
ВЕЋУ ЗА МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Веће за мастер, специјалистичке и докторске студије Универзитета у Београду -

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној 24.12.2013.

године, на основу члана 123. став 3. Закона о високом образовању („Сл. Гласник

Републике Србије“, бр. 76/2005), члана 46. Статута Факултета, као и на основу предлога

Одељења за сурдологију, донело је одлуку о образовању комисије за оцену и јавну

одбрану урађене докторске дисертације под називом ,,Евалуација успеха ученика

оштећеног слуха у редовној школи“, кандидаткиње мр Иване Павковић, дипломираног

дефектолога-сурдолога.

У комисију су именовани:

- др Сања Ђоковић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и

рехабилитацију, Београд, председник

- др Јасмина Ковачевић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и

рехабилитацију, Београд, ментор

- др Светлана Славнић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и

рехабилитацију, Београд, члан

- Др сци. Славица Максимовић,научни сарадник, Институт за експерименталну

фонетику и патологију говора у Београду, члан

На основу увида у приложену документацију и на основу анализе рукописа

завршене докторске дисертације Комисија подноси Већу за мастер, специјалистичке и

докторске студије Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију - Универзитета

у Београду следећи



И З В Е Ш Т А Ј

ПОДАЦИ О КАНДИДАТКИЊИ

Ивана Павковић рођена је 03.05.1970 године у Смедеревској Паланци. Дипломирала је

1995.год. на Дефектолошком факултету у Београду и на истом је 2000. године

одбранила магистарску тезу под назвом ”Евалуација породице детета оштећеног

слуха” научна област Сурдологија. Докторске студије уписује 2006. године на

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, под називом

“Евалуација успеха ученика оштећеног слуха у редовној школи”.

Радну и истраживачку каријеру започела је 2000. године у “Институту за

експерименталну фонетику и патологију говора” у Београду. Своје истражовачко

интересовање је фокусирала на област патологије слуха и говора, евалуацију породице

детета оштећеног слуха, метаболичким проблемима условљеним хиперсезибилношћу

деце на глутен и казеин (у оквиру ове области завршила је курсеве и обуке: “Биолошке

основе развојних поремећаја“; “Специјалистичке технике за мерење сензорне

интеграције- Ayres Therapie-SIAT“; „Хиперкинетски поремећај / АДХД:од дијагнозе до

терапије“; „Biological treatments for autism and ADHD”; ”Hands-on verbal behavior

workshop”; “How can we help children with developmental disabilities“; „Примена

визуелних средстава у структуираној ситуацији учења код деце, адолесцената и

одраслих са аутистичним спектром“-програм је одобрен од Завода за унапређивање,

образовање и васпитање, ”Енигматски свет чула”- акредитовани програм од стране

Министарства за рад и исоцијалну политику); “Поремећаји гласа и говора неурогене

патологије” - Центар за континуирану медицинску едукацију, Институт за неурологију

КЦС.

Објавила је више научно-стручних радова и учествовала на научним и стручним

скуповима националног и међународног значаја. Изабрана је у звање истраживач-

сарадник 2003. године.

Учешће на пројектима

Учешће на научним пројектима Министарства за науку, Републике Србије:

2002 - 2005 - Мултидисциплинарна истраживања говорно-језичких ресурса српског



језика са апликацијама у лингвистици, дефектологији и комуникацијама (QI 1784),

руководилац пројекта проф. Др Слободан Јовичић.

2006 - 2010 - Интердисциплинарна истраживања говорно-језичких ресурса српског

језика, руководилац пројекта проф. Др Слободан Јовичић.

2011 - 2015- Интердисциплинарна истраживања квалитета вербалне комуникације,

МНТР, пројекат 178027.

2011 - 2015 - Е логопед (ТП 32032)

Радови објављени из пројекта докторске дисертације

Саопштење са међународног скупа штампано у целини

1. Pavković I., Kovačević J. (2011): Problems in Teaching Serbian language Courses to

hearing imparied and Deaf children Third European Congress on Early Preventation,

Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disordes. Ancient Olympia,

Grecce, oktober 21,22,23 2010. Proceedings ISBN 978-86-81879-32-0, pp.105-108.

