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У ра ду су из ло же ни ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти крат ко трај-
ног ауди тив ног пам ће ња де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО). 
Ис тра жи ва ње је оба вље но у основ ним шко ла ма за де цу с ЛИО на те ри то ри ји 
Бе о гра да. Узо рак ис тра жи ва ња об у хва тио је 124 ис пи та ни ка, оба по ла, уз-
ра ста од 8 до 16 го ди на без не у ро ло шких, пси хи ја триј ских и ком би но ва них 
смет њи. За про це ну ауди тив ног пам ће ња ко ри сти ли смо Ака диа тест раз-
вој них спо соб но сти – VI II Суп тест – Ауди тив но пам ће ње. Ре зул та ти ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да де ца с ЛИО по ка зу ју те шко ће у до ме ну ауди тив ног 
пам ће ња.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ауди тив но пам ће ње, ла ка ин те лек ту ал на оме те ност.

УВОД

По де ла пам ће ња у од но су на вре ме за др жа ва ња ин фор ма ци ја об-
у хва та сен зор но, крат ко роч но и ду го роч но пам ће ње. Пам ће ње по је ди-
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нач них ин фор ма ци ја у крат ком вре мен ском пе ри о ду је крат ко роч но 
пам ће ње за ко је се пред по ста вља да но си ка рак те ри сти ке спо ља шњих 
до га ђа ја. 

Крат ко трај но пам ће ње је не по сред но пам ће ње ко је је Џејмс на звао 
при мар ним пам ће њем (Ja mes, 1980). Ка па ци тет крат ко роч ног пам ће-
ња огра ни чен је на 5 до 9 по је ди нач них по да та ка. Ме мо ри са ни по да-
ци мо гу би ти број ке, сло ва, бе сми сле ни сло го ви или це ле ре чи. Мо гу 
се, та ко ђе, по је ди нач ни по да ци гру пи са ти у но ве по је ди нач не по дат-
ке, та ко да се укуп на ко ли чи на упам ће ног са др жа ја мо же по ве ћа ти. 
Сто га се и сма тра да је крат ко роч но пам ће ње уства ри рад но пам ће ње 
ко је у све сти за др жа ва но во при сти гле ин фор ма ци је. По на вља ње је од 
кру ци јал не ва жно сти за овај део пам ће ња. На и ме, што се ду же по је ди-
нач на ин фор ма ци ја за др жи у крат ко роч ном пам ће њу, од но сно што се 
ви ше пу та по на вља, то је и ве ћа ве ро ват но ћа да ће пре ћи у ду го трај но 
пам ће ње. Дру гим ре чи ма, вре ме ко је од ре ђе на ин фор ма ци ја про ве де 
у крат ко роч ном пам ће њу мо же се про ду жи ти по ступ ком по на вља ња 
(Ju daš, Ko sto vić, 1998). 

Ис тра жи ва ња ко ја су за циљ има ла про це ну крат ко роч ног пам ће-
ња, ука зу ју на чи ње ни цу да де ца с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
(ЛИО) по ка зу ју знат но сла би је ре зул та те, при про це ни ове спо соб но-
сти. Сма њен ка па ци тет крат ко роч ног пам ће ња има за по сле ди цу знат-
но сма њен број ин фор ма ци ја ко је осо ба мо же са чу ва ти у ду го трај ном 
пам ће њу (Se ku šak-Ga le šev, 2002). Сма ње на спо соб ност ауди тив ног 
пам ће ња ути че на ло ши ју ефи ка сност функ ци о ни са ња мно гих сег ме-
на та раз во ја. Ис тра жи ва ња ука зу ју на мо гућ ност да огра ни че на ауди-
тив на ме мо ри ја под у пи ре ши рок спек тар де фи ци та, као што су де фи-
цит пра ће ња, пла ни ра ња, ре ша ва ња про бле ма и за др жа ва ња па жње 
(Hol mes, et al. 2010). 

