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Пер цеп ци ја го вор ног сиг на ла предствља из у зет но сло жен про цес, ко ји се 
од ви ја од тран сфор ма ци је аку стич ких ин фор ма ци ја ко је слу ша лац при ма 
пу тем слу шног ме ха ни зма до пси хо ло шке об ра де од ре ђе них лин гви стич ких 
пој мо ва. Раз у ме ва ње го во ра мо же би ти на ру ше но уко ли ко пре по зна ва ње од но-
са из ме ђу ка рак те ри сти ка аку стич ког сиг на ла и фо нет ских сег ме на та ни је 
пра вил но или уко ли ко по сто је смет ње у упо тре би фо но ло шких, лек сич ких, 
син так сич ких и се ман тич ких пра ви ла од ре ђе ног је зи ка. Да кле, очу ва ност 
чу ла и ме ха ни за ма пре но са ин фор ма ци ја до ви ших струк ту ра, по зна ва ње од-
ре ђе них је зич ких пра ви ла, као и очу ва ност мен тал них про це са по пут па жње 
и пам ће ња ди рект но ути чу на спо соб ност раз у ме ва ња го во ра.

Циљ овог ис тра жи ва ња је био да се ис пи та спо соб ност раз у ме ва ња је зи-
ка код де це са раз вој ним го вор но-је зич ким по ре ме ћа јем ко ја има ју про ме не 
елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти.Узо рак ис пи та ни ка је чи ни ло 30-оро 
де це, уз ра ста од 4 до 7 го ди на, са раз вој ним го вор но-је зич ким по ре ме ћа јем, 
а ко ја су на осно ву на ла за ЕЕГ-а би ла по де ље на на екс пе ри мен тал ну и кон-
трол ну гру пу.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да де ца са раз вој ним го вор но-је зич ким 
по ре ме ћа јем и са про ме на ма елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти има ју 
сла би ју спо соб ност раз у ме ва ња је зи ка од де це са раз вој ним го вор но-је зич ким 
по ре ме ћа јем и без про ме на елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти. Ре зул та-
ти ука зу ју и на по да так да су де вој чи це успе шни је од де ча ка у овој спо соб-
но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: раз вој ни го вор но-је зич ки по ре ме ћај, раз у ме ва ње је зи ка, 
про ме не елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти 
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Пер цеп ци ја го вор ног сиг на ла под ра зу ме ва пре по зна ва ње и раз у ме-
ва ње го вор не по ру ке. Го вор се у по чет ку пер ци пи ра гло бал но, као це ло-
вит ути сак. Уз ра стом ја ча ори јен та ци ја де чи је аку стич ке па жње пре ма 
са др жи ни са го вор ни ко вог из ла га ња. Пер цеп ци ја и дис кри ми на ци ја се 
пре пли ћу од са мог по чет ка раз во ја (Пу ни шић и сар., 2007). 

По сто ји раз ли ка из ме ђу по ре ме ћа ја је зич ке про дук ци је и по ре ме-
ћа ја је зич ке ре цеп ци је. Про дук ци ја у ве зи са чи та вим ни зом не у ро ло-
шких, фи зи о ло шких и ана том ских про це ду ра по треб них за ен ко ди ра ње 
је зич ке по ру ке и ње ну при пре му за тран сми си ју. Би ло ка кав пре кид у 
овом ко му ни ка тив ном лан цу има за по сле ди цу „екс пре сив не“ по ре ме-
ћа је. Ре цеп ци ја се до во ди у ве зу с ни зом ана том ских, фи зи о ло шких и 
не у ро ло шких про це ду ра по треб них да се де ко ди ра по ру ка у тре нут ку 
док се при ма, та ко да пре кид у овом ко му ни ка тив ном лан цу до во ди до 
„ре цеп тив них“ по ре ме ћа ја (Го лу бо вић, 2006).