2. Pavković I., Kovačević J. (2011): Attitudes of Hearing Impaired and Hearing Studies

to mathemativs Course, Third European Congress on Early Preventation, Detection

and Diagnostics of Verbal Communication Diorders. Ancient Olympia, Grecce,

oktober 21,22,23 2010. Proceedings ISBN 978-86-81879-32-0, pp.108-110

3. Pavković I., Kovačević J. (2009). Effect of audiolingvistic treatment on language

development and quality of free associations of hearnig impaired children, Speech and

language Interdisiciplinary Research III, Editors: S.T Jovičić., M Sovilj., ISBN 978-

86-81879-27-6 pp 306-326, Beograd 2009.

4. Pavković I, Kovačević J.(2009). Length of surdological treatment and language

development of hearing impaired children in regular school, Speech and language

2009 Interdisiciplinary Research III, Editors: S.T Jovičić., M Sovilj., ISBN 978-86-

81879-26-9 , pp 226-232

5. Pavković I., Kovačević J. (2009). Length of surdological treatment and association of

hearing impaired children in regular school, Speech and language 2009

Interdisiciplinary Research III, Editors: S.T Jovičić., M Sovilj., ISBN 978-86-81879-

26-9 pp 220-226.

6. Pavković I., Kovačevic J. (2014). The causes of school failures with deaf pupils in

mainstream school, 4th International Congress on Early Prevention in Children with



Verbal Commuunication Disorders, Print:  Konstantin Preslavsky,Varna, Bulgaria,

september, 5-7, 2014. ISBN 978-619-201-063-8, pp 229-233.

7. Pavković I. (2014). Inclusive education, 4th International Congress on Early

Prevention in Children with Verbal Commuunication Disorders, Print:  Konstantin

Preslavsky,Varna, Bulgaria, september, 5-7, 2014. ISBN 978-619-201-063-8, pp 234-

237

8. Pavković I. (2015). Level of acquisition of science typical and hearing impaired

students Speech and Language 2015, 5th International Conference on Fundamental

and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0,

pp. 295-300.

9. Pavković I., Kovačević J. (2007). Odnos školskog uspeha i govorno-jezičke

razvijenosti dece oštećenog sluha u redovnoj školi, Poremećaji verbalne komunikacije;

prevencija,dijagnostika i tretman, urednik M Sovilj, ISBN978-86-81879-16-0,  str

399-417 Beograd 2007.

10. Pavković I., Kovačević J. (2007). Efekti rezultata na testu slobodnih asocijacija i

školskog uspeha čujućih i slušno oštećenih učenika u redovnoj školi, Poremećaji

verbalne komunikacije;prevencija, dijagnostika i tretman, urednik M.Sovilj,

ISBN978-86-81879-16-0,  str 399-417 Beograd 2007.

11. Pavković I., Kovačević J. (2008). Govorno-jezička razvijenost gluve dece u redovnoj

školi, Govor i jezik; interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika II, urednici:S.T.

Jovičić,M.Sovilj. ISBN 978-86-81879-23-8,str18-36, Beograd 2008.

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја

1. Pavković I., Kovačević J. (2013):Verbal expression and school subjects monitoring in

hearing impaired children who are enrolled in regular school system. Vеrbal

communication quality interdisciplinary research Editors: S. Jovicic and M. Subotic.

ISBN 978-86-81879-46-7. LAAC IEPSP. Belgrade, pp. 336-351.

2. Pavković  I., Kovačević J. (2008). Speech-language Development of deaf and Hard of

Hearing Children in a Regular school, Early prevention in Children with verbal

Communication Disorders, prosiding, editors: M Sovilj., V Bojanova, M  Skanavis., S

Pantelić., Belgrade, Sofia, Patra, pp 133-142 ISBN 978-86-81879-22-1.

3. Kovačević J., Pavković I. (2008). Dužina surdološkog tretmana i školski uspeh

učenika  oštećenog sluha u redovnoj školi, Zbornik radova: U susret inkluziji – dileme



u teoriji i praksi, Defektološki fakultet, Fakultet za specijalnu edukaciju i

rehabilitaciju, prof.Dobrivoje Radovanović i grupa autora , ISBN 987-86-80113-71-5,

str. 335-345, Beograd 2008.

Рад у часопису националног значаја

1. Pavković I., Kovačević J. (2012). Inkluzivno obrazovanje, stavovi, nastavnika i

roditeljau inkluzivnom obrazovanju. Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759,

Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd,

UDK 372.76, br.54, vol. 18 (3) :str. 467-485

2. Pavković I., Kovačević J.(2006). Uspeh gluvih učenika u redovnoj školi, Beogradska

defektološka škola, ISSN 0354-8759, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu

edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, UDK 372.76. časopis, br 3. str. 25-37.

