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Стручни чланак

ЕНГЛЕСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК ЗА ГЛУВЕ  
И НАГЛУВЕ УЧЕНИКЕ

Ива Урдаревић

Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“, Београд

У све ту у ко ме жи ви мо, а ко ји се ка рак те ри ше ве ли ким на прет ком тех-
ни ке и тех но ло ги је, по ве ћа ном мо гућ но шћу за пу то ва ња и ко му ни ка ци ју са 
љу ди ма из дру гих зе ма ља, све је ви ше из ра же на по тре ба за по зна ва њем ма кар 
јед ног стра ног је зи ка. Ен гле ски је зик је да нас по стао са вре ме ни је зик ме ђу на-
род не ко му ни ка ци је, па се за то ен гле ски је зик нај че шће учи као стра ни је зик, 
у зе мља ма у ко ји ма то ни је слу жбе ни го вор ни је зик. 

Чак и ка да се на ста ва стра ног је зи ка са гле да ва као ва жан сег мент и оба-
ве зна ком по нен та обра зов ног про гра ма, уче ни ци оште ће ног слу ха не ма ју увек 
мо гућ ност да при су ству ју и уче ству ју у на ста ви стра ног је зи ка. До ско ра, слу-
шно оште ће ни уче ни ци су нај че шће сма тра ни не спо соб ним за уче ње стра ног 
је зи ка и сто га су углав ном би ли осло бо ђе ни оба ве зе по ха ђа ња на ста ве стра ног 
је зи ка, чак и у ре дов ном си сте му обра зо ва ња. По што глу ви и на глу ви уче ни ци, 
че сто, има ју по те шко ће и са уче њем го вор ног је зи ка зе мље у ко јој жи ве,  сма-
тра ло се да глу ви не мо гу да на у че и усво је си стем дру гог, тј. стра ног је зи ка

Да нас уче ње и пре да ва ње стра них је зи ка глу вим и на глу вим уче ни ци ма 
по ста је све че шћа прак са у Евро пи и све ту. Глу ви и на глу ви уче ни ци се че сто 
упи су ју у ре дов не шко ле, или на ста вља ју шко ло ва ње на ре дов ним ви шим шко-
ла ма и уни вер зи те ти ма, где је је дан од на став них пред ме та и стра ни је зик. 
Спе ци јал не шко ле за глу ву и на глу ву де цу, та ко ђе, уво де стра ни је зик у сво је 
на став не пла но ве и про гра ме, јер је пре по зна то да уче ње стра них је зи ка мо-
же да пру жи број не но ве мо гућ но сти глу вој и на глу вој по пу ла ци ји. У на ста ви 
ен гле ског као стра ног је зи ка за глу ве и на глу ве уче ни ке про блем пред ста вља ла 
чи ње ни ца да се ме то де ко је се ко ри сте у на ста ви стра них је зи ка нај че шће 
по ти пу ауди тор но/орал не, што пред ста вља до дат ну по те шко ћу за глу ве и 
на глу ве уче ни ке. На ста ва стра ног је зи ка за глу ве и на глу ве уче ни ке по кре ће 
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број на пи та ња, по пут обу ке на став ни ка ко ји пре да ју стра ни је зик уче ни ци-
ма оште ће ног слу ха, мо гућ но сти да се пред ви де ис хо ди на ста ве и по ста ве од-
го ва ра ју ћи обра зов ни стан дар ди, као и пи та ње из бо ра ад ке ват ног уџ бе ни ка 
и про прат не ли те ра ту ре. 

Овај рад је на стао пре гле дом ре ле вант не ли те ра ту ре и на осно ву лич ног 
про фе си о нал ног ис ку ства у на ста ви ен гле ског је зи ка у Шко ли за оште ће не слу-
хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“ у Бе о гра ду, ко ја је пр ва спе ци јал на шко ла за 
уче ни ке оште ће ног слу ха у Ср би ји ко ја је уве ла ен гле ски је зик као на став ни 
пред мет у обра зо ва ње за глу ве и на глу ве уче ни ке, пр во на од ре ђе ним обра зов ним 
про фи ли ма у сред њој шко ли, а по том и у на ста ву у основ ној шко ли.

KЉУЧНЕ РЕ ЧИ: ен гле ски је зик, стра ни је зик, глу ви и на глу ви уче ни ци, 
на став ни план и про грам, ре до вни си стем обра зо ва ња, спе ци јал но обра зо ва ње

ЗНАЧАЈ УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

По зна ва ње стра ног је зи ка пред ста вља ве ли ку пред ност осо бе при су о-
ча ва њу са број ним иза зо ви ма са вре ме ног гло ба ли зо ва ног дру штва. Не ки 
од свет ских је зи ка (на при мер: ен гле ски, не мач ки, фран цу ски, шпан ски, 
ита ли јан ски итд.), о ко ји ма ми го во ри мо као о дру гим или стра ним је зи-
ци ма, пред ста вља ју ма тер њи је зик ве ли ког бро ја љу ди у све ту и за јед нич-
ки су је зи ци ко ји ма се го во ри на те ри то ри ја ма ви ше зе ма ља све та. По зна-
ва ње јед ног или ви ше стра них је зи ка омо гу ћа ва нам да лак ше сту пи мо у 
ин тер ак ци ју и ко му ни ци ра мо са љу ди ма из дру гих зе ма ља и упо зна је мо 
дру ге кул ту ре и њи хо ве спе ци фич но сти. Осим то га, зна ње стра ног је зи ка 
по ве ћа ва мо гућ но сти у обра зо ва њу, по слу или за ба ви.

Уче ње стра ног је зи ка је ва жан сег мент оп штег обра зо ва ња. Је дан од 
ци ље ва уче ња стра ног је зи ка је да се, код уче ни ка, под стак не и по ве ћа 
ра до зна лост, ин те ре со ва ње и мо ти ва ци ја за лич но уса вр ша ва ње и пер-
ма нент но обра зо ва ње. Увид у кул ту ру и на чин жи во та у дру гим зе мља ма 
мо же до ве сти до ви шег ни воа  ме ђу на род ног раз у ме ва ња и то ле ран ци је, 
као и до по ве ћа ног ни воа све сно сти о вред но сти ма кул ту ре ко јој осо ба 
при па да.

Ен гле ски је зик се го во ри у 99 зе ма ља све та и има око 335 ми ли-
о на из вор них го вор ни ка, ко ји ма је ен гле ски ма тер њи је зик. Као дру ги 
или стра ни је зик, ен гле ски је зик го во ри око 1,5 ми ли о на љу ди у Ве ли кој 
Бри та ни ји, а око 505 ми ли о на љу ди у це лом све ту.1 Ен гле ски је зик је по-

1  Lewis,M. Paul, Gary F Simons and Charles D. Fennig (eds.), 2014. Ethnologue: 

Languages of the World, Seventeenth edition, Dallas, Texas: SIL International online 

version: http://www.ethnologue.com/language/eng , страни приступљено 10. априла 2014. 

године
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стао са вре ме ни „lin gua fran ca“, од но сно је зик ко ји се ко ри сти за ко му-
ни ка ци ју из ме ђу љу ди ко ји не го во ре истим ма тер њим је зи ком. Ен гле-
ски је, та ко ђе, ма тер њи је зик ве ли ког бро ја љу ди у све ту, иако су мно го 
број ни ји они го вор ни ци ен гле ског је зи ка ко ји га ко ри сте као свој дру ги 
или тре ћи је зик. Ен гле ски је зик се, осим у Ве ли кој Бри та ни ји, го во ри и 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, Ка на ди, Аустра ли ји, на Но вом Зе-
лан ду, али и у  ве ли ком бро ју африч ких зе ма ља (ко је су би ле ен гле ске 
ко ло ни је) и у Ин ди ји.

Са вре ме ни ме ди ји, а пре све га Ин тер нет, те ле ви зи ја и штам па ом-
гу ћа ва ју сва ко ме го то во нео гра ни чен при ступ зна њу и ин фор ма ци ја ма, 
би ло да је у пи та њу на у ка, спорт, ве сти или за ба ва, али је нај ве ћи број 
тих ин фор ма ци ја до сту пан на ен гле ском је зи ку. Ен гле ски је, нај че шће, 
зва ни чан је зик ра зних ме ђу на род них ску по ва, кон фе рен ци ја и так ми че-
ња. То је, та ко ђе, и је зик на у ке, на ком се об ја вљу је нај ве ћи број на уч них 
ра до ва. Љу ди ко ји го во ре ен гле ски мо гу лак ше да ко му ни ци ра ју са љу-
ди ма ко ји не го во ре њи хов ма тер њи је зик, би ло да су у пи та њу пу то ва ња 
или ди ску си ја и раз ме на иде ја и ми шље ња на ин тер не ту. Мно ге шко ле 
и уни вер зи те ти у све ту тра же од по ла зни ка да вла да ју ен гле ским је зи-
ком бар на по чет ном, а по не кад и на сред њем и ви шем ни воу, а по сто је 
и по себ ни про гра ми сту ди ја на ен гле ском је зи ку. Зна ње ен гле ског је зи ка 
по ве ћа ва шан се за за по сле ње или на пре до ва ње у по слу, по го то во у ве ли-
ким мул ти на ци о нал ним ком па ни ја ма.

НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ

У Ср би ји се, у скла ду са обра зов ном по ли ти ком тог вре ме на, стра ни 
је зик уво ди као на став ни пред мет по чет ком де вет на е стог ве ка. Иг ња че-
вић2 на во ди да  је, на са мом по чет ку ус по ста вља ња школ ског си сте ма у 
Ср би ји, 1808. го ди не, не мач ки, као стра ни је зик, уве ден на Ве ли ку шко-
лу (од но сно сред њу шко лу у тро го ди шњем тра ја њу,  на ко ју су се уче ни-
ци упи си ва ли  по за вр ше ној, та ко ђе тро го ди шњој, основ ној или „ма лој 
шко ли“). Не мач ки је зик је иза бран јер је Аустри ја (од но сно та да Аустро-
у гар ска мо нар хи ја) би ла раз ви је на зе мља у не по сред ном су сед ству, па су 
се и пр ви на став ни ци шко ло ва ли у срп ским кра је ви ма у Aустроугарској 
мо нар хи ји. Пр ви за кон о шко ла ма усво јен је 1833. го ди не, ка да је не-

2  Анђелка Игњачевић, Страни језици у  Србији – поглед у прошлост и перспективе, 

рад презентован на IV међународном интернационалном симпозијуму „Сусрет култура“, 

који је одржан на Филозофском факултету у Новом Саду од 2. до 4. децембра 2004. 