Фор ми ра ње го во ра код де те та и усва ја ње гра ма тич ке струк ту ре ма-
тер њег је зи ка не мо гу ће је без са вла да ва ња гла сов ног си сте ма го во ра. 
Усва ја ње тог си сте ма чи ни осно ву на ко јој по чи ва са вла да ва ње је зи ка 
као основ ног сред ства ко му ни ка ци је, а са сто ји се из два по ве за на про це-
са:Про це са раз во ја пер цеп ци је гла со ва је зи ка – раз вој фо нем ског слу ха 
и про це са из го ва ра ња (Ди мић, 1996).

Кр стић,  и са рад ни ци об ја шња ва ју да не по сто ји стан дард ни сет по-
ја ва пу тем ко јих би смо са си гур но шћу пре по зна ли да де те не раз у ме 
го вор. Уме сто то га, осла ња мо се на ути ске као што су, на при мер, да де-
те из гле да као да не слу ша дру гог, ни је за ин те ре со ва но да му се чи та ју 
при че, не пра ти и не из вр ша ва вер бал не на ло ге, не пра ти ком пли ко ва не 
ре че ни це и слич но. Ове по ја ве, ме ђу тим, осим што мо гу би ти усло вље не 
је зич ким по ре ме ћа ји ма, та ко ђе мо гу би ти и по сле ди ца те шко ћа ко је ни-
су је зич ке при ро де као што је оште ће ње слу ха, па жње, пам ће ња или ви-
зу ел не пер цеп ци је, тј. функ ци ја ко је су нео п ход не за про цес ин тер пре-
ти ра ња не вер бал них аспе ка та ко му ни ка ци је. С об зи ром да раз у ме ва ње 
ути че на раз вој је зич ке екс пре си је, де те са ова квим про бле мом мо же 
до дат но ис по ља ва ти и те шко ће у про дук ци ји ко је би мо гле пре кри ва ти 
ре цеп тив ни де фи цит (Кр стић, 2011).

Код де це са раз вој ном дис фа зи јом по сто ји од ло же на ма ту ра ци ја 
нер вних стру ку ту ра. У том сми слу, за стој или ка шње ње у раз во ју је зи ка 
мо же би ти је дан од по ка за те ља дис функ ци је од ре ђе них обла сти мо зга 
(Ву ко вић и сар., 2008). Упра во ови по да ци скре ћу па жњу на зна чај ност 
ис пи ти ва ња је зич ких функ ци ја у од но су на функ ци о ни са ње цен трал ног 
нер вног си сте ма.У овом ра ду би ће ре чи о то ме ко ли ко је раз ви је на спо-
соб ност раз у ме ва ња је зи ка код де це са раз вој ним го вор но-је зич ким по-
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ре ме ћа јем ко ја има ју про ме не елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти и 
де це са раз вој ним го вор но-је зич ким по ре ме ћа јем без про ме на елек тро-
ен це фа ло граф ских ак тив но сти.

ЕЕГ-ана ли за је по ста ла основ но сред ство за про у ча ва ње функ ци о-
нал них ве за из ме ђу раз ли чи тих де ло ва кор тек са јер пру жа кван ти тав ну 
пред ста ву о фи зи о ло шкој ко ре ла ци ји две ана том ски не за ви сне не у рал-
не обла сти (Rap pels ber ger, 1998)

Ча бар ка па де фи ни ше раз вој ну дис фа зи ју као раз вој ни го вор но-је-
зич ки по ре ме ћај, ко ји усло вља ва по те шко ће у раз у ме ва њу, про дук ци ји 
и ко рект ној упо тре би гра ма тич ких об ли ка ко ји се ма ни фе сту је по ре ме-
ћа јем у фо но ло шкој и син так сич кој струк ту ри, мор фо фо но ло ги ји, ин-
флек тив ној и де ри ва ци о ној мор фо ло ги ји и син те зи је зич ких се квен ци 
(Ча бар ка па и сар., 2005).

