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Апстракт 
Породице са глувим и наглувим дететом се у многим аспектима разликују од 
других породица. У овим породицама тражење подршке је највише коришћена 
стратегија превладавања стресних ситуација.
Због оштећења слуха и измењеног начина комуницирања са околином, глува и на-
глува деца развијају се под неповољнијим условима него деца која чују. Велики број 
глуве и наглуве деце предшколског узраста има специфичне проблеме на плану 
комуникације и интеракције. Примерена и ефикасна рана комуникација без обзира 
на ком се језику одвија (знаковном или говорном), заједно са прихватањем дете-
та и његовог оштећења основа су успешног развоја личности детета.
Већи број истраживања, указује да су породици глуве и наглуве деце, потребни 
различити облици социјалне подршке: психолошка, финансијска, информацијска, 
духовна и едукативна подршка. Родитељима је неопходна подршка друштвене 
заједнице; здравственог, образовног и система социјалне заштите. Породицу је по-
требно едуковати о оштећењу слуха, последицама, моделима амплификације, раз-
личитим начинима комуникације, васпитању и образовању глуве и наглуве деце. 
Веома је важна адекватна едукативна подршка породици глуве и наглуве деце 
предшколског узраста.Неоходно је организовати различите програме подршке, 
побољшати комуникацију у оквиру породице, као и сарадњу породице и стручњака 
разних специјалности који учествују у рехабилитацији и едукацији глуве и наглу-
ве деце предшколског узраста.
Кључне речи: едукативна подршка, породица, предшколски узраст, глува и наглува 
деца

УВОД

Различите су потребе за подршком 
породица глуве и наглуве деце предш-
колског узраста, укључујући и велику 
потребу родитеља за добијањем разновр-
сних информација у вези са третманима, 
образовним и комуникацијским опцијама 
које су доступне за њихову децу (Jamieson, 

Zaidman-Zait, & Poon, 2011); на потребу за 
добијањем социјалне подршке и учество-
вање у родитељским мрежама (Jackson, 
Traub & Turnbull, 2008); на неопходност 
успостављања међусобног и колаборати-
вног партнерства са стручњацима (Ingber 
& Dromi, 2009); као и на сталну потребу ро-
дитеља за приступ породицама са сличним 
искуствима (Poon & Zaidman-Zait, 2014).
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ПОДРШКА ПОРОДИЦИ ГЛУВЕ И 
НАГЛУВЕ ДЕЦЕ ИЗ ОБРАЗОВНОГ 

СИСТЕМА

За глуву и наглуву децу предшколског 
узраста, период раног детињства је период 
када је потребно обезбедити рану интер-
венцију, у смислу детекције проблема, али 
и стимулације и интервенције у циљу досе-
зања пуних потенцијала детета. Иако је овај 
узраст изузетно важан, чини се да глува и 
наглува деца и њихове породице у том пе-
риоду често нису довољно видљиви и пре-
познати од стране система као корисници 
којима је потребна подршка у развоју роди-
тељске улоге. На тај начин често подршка 
изостаје, а изостанак стимулације на раном 
узрасту детета много теже се надокнађује 
на каснијим узрастима. Укључивање деце у 
систем образовања на најранијем узрасту, 
не само што чини породицу и дете видљи-
вом систему, него и обезбеђује подршку 
(Vandekerckhove et al., 2013).

Добити родитеља и породица од укљу-
чивања глуве и наглуве деце у систем ра-
ног образовања могу бити вишеструке. 
Оне се тичу могућности активног учешћа 
родитеља у процесу образовања детета, 
размени искустава, могућности подршке 
и стимулације за дете. Адекватно при-
премљена, образовна инклузија омо-
гућује континуитет социјалне партици-
пације породице, превенцију осећања изо-
лованости и континуитет доживљаја при-
хваћености и припадања заједници у којој 
породица живи, а дете расте и развија се. 
Добра сарадња образовних установа са по-
родицама, доноси бројне позитивне исхо-
де, као што су боља комуникација са вас-
питачем, сензитивније реаговање и бри-
га о детету (Owen, Ware, & Barfoot, 2000), 
смањење стреса (Mitchell & Hauser-Cram, 
2008), пораст самопоуздања и самопо-
штовања; мање проблема у понашању. У 

пракси, идеја о сарадњи са родитељима 
често се сведе на присуство родитеља 
редовним родитељским састанцима и по-
времене заједничке активности са роди-
тељима у вртићу. 