године. Рад је доступан на интернету, на адреси http://www.ff.uns.ac.rs/stara/elpub/

susretkultura/67.pdf .Страни приступљено 3. маја 2014. године
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мач ки, као стра ни је зик уве ден и у основ не шко ле у Бе о гра ду. Ка сни је 
се, у на ста ву уво де и дру ги стра ни је зи ци, мо дер ни и кла сич ни (фран цу-
ски, ру ски, ен гле ски, али и ла тин ски и ста ро грч ки). 

Је дин ствен школ ски си стем је ус по ста вљен до но ше њем пр вог За ко на 
о шко ла ма, 1844. го ди не, па се  дру га по ло ви на де вет на е стог ве ка, сма тра 
и за по че так ин сти ту циона ли зо ва не на ста ве стра них је зи ка у Ср би ји, јер 
се та да осни ва ју и пр ве јав не шко ле. У том пе ри о ду се и ен гле ски је зик, 
као стра ни је зик, пр ви пут по ја вљу је у пла но ви ма и про гра ми ма не ких 
при ват них шко ла, а у др жав ним шко ла ма ен гле ски је зик се, пр ви пут, по-
ја вљу је као на став ни пред мет, на Ве ли кој шко ли, 1884. го ди не.

Из бор стра них је зи ка, ко ји су се учи ли у срп ским шко ла ма, на че шће 
је за ви сио од по ли тич ких по тре ба, кул тур ног  ути ца ја зе мље у ко јој се 
тим је зи ком го во ри, као и по тре ба за са рад њом са од ре ђе ним зе мља-
ма. Та ко су не мач ки и фран цу ски је зик би ли нај за сту пље ни ји у на шим 
шко ла ма пре Пр вог свет ског ра та и у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. 
По сле Дру гог свет ског ра та, не мач ки је зик се пр во уки да, а по том, услед 
из ра же не по тре бе за уче њем овог је зи ка,  по но во уво ди у наш школ ски 
си стем. У то вре ме, про мо ви ше се уче ње ру ског је зи ка, а у по ну ди су још 
и ен гле ски и фран цу ски је зик. 

Број стра них је зи ка у на ста ви, као и уз раст уче ни ка на ко ме они 
по чи њу да уче стра ни је зик, у оба ве зном об ра зо ва њу,  ва ри рао је, у за ви-
сно сти од дру штве но-по ли тич ких и кул тур них при ли ка у зе мљи. Фи ли-
по вић3 на во ди да се фран цу ски, као пр ви стра ни је зик, нај ви ше учио у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, у уз ра сту од 10 или 11, па све до 18 го-
ди на. Не мач ки  се учио, као дру ги стра ни је зик, у уз ра сту од 14 -18 го ди-
на. По сле Дру гог свет ског ра та, за ко ном је пред ви ђе но оба ве зно уче ње 
и на ста ва јед ног стра ног је зи ка од пе тог раз ре да основ не шко ле (уз раст 
од 11-12 го ди на). Ше зде се тих и се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка, у 
не ко ли ко шко ла у Бе о гра ду, се спро во де оглед ни про гра ми ра ног уче ња 
стра них је зи ка, ко ји по том пре ра ста ју у из бор ну на ста ву дру гог стра ног 
је зи ка, нај че шће од тре ћег раз ре да основ не шко ле (уз раст од 9-10 го ди-
на), а од пе тог раз ре да основ не шко ле по чи ње се са оба ве зном на ста вом 
стра них је зи ка. У то вре ме, у остат ку Ср би је, углав ном се оба ве зно учи 
је дан стра ни је зик, са по чет ком у пе том раз ре ду основ не шко ле. Дур ба-
ба4 на во ди да је пр ви стра ни је зик имао ста тус оба ве зног, а дру ги стра ни 
је зик је био, та ко зва ни оба ве зни из бор ни пред мет.

3  Јелена Филиповић, Моћ речи – огледи из критичке социолингвистике, Задужбина 

Андрејевић, Београд, 2009 (67-68)
4  Оливера Дурбаба, Теорија и пракса учења и наставе страних језика, Завод за 

уџбенике, Београд, 2011, стр. 57
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Ре фор ма на став них пла но ва и про гра ма, из 2000. го ди не, пред ви ђа 
уче ње два стра на је зи ка у основ ним и сред њим шко ла ма у Ср би ји, и то 
од пр вог (уз раст од 7-8 го ди на), од но сно че твр тог раз ре да основ не шко-
ле (од 10 или 11 го ди не). Услед про ме на на по ли тич кој сце ни у Ср би ји, 
као и про ме не ми ни ста ра про све те, ова ре фор ма ни је до кра ја спро ве-
де на. Ре фор ма школ ског си сте ма, из 2003. го ди не пред ви ђа уче ње пр вог 
стра ног је зи ка од пр вог раз ре да основ не шко ле, а уче ње дру гог стра ног 
је зи ка по чи ње у пе том раз ре ду основ не шко ле. Пра вил ни ке о на став-
ним про гра ми ма усва ја На ци о нал ни про свет ни са вет, а об ја вљу ју се у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је - Про свет ном гла сни ку“ и на 
ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во-
ја (h tt p://ww w.mpn.go v.r s).  Да нас су у по ну ди, по ред прет ход но на ве де-
них (ен гле ски, фран цу ски, не мач ки и ру ски је зик),  још и ита ли јан ски, 
шпан ски,  грч ки и дру ги с тра ни је зи ци.

ЕНГЛЕ СКИ К АО  СТ Р АНИ Ј ЕЗ ИК  У  ШКОЛ АМА 
З А  ГЛУВЕ  И НАГЛУ ВЕ  У ЧЕНИКЕ У  ЕВРОПИ

 
Пра во сва ког гра ђа ни на на уче ње стра них је зи ка и до ступ ност мо-

гућ но сти за уче ње стра ног је зи ка је да нас ус по ста вље но у мно гим де ло-
ви ма све та. Упр кос ово ме, чак и ка да се на ста ва стра ног је зи ка са гле да ва 
као ва жан  сег мент и оба ве зна ком по нен та обра зов ног про гра ма, уче ни-
ци оште ће ног слу ха не ма ју увек мо гућ ност да при су ству ју и уче ству ју у 
на ста ви стра ног је зи ка.

Иако се на ста ва стра них је зи ка сма тра в а жном ком по нен том са вре-
ме ног обра зо ва ња, на ста ва стра них је зи ка у шко ла ма за глу ве и на глу-
ве уче ни ке не ма ду гу тра ди ци ју. Слу шно оште ће ни уче ни ци су нај че-
шће сма тра ни не спо соб ним за уче ње стра ног је зи ка и сто га су углав ном 
осло бо ђе ни оба ве зе по ха ђа ња на ста ве стра ног је  зи ка, чак и у ре дов ном 
си сте му обра зо ва ња. Из у зи ма ње уче ни ка са оште ће њем слу ха из на ста-
ве и уче ња стра них је зи ка се оправ да ва ло ста вом да би уче ње стра ног 
је зи ка пред ста вља ло ве ли ку те шко ћу за глу ве и на глу ве уче ни ке. На и ме, 
по што глу ви и на глу ви уче ни ци, че сто, има ју по те шко ће и са уче њем го-
вор ног је зи ка зе мље у ко јој жи ве,  сма тра ло се да глу ви не мо гу да на у че 
и усво је си стем дру гог, тј. стра ног је зи ка. Про блем је та ко ђе пред ста вља-
ла и чи ње ни ца да се ме то де ко је се ко ри сте у на ста ви стра них је зи ка нај-
че шће по ти пу ауди тор но/орал не, што пред ста вља до дат ну по те шко ћу 
за глу ве и на глу ве уче ни ке. По ста вља се и пи та ње обу ке на став ни ка ко ји 
пре да ју стра ни је зик уче ни ци ма оште ће ног слу ха, као и не мо гућ но сти 
да се пред ви де ис хо ди на с та ве и по ста ве од го ва ра ју ћи обра зов ни стан-
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дар ди. Глу ви су че сто би ли не за до вољ ни, јер им је ус кра ће на мо гућ ност 
уче ња стра них је зи ка, ко ју има ју  њи хо ви чу ју ћи вр шња ци. Le e son5 сма-
тра да се оште ће ње слу ха, че сто по гре шно свр ста ва у гру пу „оште ће ња 
је зи ка“, па се сто га сма тра да глу ви ни су спо соб ни да уче стра не је зи ке.

Исто риј ски гле да но, још је Пе дро Понс де Ле о не, у ше сна е стом ве ку, 
у Шпа ни ји, учио глу ве из пле мић ких по ро ди ца ге сту, пи са њу и го во ру, 
али и стра ним је зи ци ма, од но сно ита ли јан ски, ла тин ски и грч ки је зик.6 
У д е вет на е стом ве ку, у скла ду са обра зов ним тен ден ци ја ма тог вре ме на,  
би ло је не ких по ку ша ја да се глу ви уче стра ном је зи ку, јер се то сма тра-
ло мо дер ним

Да нас уче ње и пре да ва ње стра них је зи ка глу вим и на глу вим уче ни-
ци ма по ста је све че шћа прак са у Евро пи и све ту. Глу ви и на глу ви уче-
ни ци се че сто упи су ју у ре дов не шко ле, или на ства ља ју шко ло ва ње на 
ре дов ним ви шим шко ла ма и уни вер зи те ти ма, где је је дан од на став них 
пред ме та и стра ни је зик. Спе ци јал не шко ле за глу ву и на глу ву де цу, та-
ко ђе, уво де стра ни је зик у сво је на став не пла но ве и про гра ме, јер је пре-
по зна то да уче ње стра них је зи ка мо же да пру жи број не но ве мо гућ но сти 
глу вој и на глу вој по пу ла ци ји.