Код де це са из ме ње ним ЕЕГ-ом  по сто ји до ми на ци ја не зре лих об ли-
ка асо ци ја тив них од го во ра-син таг мат ских што је у скла ду са го вор но-је-
зич ким по тен ци ја ли ма ис пи ти ва не де це и њи хо вом те шко ћом у са вла-
да ва њу сло же ни јих ни воа го вор но-је зич ких струк ту ра. Ова де ца има ју 
те шко ће у раз у ме ва њу ап стракт них пој мо ва те се као ну жна по сле ди ца 
по ја ви ло ве ли ки број оми си ја и нео ло ги за ма на оне ре чи чи је је зна че ње 
за де цу не по зна то (Ча бар ка па, и сар., 2013). Код ове де це је ка рак те ри-
сти чан ни зак сте пен лек сич ке, син так сич ке зре ло сти и сте пе на раз ви је-
но сти вер бал ног пам ће ња у од но су на де цу са ти пич ним ЕЕГ-ом (Фа тић 
и сар., 2013).

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ра да је да се утвр ди спо соб ност раз у ме ва ња је зи ка код де це са 
по ре ме ћа јем го вор но-је зич ког раз во ја и про ме на ма елек тро ен це фа ло-
граф ских ак тив но сти и ње но по ре ђе ње са спо соб но шћу раз у ме ва ња код 
де це са по ре ме ћа јем го вор но-је зич ког раз во ја и без про ме на елек тро ен-
це фа ло граф ских ак тив но сти.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Узо рак је чи ни ло три де се то ро ис пи та ни ка код ко јих је ди јаг но сти-
ко ван по ре ме ћај го вор но-је зич ког раз во ја, уз ра ста од 4 до 7 го ди на, оба 
по ла. Узо рак је по де љен у две гру пе на осно ву ЕЕГ на ла за. Пр ва гру па 
(екс пе ри мен тал на) об у хва та 15-оро де це (9 де ча ка и 6 де вој чи ца) ко ја 
има ју ди јаг но сти ко ва ну раз вој ну дис фа зи ју и про ме не елек тро ен це фа-
ло граф ских ак тив но сти. Дру га гру па (кон трол на) об у хва та 15-оро де це 
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(9 де ча ка и 6 де вој чи ца) са ди јаг но сти ко ва ном раз вој ном дис фа зи јом и 
уред ним елек тро ен це фа ло граф ским на ла зом. Кри те ри ју ми за укљу чи-
ва ње де це у узо рак би ли су и про сеч на или нат про сеч на ин те ли ген ци ја, 
од су ство оште ће ња слу ха, од су ство те шких мо то рич ких или те ле сних 
оште ће ња и од су ство пси хо тич ног по ре ме ћа ја. пе. Што се ти че ЕЕГ на-
ла за код де це из екс пе ри мен тал не гру пе, мо же мо на ве сти да су углав-
ном би ли исти или слич ни ЕЕГ на ла зи ко ји су са др жа ли за о штре не и 
ви со ко вол ти ра не те та та ла се, спо ре ал фа та ла се, док је бе та ак тив ност 
би ла сни же на или про сеч них вред но сти. Та ко ђе се мо же на ве сти и из ра-
же но при су ство дел та та ла са.

Узо рак су чи ни ли ис пи та ни ци ко ји су па ци јен ти Ин сти ту та за екс-
пе ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра у Бе о гра ду и ко ји се на ла зе 
на ауди о лин гви стич ком трет ма ну. Сви ис пи та ни ци екс пе ри мен тал не и 
кон трол не гру пе иза бра ни су ме то дом слу чај ног из бо ра.