Те шко ће крат ко трај не ауди тив не ме мо ри је од ра жа ва ју се на теч но 
чи та ње. Де те те шко уоп шта ва реч и те шко је шчи та ва, те шко пра ти след 
ре че ни це или упут ства то ком ту ма че ња гра ди ва или у те стов ним си ту а-
ци ја ма (Ga lić-Ju šić, 2004). Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ја су за циљ има ла 
утвр ђи ва ње ни воа раз во ја и од но са ауди тив ног пам ће ња и је зич ке ком-
пе тен ци је код де це мла ђег школ ског уз ра ста ука зу ју да је ути цај ауди-
тив ног пам ће ња у ста ти стич ком сми слу нај зна чај ни ји у до ме ну мор фо-
ло ги је и син так се (Гли го ро вић, 2012). Де фи цит ауди тив не крат ко трај не 
ме мо ри је ди рект но је по ве за на са те шко ћа ма у ре ша ва њу еле мен тар них 
ма те ма тич ких за да та ка (An der sson & Lyxell, 2007). 

Пред мет ис тра жи ва ња од но си се на спо соб ност ауди тив ног крат ко-
трај ног пам ће ња код де це с ЛИО. Циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње пре-
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ва лен ци је смет њи крат ко трај ног ауди тив ног пам ће ња код де це с ЛИО 
у од но су на ка лен дар ски уз раст. Основ на за ми сао ова ко кон ци пи ра ног 
ис тра жи ва ња од но си се на са гле да ва ње ауди тив ног пам ће ња код де це с 
ЛИО. Про це на се ре а ли зу је у два сме ра, кроз са гле да ва ње укуп ног по-
стиг ну ћа на при ме ње ном те сту као и кроз ај тем ана ли зу. Прак тич не им-
пли ка ци је из ве де ног ис тра жи ва ња од но се се на утвр ђи ва ње при сут них 
те шко ћа ауди тив не ме мо ри је ка ко би се кон ци пи рао еду ка тив ни про-
грам с ци љем раз во ја про це ње не спо соб но сти у окви ру вас пит но-обра-
зов ног ра да. 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак ис тра жи ва ња

Узо рак је об у хва тио 124 уче ни ка оба по ла. Кри те ри јум за из бор ис-
пи та ни ка са др жао је сле де ће зах те ве: ко лич ник ин те ли ген ци је од 50 до 
69, ка лен дар ски уз раст од 8 до 16 го ди на, школ ски уз раст об у хва ћен ни-
во ом еду ка ци је од II до VI II раз ре да, од су ство не у ро ло шких, пси хи ја-
триј ских и сен зор них смет њи. ис пи та ни ци су уче ни ци основ них шко ла 
за де цу с ЛИО на те ри о то ри ји цен трал них бе о град ских оп шти на.

Ин стру мент ис тра жи ва ња

Спо соб ност ауди тив ног пам ће ња ис пи та на је Ака диа те стом раз во ја 
спо соб но сти. Ауто ри ове ска ле су Ет кин сон, Џон стон и Лин зи (At kin son, 
Johnston, Lind say). Ска ла у це ли ни је пре ве де на и при ла го ђе на од стра не 
проф. др Ма ри је Но во сел чи јих смо се упут ста ва при др жа ва ли (Но во-
сел, 1989). Бу ду ћи да је ска ла ура ђе на на Хр ват ском је зи ку и да ни је би-
ло мо гу ће исту при ме ни ти у на шем ис тра жи ва њу, ко ри сти ли смо срп ску 
вер зи ју ове ска ле (Пов ше-Ив кић, Го ве да ри ца, 2001).

За про це ну спо соб но сти ауди тив ног пам ће ња ко ри сти ли смо Суп-
тест 8 – Ауди тив но пам ће ње. Овај суп тест се са сто ји из 15 ај те ма, од но-
сно из три де ла. У пр вом де лу се од ис пи та ни ка оче ку је да за пам ти и за-
пи ше низ бро је ва ко је је ис пи ти вач про чи тао. У дру гом де лу ис пи та ник 
тре ба да за пам ти и пре по зна ме сто од ре ђе ног бро је у ни зу, док у тре ћем 
де лу тре ба да за па ти и за пи ше низ ре чи. Од ис пи та ни ка се зах те ва да 
пр во чу је гру пу ре чи или бро је ва у сва ком за дат ку, а он да за пи су је све 
што је за пам тио. 