У Пољ ској је уче ње стра них је зи ка оба ве зно од пр вог раз ре да основ-
не шко ле у ре дов ним шко ла ма, а од 2001. го ди не стра ни је зик је уве ден 
као оба ве зан на став ни пред мет и у спе ци јал не шко ле за глу ве. У ра ду 
са глу ви ма при ме њу је се пре те жно орал ни ме тод, па се овај при ступ, 
уз из ве сне адап та ци је, при ме њу је и у на ста ви стра них је зи ка за глу ве и 
на глу ве уче ни ке. Исто вре ме но са на став ном прак сом, за по че ло се и са 
те о риј ским раз ма тра њи ма и раз во јем ме то ди ке уче ња стра них је зи ка за 
глу ве уче ни ке.7

У Ма ђар ској, ни је раз ви је на по себ на ме то до ло ги ја за уче ње глу вих 
и на глу вих уче ни ка стра ном је зи ку. Про фе со ри стра них је зи ка се, то ком 

5  Le e son Lor ra i ne, Sign Lan gu a ges in Edu ca tion in Euro pe – a pre li mi nary ex plo ra ti on, 

Co un cil of Euro pe – Lan gu a ge Po licy Di vi sion, Stras bo urg, 2006, стр. 12, до ступ но на ин-

тер нет стра ни ци                                https://www.academia.edu/1059904/Signed_Languages_in_Education_

in_Europe-a_preliminary_exploration

п рис тупљено 1.  ј уна  2014. године
6    извор: Susan  P lann, A  Silent Minority -  Dea f Educat ion  in Spai n, 1550–1835, UNIVERSITY 

OF CALIFORNIA PRESS, Berkeley · Los Angeles · Oxford, стр. 29. Доступно на интернет 

страни                               http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft338nb1x6&chunk.id=d0e 

291&toc. depth=1&toc.id=&brand=ucpress ,  с тран и прис тупљено 10. а пр и ла 2014. године 
7   Do ma g ała-Zy  k  E ( 2011).Dea f  universi ty stud e nts as forei gn lang uage lear ner s in m ai-

nstream  settings. W: Proc eeding s of the  Int ernatio n al  C onferen ce on Co mputers Hel ping People 
wi th Spec ial Needs - Universa l  L earni ng  Design, Linz  2012.B rno: Masary k U ni ve r sity Te ires-

ia s, Suppo rt  Centr e for S tudents with Spe cial Nee ds , s . 48-53. 
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сту ди ја, рет ко су сре ћу са про бле мом на ста ве стра них је зи ка за глу ве и 
на глу ве осо бе. У на ста ви до ми н и ра орал на ме то да. У др жав ном обра зо-
ва њу се из ра жа ва сум ња да глу ве и на глу ве уче ни ке тре ба учи ти стра ни 
је зик, па су глу ви че сто осло бо ђе ни на ста ве стра них је зи ка. По сто је по ку-
ша ји ор га ни зо ва ња кур се ва стра них је зи ка, пре вас ход но ен гле ског је зи ка 
за глу ве и на глу ве уче ни ке, у не ким при ват ним шко ла ма стра них је зи ка.8

У Фран цу ској, уче ње стра ног је зи ка, нај че шће ен гле ског је зи ка, је 
оба ве зно за глу ве и на глу ве уче ни ке .9

 У Не мач кој, глу ви уче ни ци, у спе ци јал ним шко ла ма, уче ен гле ски 
као стра ни је зик, у основ ној шко ли, уз из ве сне адап та ци је, о че ми од лу-
чу ју над ле жне школ ске упра ве.10

Ис тра жи ва ње, ко је је, у Шкот ској, спро ве ла McColl са са рад ни ци ма, 
2002. го ди не, до шло је до за кључ ка да је при ступ на ста ви стра них  је зи ка 
уче ни ци ма са по себ ним обра зов ним по тре ба ма, у раз ли чи тој ме ри омо-
гу ћен уче ни ци ма у спе ци јал ним шко ла ма и спе ци јал ним оде ље њи ма 
при ре дов ним шко ла ма. 11

 У Че шкој и Сл о вач кој12, уче ни ци са по себ ним обра зов ним по тре-
ба ма, осим уче ни ка оме те них у мен тал ном раз во ју, пра те ре дов ни на-
став ни план и про грам, што укљу чу је и оба ве зну на ста ву стра ног је зи ка. 
Глу ви и на глу ви уче ни ци, у Че шкој, уче ен гле ски, као стра ни је зик од 
тре ћег раз ре да основ не шко ле.

8  Language Lear ner s with Sp ecial Nee ds  – an In te rnational Perspective, у редници: 

Judit Kormos,  Edit H. Kontra, Mul tilingual M atters,  20 08.  (погл авље 7: Deaf EFL  L earners 

 Outside the School S ystem,  Agnes Ba jk ó i Edit H.  Ko nt ra, стр.  160)
9   B edoin D.,  English  teache rs  of deaf and har d  of hearing students in Frenc h schools: 

nee ds, barriers and strategies, European Journal of Special Needs education, том 26, издање 

2, 2011, стр. 159-175, апстракт на страни  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0

8856257.2011.563605#.U4409XK1Z60, приступљено 2. маја 2014
10  Anne Stoppok, The early learning of English as a foreign language by hearing impaired 

children in special needs schools, извор: http://www.languageswithoutlimits.co.uk/

resources/ASeng1.pdf, страни приступљено 15.5.2014.
11  Deaf and Multilingual – A practical guide for teaching and supporting deaf students 

in foreign language classes, Judith Mole, Hillary McColl, Mireille Vale, Direct Learn Service 

Ltd., 2005, стр.26
12 Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems 

Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education и https://webgate.ec.europa.eu/

fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Czech-Republic:Separate_Special_Education_Needs_

Provision_in_Early_Childhood_and_School_Education

Интернет 

стра  ни цама приступљено 9. маја 2014. године
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У Нор ве шкој13, на ци о нал ни школ ски ку ри ку лум, из 1997. го ди не, 
пред ви ђа „ен гле ски је зик за глу ве“, као оба ве зан пред мет. У Нор ве шкој, 
оп шти не и окру жни ор га ни вла с ти има ју оба ве зу да при ла го де обра зо-
ва ње по тре ба ма свих уче ни ка, укљу чу ју ћи и оне са по себ ним по тре ба-
ма, од 1. а в гу ста 1999. го ди не. Оба ве зно обра зо ва ње тра је де сет го ди на. 
Уче ни ци ма у Нор ве шкој је омо гу ће но да на ста ву по ха ђа ју на зна ков-
ном је зи ку, од но сно Нор ве шки зна ков ни је зик је пре по знат као ма тер-
њи је зик глу вих. При ступ уче њу се за сни ва на со ци о  ул ту рал ном мо де лу 
оме те но сти, па се на ста ва стра них је зи ка за сни ва на би лин гва ли зму у 
зна ков ном је зи ку. Та ко се Бри тан ски зна ков ни је зик (Bri tish Sign Lan-
gu a ge –BSL), уво ди у на ста ву од пр вог раз ре да, као при пре ма за уче ње 
го вор ног ен гле ског је зи ка, у сред њој шко ли. 14

У Хо лан ди ји уче ни ци у спе ци јал ним шко ла ма за глу ве уче ен гле-
ски као стра ни је зик, као оба ве зан пред мет, али је у окви ру ку ри ку лу-
ма шко ла ма оста вље на сло бо да да од лу че ко ли ко вре ме на ће по све ти ти 
сва ком од оба ве зних пред ме та.15 

На Ислан ду уче ни ци уче исланд ски или исланд ски зна ков ни је зик 
као ма тер њи је зик. Као пр ви стра ни је зик уче ни ци уче ен гле ски је зик, а 
као дру ги стра ни је зик уче дан ски, нор ве шки или швед ски је зик.16

У Швед ској, на ци о нал ни ку ри ку лум пред ви ђа уче ње два стра на 
је зи ка.Оба ве зно је уче ње ен гле ског је зи ка, као пр вог стра ног је зи ка. 
Оштин ске вла сти од лу чу ју ка да ће уве сти ен гле ски је зик у на ста ву, али 
је пре по ру че но да то бу де нај ка сни је у пе том раз ре ду, па мно ге оп-
шти не уво де ен гле ски је зик већ у пр вом раз ре ду. Дру ги стра ни је зик 
је нај че шће не мач ки, фран цу ски или шпан ски, а оп штин ске вла сти 
мо ра ју да по ну де мо гућ ност из бо ра из ме ђу нај ма ње два од прет ход но 

13 Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems https://

webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Norway:Educational_Support_

and_Guidance Страни приступљено 5. маја 2014. године
14  Pat Pritchard, Teaching Norwegian Deaf pupils English as a Foreign Language in 

bilingual schools: Can Deaf primary school pupils acqire and understand a foreign sign 

language as a first step in FLL? Рад представљен на Instructional Technology and Education 

of the Deaf Symposium , на National Technical Institute for the Deaf 

у Њујорку, јуна 2005. године. Чланак доступан на интернет адреси  http://www.

rit.edu/~w-tecsym/papers/2005/T11D.pdf . Страни приступљено 5. маја 2014. године
15 Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems https://

webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Netherlands:Separate_Special_