У ис тра жи ва њу је ко ри шће на скра ће на вер зи ја То кен те ста  за ис-
пи ти ва ње спо соб но сти ауди тив ног раз у ме ва ња. Тест се са сто ји из 30 за-
да та ка, фор му ли са них вер бал ним зах те ви ма. За да ци су ран ги ра ни по 
сло же но сти син так сич ких кон струк ци ја. Ис пи та ник има за да так да од 
две раз ли чи те ве ли чи не (ма њи и ве ћи) и пет раз ли чи тих бо ја (пла ва, 
цр ве на, зе ле на, жу та и бе ла) пра во у га о ни ка и кру го ва ко ји се на ла зе на 
сто лу ис пред ње га из вр ши тра же ни на лог. За да ци по чи њу јед но став ним 
на ло зи ма (нпр. „По ка жи ми пла ви пра во у га о ник!“, „По ка жи ми ве ли ки 
цр ве ни круг!“), ко ји се у на ред ним де ло ви ма те ста усло жња ва ју (нпр. 
„По ка жи ми ма ли пла ви пра во у га о ник и ве ли ки зе ле ни круг!“, „Ста ви 
зе ле ни пра во у га о ник да ље од жу тог пра во у га о ни ка!“). Укуп но има пет 
де ло ва ко ји но се од ре ђен број по е на. Сва ки на лог у пр вом де лу ко ји је 
тач но из вр шен но си је дан по ен, у дру гом де лу два по е на, у тре ћем де лу 
три по е на, у че твр том де лу че ти ри по е на и у пе том де лу пет по е на. Та ко 
уку пан скор ко ји се мо же по сти ћи из но си 120. На лог се мо же јед ном по-
но ви ти у пр вом и дру гом де лу те ста ако ис пи та ник по ка зу је по те шко ће 
у ње го вом из вр ша ва њу, али се у оста лим де ло ви ма на ло зи не по на вља ју 
(Ву ко вић, 2011).

На кон за вр ше ног ис пи ти ва ња, при сту пи ло се ана ли зи и об ра ди по-
да та ка у скла ду са по ста вље ним ци ље ви ма ис тра жи ва ња. По да ци су та-
бе лар но и гра фич ки при ка за ни и до дат но об ја шње ни.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Та бе ла 1 при ка зу је по стиг ну ћа екс пе ри мен тал не гру пе (де це са 
раз вој ном дис фа зи јом и про ме на ма елек тро ен це фа ло граф ских ак тив-
но сти) и кон трол не гру пе (де ца са раз вој ном дис фа зи јом без про ме на 
елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти) на сва ком од пет де ло ва скра ће-
не вер зи ји То кен те ста, као и укуп на по стиг ну ћа.

Табела 1

 
I део II део III део IV део V део цео тест

е
к

сп
е
р

и
м

е
н

та
л

н
а
 г

р
у

п
а

д
е
ч

а
ц

и

1 1 4 0 0 0 6
2 3 6 9 0 5 25
3 0 0 0 0 0 3
4 3 6 0 0 0 13
5 3 6 9 8 30 61
6 0 0 0 0 0 6
7 1 4 0 0 0 12
8 3 6 3 0 5 25
9 3 6 0 0 5 23

д
е
во

јч
и

ц
е

1 3 6 9 8 20 47
2 3 4 0 0 0 9
3 3 4 6 0 0 16
4 3 6 9 12 35 69
5 1 0 0 0 0 6
6 3 6 6 0 10 31

укупно 33 64 51 28 110 286

к
о

н
тр

о
л

н
а
 г

р
у

п
а

д
е
ч

а
ц

и

1 3 6 9 0 5 24
2 3 6 0 0 0 11
3 2 4 0 0 10 19
4 3 6 9 8 25 55
5 3 4 3 0 0 15
6 3 6 6 0 10 31
7 3 6 0 0 0 16
8 3 6 0 0 5 22
9 3 6 9 12 45 84

д
е
во

јч
и

ц
е

1 3 6 9 12 25 56
2 3 6 9 0 5 25
3 3 6 9 4 10 35
4 3 6 9 12 50 84
5 3 4 0 0 5 17
6 3 6 9 12 15 51

укупно 44 84 81 60 210 479
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У та бе ли 2 су ми ра ни су ре зул та ти те ста за екс пе ри мен тал ну и кон-
трол ну гру пу и дат про це нат успе шно сти у од но су на мак си мал ни 
мо гу ћи број по е на на те сту.