3. Pavković I., Kovačević J. (2012). Inkluzivno obrazovanje, stavovi, nastavnika i

roditelja u inkluzivnom obrazovanju. Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-

8759, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,

Beograd, UDK 372.76, br.54, vol. 18 (3): str. 467-485.

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу

1. Pavković I., Kovačević J. (2008). Nivo usvojenosti nastavnih sadržaja iz fizike

učenika oštećenog sluha u redovnoj školi, Dani defektologa, Vrnjačka banja, Zbornik

rezimea ISBN 86-84765-09-5, str. 92, Beograd 2008.

.



ПРИКАЗ САДРЖАЈА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Докторска дисертација под називом ,,Евалуација успеха ученика оштећеног

слуха у редовној школи“, кандидаткиње Иване Павковић написана је на 300 страна без

прилога.

Рукопис докторске дисертације садржи резиме на српском и енглеском језику,

42 табеле и 79 графикона, а литература обухвата 267 референци које се, директно или

индиректно, односe на обрађивани проблем.

Глобално, докторска дисертација је подељена на: Теоријски део и

Истраживачки део. Литература и прилози су дати на крају рада.

Теоријски део садржи четири поглавља у којима је дата анализа последица

недостатка слуха, механизама компензације секундарних последица у циљу

укључивања у образовни процес, као и анализа фактора школског успеха глувих

ученика укључених у редовне разреде.

У првом поглављу, теоретског приступа постављеном проблему, дата је анализа

дефиниција и класификација оштећења слуха, са посебним акцентом на класификације

у односу на способност слушања говорног гласа, способност разумевања говора и
образовне могућности деце са оштећењем слуха. У другом поглављу дата је анализа

последица оштећења слуха на свеукупни развој и функционисање глуве особе, док се

треће поглавље односи на анализу развоја процеса образовања и васпитања глувих и

наглувих. Посебно су обрађени приступи према глувим и наглувим особама, од

индивидуалних покушаја рада на образовању и васпитању глувих и наглувих, до

стварања посебних образовних система и отварања образовно-васпитних инстутуција

за глуве и наглуве. Посебна пажња у овом поглављу посвећена је развијању образово-

васпитних модела за глуве и наглуве и њихово место у целовитом васпитно–

образовном суистему наше земље, факторима успешног образовања глувих ученика,

као и васпитно-образовним проблемима глувих ученика.

У четвртом поглављу описани су актуелни модели образовања и васпитања

глувих и наглувих у нашој земљи. Посебно је дата анализа концепта интеграције и

инклузивног образовања, законска регулатива и подзаконска акта на којима је

заснована интеграција, а од 2009. године и доношења новог Закона о основама

васпитања и образовања, инклузија и инклузивно образовање. Указано је на суштину и



значај индивидуалних образовних програма рада, приказана су искуства у

имплементацији са резултатима примене како у свету, тако и у нашој земљи, а дат је и

критички осврт на позитивне, али и негативне ефекте интеграције и инклузивног

образовања.

Истраживачки део докторске дисертације обухвата: Проблем истраживања,

Циљеве и задатке истраживања, Хипотезе истраживања, Узорак истраживања  и

Методологију истраживања.

Проблем истраживања односио се на евалуацију успеха ученика оштећеног

слуха интегрисаних у редовне разреде и то кроз: општи школски успех, школски успех

из појединачних наставних предмета, утицај дужине сурдолошког третмана на успех

глувих ученика и облике понашања глувих ученика у редовној школи.

Циљ истраживања је био да се утврди школски успех глувих ученика који су

укључени у систем редовног школовања. Посебно је анализиран општи школски успех,

успех из појединачних наставних предмета (матерњи језик, математика, познавање

природе, познавање друштва, познавање природе и друштва, физика, хемија),

повезаност почетка и дужине сурдолошког третмана са школским успехом глувих

ученика укључених у редовне разреде, облици понашања на часу, ванаставним

активностима и према ауторитету.

На основу дефинисаног циља истраживања постављени су следећи задаци:

- испитати општи школски успех глувих ученика укључених у редовне разреде;

- испитати школски успех глувих ученика укључених у редовне разреде из

појединачних наставних предмета;

- испитати однос дужине раног сурдолошког третмана глувих ученика укључених

у редовне разреде и школског успеха;

- испитати облике понашања глувих ученика у редовној школи.