Education_Needs_Provision_in_Early_Childhood_and_School_Education#Curriculum.2C_

Subjects Страни приступљено 10. маја 2014.
16 Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems https://

webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Iceland:Teaching_and_Learning_

in_Single_Structure_Education  Страни приступљено 10. маја 2014.
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на ве де них је зи ка. Као ал тер на ти ву уче њу стра ног је зи ка уче ни ци мо гу, 
из ме ђу оста лог,  да иза бе ру да уче зна ков  ни је зик.17 Ци ље ви спе ци-
јал ног обра зо ва ња за уче ни ке оште ће ног слу ха  су исти као и ци ље ви 
у ре дов ном обра зо ва њу, на од го ва ра ју ћем ни воу, а  по себ ни ци ље ви у 
спе ци јал ном обра зо ва њу се од но се на на ста ву швед ског  и ен гле ског 
је зи ка. Оба ве зно обра зо ва ње за уче ни ке са оште ће ним слу хом тре ба 
да ом о гу ћи уче ни ци ма би лин гвал но обра зо ва ње, на при мер да уче ни-
ци мо гу да раз у ме ју зна ков ни је зик и чи та ју на швед ском је зи ку, али 
и да бу ду у ста њу да из ра зе ми сли и иде је на зна ков ном је зи ку и да 
мо гу да ко му ни ци ра ју на  пи са ном ен гле ском је зи ку. За обра зо ва ње у 
спе ци јал ним шко ла ма, Шв ед ска на ци о нал на аген ци ја за обра зо ва ње, 
је на пра ви ла по се бан план и про грам, за пред ме те ко ји не ма ју ек ви-
ва лен те у ре дов ном си сте му обра зо ва ња, као што су дру ги или тре ћи 
стра ни је зик, ен гле ски, швед ски и зна ков ни је зик. План ра да у оба ве-
зном шко ло ва њу за уче ни ке оште ће ног слу ха је прак тич но иден ти чан 
 пла ну ра да у ре дов ном си сте му обра зо ва ња. Зна ков ни је зик је  основ ни 
пред мет у ви шем сред њем обра зо ва њу за уче ни ке оште ће ног слу ха,  у 
свим на ци о нал ним и по себ ним обра зов ним про гра ми ма,  ко ји мо же, 
уко ли ко то шко ла од лу чи, да за ме ни  је дан или ви ше дру гих пред ме та, 
осим швед ског је зи ка.18

У Сло ве ни ји, на став ни план и про грам за глу ве и на глу ве уче ни ке 
пред ви ђа уче ње  стра ног је зи ка, као оба ве зног пред ме та од дру гог раз-
ре да основ не шко ле, а уче ни ци има ју мо гућ ност уче ња дру гог стра ног 
је зи ка, као из бор ног пред ме та од сед мог раз ре да основ не шко ле.19 

17 Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems https://

webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Sweden:Teaching_and_Learning_

in_Single_Structure_Education Страни приступљено 10. маја 2014
18  Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Sweden:Separate_

Special_Education_Needs_Provision_in_Early_Childhood_and_School_Education Страни 

приступљено 10. маја 2014

19  Извор: EURYPEDIA - European Encyclopedia on National Education Systems

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovenia:Separate_

Special_Education_Needs_Provision_in_Early_Childhood_and_School_Education Страни 

приступљено 11. маја 2014

план и програм за глуве и наглуве ученике: http://www.mizs.gov.

si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_

enakovredni_gluhi_4_12.pdf Страни приступљено 11. маја 2014
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ЕН ГЛЕ СКИ КАО СТРА НИ ЈЕ ЗИК У ШКО ЛА МА  
ЗА ГЛУ ВЕ И НА ГЛУ ВЕ УЧЕ НИ КЕ У СР БИ ЈИ

Шко ла за оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“ у Бе о гра-
ду, је пр ва шко ла овог ти па у Ср би ји, ко ја је уве ла ен гле ски као стра ни 
је зик у на ста ву за глу ве и на глу ве уче ни ке.

У Шко ли за оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“, у Бе о-
гра ду, уче ни ци сред ње шко ле на под руч ју ра да: хе ми  ја, не ме та ли и гра-
фи чар ство, обра зов ни про фил: тех ни  чар гра фич ке до ра де (IV сте пен 
обра зо ва ња) уче ен гле ски, као стра ни је зик, од школ ске 2002/2003. го-
ди не. На ста ва ен гле ског је зи ка се оства ри ва ла пре  ма за јед нич ким про-
гра ми ма за обра зов не про фи ле у тро  го ди шњем или че тво ро го ди шњем 
обра зо ва њу, ко ји су об ја вље ни у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би-
је – Про свет ном гла сни ку“ број 6/90 и 4/91, а по том у скла ду са упут-
стви ма, пре по ру ка ма и са др жа ји ма про гра ма об ја вље ним у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је - Про свет ном гла сни ку“ бр.21/2004. Фонд 
ча со ва је 2 ча са не дељ но, од но сно 74 ча са го ди шње у пр ва три раз ре да и 
68 ча со ва го ди шње уче твр том раз ре ду сред ње шко ле.

У школ ској 2007/2008. го ди ни, у скла ду са ре фор мом на став ног пла-
на и про гра ма, ен гле ски је зик је уве ден као на став ни пред мет и  на под-
руч ју ра да лич не услу ге (обра зов ни про фил: му  шки и жен ски фри зер, 
III сте пен обра зо ва ња), а у школ ској 2009/2010. го ди ни, у у под руч ју ра-
да по љо при вре да, про из вод ња и  пре ра да хра не, ка да је отво рен обра зов-
ни про фил – пе кар. У „Пра вил ни ку о из ме на на и до пу на ма пра вил ни ка 
о на ст ав ном пла ну и про гра му сред њег обра зо ва ња у тро го ди шњем и 
че тво ро го ди шњем тра ја њу за на глу ве и глу ве уче ни ке“, ко ји је об ја вљен 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Про свет ном гла сни ку“ број 
2/2009 од штам пан је план и про грам ен гле ског је зи ка за глу ве и на глу ве 
уче ни ке, као фа кул та тив ног пред ме та. Фонд ча со ва је 2 ча са не дељ но, 
од но сно 74 ча са го ди шње у пр вом и дру гом раз ре ду, а 68 ча со ва го ди-
шње у за вр шном, тре ћем раз ре ду сред ње шко ле.

Од школ ске 2013/2014. го ди не,  по ла зни ци спе ци ја ли стич ког обра-
зо в а ња у јед но го ди шњем трај њу за обра зов не про фи ле жен ски фри зер, 
му шки фри зер, ма ни кир и пе ди кир, у под руч ју ра да лич них услу га, та-
ко ђе уче ен гле ски је зик.

У основ ној шко ли, у про ду же ном бо рав ку, је у до го во ру са упра вом 
шко ле и ро ди те љи ма, ор га ни зо ва на фа кул та тив на на ста ва ен гле ског је зи-
ка, за мла ђу уз ра сну гру пу уче ни ка (пр ва че ти ри раз ре да основ не шко ле),  
у школ ској 2003/2004, као и 2004/2005. го  ди ни. У скла ду са ин клу зив ном 
обра зов ном по ли ти ком у Ср би ји, ен гле ски је зик као стра ни је зик,  уве-
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ден је, као оба ве зни на став ни пред мет, у основ не шко ле за глу ве и на-
глу ве уче ни ке у Ср би ји, од школ ске 2012/2013 го ди не. На ста ва се од ви ја 
по ре дов ном на став ном пла ну и про гра му, об ја вље ном у „Пра вил ни ку о 
на став ном пла ну и про гра му  за пр ви и дру ги раз ред основ ног обра зо ва ња 
и вас пи та ња“ ( „Слу жбе ни гла сник РС –Про свет ни гла сник“ бр. 10/2004, 
20/2004,1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010,3/2011,  дру ги 
пра вил ник 7/2011, дру ги пра вил ни ци 1/2013, 4/2013, 14/2013). Фонд ча-
со ва је 2 ча са не дељ но, од но сно 72 ча са го ди шње.

По за вр ше ној основ ној шко ли за глу ве и на гл у ве, не ки уче ни ци на-
ста вља ју обра зо ва ње у ре дов ним сред њим шко ла ма, где се пр ви пут су-
сре ћу са на ста вом ен гле ског је зи ка, као стра ног је зи ка. Об зи ром на чи-
ње ни цу да на ста ва стра ног је зи ка за глу ве и на глу ве уче ни ке још увек 
ни је у пот пу но сти ре гу ли са на, уче ни ци су или из у зе ти из на ста ве стра-
ног је зи ка, или по ха ђа ју на ста ву ен гле ског је зи ка као стра ног је зи ка 
по при ла го ђе ном на став ном пла ну и про гра му. При мер за прет ход но 
на ве де но, је уче ни ца К.А., ко ја је за вр ши ла основ ну шко лу у Шко ли за 
оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“ у Бе о гра ду, у школ ској 
2012/2013 го ди ни. У школ ској 2013/2014. го ди ни уче ни ца је упи са ла 
„Сред њу шко лу за ди зајн“ у Бе о гра ду. У до го во ру ро ди те ља и упра ве 
шко ле уче ни ца је у по чет ку би ла осло бо ђе на на ста ве ен гле ског је зи ка, 
а ка сни је јој је, у скла ду са ње ном из ра же ном же љом да учи ен гле ски 
је зик, као и пре по ру ком За  во да за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и 
вас пи та ња омо гу ће но да учи ен гле ски је зик на по чет ном ни воу (ни во 
А1) у пр вом раз ре ду сред ње шко ле, док оста ли уче ни ци у раз ре ду уче  
ен гле ски по ре дов ном пла ну и про гра му за пр ви раз ред сред ње шко ле.

Та ко ђе, из ве стан број уче ни ка шко ле, по за вр ше ној сред њој шко ли 
за глу ве и на глу ве, упи су је ре дов не ви со ке шко ле и фа кул те те, па је од 
школ ске 2006/2007. го ди не до да нас, 22 уче ни ка на ше шко ле по ло жи-
ло ис пит из ен гле ског је зи ка на ви со ко школ ским ин сти ту ци ја ма (нај ве-
ћи број уче ни ка је сту ди рао на раз ли чи тим оде ље њи ма „Ви со ке шко ле 
стру ков них сту ди ја - Бе о град ска по ли тех ни ка“). Уче ни ци ма је, по по тре-
би, би ла  обез бе ђе на аде кват на до дат на обра зов на по др шка у са вла да ва-
њу про гра ма из ен гле ског је зи ка.