Табела 2

  I део II део III део IV део V део цео тест

експери- 
ментална  

група

број поена 33 64 51 28 110 286

проценат 
успешности 73,33% 71,11% 37,78% 15,56% 8,15% 15,89%

контролна 
група

број поена 44 84 81 60 210 479

проценат 
успешности 97,78% 93,33% 60,00% 33,33% 15,56% 26,61%

максимални могући  
број поена

45 90 135 180 1350 1800

На Гра фи ко ну бр.1 мо же се ви де ти да су де ца из екс пе ри мен тал не 
гру пе би ла знат но успе шни ја при ли ком из вр ша ва ња вер бал них на ло га 
у окви ру пр ве и дру ге ка те го ри је те ста у од но су на че твр ту и пе ту. У 
Та бе ли бр.1 мо же мо ви де ти да је на из вр ша ва ње на ло га из пр ве две ка-
те го ри је 12-оро ис пи та ни ка до би ло бар не ки по ен у обе ка те го ри је, а 
чак 8-оро од њих мак си мум по е на у обе ка те го ри је. По е не у че твр тој ка-
те го ри ји до би ла су са мо 3 ис пи та ни ка, док је ма ње од по ла ис пи та ни ка 
тач ни је 7-оро, до би ло по е не у пе тој ка те го ри ји, ме ђу тим ни је дан од њих 
ни је до био ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја по е на. У тре ћој ка те го ри ји, 
та ко ђе је 7-оро ис пи та ни ка из вр ши ло пра вил но не ке од на ло га или све. 
Раз лог из ког се пе та ка те го ри ја из јед на чи ла по бро ју ис пи та ни ка ко ји 
су до би ли бар не ки по ен са тре ћом ка те го ри јом и из ког има ве ћи број 
ис пи та ни ка са до би је ним по е ним у од но су на број оних у че твр тој ка те-
го ри ји је тај да се пр ве че ти ри ка те го ри је са сто је од 3 на ло га, док пе ту 
са чи ња ва чак 18. Де ца ко ја су до би ла по е не у пе том де лу углав ном су 
успе ва ла да из вр ше на ло ге ко ји су кра ћи нпр. „По диг ни све пра во у га о-
ни ке осим жу тог», или на лог „До дир ни пла ви круг или цр ве ни ква драт» 
ко ји је под ра зу ме вао ис кљу чи ва ње јед ног де ла на ло га по мо ћу ве зни ка 
ИЛИ, па је де те ту би ло лак ше да за пам ти пр ви или дру ги део на ло га и 
из вр ши га. Гле да ју ћи про сеч не вред но сти у  про цен ти ма на Гра фи ко ну 
бр.1, ја сно се ви ди да је по стиг ну ће у пр вом и дру гом де лу  из у зет но бо-
ље са  73,33% и 71,11% пра вил но из вр ше них на ло га, у од но су на че твр ти 
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и пе ти део са 15,56% и 8,15% тач но из вр ше них вер бал них на ло га. Тре ћа 
ка те го ри ја се, ка ко се и оче ки ва ло, на ла зи у сре ди ни по бро ју тач но из-
вр ше них за да тих на ло га са вред но шћу од 37,78%. 