Хипотезе

Из наведених циљева и задатака истаживања проистекле су следеће хипотезе:

1. не постоје разлике у школском успеху из појединачних наставних предмета

између глувих ученика који су укључени у редовне разреде и њихових

вршња који уредно чују (српски језик, познавање природе и друштва,

познавање природе, познавање друштва, физика, хемија и математика)



2. дужина раног сурдолошког третмана позитивно утиче на школски успех

глувих ученика који су укључени у редовне разреде;

3. облици понашања глувих ученика који су укључени у систем редовног

школовања не разликује се од облика понашања вршњака који чују.

Узорак

За формирање узорка најпре је извршена анализа броја укључене глуве деце у

систем ране рехабилитације у периоду од 1990-1998 год. Од 139 испитаника било је

седморо са лакшим оштећењем слуха (5%), док је сто тридесет и двоје (132) испитаника

(95%) са тешким оштећењeм (од којих четворо није започело сурдолошки третман). Од

овог узорка, 58 испитаника је укључено у редован систем школовања, 19 испитаника

похађа школу за глуву и наглуву децу. Затим су у односу на постављени циљ и задатак

истраживања, формиране две групе испитаника (ученика): експериментална (Е) коју су

чинили глуви испитаници коју су укључени у редовне разреде и контролна (К) коју су

чинили испитаници уредног слуха који похађају редовну школу. Системом

уједначавања експерименталне (Е) и контролне (К) групе коначан узорак је чинило 60

испитаника (ученика) који похађају редовну основну школу, узраста од 9-14 година.

Експерименталну групу је чинило 30 испитаника (ученика) са оштећеним слухом преко

91 dB (веома тешко оштећење слуха по класификацији Светске здравствене

организације), док је контролну групу чинило 30 испитаника (ученика) уредног слуха.

Поред уједначености по узрасту експериментална и контролна група је уједначене и

према успеху у школи. У екперименталној групи је био један ученик са недовољним

успехом, по два ученика са довољним и добрим успехом, три  ученика са врло добрим

успехом и 22 ученика са одличним успехом. У контролној групи је био исти број деце

са истом дистрибуцијом школског успеха.

Статистичка обрада података

Добијени подаци су обрађивани дескриптивном статистиком, утврђене су

корелационе и мере статистичке значајности, док су резултати приказани табеларно уз

адекватну анализу и интерпретацију. За статистичку анализу коришћен је статистички

пакет за обраду података SPSS 14.0.



Методологија истраживања

Истраживачке методе које су коришћене су систематско и контролисано

неекспериментално ретроактивно праћење испитиване појаве.

За потребе истраживања коришћени су следећи тестови знања преузети са

Института за педагошка истживања у Београду и адаптирани за потребе истраживања у

односу на постављен циљ, задатке и хипотезе:

- Тест знања из српског језика за трећи, четврти, пети, шести, седми и осми разред

основне школе;

- Тест знања из математике за трећи, четврти, пети, шести, седми и осми разред

основне школе;

- Тест знања из познавања природе и друштва за трећи разред основне школе;

- Тест знања из познавања природе за четврти разред;

- Тест знања из познавање друштва за четврти разред основне школе;

- Тест знања из физике за шести, седми и осми разред основне школе;

- Тест знања из хемије за седми и осми разред основне школе.

Тестови су садржали све метријске каракеристике и преузети са Института за

педагошка истраживања у Београду.

- Тест говорне развијености од С. Васић (1976).

- Тест асоцијација од С. Милекића (1984).

- Тест Савановић-Бојанин (1976/90) (понашање на: часу, одмору, у односу на

ауторитет, у настави, односно школском раду), који је адаптиран за потребе

истраживања.

Истраживање је обављено у редовним школама на територији Републике Србије у

периоду од јануара 2006. до децембра 2008. године.

Резултати истраживања

Резултати истраживања систематизовани су у седам група и приказани

табеларно.

I Прва група резултата односи се на успех глувих испитаника на тестовима

знања из појединачних наставних предмета и то:

1.Успех глувих ученика на тесту знања из српског језика (III,IV,V,VI,VII и VIII

разред);

2.Успех глувих  ученика на тесту знања из математике (III,IV,V,VI,VII и VIII разред);

3.Успех глувих ученика на тестовима знања из наставних предмета: познавања

природе и друштва,   познавања природе и познавања друштва (III, IV разред)



4.Успех глувих ученика на тестовима знања из наставних предмета физика (VI,VII и

VIII разред) и хемија (VII и VIII разред).