Бро је ве и ре чи ис пи та ник мо ра да чи та па жљи во и да пра ви па у зе 
из ме ђу чи та ња. Сва ки та чан од го вор у пр вом и дру гом де лу те ста но си 
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је дан по ен, док у тре ћем де лу та чан ај тем се бо ду је са два по е на. Бо ду ју 
се пра вил но на пи са не све ре чи, док се ле по та пи са ња ис кљу чу је из оце-
њи ва ња. До би је ни бру то бо до ви пре тва ра ју се у стан дар ди зо ва не пре ма 
при ло же ној та бе ли ко ја је да та уз Ака диа тест. За од ре ђи ва ње стан дард-
них бо до ва по треб но је од ре ди ти ка лен дар ски уз раст сва ког ис пи та ни ка, 
укљу чу ју ћи го ди ну и ме сец. Стан дард ни бо до ви има ју арит ме тич ку сре-
ди ну у вред но сти 50, а стан дард ну де ви ја ци ју 10, уко ли ко се стан дард ни 
бо до ви по је ди ног ис пи та ни ка на ла зе ис под две стан дард не де ви ја ци је 
он да се сма тра да је по треб но укљу чи ти де фек то ло шки трет ман (Но во-
сел, 1989., Пов ше-Ив кић, Го ве да ри ца, 2001).

Ста ти стич ки ме тод

До би је ни ре зул та ти при ка за ни су та бе лар но и гра фич ки. Ана ли за 
при ку пље них по да та ка ра ђе на је раз ли чи тим мо де ли ма па ра ме триј ске 
и не па ра ме триј ске ста ти сти ке. Од при ку пља них по да та ка фор ми ра на 
је да то те ка у про гра му СПСС где је и ура ђе на об ра да до би је них по да-
та ка. 

Оста ли по да ци по треб ни за на ше ис тра жи ва ње ко ји се од но се на ни-
во ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња (IQ), ка лен дар ски уз раст ис пи та ни-
ка до би је ни су стан дард ном ана ли зом пе да го шке до ку мен та ци је. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Табела 1 – Основни статистички показатељи резултата процене 
аудитивног памћења према  хронолошком узрасту испитаника

N AS SD min max

А
уд

.п
ам

./
уз

ра
ст

8-9,11 31 1,93 1,99 0 9

10-11,11 31 2,61 3,09 0 12

12-12,11 31 4,61 4,05 0 13

14-16 31 5,32 3,33 0 13

Тотал 124 3,62 3,46 0 13

Број укуп но ре ше них за да та ка се по ве ћа ва са по ра стом ка лен дар-
ског уз ра ста ис пи та ни ка. Нај ста ри ји ис пи та ни ци ре ша ва ју у про се ку че-
ти ри за дат ка ви ше у од но су на уче ни ка нај мла ђе уз раст не ка те го ри је. 
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Гра фи кон 1 – Гра фич ки при каз арит ме тич ких сре ди на  
ауди тив ног пам ће ња пре ма хро но ло шком уз ра сту 

Гра фич ки при каз ука зу је да нај ви ше тач них од го во ра по сти жу уче-
ни ци са 12-13 го ди на. Број тач но ре ше них за да та ка опа да на уз ра сту око 
15-те го ди не, на кон че га се бе ле жи по раст тач но ре ше них за да та ка. 

При ме ње ним суп те стом Ауди тив но пам ће ње ис пи та ли смо ауди-
тив ну рад ну ме мо ри ју, бу ду ћи да смо од ис пи та ни ка оче ки ва ли не са мо 
по на вља ње бро је ва од но сно ре чи већ и њи хо во за пи си ва ње. Три бро ја 
пам ти и пи ше 83,87% нај мла ђих ис пи та ни ка. Са мо је дан ис пи та ник 
из нај ста ри је уз раст не гру пе ни је ус пео да упам ти и за пи ше три бро ја, 
док је 93,54% ис пи та ни ка уз ра ста 12-14 год. ре ши ло при ме ње ни тест. 
На овом ај те му, нај ло ши је ре зул та те по ка за ли су ис пи та ни ци ко ји се 
на ла зе у гру пи од 10 до 12 год. Са по ра стом ка лен дар ског уз ра ста уоча-
ва се по раст бро ја уче ни ка ко ји са успе хом зам те и за пи су ју 4 из ре че-
на бро ја. Скла ди ште ње у рад ној ме мо ри ји пет сло ва или бро ја оче ку је 
се код сед мо го ди шње де це ма сов не по пу ла ци је. На ша нај мла ђа де ца 
(8-10 год.) пам те и пи шу пет бро је ва у про цен ту од 25,80%. Са мо три 
ис пи та ни ка сле де ће уз раст не гру пе успе ва да ре ши овај ај тем. Про це-
нат успе шних ра сте на сле де ћим ка лен дар ским уз ра сти ма (41,93% и 