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ НА СТА ВЕ ЕН ГЛЕ СКОГ 
КАО СТРА НОГ ЈЕ ЗИ КА ЗА ГЛУ ВЕ

Глу ви и  на глу ви уче ни ци су у по себ ној обра зов ној си ту а ци ји у на-
ста ви стра них је зи ка.Чи ње ни ца је да је ве ћи ни глу вих и на глу вих осо ба 
зна ков ни је зик пр ви или ма тер њи је зик, док го вор ни је зик зе мље у ко јој 
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жи ве, ве ћи ни осо ба оште ће ног слу ха пред ста вља дру ги или стра ни је-
зик. Да кле, они уче два раз ли чи та је зи ка, са два ве о ма раз ли чи та на чи на 
је зич ке екс пре си је (ви зу ел но – спа ци јел ни зна ков ни је зик и ли не ар ни 
го вор/пи са ње на чин не ког свет ског је зи ка). Сто га, оно што ми под ра зу-
ме ва мо под пој мом на ста ве стра ног је зи ка, за глу ве нај че шће пре ста вља 
уче ње дру гог стра ног је зи ка. У на ста ви стра ног је зи ка за глу ве и на глу-
ве уче ни ке нео п ход но је во ди ти ра чу на о међусoбним ин тер ак ци ја ма 
ма тер њег (зна ков ног и/или го вор ног је зи ка) и стра ног је зи ка. Глу ви и 
на глу ви уче ни ци, баш као и њи хо ви чу ју ћи вр шња ци, у шко лу до ла зе са 
ши ро ким ра спо ном сла бо сти, спо соб но сти и сна га, ко је, сва ка ко, тре ба 
ис ко ри сти ти и у на ста ви стра ног је зи ка за глу ве и на глу ве уче ни ке. По-
треб но је да раз ви ја мо зна ња и ве шти не ко је ће омо гу ћи ти глу вим и на-
глу вим уче ни ци ма да бу ду успе шни у на ста ви и са вла да ва њу про гра ма 
стра ног је зи ка. 

Уче ње стра них је зи ка  за осо бе са на ру ше ним слу хом ка рак те ри-
ше ши рок спек тар до дат не при ла го ђе не по др шке и упо тре ба  ра зних 
тех нич ких по ма га ла (раз ли чи те вр сте слу шних апа ра та, ко хле ар ни 
им плант, ин дук тив на пе тља, као и ра зни ви до ви аси стив не тех но ло ги-
је – упо тре ба ра чу на ра и ин тер не та у на ста ви, мул ти ме ди јал не та бле и 
слич но). Ис ку ства из зе ма ља у ко ји ма глу ви уче стра ни је зик, по ка зу ју 
да глу ви мо гу да уче стра не је зи ке. У по след њих де сет го ди на, раз ви ја ју 
се број ни про гра ми за уче ње стра них је зи ка за глу ве и на глу ве. Глу ви и 
на глу ви  уче ни ци же ле да уче стра ни је зик, углав ном из истих раз ло га 
као у њи хо ви чу ју ћи вр шња ци. Нај че шћи раз ло  зи за уче ње стра ног је-
зи ка су:

 – жеља за олак ша ним при сту пом са вре ме ним ме ди ји ма и ин фор-
ма ци ја ма (Ин тер нет, штам па),

 – же ле да пу ту ју, као и да упо зна ју и ко му ни ци ра ју са љу ди ма из 
дру гих зе ма ља,

 – же ле да са зна ју ви ше о дру гим кул ту ра ма и упо зна ју њи хов на-
чин жи во та,

 – же ле да жи ве и ра де у ино стран ству или да по бољ ша ју сво је шан-
се за за по шља ва ње,

 – има ју ро ђа ке и/или при ја те ље у дру гим зе мља ма
 – же ле да са зна ју ви ше о дру гим је зи ци ма и је зич ким си сте ми ма, 

јер ми сле да та ко мо гу да на у че ви ше и о соп стве ном је зи ку и 
кул ту ри.

Ка да је у пи та њу ен гле ски као стра ни је зик, глу ви и на глу ви уче-
ни ци су све сни зна ча ја по зна ва ња ен гле ског је зи ка у са вре ме ном све ту, 
и из ра жа ва ју по тре бу и же љу да уче ен гле ски, или не ки дру ги свет ски 
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је зик, у школ ским усло ви ма. Ипак, на ста ва стра ног је зи ка за глу ве уче-
ни ке је ре ла тив но нов кон цепт, ко ји се , услед про мо ци је ин клу  зив ног 
обра зо ва ња и јед на ких обра зов них мо гућ но сти за све, по с те пе но ши ри 
у све ту. На и ме, у обра зо ва њу глу вих је пре по зна та ва жност по зна ва ња 
стра них је зи ка за жи вот у са вре ме ном све ту. Услед ве ли ког тех нич ког и 
тех но ло шког на прет ка, у мо дер ном дру штву, као и на прет ку у обла сти 
са о бра ћа ја и ко му ни ка ци ја, да нас има мо ви ше мо гућ но сти да пу ту је мо 
и упо зна је мо љу де из дру гих зе ма ља, као и да са њи ма ко му ни ци ра мо 
по сред ством број них сер ви са и дру штве них мре жа до ступ них на ин тер-
не ту (e-mail, Fa ce bo ok, Skype итд.). Та ко ђе, упо зна ва њем на чи на жи во та 
и оби ча ја у дру гим зе мља ма, кроз на ста ву стра них је зи ка, уче ни ци ма је 
омо гу ће но да са зна ју ви ше о све ту ко ји нас окру жу је, као и да раз ви ја ју 
по зи тив не ка рак те ри сти ке лич но сти, по пут то ле ран ци је на раз ли чи тост, 
ем па ти је... Уче ћи стра ни је зик, уче ни ци исто вре ме но про ши ру ју и утвр-
ђу ју зна ње го вор ног је зи ка зе мље у ко јој жи ве (на при мер: бо га те реч-
ник, а по ре де ћи гра ма ти ку срп ског је зи ка са гра ма тич ким струк ту ра ма 
ен гле ског је зи ка, исто вре ме но об на вља ју и учвр шћу ју зна ње из срп ског 
је зи ка). Уче ни ци ма у шко ла ма за глу ве и на глу ве тре ба да бу де омо гу ће-
но да уче стра ни је зик, као што је то омо гу ће но њи хо вим вр шња ци ма у 
ре дов ним шко ла ма.

На ста ва стра ног је зи ка за глу ве и на глу ве уче ни ке  по кре ће број на 
пи та ња, по пут  обра зо ва ња на став ни ка,  на став них пла но ва и про гра ма, 
струч них и ме тод ских по сту па ка у на ста ви, про ве ре и оце њи ва ња зна-
ња, раз во ја ве шти на и ком пе тен ци ја у стр а ном је зи ку, пру жа ња до дат не 
обра зов не по др шке и упо тре бе са вре ме них тех нич ких сред ста ва у на-
ста ви итд.

Уче ње стра ног је зи ка, мо же да пред ста вља иза зов глу ве и на глу ве 
уче ни ке. По себ на ме то до ло ги ја за уче ње глу вих стра ном је зи ку ни је раз-
ви је на. По што се на ста ва стра ног је зи ка, у ре дов ном си сте му, ве ли ким 
де лом ба зи ра на орал но/ аурал ном при сту пу (слу ша ње и го вор), сва ка ко 
је нео п ход но при ла го ђа ва ње на став не ме то до ло ги је мо гућ но сти ма осо-
ба са оште ће ним слу хом. Из бор уџ бе ни ка и ли те ра ту ре ко ја се ко ри сти 
у на ста ви ен гле ског је зи ка за глу ве та ко ђе пред ста вља про блем, јер не 
по сто ји при ла го ђен уџ бе ник за на ста ву стра ног је зи ка за ову по пу ла ци-
ју. Ако узме мо у об зир чи ње ни цу да, у на шој зе мљи,  уче ни ци у ре дов-
ним шко ла ма по чи њу да уче ен гле ски је зик у пр вом или пе том раз ре ду 
основ не шко ле, ја сно је да је те шко про на ћи аде ква тан уџ бе ник за на-
ста ву ен гле ског је зи ка на по чет ном ни воу (ни во А1 пре ма За јед нич ком 
европ ском окви ру за стра не је зи ке) за при ме ну у пр вом раз ре ду сред ње 
шко ле, ка да нај ве ћи број уче ни ка, у Шко ли за оште ће не слу хом-на глу ве 



Ива Урдаревић282

„Сте фан Де чан ски“, по чи ње да учи ен гле ски као стра ни је зик. За по-
тре бе на ста ве иза бра ли смо уџ бе ник ауто ра Је ле не Ко ва че вић, „Step by 
Step – ен гле ски је зик, по чет ни 1“, ко ји пра ти и од го ва ра ју ћа рад на све-
ска, а у из да њу Ин сти ту та за стра не је зи ке из Бе о гра да. Овај уџ бе ник је 
пред ви ђен за по чет ну на ста ву стра них је зи ка за чу ју ће од ра сле осо бе, 
а иза бран је за на ста ву у шко ли за глу ве због те ма ко је су ин те ре сант не 
глу вим уче ни ци ма сред ње шко ле,  ква ли те та из ра де и про прат них илу-
стра ци ја, упут ста ва за из ра ду пред ло же них ве жба ња на срп ском је зи ку, 
као и због чи ње ни це да сва ку на став ну те му, од но сно скуп од че ти ри 
лек ци је у уџ бе ни ку, пра ти од го ва ра ју ћи ен гле ско-срп ски реч ник, као и 
гра ма тич ка об ја шње ња на срп ском је зи ку. Осим уџ бе ни ка, у на ста ви се 
ко ри сте и ма те ри ја ли из дру гих из во ра (дру ги уџ бе ни ци и ре ле вант на 
ли те ра ту ра, но ви не, фил мо ви, ин тер нет и слич но).

За глу ве, сва ки школ ски час и на ста ва би ло ког школ ског пред ме та, 
исто вре ме но пред ста вља и на ста ву је зи ка. У ра ду са глу вом и на глу вом 
де цом, је дан од ци ље ва (ре)ха би ли та ци је је аде ква тан слу шни и го вор-
ни тре нинг и аде кват но ко ри шће ње оста та ка слу ха. На ста ва стра ног је-
зи ка пру жа мо гућ ност овим уче ни ци ма да чу ју гла со ве стра ног је зи ка, 
што по ве ћа ва њи хо во ин те ре со ва ње и исто вре ме но ути че на по бољ ша ње 
слу шне па жње и ре ха би ли та ци је, јер је оно што чу ју на ча су стра ног је-
зи ка дру га чи је од гла со ва и зву ко ва ко је сва ко днев но слу ша ју. Чи та ње 
и уче ње ре чи и из ра за стра ног је зи ка, ути че на по бољ ша ње лек сич ких 
спо соб но сти де це у  ма тер њем је зи ку, од но сно го вор ном је зи ку зе мље у 
ко јој жи ве. Уче ње гра ма ти ке, струк ту ра и си сте ма стра ног је зи ка, глу ви-
ма пру жа мо гућ ност да га упо ре де са гра ма тич ким си сте мом ма тер њег 
го вор ног је зи ка зе мље у ко јој жи ве, а исто вре ме но уоча ва ју ћи слич но-
сти и раз ли ке из ме ђу два је зич ка си сте ма, глу ви об на вља ју и учвр шћу ју 
и гра ма тич ке струк ту ре у ма тер њем је зи ку.