Гра фи кон 1

Слич на раз ли ка у успе шно сти из ме ђу те жих и лак ших за да та ка при-
сут на је и код кон трол не гру пе, што се мо же ви де ти на Гра фи ко ну бр.2. 
То ком те сти ра ња, код обе гру пе се мо гло при ме ти ти да је до ста де ца 
при ли ком из вр ша ва ња не ких сло же ни јих на ло га углав ном успе ва ла да 
ура ди са мо пр ви или дру ги део на ло га. Ова по ја ва мо же би ти усло вље-
на де фи ци ти ма крат ко трај не вер бал не ме мо ри је код де це са раз вој ном 
дис фа зи јом.
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Гра фи кон 2

На Гра фи ко ну бр.3 при ка за не су про сеч не вред но сти укуп ног по-
стиг ну ћа екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе на скра ће ној вер зи ји То-
кен те ста. Екс пе ри мен тал на гру па има ни жи про сеч ни ре зул тат на те сту 
од кон трол не гру пе. Про сеч ни ре зул тат екс пе ри мен тал не гру пе из но си 
15,89%, а кон трол не гру пе 26,61%. Мо же се при ме ти ти да су и јед на и 
дру га гру па би ле до ста ло ше у по стиг ну ћи ма на овом те сту, што се и оче-
ки ва ло с об зи ром на чи ње ни цу да де ца са раз вој ном дис фа зи јом има ју 
спе ци фич не је зич ке смет ње. Код ове де це се ја вља ју и ло ши ја по стиг ну-
ћа на те сто ви ма раз ви је но сти лек си ко на (Ми ло ше вић, Ву ко вић, 2011).

Има ју ћи у ви ду да је те ма овог ис тра жи ва ња спо соб ност раз у ме ва-
ња је зи ка, у узор ку се на ла зи ло са мо ше сто ро де це (по три у обе гру пе) 
са ре цеп тив ним ти пом раз вој не дис фа зи је, док су оста так чи ни ла де ца 
са екс пре сив ним ти пом раз вој не дис фа зи је. Као што се мо гло прет по-
ста ви ти, по стиг ну ће на те сту је код де це са ре цеп тив ним ти пом би ло 
ло ши је од по стиг ну ћа де це са екс пре сив ним ти пом раз вој не дис фа зи је, 
у обе ис пи ти ва не гру пе. У екс пе ри мен тал ној гру пи, 2 од 3 ис пи та ни ка 
са ре цеп тив ним ти пом ни су има ла за бе ле жен ни је дан по ен, док је тре ћи  
до био 1 по ен. У кон трол ној гру пи је си ту а ци ја ма ло бо ља, па та ко 2 ис-
пи та ни ка има ју по 9 по е на, а  тре ћи 10 по е на.
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Гра фи кон 3

Иако је по стиг ну ће це ле екс пе ри мен тал не гру пе ло ши је у од но су на 
кон трол ну гру пу, ин ди ви ду ал не ва ри ја ци је у обе гру пе су би ле из ра зи те. 
Раз ло зи за ово мо гу се тра жи ти у за ви сно сти пер фор ман се од уз ра ста, 
те жи ни по ре ме ћа ја, као и ду жи ни ло го пед ског трет ма на.

Де вој чи це има ју бо ље по стиг ну ће на те сту у од но су на де ча ке, ка ко 
у екс пе ри мен тал ној та ко и у кон трол ној гру пи, што се мо же ви де ти на 
Гра фи ко ну бр.4. Де вој чи це у екс пе ри мен тал ној гру пи су има ле про сеч-
ни ре зул тат од 25,65%, а де ча ци 16,11%. У кон трол ној гру пи де вој чи це 
су има ле про сеч ни ре зул тат од 37,22%, док је код де ча ка та вред ност 
из но си ла 24,72%. Раз ли ке у успе шно сти раз у ме ва ња мо гу се об ја сни ти 
бр жим са зре ва њем функ ци ја од го вор них за го вор и је зик код де воч ји ца. 
Мно ге сту ди је ука зу ју на то да де вој чи це пред ња че у од но су на де ча ке 
ка да је у пи та њу ра на фа за го вор но-је зич ког раз во ја, а да се са од ра ста-
њем де це пол не раз ли ке по сте пе но гу бе. Сто га до би је ни по да ци о по сто-
ја њу пол них раз ли ка у обе гру пе ис пи та ни ка ни су из не на ђу ју ћи.