Образовни систем се препознаје као 
вредан ресурс у пружању континуиране, 
лако доступне подршке како детету, тако 
и породици. Укључивање деце у систем 
раног образовања сматра се једним од ва-
жних услова за идентификацију деце под 
ризиком и за рану интервенцију (Sretenov, 
2008). Значај вртића за породице глуве и 
наглуве деце у развоју огледа се у пружању 
стимулативног окружења за дете, као и у 
јачању родитељских капацитета за адек-
ватну бригу о детету. Пружање подршке 
родитељима глуве и наглуве деце предш-
колског узраста у вртићима регулисано 
је документима и прописима који уређују 
овај ниво образовања и може да подразу-
мева, између осталог, различите видове 
групних и индивидуалних активности 
усмерених на едукацију и саветовање и 
подизање васпитних компетенција поро-
дице (Mihić i Rajić, 2015).

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ ГЛУВЕ И 
НАГЛУВЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА

Рођењем глувог или наглувог детета, 
родитељи се суочавају с појачаним захте-
вима и изазовима које доноси нова жи-
вотна ситуација, а који захтевају додатни 
ангажман мајке и оца, као и проналажење 
адекватних услуга за подстицање развоја 
детета (Leutar, Ogresta, & Milić Babić, 2008). 
Пред родитељима је изазов да свакодневне 
породичне интеракције, догађаје и обавезе 
прилагоде дететовим потребама баланси-
рајући између родитељске, радне и парт-
нерске улоге. Оснаживање родитељског 
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самопоуздања и компетенција кроз проце-
се едукације и саветовања један је од на-
чина на који се дететова добробит оства-
рује, јер родитељи који имају више знања 
и вештина, боље могу подстицати раст и 
развој свог детета. Оно што родитељима 
може олакшати процес адаптације су от-
ворени разговори и консултовање са чла-
новима породице, пријатељима, стручња-
цима, и интензивна и континуирана 
едукативна подршка и саветодавни рад 
(Heiman, 2002).

Код мале глуве деце појављује се про-
блем идентификације са родитељима 
неоштећеног слуха. Нека истраживања 
указују да је за дететов емоционални, со-
цијални, па и интелектуални развој повољ-
није одрастање уз глуве родитеље. Поред 
раног коришћења знаковне комуникације 
у таквој породичној ситуацији повољнија 
је и емоционална клима, пре свега због 
лакшег прихватања детета и разумевања 
његових проблема и због лакшег емоцио-
налног комуницирања (Драгојевић, 2007). 
Стрес се манифестује у области комуника-
ције када родитељи нису у могућности да 
комуницирају путем знаковног језика и/
или дете није у могућности да комуници-
ра орално (Pipp-Siegel, Sedei, & Ioshinaga-
Itano, 2002; Zaidman-Zait, 2008).

Око 90% глуве деце рођено је у поро-
дицама са оба чујућа родитеља, 7% има 
једног глувог родитеља, а само 3% има 
оба глува родитеља. Већина чујућих ро-
дитеља глуве деце не познаје или слабо 
познаје знаковни језик, што има значај-
не импликације на развој глувог детета 
(Mitchell & Karchmer, 2004). Језик утиче 
на друштвени развој и афективне одно-
се, блискост породице и њених члано-
ва. Чујући родитељи и глува деца која су 
двојезична у говорном и знаковном јези-
ку, граде квалитетније односе у својим 

породицама (Calderon & Greenberg, 2011; 
Humphries et al., 2017). 

Веома је важно родитеље глуве и наг-
луве деце информисати о посебним стра-
тегијама за визуелну комуникацију коју 
користе глуве мајке у интеракцији са 
својом глувом децом и на тај начин и омо-
гућавају визуелни унос језичких података. 
Чујући родитељи могу учинити у почетку 
много, ако изграде сопствену свест о томе 
шта значи комуницирати визуелно, и да 
почну да комуницирају само са неколико 
знакова који су део њихове свакодневне 
интеракције (Ковачевић, 2013).

У предшколском периоду, важан зада-
так стручњака након откривања глувоће 
код детета је пружање емоционалне и 
едукативне подршке породици. Важан део 
подршке породици представља опсерва-
ција, израда породичног плана и процена 
дететовог напретка. На основу резултата 
процене врши се избор предшколског про-
грама у који ће се дете укључити (Bradarić-
Jončić i Kolarić, 2012). Родитељима је по-
требно да се увере да је језик којим дете 
говори код куће (први језик) адекватно 
развијен пре него што се почну бринути о 
напретку другог језика. На предшколском 
узрасту, задатак вртића је омогућити деци 
да наставе да усвајају језик која су поче-
ла да усвајају у породици (знаковни или 
говорни), а најбоље ће га усвојити кроз 
интеракције са другим флуентним говор-
ницима – одраслима и децом (Ковачевић и 
Ђоковић, 2018; Ковачевић, 2019).