Зна мо да је из ла га ње стра ном је зи ку од бит ног зна ча ја за ње го во 
успе шно усва ја ње и уче ње. Уче ни ку је по треб но ис ку ство у је зи ку, ко ји 
по ку ша ва да на у чи, као ком плет ном си сте му ко ји се ко ри сти у ре ал ним 
си ту а ци ја ма и у сми сле ном кон тек сту. Чу ју ћа де ца, ко ја уче ен гле ски 
као стра ни је зик, из ло же на су му кроз ис ку ства слу ша ња и го во ра, што 
се ка сни је учвр шћу је  и у пи са ној фор ми. У кон тек сту обра зо ва ња глу вих 
и на глу вих из ла га ње уче ни ка са др жа ју стра ног је зи ка је про бле ма тич-
но услед ба ри је ра ко је уче ни ци до жи вља ва ју у при сту пу је зи ку у пу ној 
го вор ној фор ми. У по ку ша ју уче ња глу ве де це стра ном је зи ку нај ве ћи 
иза зов пред ста вља раз вој стра те ги је и ме то да на ста ве стра ног је зи ка ко-
ји од го ва ра ју по тре би за сми сле ним и до ступ ним из ла га њем ен гле ском 
је зи ку.
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Чи ње ни ца је да са мо из ла га ње уче ни ка ен гле ском је зи ку ни је до-
вољ но да се по стиг не ви сок ни во ком пе тен ци је у усва ја њу стра ног је зи ка 
– нео п ход но је и фор мал но уче ње о то ме ка ко је зик функ ци о ни ше и ка-
ко раз ли чи те је зич ке струк ту ре но се раз л и чи та зна че ња и ме ђу соб но се 
ускла ђу ју у је зич ком из ра жа ва њу. Глу ва де ца ко ја уче ен гле ски је зик  као 
стра ни ће се, сва ка ко, ви ше осла ња ти на ова струк ту ри ра на об ја шње ња, 
па тре ба па жљи во раз мо три ти ко ли ко је фор мал ног уче ња по треб но и 
ко ји при ступ ће мо ко ри сти ти у на ста ви.

За сва ко де те са оште ће ним слу хом, при род но усва ја ње го вор ног је зи-
ка зе мље у ко јој жи ви, пу тем чу ла слу ха, пред ста вља про блем. Де ца усва-
ја ју ма тер њи је зик то ком пр вих не ко ли ко го ди на жи во та. За мно ге осо бе 
са оште ће ним слу хом ма тер њи је зик је зна ков ни је зик за јед ни це у ко јој 
жи ве. Зна ков ни је зи ци се раз ли ку ју од го вор них је зи ка, јер се не про из-
во де и не до жи вља ва ју на исти на чин. Пер цеп ци ја зна ков них је зи ка се 
за сни ва на ви зу ел ној пер цеп ци ји, а раз у ме ва ње го вор них је зи ка за ви си од 
ауди тив не пер цеп ци је. Уче ње дру гог или стра ног је зи ка се углав ном за-
сни ва на усво је ним струк ту ра ма у пр вом, од но сно ма тер њем је зи ку.

Европ ска  а ген ци ја за раз вој спе ци јал ног обра зо ва ња, у до ку мен ту о 
на ста ви стра них  је зи ка за уче ни ке са по себ ним обра зов ним по тре ба ма20, 
да је сле де ће смер ни це за рад са уче ни  ци ма са свим вр ста ма по себ них 
обра зов них по тре ба у на ста ви стра них је зи ка:

Ко о пе ра тив на на ста ва – на став ни ци ра де за јед но са дру гим на-
став ни ци ма (спе ци ја ли ста или ко ле га); глав ни на став ник и дру-
ги струч ња ци
Ко о пе ра тив но уче ње – уче ни ци по ма жу јед ни дру ги ма, по себ но 
у си ту а ци ја ма ка да ни вои спо соб но сти ни су јед на ки, до бро бит 
од за јед нич ког уче ња
Са рад ња у ре ша ва њу про бле ма – за све на став ни ке, по ста вља-
ње ја сних пра ви ла у раз ре ду и  гра ни ца, при хва ће них од стра не 
свих уче ни ка, уз од го ва ра ју ће под сти ца је су се по ка за ли по себ-
но ефи ка сним у сма ње њу ко ли чи не и ин тен зи те та уз не ми ра ва-
ња (пре ки да ња) то ком ча са
Хе те ро ге не гру пе  -  гру пе ме шо ви тих ни воа спо соб но сти и ди-
фе рен ци ран при ступ  на ста ви су нео п ход ни у ра ду са раз ли чи-
тим уче ни ци ма у учи о ни ци

20  Special Educational Needs in Europe: the Teaching and Learning of languages - 

Insights and Innovations – Teaching Languages to Learners with Special Needs, European 

Commision, January 2005, strana 23 

на интернет адреси http://tictc.cti.gr/documents/doc647_en.pdf. Страни 

приступљено 20. маја 2014. године
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Ефек тив на на ста ва и ин ди ви ду ал но пла ни ра ње – сви уче ни  ци, 
укљу чу ју ћи оне са по себ ним обра зов ним по тре ба ма, по сти жу 
ви ше ка да се си сте мат ско пра ће ње, про це на, пла ни ра ње и ева-
лу а ци ја при ме њу је на њи хов рад. На  став ни план и про грам мо-
же би ти ускла ђен са  њи хо вим по тре ба ма и до дат на обра зив на 
по др шка ефи ка с но уве де на кроз Ин ди ви ду ал ни обра зов ни про-
грам ( ИОП).

Ен гле ски је зик је на став ни пред мет, ко ји глу вим и на глу вим уче ни-
ци ма, обез бе ђу је упо зна ва ње са но вим је зич ким си сте мом. Пре ма на-
став ном про гра му за пред мет ен гле ски је зик21 ци ље ви и за да ци на ста ве 
ен гле ског, као стра ног је зи ка, у шко ла ма за глу ве и на глу ве уче ни ке је су 
упо зна ва ње уче ни ка са го во ром и је зи ком дру гих на ро да, као и са еле-
мен ти ма кул ту ре и ци ви ли за ци је ен гле ског го вор ног под руч ја. Уче њем 
стра ног је зи ка, уче ни ци,  у скла ду са сво јим пси хо фи зич ким мо гућ но-
сти ма, сти чу но ва зна ња и ве шти не и овла да ва ју но вим је зич ким си-
сте мом, што до при но си про ши ри ва њу и бо га ће њу оп штих из ра жај них 
и ин те лек ту ал них мо гућ но  сти уче ни ка, по ди за њу оп штег обра зов ног и 
кул тур ног ни воа, сти ца њу све сти о функ ци о ни са њу стра ног и ма тер њег 
је зи ка, као и упо зна ва њу кул ту ре, оби ча ја и на чи на жи во та на ро да чи-
ји се је зик учи. Уче њем ен гле ског је зи ка уче ни ци про ши ру ју ис ку ства 
о све ту ко ји нас окру жу је, раз ви ја ју естет ске и мо рал не вред но сти и 
из гра ђу ју свест о по тре би са рад ње и то ле ран ци је ме ђу на ро ди ма. Код 
уче ни ка се раз ви ја по зи ти ван од нос пре ма дру гим је зи ци ма и кул ту ра-
ма, као и пре ма соп стве ном је зи ку и кул тур ном на сле ђу, уз ува жа ва ње 
раз ли чи то сти и на ви ка ва ње на отво ре ност у ко му ни ка ци ји. Уче ник тре-
ба да усво ји основ на зна ња из стра ног је зи ка  ко ја ће му омо гу ћи ти да 
се, у јед но став ној усме ној и пи сме ној ко му ни ка ци ји, спо ра зу ме ва са 
љу ди ма из дру гих зе ма ља, усво ји нор ме вер бал не и не вер бал не ко му-
ни ка ци је, а у скла ду са спе ци фич но сти ма је зи ка ко ји учи и соп стве ним 
пси хо фи зич ким мо гућ но сти ма. Зна чај но је да уче ни ци схва те да сте че-
на зна ња ни су ко нач на, од но сно да је је зик си стем ко ји се не пре кид но 
раз ви ја, те тре ба код њих раз ви ја ти по тре бу за сти ца њем но вих зна ња и 
са мо о бра зо ва њем. 

У ра ду са глу вим и на глу вим уче ни ци ма  при ме њу ју се прин ци пи 
ме то ди ке на ста ве срп ског је зи ка за глу ве и ме то ди ке на ста ве ен гле-

21  у  „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“, број 2/2009 објављен је  

„Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму средњег 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за наглуве и глуве ученике“. На 

странама 80 – 87 налази се план и програм за енглески језик, као факултативни предмет, 

аутора Иве Урдаревић
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ског је зи ка, при че му тре ба има ти на уму не ке спе ци фич но сти уче ни ка 
оште ће ног слу ха

 – У  на ста ви стра ног је зи ка тре ба при ме њи ва ти све рас по ло жи ве 
ме то де ко му ни ка ци је (то тал на ко му ни ка ци ја).

 – Услед при ро де слу шног оште ће ња слу ша ње и го вор мо гу пред-
ста вља ти про блем за глу ве и на глу ве уче ни  ке. У ра ду са уче ни-
ци ма тре ба обра ти ти по себ ну па жњу на спо соб ност чи та ња и 
раз у ме ва ња про чи та ног и пи са но из ра жа ва ње. Чак и ка да је је-
зик ин струк ци ја ма тер њи је зик уче ни ка оште ће ног слу ха он мо-
же пред ста вља ти сла бу осно ву за уче ње стра ног је зи ка. Уче ње 
струк ту ра и реч ни ка но вог је зи ка мо же до при не ти исто вре ме-
ном уче њу и ма тер њег је зи ка (бо га ће ње реч ни ка, бо ље раз у ме ва-
ње гра ма тич ких струк ту ра и функ ци ја ма тер њег је зи ка и њи хо ва 
при ме на).

