. Вокат. Инстр. Локат.
Укупно

%Врста 
амплификације

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Кохлеарни 
имплант 80 80 100 80 40 80 40 80 40 60 80 60 80 80 70,00

Слушни апарат 68 80 40 44 40 44 52 48 24 20 32 36 32 20 41,42

Укупно % 74 80 70 62 40 62 46 64 32 40 56 48 56 50

% 77 66 51 55 36 52 53
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Графикон 6 - Успех ученика при решавању Корпуса за процену  
употребе падежа у зависности од врсте амплификације

У та бе ли 6 при ка зан је успех уче ни ка у за ви сно сти од вр сте ам пли-
фи ка ци је, при ре ша ва њу Кор пу са за про це ну упо тре бе па де жа. 

Нај бо љи успех уче ни ци су по ка за ли при ре ша ва њу за да та ка са но-
ми на ти вом (77%), а нај сла би ји при ре ша ва њу за да та ка са во ка ти вом 
(36%).

У гра фи ко ну 6 ви ди мо да су уче ни ци са ко хле ар ним им план том би-
ли успе шни ји (70%), од уче ни ка са слу шним апа ра ти ма (41,42%).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Пи са ни го вор, за глу ву и на глу ву де цу, отва ра зна чај не мо гућ но сти 
ком пен за ци је и пре ва зи ла же ња те шко ћа на ста лих услед оште ће ња слу-
ха. Он до при но си по бољ ша њу ко му ни ка ци је глу ве и на глу ве де це са око-
ли ном и до во ди до још успе шни јег је зич ког и оп штег раз во ја.

У пи са ном из ра зу де це оште ће ног слу ха че ста је по ја ва гра ма тич ких 
и пра во пи сних гре шка, као и не до вољ на лек сич ка раз ви је ност. За ова ла-
да ва ње књи жев ним је зи ком нео п ход но је зна ти и при ме њи ва ти је зич ке 
нор ме. Пи смо на пи са но са пу но гре ша ка је не чи тљи во. Уче ни ци упо ре-
до са са вла да ва њем еле ме на та гра ма ти ке усва ја ју и пра во пи сне нор ме у 
оби му пред ви ђе ним на став ним про гра мом. Због то га је ве о ма бит но да 
се у шко ли по себ на па жња по све ти пи са ном го во ру.
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На кон спро ве де ног ис тра жи ва ња и об ра де по да та ка до шли смо до 
одређених за кљу ча ка. 

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да су бо ље ре зул та те, при до пу ња ва њу 
ре че ни ца раз ли чи тим вр ста ма ре чи, оства ри ли уче ни ци са ко хле ар ним 
им план том. 

Уче ни ци ко ји ко ри сте слу шне апа ра те са нај ви ше успе ха ре ша ва ју 
за дат ке ве за не за до пу ња ва ње ре че ни ца гла го ли ма, за тим име ни ца ма, 
док нај ло ши је ре зул та те по ка зу ју при до пу ња ва њу ре че ни ца при де ви ма. 

Уче ни ци са угра ђе ним ко хле ар ним им план том са нај ви ше успе ха 
ре ша ва ју за дат ке ве за не за до пу ња ва ње ре че ни ца при де ви ма, за тим гла-
го ли ма, па име ни ца ма. 

Иса ко вић, Ди мић (2008) су у свом ис тра жи ва њу до би ле до не кле дру-
га чи је ре зул та те. Глу ви и на глу ви уче ни ци су нај бо ље до пу ња ва ли ре че-
ни це при де ви ма, за тим име ни ца ма, а нај сла би је гла го ли ма. Ме ђу тим, ре-
зул та ти уче ни ка са уред ним слу хом се по кла па ју са ре зул та ти ма ко хле ар-
но им план ти ра них уче ни ка (нај бо ље ре зул та те оства ру ју при до пу ња ва њу 
ре че ни ца при де ви ма, за тим гла го ли ма, а нај сла би је име ни ца ма).

Иса ко вић (2007) на во ди да глу ви и на глу ви уче ни ци ни жих раз ре да 
основ не шко ле бо ље ре зул та те оства ру ју при упо тре би име ни ца у ре-
че ни ци, не го гла го ла. За раз ли ку од њих, уче ни ци ко ји чу ју, под јед на ко 
успе шно упо тре бља ва ју и име ни це и гла го ле у ре че ни ца ма.