II Друга група резултата се односи на успех глувих ученика из наставних предмета

у односу на почетну оцену :

1.Успех глувих ученика из српског језика и резултата на тесту знања из

српског језика (III,IV,V,VI,VII и VIII разред);

2.Успех глувих ученика и резултати на тесту знања из математике у

односу на почетну оцену (III,IV,V,VI,VII и VIII разред);

3.Успех глувих ученика и резултати на тесту знања из познавање природе

и друштва, познавање природе и познавање друштва (III,IV разред).

4.Успех глувих ученика и резултати на тесту знања из Физике (VI,VII и VIII

разред) и Хемије (VII и VIII разред).

III Трећа група резултата односи се на поређење успеха глувих ученика и

ученика уредног слуха на тестовима знања из наставних предмета:

1.Успех глувих ученика и ученика уредног слуха на тесту знања из српског

језика (III,IV,V,VI,VII и VIII разред);

2.Успех глувих  ученика и ученика уредног слуха на тесту знања из

математике (III,IV,V,VI,VII и VIII разред);

3.Успех глувих ученика и ученика уредног слуха на тестовима знања из

наставних предмета: познавања природе и друштва,   познавања природе

и познавања друштва (III, IV разред)

4.Успех глувих ученика и ученика уредног слуха на тестовима знања из

наставних предмета физика (VI,VII и VIII разред) и хемија (VII и VIII

разред).

IV Четврту групу чине резултати глувих ученика на тестовима знања из

наставних предмета у односу на време почетка ха/рехабилитације

V Пету групу чине резултати глувих ученика на тесту говорне развијености

VI Шеста група се односи на резултате глувих ученика на тесту

асоцијација и

VII Седма група резултата се односи на понашање глувих и ученика

уредног слуха у школи, ваншколским активностима, као и према ауторитету



Опис постигнутих резултата

На основу спроведеног истраживања, а у складу са поставњљеним

циљевима, задацима и хипотезама истраживања добијенису следећи

резултати:

1.Резултати на тесту знања глувих ученика

Резултати на тесту знања из српског језика глувих ученика

Резултати истраживања који се односе на успех глувих ученика тесту

знања из српског језика показују да је 41% глувих ученика неуспешно

решило тест знања из српског језика, 48% је било успешно, док је 11%

глувих ученика било веома успешно. Дакле, од 30 глувих ученика 59% је

успешно решило тест знања из српског језика, док је 41% ученика било

неуспешно.

Успех глувих ученика од III до VIII разреда на тесту знања из

српског језика

У III разреду од 6 ученика 5 је успешно решило тест знања.

У IV разреду од 6 ученика 5 је успешно решило тест знања.

У V разреду од 4 ученика 3 је успешно решило тест знања.

У VI разреду од 7 ученика 3 ученика је успешно решило тест знања,

док је 4 ученика било неуспешно.

У VII разреду од 5 ученика 2ученика је успешно решило тест знања,

док је 3 ученика било неуспешно.

У VIII разреду од 2 ученика 2 је било неуспешно.

Резултати глувих ученика на тесту знања из математике

Резултати истраживања који се односе на успех глувих ученика на

тесту знања из математике, показују да је 56,66% глувих ученика успешно

решило тест знања из математике, 36,66% је било неуспешно, док је 6,66%

глувих ученика било веома успешно. Дакле, 63,32% глувих ученика је

успешно решило тест из математике, док је 36,66% ученика било

неуспешно.



Успех глувих ученика од III до VIII разреда на тесту знања из

математике

У III разреду од 6 ученика 5 је успешно решило тест знања.

У IV разреду од 6 ученика 3 је успешно решило тест знања, 1веома

успешно 2 ученика је било неуспешо.

У V разреду од 4 ученика 4 је неуспешно решило тест знања.

У VI разреду од 7 ученика 4ученика је успешно решило тест знања,

док је 3 ученика било неуспешно.

У VII разреду од 5 ученика свих 5ученика је успешно решило тест

знања.

У VIII разреду од 2 ученика 2 је било неуспешно.

Резултати глувих ученика III разреда на тесту знања из познавањa

природе и друштва

Резултати показују да је 80% глувих ученика неуспешно на тесту знања из

предмета познавање природе и друштва, 13% успешних и 7% веома

успешних.

Резултати глувих ученика IV разреда на тесту знања из познавања

природе

Сви ученици су остварили успешан успех на тесту знања.