 – Да би раз у ме ли го вор чу ју ћег са го вор ни ка, глу ви и на глу ви уче-
ни ци се осла ња ју на остат ке слу ха, чи та ње го во ра са уса на и ли-
ца са го вор ни ка и не вер бал ну екс пре си ју. Пре по чет ка усме ног 
из ла га ња нео п ход но је при до би ти па жњу глу вих и на глу вих уче-
ник (да гле да ју у го вор ни ка). 

 – На став ник мо ра да во ди ра чу на да бу де увек ли цем окре нут пре-
ма уче ни ци ма ка да го во ри, као и да је ње го во ли це аде кват но 
осве тље но. Фа ци јал на екс пре си ја, ми ми ка и ге сти ку ла ци ја тре ба 
да пра те са др жај по ру ке ко ју ис ка зу је. Тре ба го во ри ти при род-
но, нор мал ном бр зи ном, не пре на гла ша ва ти по кре те уса на, ни-
ти го во ри ти пре спо ро или бр зо. 

 – По што се не ки слич ни гла со ви те шко чи та ју са уса на, уче ник 
мо же да има по те шко ћа са раз у ме ва њем го во ра, ма да у не ким 
слу ча је ви ма мо же да прет по ста ви зна че ње ре чи из кон тек ста. 
Уко ли ко уче ник не раз у ме са др жај из го во ре не по ру ке, исту тре-
ба по но ви ти или ис ка за ти на дру ги на чин. Кључ не ре чи и из ра зе 
из усме ног из ла га ња тре ба про пра ти ти „пре во ђе њем“ на зна ков-
ни је зик или аде кват ном при род ном ге сти ку ла ци јом (нпр. си-
му ли ра њем рад ње или аде кват ном фа ци јал ном екс пре си јом за 
ис ка зи ва ње осе ћа ња).

 –  Сва ва жна оба ве ште ња и ин фор ма ци је тре ба про пра ти ти пи са-
њем на та бли (на при мер број стра не и ве жба ња ко је се ра ди). 

 – Има ју ћи на уму чи ње ни цу да уче ни ци оште ће ног слу ха те же са-
вла да ва ју гра ма тич ка пра ви ла ма тер њег (срп ског) је зи ка, гра-
ма тич ки са др жа ји ен гле ског је зи ка, у шко ли за де цу оште ће ног 
слу ха, су ре ду ко ва  ни у од но су на ре до ван си стем обра зо ва ња. 
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Сви гра ма тич ки са др жа ји уво де се  са што ма ње гра ма тич ких 
об ја шње ња, а њи хо во по зна ва ње се ева лу и ра и оце њу је на осно-
ву упо тре бе у од го ва ра ју ћем ко му ни ка тив ном кон тек сту, без ин-
си сти ра ња на екс пли цит ном по зна ва њу гра ма тич ких пра ви ла. 
Исто вре ме но, упо зна ва ње гра ма тич ких струк ту ра и функ ци ја 
стра ног је зи ка ути че на бо ље раз у ме ва ње струк ту ра, функ ци ја и 
на чи на на ко ји функ ци о ни ше и ма тер њи је зик.

 – И фор ма и зна че ње во ка бу ла ра и струк ту ра стра ног је зи ка мо гу 
пред ста вља ти по те шко ће за глу ве и на глу ве уче ни ке. Да би се 
сма њи ле те шко ће и пре пре ке са ко ји ма се глу ви и на глу ви уче-
ни ци су о ча ва ју у на ста ви стра ног је зи ка нео п ход но је учи ни ти 
је зик ви дљи вим: 

а) но ву реч или из раз тре ба на пи са ти на та бли, по мо гућ но сти на оба 
је зи ка, кре да ма или фло ма сте ри ма у бо ји ( на при мер: пла вом но ву реч 
или из раз, цр ве ном из го вор, а зе ле ном зна че ње);

б) уко ли ко је мо гу ће, при об ја шња ва њу но вих ре чи и из ра за, тре ба 
по ка за ти на пред мет или ње го ву сли ку, из ве сти рад њу или је си му ли ра ти;

в) по што је ма ло ве ро ват но да ће глу ви и на глу ви уче ни ци са ми 
уочи ти гра ма тич ка струк ту ре и пра ви ла нео п ход но им их је об ја сни ти, 
при че му тре ба уче ни ци ма по себ но скре ну ти па жњу на слич но сти и раз-
ли ке у од но су на ма тер њи је зик

г) гра ма тич ка об ја шње ња тре ба да бу ду јед но став на, при ме ре на уз-
ра сту и пред зна њу глу вих и на глу вих уче ни ка.

д) да би се ис та кла од ре ђе на гра ма тич ка пра ви ла ко ри сти ти кре де у 
бо ји, на пи са ти при ме ре на та бли, или на цр та ти гра фи кон или ди ја грам 
ка ко би се илу стро вао од ре ђе ни гра ма тич ки са др жај

ђ) у на ста ви ко ри сти ти што је мо гу ће ви ше ви зу ел не ма те ри ја ле 
(илу стра ци је, пред ме те, сли ке и дру го).

Ко му ни ка тив на на ста ва је зик сма тра сред ством ко му ни ка ци је. При-
ме на овог при сту па у на ста ви стра них је зи ка за сни ва се на на сто ја њи ма 
да се до след но спро во де и при ме њу ју сле де ћи ста во ви:

циљ ни је зик упо тре бља ва се у учи о ни ци у до бро осми шље ним 
кон тек сти ма од ин те ре са за уче ни ке, у при јат ној и опу ште ној 
ат мос фе ри;
го вор на став ни ка при ла го ђен је уз ра сту и зна њи ма уче ни ка; 
на став ник мо ра би ти си гу ран да је схва ће но зна че ње по ру ке 
укљу чу ју ћи ње не кул ту ро ло шке, вас пит не и со ци ја ли зи ра ју ће 
еле мен те;
зна ња уче ни ка ме ре се ја сно од ре ђе ним ре ла тив ним кри те ри ју-
ми ма тач но сти и за то узор ни је из вор ни го вор ник;



ЕНГЛЕСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК ЗА ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ УЧЕНИКЕ 287

са ци љем да уна пре ди ква ли тет и обим је зич ког ма те ри ја ла, на-
ста ва се за сни ва и на со ци јал ној ин тер ак ци ји; рад у учи о ни ци и 
ван ње спро во ди се пу тем груп ног или ин ди ви ду ал ног ре ша ва-
ња про бле ма, по тра гом за ин фор ма ци ја ма из раз ли чи тих из во ра 
(ин тер нет, де чи ји ча со пи си, про спек ти) као и ре ша ва њем ма ње 
или ви ше сло же них за да та ка у ре ал ним и вир ту ел ним усло ви ма 
са ја сно од ре ђе ним кон тек стом, по ступ ком и ци љем.

Ко му ни ка тив но-ин тер ак тив ни при ступ у на ста ви стра них је зи ка 
укљу чу је и сле де ће :

усва ја ње је зич ког са др жа ја кроз ци ља но и осми шље но уче ство-
ва ње у дру штве ном чи ну;
по и ма ње на став ног про гра ма као ди на мич не, за јед нич ки при-
пре мље не и при ла го ђе не ли сте за да та ка и ак тив но сти;
на став ник је ту да омо гу ћи при ступ и при хва та ње но вих иде ја;
уче ни ци се тре ти ра ју као од го вор ни, кре а тив ни, ак тив ни уче-
сни ци у дру штве ном чи ну;
уџ бе ни ци по ста ју из во ри ак тив но сти и по жељ но је да бу ду пра-
ће ни упо тре бом аутен тич них ма те ри ја ла;
учи о ни ца по ста је про стор ко ји је мо гу ће при ла го ђа ва ти по тре-
ба ма на ста ве из да на у дан.

ПРИ МЕ НА ЗНА ЊА ИЗ ЕН ГЛЕ СКОГ ЈЕ ЗИ КА:  
ПРО ЈЕКТ НА НА СТА ВА

У ци љу до дат ног мо ти ви са ња уче ни ка за на ста ву и уче ње ен гле ског 
је зи ка, као и пру жа ња мо гућ но сти уче ни ци ма да зна ња из пред ме та ен-
гле ски је зик, сте че на у ре дов ној на ста ви, при ме не у аде кват ној и ре ла-
ној ко му ни ка тив ној си ту а ци ји, уче ни ци Шко ле за оште ће не слу хом-на-
глу ве „Сте фан Де чан ски“ су укљу че ни у ре а ли за ци ју ви ше ме ђу на род-
них про је ка та.