Гре шке уоче не у на шем ис тра жи ва њу би ле су број ни је код уче ни ка 
са слу шним апа ра ти ма и од но си ле су се на пре пи си ва ње ре чи да тих у за-
гра да ма, упо тре бу не по сто је ћих лек се ма (на ро чи то код гла го ла, па смо 
до би ли пи са ту, чи та ту ју, гру два ту...), не а де кват ну упо тре бу гла гол ских 
вре ме на и из о ста вља ње по моћ ног гла го ла је сам (3. ли це јед ни не-је). 

При ре ша ва њу зах те ва ве за них за упо тре бу па де жа уче ни ци са ко-
хле ар ним им план том су по ка за ли бо ље ре зул та те не го уче ни ци са слу-
шним апа ра ти ма .

Уче ни ци ко ји ко ри сте слу шне апа ра те нај бо ље ре зул та те оства ру ју 
при ре ша ва њу зах те ва ве за них за упо тре бу но ми на ти ва, за тим аку за ти-
ва, а нај ма ње успе ха по ка зу ју при ре ша ва њу за да та ка са упо тре бом во-
ка ти ва. 

Ко хле ар но им план ти ра ни уче ни ци нај бо ље ре зул та те оства ру ју при 
ре ша ва њу зах те ва ве за них за упо тре бу ге ни ти ва, за тим но ми на ти ва и 
ло ка ти ва, док нај ма ње успе ха по ка зу ју при ре ша ва њу за да та ка са упо-
тре бом во ка ти ва. 

Гре шке ко је су нај че шће пра ви ли од но си ле су се на пре пи си ва ње 
по ну ђе них ре чи да тих у за гра ди, а по ја вио се ве о ма ма ли број не по сто-
је ћих лек се ма. 
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До би је ни ре зул та ти ука зу ју на то да вр ста ам пли фи ка ци је има ути-
ца ја на успе шност у ре ша ва њу за да та ка ве за них за упо тре бу раз ли чи тих 
вр ста ре чи и па де жа. Уче ни ци са ко хле ар ним им план том по сти гли су 
знат но бо ље ре зул та те у од но су на уче ни ке са слу шним апа ра ти ма.
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THE SPECIFITY OF USE OF VARIOUS  
TYPES OF HEARING AMPLIFICATION DEVICES  

AND WRITTEN EXPRESSION 

NADEŽDA DIMIĆ¹, IVA CVIJANOVIĆ,  
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¹Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

Mastering of written speech is one of the most significant tasks of the 
educative work at schools for deaf and hard of hearing pupils. Written 
speech is one of the fundamental instruments of general and speech-
language development in deaf and hard of hearing children.

In a certain number of cases hearing aids are of help to children with 
hearing impairment, however in the population of children with cochlear 
hearing impairment, as well as in cases of profound and complete hearing 
loss on both sides, implementation of a cochlear implant is strongly 
recommended.

In our study, we initially aimed to assess the relationship between 
various types of amplification devices and success in completing sentences 
with various types of words, as well as amending them to reflect the 
appropriate Serbian grammar case. Based on the established goal, we 
created a hypothesis that the type of amplification device used does not 
influence the degree of success when the pupils attempted to complete the 
given sentences with various types of words (nouns, verbs, adjectives..), 
nor when they amended the sentences to reflect the appropriate Serbian 
grammar case.

The study was implemented at two schools specialized for deaf and hard 
of hearing children in Belgrade – at the School for the hearing impaired and 
hard of hearing “Stefan Decanski” and Primary School “Radivoj Popovic”.

The sample consisted of 30 deaf and hard of hearing pupils enrolled 
in primary school, in grades five to eight. There were five pupils with a 
cochlear implant and 25 with hearing aids.

The instruments used in the study were the List for Completing Sentences 
(N.Dimic) and Corpus of Sentences for evaluating the use of cases.

The obtained results are presented in tabular form.
Based on the results observed in this study we came to the conclusion 

that the pupils with the cochlear implant had much better results on the 
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given tasks which involved the use of various types of words in sentences, 
as well as the use of cases in sentences; compared to the pupils with hearing 
aids. It was also observed that there is a difference in the results with 
respect to the use of various types of words and various types of cases.

Key words: deaf and hard of hearing, cochlear implants, hearing aids, 
written expression 