Да ља ис тра жи ва ња у овој обла сти сва ка ко би до при не ла ја сни јој 
сли ци од но са спо соб но сти раз у ме ва ња је зи ка и про ме на у ЕЕГ ак тив но-
сти ма код де це са је зич ким по ре ме ћа ји ма. 
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Графикон 4

ЗАКЉУЧЦИ

Има ју ћи у ви ду да је узо рак ис тра жи ва ња ре ла тив но ма ли, не би 
тре ба ло ге не ра ли зо ва ти за кључ ке о спо соб но сти раз у ме ва ња је зи ка код 
де це са про ме на ма елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти. Оно што по-
да ци овог ис тра жи ва ња по ка зу ју је сте да ова де ца има ју ни ска по стиг ну-
ћа на скра ће ној вер зи ји То кен те ста и да су мно го успе шни ја у из вр ша-
ва њу јед но став ни јих вер бал них на ло га не го у из вр ша ва њу сло же ни јих 
на ло га.  Ком па ра ци јом де це са раз вој ном дис фа зи јом и про ме на ма ЕЕГ 
ак тив но сти и де це са раз вој ном дис фа зи јом ко ја не ма ју про ме не ЕЕГ 
ак тив но сти по ка за но је да су де ца са про ме на ма ЕЕГ-а има ла ло ши ју 
спо соб ност раз у ме ва ња, као и да су де вој чи це би ле успе шни је у из вр-
ша ва њу на ло га од де ча ка. Из на ве де них ди ску си ја и ре зул та та  мо же 
се из ве сти глав ни за кљу чак да по сто ји по ве за ност па то ло шких елек тро-
ен це фа ло граф ских ак тив но сти и ло ше спо соб но сти раз у ме ва ња је зи ка, 
од но сно да ло ши је раз у ме ва ње је зи ка мо же би ти усло вље но про ме на ма 
ЕЕГ ак тив но сти.

УСПЕШНОСТ ПО ПОЛУ
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По да ци ко ји су на рас по ла га њу су ба зич ни и на ла зи су ге ри шу ја сну 
по тре бу за да љим ра дом на овом по љу, на ро чи то у ко рист раз во ја те ра-
пе ут ских ин тер вен ци ја код де це са раз вој ним је зич ким по ре ме ћа јем и 
ука зи ва њем на по тре бу ин тен зи ви јег трет ма на код де це са из ме ње ним 
ЕЕГ-ом.

То кен тест се у про це ни ре цеп тив них је зич ких спо соб но сти по ка зао 
као дис кри ми на тив на тех ни ка ко ја би с пра вом мо гла има ти зна чај ни је 
ме сто у сва ко днев ном ди јаг но стич ком ра ду са овом по пу ла ци јом.
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SUMMARY

Perception of the speech signal represents a very complex process, 
which is carried by the transformation of acoustic information that the 
listener receives through the auditory mechanism of the psychological 
treatment of certain linguistic concepts. Understanding speech may be 
impaired if the recognition of the relationship between the characteristics 
of the acoustic signal and phonetic segments is not correct or if there are 
obstacles in the use of phonological, lexical, syntactic and semantic rules 
of a language. Thus, the preservation of the senses and the mechanisms of 
information transfer to higher structures, knowledge of certain linguistic 
rules, and preservation of mental processes such as attention and memory 
directly affect the ability to understand speech.

The aim of this study was to investigate the ability of language 
comprehension in children with developmental speech and language 
disorders that have a change of electroencephalographic activity. The 
sample of subjects consisted of 30 children, aged 4 to 7 years, with the 
development of speech and language disorders, which based on the findings 
of the EEG was divided into experimental and control groups.

The results suggest that children with developmental speech and 
language disorders and changes in electroencephalographic activity have 
less ability to understand the language of children with developmental 
speech and language disorders, and no change of electroencephalographic 
activity. The results point to the fact that girls are more successful than 
boys in this capacity.

KEY WORDS: developmental speech and language disorders, language 
understanding, changes in electroencephalographic activity