УЗРАСТ
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51,61%). Пи ше и пам ти шест бро ја 6,45% нај мла ђе де це на шег узор-
ка. Код 12,90% ис пи та ни ка уз ра ста 10-12 год. ре ги стро ван је успех на 
овом ај те му. Сле де ће две гру пе ис пи та ни ка по ка зу ју исти про це нат 
успе шно сти (31,25%). Се дам бро ја ва не успе ва да за пам ти ни је дан ис-
пи та ни ка нај ни жег уз ра ста, док са мо 6,45% уче ни ка ко ји су на уз ра сту 
10-12 год. успе шно ре ша ва овај ај тем. Нај ста ри ји ис пи та ни ци су успе-
шни у про цен ту од 12,90%, док су за ни јан су бо ље ре зул та те по ка за ли 
ис пи та ни ци из гру пе 12-14 год. Њих 16,12% је ус пе ло да ре ши тест. У 
ни зу од три бро ја тач но еви ден ти ра ња ме ста јед ног бро ја са успе хом 
је ре ши ло 16,12% нај мла ђих ис пи та ни ка. Не што бо ље ре зул та те ре ги-
стро ва ли смо на сле де ћој уз раст ној гру пи (22,58%). Гру па уз ра ста 12-
14 год. успе шна је у про цен ту од 31,25%, док су нај ста ри ји ис пи та ни-
ци по ка за ли не што ло ши је ре зул та те (29,03%). У ни зу од че ти ри бро ја 
до би ли смо ло ши је ре зул та те. Нај бо ље ре зул та те су по сти гли уче ни ци 
уз ра ста 12-14 го ди на, за тим нај ста ри ји ис пи та ни ци 9,67%. Са мо два 
нај мла ђа ис пи та ни ка је успе шно на овом ај те му и 3,22% ус пи та ни ка 
уз ра ста 10-12 го ди на. По је дан ис пи та ник (3,22%) из нај мла ђе и нај-
ста ри је уз раст не гру пе успе ва да ре ши сле де ћи ај тем. У гру пи 12-14 
год. про це нат од 12,90% го во ри о успе шно сти ове гру пе де це. У гру-
пи де це од 10-12 год. не ма ис пи та ни ка ко ји успе ва ју да иден ти фи ку ју 
ме сто бро ју у ни зу од пет ци фа ра. Сле де ћи ај тем ре ша ва 3,22% ис пу-
та ни ка пр ве две уз раст не гру пе, док је про це нат не што бо љи на ка лен-
дар ском уз ра сту 12-14 год. (12,90%). Нај ста ри ји ис пи та ни ци успе шни 
су у про цен ту од 9,67%. У ни зу од се дам бро је ва тач но ме сто ци фри, 
ре ги стру је по је дан ис пи та ник из гру пе нај ста ри ји и нај мла ђих. Ни ја-
дан ис пи та ни ка из уз раст не гру пе 10-12 год. и 9,67% ис пи та ни ка ко ји 
су на уз ра сту 12-14 го ди на. Три ре чи пам ти и пи ше 12,90% нај мла ђе 
де це. Сле де ћа уз раст на гру па успе шна је у про цен ту од 22,58%. Не што 
ма ње од 40% ис пи та ни ка уз ра ста 12-14 год. је успе шно на овом ај те му. 
Док је ви ше од по ло ви не (51,61%) успе шно де це ко ја су у нај ста ри јој 
ка лен дар ској гру пи. Нај мла ђи ис пи та ни ци у про цен ту од 6,45% пам-
те и пи шу че ти ри ре чи. Исти про це нат успе шно сти за бе ле же не су код 
сле де ће две уз раст не гру пе (19,35%), док су нај ста ри ји ис пи та ни ци по-
ка за ли нај бо ље ре зул та те на овом ај те му (29,03%). Са уз ра стом ра сте 
број тач но за пам ће них и за пи са них пет ре чи. Са мо је дан ис пи та ник из 
гру пе 12-14 год. успе ва да за пам ти и за пи ше низ од шест ре чи. У оста-
лим уз раст ним гру па ма ни је дан уче ник ни је са успе хом ре шио овај 
ај тем. Ни је дан уче ник с ЛИО ни је ус пео да за пам ти и за пи ше низ од 
осам ре чи.
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Табела 2 – Резултати ајтем анализе процене аудитивне меморије  
код деце с ЛИО у односу на келандарски узраст 