У школ ској 2012/2013 го ди ни шко ла је по ста ла члан ме ђу на род не 
школ ске мре же, Ака де ми је сред ње е вроп ских шко ла (aces), ко ја оку пља 
шко ле из пет нест европ ских зе ма ља. Та да смо успе шно ре а ли зо ва ли про-
је кат на те му ме диј ске пи сме но сти – „Ме диј ски гла со ви за ти неј џе ре са 
по еб ним по тре ба ма“, у са рад њи са Спе ци јал ном шко лом „Кон стан тин 
Па у не ску“, из ру мун ског гра да Ја ши. Циљ про јек та био је  да се по ве ћа 
ви дљи вост уче ни ка са по себ ним по тре ба ма у ме ди ји ма и по диг не ни во 
ин фор ми са но сти и све сно сти јав ног мње ња о осо ба ма са по себ ним по-
тре ба ма. Уче сни ци про јек та би ли су уче ни ци из обе парт нер ске шко ле, 
као и ло кал них парт нер ских шко ла, уз ра ста од 12 -17 го ди на. То ком ра-
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да на про јек ту, уче ни ци су ко му ни ци ра ли са уче ни ци ма из парт нер ских 
шко ла пу тем ин тер не та (елек трон ска по шта, дру штве не мре же – нај-
че шће Fa ce bo ok), уз по др шку на став ни ка, и до го ва ра ли се о на ред ним 
ак тив но сти ма на про јек ту. Ме ђу соб не по се те про јект них парт не ра би ле 
су до дат на при ли ка за ус по ста вља ње ко му ни ка ци је на ен гле ском је зи-
ку. Ка ко ни је би ло мно го ме диј ских из ве шта ја о ти неј џе ри ма са по себ-
ним по тре ба ма на пра ви ли смо тро је зич ни блог про јек та на ин тер не ту, 
на ен гле ском, срп ском и ру мун ском је зи ку, ко ји је до сту пан на ин тер нет 
адре  си      w ww.aces128.b lo gspot.co m   , који  је би о изузет н о  пос еће н (д а н ас 
и ма   пр еко 16  500 п ос ет а).  У че ни ци  средњ е  ш  коле  су  а ктивно уч ествов-
ал  и у из  ради блога,  из  бору  матер иј ал а  и креи ра њу садрж  ај  а, а д воје 
у че  ника школ е с у  и  зва  ни чн о  били „бло гер и“ .  У че  ници  су т акође  имали 
 пр и ли ку да   припрем а ју  мат ер  и ја ле  за д ва м еђ ународ на са ст ан ка  мреже, 
 а у ченица  ко ја  је пр ису  ст вовала о вим  састан цима, и д а к ом уницира на 
е  нгл еском ј ези  ку  са вр ш њ ац им а из ред овн их  школ а   у  Европи , а ли  и да  
пре дс та ви наш  п рој екат,  ак тивно ст  и   и резулт а те , заједно  са  уч ен  иком 
из  Ру му ни је,  та  кође на е нгл еском је зи ку. На  за  вршној аc es  Акад емији , у  
Сен е цу ( Сл овачка),  ап рила  20  13.  године  , пројек ат   је нагр ађен за пос  еб  на 
постигн  у ћа  у  обл асти и но в ативно г  у че ња. У Ср б ији, у    ју на 201 3. годи не , 
 де о ак ти  в нос  т и на  пр оје кт у,  ре  а лизова н у  нашо ј  школи, у шао  ј е у Ба зу  
знања Креативне школе, под називом „Заједно можемо да направимо 
разлику“ (www.kr ea tivnaskola .rs ). У Евро пи, про је кат је об ја вљен у при-
руч ни ку “Ме диј ска пи сме ност у Евро пи: 12 до брих п рак си ко је ће вас 
ин спи ри са ти“, ко ји је, у но вем бру 2013. го ди не, из да ла бел гиј ска Евенс 
фон да ци ја, у са рад њи са Ин сти ту том за ме диј ска ис тра жи ва ња и ме диј-
ско обра зо ва ње из Не мач ке. 

У школ ској 2013/2014. го ди ни, у шко ли је ре а ли зо ван aces про је кат 
на те му раз ли чи то сти, под на зи вом „Раз ли чи ти, али исти“, у парт нер-
ству са две ре дов не шко ле из Бу гар ске и Ру му ни је. У ра ду на про јек ту, на 
дру штве ној мре жи Fa ce bo ok, на пра ви ли смо стра ни цу на шег про јек та 
( www.facebo ok.com/ di fferen tsame), a де сет са да шњих и бив ших уче ни ка 
шко ле су би ли и ад ми ни стра то ри стра не. Они су, нај че шће у до го во ру са 
оста лим уче ни ци ма и на став ни ци ма, об ја вљи ва ли са др жа је на стра ни ци 
(на при мер ста ту се на стра ни ци, фо то гра фи је са про јект них и дру гих 
ре ле вант них ак тив но сти, али и са др жа је од зна ча ја за глу ве и на глу ве 
– на при мер пе сме ра зних из во ђа ча са пре во дом на зна ков ни је зик). По-
се те про јект них парт не ра пред ста вља ле су до дат ну при ли ку за упо тре бу 
ен гле ског је зи ка у ци љу ус по ста вља ња и одр жа ва ња ко му ни ка ци је. По-
што су се уче ни ци спри ја те љи ли са вр шња ци ма из Ру му ни је и Бу гар-
ске, ко му ни ка ци ја ме ђу љи ма је на ста вље на пу тем дру штве них мре жа, 
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а глу ви и на глу ви су об у че ни да ко ри сте услу ге про гра ма за пре во ђе ње 
на ра чу на ру и ин тер не ту (на при мер „DI reč nik“ „Go o gle пре во ди лац”). 
За по тре бе пре зен та ци је, при ли ком по се те де ле га ци је из на ше шко ле, 
парт нер ској шко ли из Бу гар ске, гру па уче ни ка сред ње шко ле је на пра-
ви ла пре зен та ци ју о Бе о гра ду, у про гра му Mic ro soft Of fi ce Po wer Po int, 
на срп ском и ен гле ском је зи ку. Уче ни це ко је су уче ство ва ле на два ме ђу-
на род на са стан ка мре же су има ле при ли ку да зна ње ен гле ског сте че но у 
школ ским усло ви ма при ме не у ко му ни ка ци ји са вр шња ци ма из дру гих 
европ ских зе ма ља. Ове школ ске го ди не, је по ред на ше шко ле, у aces про-
јект ном ци клу су уче ство ва ла и спе ци јал на шко ла за глу ве из Бу ку ре шта 
(Ру му ни ја), па је на ини ци ја ти ву ко ор ди на то ра про јек та из две шко ле 
за уче ни ке оште ће ног слу ха, а ка ко би се уче ни ци ма олак ша ла ко му ни-
ка ци ја, за за вр шни са ста нак мре же на шим уче ни ци ма обез бе ђен ту мач 
за зна ков ни је зик. Ин те ре сант но је да је уче ни ца Шко ле за оште ће не 
слу хом-на глу ве „Сте фан Де чан ски“ из Бе о гра да, иако осо ба са те шким 
оште ће њем слу ха, од лу чи ла да на за вр шној пре зен та ци ји про јек та, на 
aces Ака де ми ји 2014, у Се не цу (Сло вач ка), не ко ри сти услу ге ту ма ча за 
зна ков ни је зик, већ да за јед но са уче ни ци ма из ре дов них шко ла из Ру-
му ни је и Бу гар ске, про је кат пред ста ви на го вор ном ен гле ском је зи ку, у 
че му је би ла ве о ма успе шна. 

У школ ској 2013/2014. го ди ни, по зва ни смо да уче ству је мо у ме ђу-
на род ном про јек ту „Де ба ту ју ћи Евро пу: Шко ле“22, ини ци ја ти ви ко ја је 
на ста ла у окви ру плат фор ме „Де ба ту ју ћи Евро пу“.  Ини ци ја ти ва „Де-
ба ту ју ћи Евро пу: Шко ле“ је по себ но ди зај ни ра на да пру жи уче ни ци ма 
при ли ку да по ста ве пи та ња европ ским по ли ти ча ри ма, на у че ка ко да 
фор му ли шу „те шка“ пи та ња и ин тер пре ти ра ју од го во ре, као и да ди ску-
ту ју са уче ни ци ма из дру гих зе ма ља Евро пе и на у че ви ше о ра ду Европ-
ске Уни је. Гру па уче ни ка сред ње шко ле по ста ви ла је пи та ња ве за на за 
шко ло ва ње глу вих у Евро пи, пра ва на упо тре бу зна ков ног је зи ка, оства-
ри ва ње пра ва на здрав стве ну за шти ту и за по шља ва ње глу вих и на глу-
вих осо ба у Евро пи. Пи та ња смо сни ми ли, као крат ке ви део за пи се, на 
ен гле ском је зи ку, а да б и  на  ша пи та  ња учи ни ли до ступ ни јим гл у  ви ма, 
омо гу ћи ли смо пре вод на срп с ки зна ков ни је зик, као и ти тл о ве на ен -
гле ском је зи ку.  Оче ку ј е мо да се  де ба та,  у ко јо ј ми уче ству је мо, уско ро  
п о кре не на сај ту про јек та „ De  b a ting Euro pe  Scho ols ”. 

22  http://www.debatingeurope.eu/focus/schools/
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SUMMARY

We live in a world which is characterized by great advances of tech-
nology and an increased ability to travel and communicate with people 
from other countries, thus knowing and using of at least one foreign lan-
guage becomes a necessity. The English language has become a modern 
language of international communication, which is why it is the most of-
ten taught as a foreign language in countries where it is not the official 
spoken language.

Even when we recognise that teaching a foreign language is as an im-
portant segment and a mandatory component of the curriculum, students 
with hearing impairment do not always have the opportunity to attend 
and participate in the foreign languages classes. Until recently, hearing 
impaired pupils were considered to be incapable of learning a foreign 
language and, therefore, in many cases they were exempted from school 
attendance of  foreign language clases, even in the mainstream educa-
tion system. Since deaf and hearing impaired pupils often have difficul-
ties with learning and speaking of the language of the country they live 
in, it was thought that the deaf cannot learn and adopt another language 
system, ie. foreign language

Today, learning and teaching of foreign languages   to deaf and hearing 
impaired pupils is becoming increasingly common practice in Europe and 
the world in general. Deaf and hearing impaired pupils are often enrolled 
in regular schools, or they continue their education in mainstream colleges 
and universities, where one of the subjects taught is a a foreign language. 
Special schools for deaf and hearing impaired pupils also introduce a for-
eign language in their curricula, as it is recognized that learning of another 
language can provide significant opportunities for deaf and hearing im-
paired population. In teaching English as a foreign language for the deaf 
and hearing impaired pupils one of the problems  was the fact that the 
methods used in teaching foreign languages   are usually  of auditory/oral 
type, which represents an additional difficulty for deaf and hearing im-
paired pupils. Teaching a foreign language for  deaf and hearing imapired 
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pupils raises a number of issues, such as training for teachers of foreign 
language , posibillity to predict the outcomes of teaching and to set ap-
propriate educational standards, as well as a matter of choosing adequate 
textbooks and accompanying literature.

This paper present a combination of  a review of the relevant litera-
ture and personal professional experience in teaching English language in 
School for hearing impaired  pupils „Stefan Decanski“ in Belgrade, the first 
special school for hearing impaired pupils in Serbia that has introduced  
English as a subject in the education of deaf and hearing impaired pupils, 
first at high school, and after in primary school.

КЕY WORDS: English language, foreign language, deaf and hearing im-
paired pupils, curricula, mainstream education system, special education