ЕДУКАТИВНО САВЕТОВАЊЕ 
ПОРОДИЦА ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ ДЕЦЕ

Едукативни тип саветовања се односи 
на пружање информација кроз које ће се 
деца и породице обучити за рад и увежба-
вање одређених вештина и способности у 
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кућним условима. Методолошки захтеви 
процеса рехабилитације и едукације на-
мећу потребу за дуготрајним и контину-
ираним увежбавањем како би се постигао 
максимални ефекат у раду. То изискује, по-
ред рада са дефектологом, додатни рад и 
са члановима породице. Да би се обезбедио 
квалитетан рад у кућним условима сурдо-
лог мора обезбедити едукативно савето-
вање које подразумева обуку породице о 
начинима продуженог ре/хабилитацијског 
рада у кућним условима. Обука се изводи 
како би се стекла знања о: врстама и обли-
цима активности који се спроводе прили-
ком вежбања у кућним условима, методама 
и техникама, препорученим приступима 
у раду, а када су у питању родитељи глуве 
и наглуве деце поред свега наведеног до-
бијају и додатне едукативне савете о раду 
који мора бити усклађен са узрастом детета 
(Ђоковић, Остојић и Ковачевић, 2011). 

У едукативном саветовању дефекто-
лог велику помоћ може добити од публи-
кација које су написане управо са циљем 
едукације родитеља о процесу рада са 
глувом и наглувом децом предшколског 
узраста. Један од најбољих светских про-
грама и пратећих публикација за едука-
цију родитеља глуве и наглуве деце је 
настао на клиници Џон Трејси (John Tracy) 
у Америци. Програми и публикације су 
намењене деци предшколског узраста, а 
области које су обухваћене су: слушање, 
изградња језика, развијање говора и 
уживање у учењу. Такође, ови програми 
родитељима нуде сарадњу са искусним 
едукаторима и а могућ је и индивидуа-
лизован приступ у склопу различитих 
програма учења. Последњих година и у 
Србији почињу да се отварају организа-
ције које се баве едукацијом и пружањем 
подршке породицама деце са сметњама и 
поремећајима.

Осим едукативног саветовања, које 
се односи на обуку родитеља о начинима 
рада са глувом и наглувом децом , неоп-
ходно је родитеље саветовати и о дидак-
тичким играчкама, играма, материјали-
ма, сликовницама које ће користити у том 
процесу. Веома је корисно да дефектолог 
унапред има припремљене листе и при-
мере ових дидактичких помагала која су 
класификована према узрасту.

ЗАКЉУЧАК

Породици глуве и наглуве деце је не-
опходна подршка друштвене заједнице; 
здравственог, образовног и система со-
цијалне заштите. Једна од компоненти 
квалитетне подршке је свест стручња-
ка да не треба свим родитељима иста 
подршка. Некима је потребна емоционал-
на подршка, некима су потребне инфор-
мације, неки желе техничка помагала. 
Појединим родитељима је потребна обука 
у учењу знаковног језика и упознавање 
са културом глувих. Родитељима ће бити 
потребни сви аспекти подршке, али у раз-
личито време и из различитих извора. 
Неопходан је континуиран и систематски 
рад са родитељима, у виду индивидуал-
них или групних саветовања. Као и реали-
зација сурдолошког саветовања које може 
бити: информативно, едукативно и кри-
зно. Родитељима и члановима шире поро-
дице неопходно је обезбедити у сарадњи 
са локалном заједницом, адекватне про-
граме подршке.
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EDUCATIONAL SUPPORT TO FAMILIES 
OF DEAF AND HARD OF HEARING 

PRESCHOOL CHILDREN
Tamara KOVAČEVIĆ, Sanja ĐOKOVIĆ
University of Belgrade – Faculty of Special 

Education and Rehabilitation

Abstract 

Families with a deaf or hard of hearing child 
are different from other families in many 
respects. In these families, seeking support 
is the most used strategy for overcoming 
stressful situations.

Due to hearing impairments and a changed 
way of communicating with the environment, 
deaf and hard of hearing children of preschool 
age develop under more unfavorable 
conditions than normal hearing children. 
A large number of deaf and hard of hearing 
children of preschool age have specific 
problems in the fields of communication and 
interaction. Appropriate and efficient early 
communication, no matter in what language 
(sign language or spoken language), together 
with the acceptance of the child and its 
impairment, are the basis for successful 
development of the child’s personality.
A large number of studies, indicate that 
families of deaf and hard of hearing children 
are in need of various forms of social support: 
psychological, financial, informational, 
spiritual and educational support. The 
support of the community – of the health, 
education and social protection systems is 
necessary to the parents. The family needs 
to be educated on hearing impairment, its 
consequences, amplification models, different 
ways of communicating with, upbringing and 
educating deaf and hard of hearing children.
Providing adequate educational support 
to the families of deaf and hard of hearing 
preschool children is very important. It 
is necessary to organize various support 
programs, to improve communication within 
the family as well as the cooperation of 
families and experts of various specialties 
involved in the rehabilitation and education 
of deaf and hard of hearing preschool 
children.

Key words: educational support, family, 
preschool age, deaf and hard of hearing 
children
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