К а л е н д а р с к и у з р а с т

А ј т е м и
8-9,11 10-11,11 12-13,11 14-16

N % N N N % N %

записује 3 broja 26 83,87 22 70,96 29 93,54 30 96,77

записује 4 broja 8 25,80 16 51,61 21 67,74 28 90,32

записује 5 brojа 5 16,12 3 9,67 13 41,93 16 51,61

записује 6 броја 2 6,45 4 12,90 10 31,25 10 31,25

записује 7 броја 0 0 2 6,45 5 16,12 4 12,90

низ од 3 броја* 5 16,12 7 22,58 10 31,25 9 29,03

низ од 4 бр. 7* 2 6,45 1 3,22 5 16,12 3 9,67

низ од 5 бр. 8* 1 3,22 0 0 4 12,90 1 3,22

низ од 6 бр. 9* 1 3,22 1 3,22 4 12,90 3 9,67

низ од 7 бр. 10* 1 3,22 0 0 3 9,67 1 3,22

записује 3 речи 4 12,90 7 22,58 12 38,70 16 51,61

записује 4 речи 2 6,45 6 19,35 6 19,35 9 29,03

записуја 5 речи 1 3,22 2 6,45 3 9,67 5 16,12

записује 6 речи 0 0 0 0 1 3,22 0 0

записује 8 речи 0 0 0 0 0 0 0 0

*очекује се препознавање броја и његово место (6 ајтем-први број; 7-ајтем-трећи; 8- други број; 
9-ајтем четврти број; 10 ајтем други број у низу) 

Табела 3 – Разлике у постигнућу група на примењеном тесту  
аудитивног памћења 

збир DF AS F p

Ауд пам између група
 унутар група

239,831
1233,355

3
120

79,944
10,278 7,778 0,000

Уку пан број тач но упам ће них ре чи и бро је ва као по ка за те љи рад не 
ме мо ри је ви со ко зна чај но се раз ли ку ју из ме ђу гру па де це раз ли чи тог 
ка лен дар ског уз ра ста (p < 0.01). 
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ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Мо гућ ност пам ће ња и ре про ду ко ва ња ауди тив ног са др жа ја про це-
ње на је кроз упам ћи ва ње ре чи и бро је ва као и од ре ђи ва ње њи хо вог ме-
ста у ни зу. По ра стом ка лен дар ског уз ра ста ра сте број тач но упам ће них 
ре чи и нај ста ри ји уче ни ци по сти жу нај ве ћи скор. Про сеч на по стиг ну ћа 
при ка за на у та бе ли бр. 1 го во ре да нај мла ђи уче ни ци пам те две, не што 
ста ри ји (10-12 год) три ре чи, док нај ста ри ја гру па де це успе ва у про се-
ку да за пам ти пет ре чи. Гра фич ки при каз, у ко ме су де таљ ни је опи са ни 
ре зул та ти, ука зу је да де ца уз ра ста 12-13 год. има ју нај ви ше тач них од го-
во ра, за тим да успех око 13-14 год. ла га но опа да, да би број тач но упам-
ће них ре чи и бро је ва био нај ве ћи у нај ста ри јој уз раст ној ка те го ри ји де-
це. Уку пан број тач но упам ће них ре чи и бро је ва као по ка за те љи рад не 
ме мо ри је ви со ко зна чај но се раз ли ку ју из ме ђу гру па де це раз ли чи тог 
ка лен дар ског уз ра ста (p < 0,01). 

Ре зул та ти ај тем ана ли зе су ге ри шу да де ца на шег узор ка са ве ли ким 
успе хом пам те и пи шу три бро ја ко ја чу ју, док че ти ри бро ја у ви со ком 
про цен ту успе ва да упам ти са мо нај ста ри ја гру па ис пи та ни ка. Од укуп-
но 31 ис пи та ни ка нај мла ђег школ ског уз ра ста пе то ро је ус пе ло да пре-
по зна про чи та ни број из ни за од три бро ја, док су из у зет но ло ши ре зул-
та ти по стиг ну ти при пре по зна ва њу од ре ђе ног бро ја уко ли ко је број ни 
низ ве ћи од три. Са мо че ти ри ис пи та ни ка овог уз ра ста успе ва да за пам-
ти и за пи ше три ре чи док низ од ви ше ре чи ни је са вла дан. Си ту а ци ја је 
слич на и на оста лим уз раст ним ни во и ма што нас на во ди на за кљу чак 
да де ца с ЛИО у свом рад ном ауди тив ном пам ће њу успе ва ју да за пам те 
три до че ти ри бро ја ко ја чу ју, док је ја ко ма ли број њих успе шан уко ли ко 
је за да так ауди тив не ме мо ри је не што сло же ни ји. Де ца с ЛИО са ве ћим 
успе хом пам те и пи шу бро је ве у од но су на ре чи ко је чу ју. Овај по да так 
се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да је ма ње вре ме на по треб но за пи са ње 
бро је ва не го ре чи. У од но су на ра спон ци фа ра и ра спон ре чи, са по ве-
ћа њем бро ја ци фа ра од но сно ре чи бо ље се пам те ци фре због пре оп те-
ре ће но сти сти му лу си ма. Ове осо бе због то га има ју те шко ће са об ра дом 
сло же них сти му лу са. Ме ђу тим, уко ли ко се бо ље пам те ре чи у од но су на 
ци фре зна чи да је до шло до па да па жње у то ку за дат ка по на вља ња ци фа-
ра или не мо ти ви са но сти (Па вло вић, 1999). 

Спо соб ност де ко ди ра ња ре чи је ма ње ви ше по зна та област код де це 
ко ја по ка зу ју те шко ће уче ња, ме ђу тим, ис тра жи ва ња све ви ше ука зу ју 
на чи ње ни цу да и бр зи на де ко ди ра ња игра ве о ма ва жну уло гу. Ре зул та-
ти су по ка за ли да је бр зи на де ко ди ра ња дру га чи ја код до брих и ло ших 
чи та ча. Де ца ко ја по ка зу ју про бле ме усва ја ња школ ских зна ња по ка зу ју 
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и сла би ја по стиг ну ћа при име но ва њу ре чи исто као и при име но ва њу 
сло ва и бро је ва (Jos hi, 1999; Aaron, et al., 1999).

Ло ше ре зул та те на за да ци ма рад не ме мо ри је де це на шег уз ра ста 
мо же мо са гле да ти кроз не а де кват но ко ри шће ње стра те ги ја упам ћи ва-
ња и сла бе вољ не па жње уко ли ко су сти му лу си пре зен то ва ни ауди тив-
ним пу тем. Овај по да так у на став ном про це су зна чи да је по лу сат но 
усме но пре да ва ње на став ни ка при лич но не ко ри сна пре зен та ци ја но вог 
гра ди ва. Уко ли ко је вер бал но из ла га ње нео п ход но он да се мо ра из ра-
жај ним то ном са па у за ма из ла га ти део по део на став ног гра ди ва, док je 
сни мље ни ма те ри јал још ефи ка сни ји. Вер бал ни ме тод из ла га ња иако 
нај за сту пље ни ји не би ни ка да тре бао да се при ме њу је са мо стал но у 
ра ду де це с ЛИО. Мно ги ис тра жи ва чи ко ји су се ба ви ли про це ном мне-
мо тех нич ких стра те ги ја код осо ба с ЛИО ука зу ју на те шко ће њи хо вог 
ко ри шће ња али срж про блем још увек ни је ра све тљен. По у зда но се зна 
да се де фи цит ме мо ри са ња мо же при пи са ти би ло ко јој мне мо тех нич-
кој фа зи, и да је сла ба рад на ме мо ри ја иза зва на де фи ци том ста те ги ја 
као што су по на вља ње, ор га ни за ци ја и асо ци ја ци ја. Дру га ис тра жи ва ња 
су по ка за ла да спон та но ко ри шће ње мне мо тех нич ких стра те ги ја код 
ИО по ка зу је зна чај но опа да ње у крат ко трај ном пам ће њу (Yalon-Cha-
mo vitz, Ja rus, 2000). 
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AUDITIVE MEMORY OF CHILDREN wITH MILD  
INTELLECTUAL DISABILITY
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In this paper are represented results of abilities of short term auditive 
memory of children with mild intellectual disability. This researche is 
done in Belgrades elementery schools for children with mild intellectual 
disability. The sample includes 124 participants, both genders, age:8-16, 
with no neurological, psychiatric and combined disturbances. we used 
Akaida test –developmental abilities – VIII subtest – Auditive memory for 
estimation of auditive memory. Results of the research show that children 
with mild intellectual disability have difficulties in the domain of auditive 
memory. 
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