Резултати глувих ученика IV разреда на тесту знања из познавања

друштва

Сви ученици су остварили успешан успех на тесту знања.

Резултати глувих ученика VI, VII и VIII разреда на тестовима знања из

физике

Резултати показују да је подједнак број (седморо) успешних и (седморо)

неуспешних глувих ученика на тесту знања из физике

Резултати глувих ученика VII и VIII разреда на тестовима знања из

хемије

Резултати показују да је четири глува ученика успешно урадила тест, а три



ученика су била неуспешна.

2.Успех глувих ученика на тестовима знања из појединачних наставних

предмета у односу на почетну оцену

Српски језик

Резултати успеха глувих ученика на тесту знања из српског језика у

односу на почетну оцену, показују да је од  укупно шест ученика оцењених

оценом два из српског језика, петоро ученика неуспешно урадило тест, док

је један ученик био успешан на тесту. Од четворо ученика која су оцењени

оценом 3, три ученика је неуспешно урадило тест, док је један ученик био

успешан на тесту. Од осам ученика оцењених оценом 4, подједнак је број

успешних и неуспешних (по троје ученика), док је двоје ученика било веома

успешно на тесту знања. Од дванаест ученика оцењених највишом оценом

5, један ученик је неуспешно урадио тест, девет ученика је било успешно, а

само двоје ученика  је било веома успешно на тесту знања.

Применом корелационе анализе између резултата на тесту знања из

српског језика и оцена из српског језика током школске године,

установљена је позитивна корелација r=0.553, која је статистички значајна

на нивоу р=0,002. Резултати показују да постоји висока корелација између

оцене из српског језика и успешно сти глувих ученика на тесту знања из

српског језика.

Најбоље су урадили тест ученици са почетном оценом 5.

Математика

Резултати успеха глувих ученика на тесту знања из математике у

односу на почетну оцену, показују да је од седморо глувих ученика оцњених

оценом 2 из математике, шесторо ученика било неуспешно, а само један

ученик успешан. Сва три ученика оцењених оценом 3 из математике

успешно су урадила тест. Од деветоро ученика оцењених оценом 4, троје

ученика је било неуспешно, петоро ученика успешно, док је један ученик

био веома успешан на тесту знања из математике. Од једанаесторо ученика

оцењених највишом оценом 5, двоје ученика је било неуспешно, осам



ученика успешно, док је само један ученик био веома успешан на тесту

знања из математике.

Најбоље су урадили ученици са почетном оценом 3

Применом статистичке корелационе анализе између оцене из

математике и  резултата на тесту знања из математике, установљена је

позитивна корелација r=0,449, која је статистички значајна на нивоу

р=0,013, што указује да постоји висока корелација између оцене из

математике и успешности глувих ученика на тесту знања из математике.

Виша оцена из предмета математика прејудицира и већу успешност у

решавању теста из истог предмета.

Познавање природе и друштва

Добијени резултати показују да су, од три ученика који су из

познавања природе  и друштва имали оцену 4, сва три на тесту знања из

овог предмета била неуспешна. Од три ученика који су имали оцену 5, један

је био неуспешан, а два успешна.

Најбоље су урадили тест ученици са почетном оценом 5.

Познавање природе

Добијени резултати показују да су од четири ученика која су из

познавања природе имала оцену 4, три на тесту знања из овог предмета била

неуспешна а један успешан. Два ученика која су имала оцену 5, на тесту

знања су била успешна.

Најбоље су урадили тест ученици са почетном оценом 5.

Познавање друштва

Добијени резултати показују да су од три ученика који су из

познавања друштва имала оцену 4, два неуспешно решила тест, а један

успешно, од три ученика која су имала оцену 5, један је неуспешно решио

тест, а два успешно.

Најбоље су урадили тест ученици са почетном оценом 5.



Физика

Добијени резултати показују да од укупно четири ученика који су из

физике имали оцену 2, при решавању теста знања из физике, два су била

неуспешна, а два успешна. Од три ученика која су имала оцену 3, сва три

ученика су била неуспешна на тесту знања. Од три ученика која су имала

оцену 4, два је неуспешно урадило тест, а један успешно. Сва четири

ученика која су из физике имала оцену пет су успешно урадили тест знања

из физике.

Најбоље су урадили тест ученици са почетном оценом 5.

Хемија

Добијени резултати показују да је од четири ученика која су имала

оцену 3, један неуспешно урадио тест из хемије, а три успешно. Један

ученик који је имао оцену 4 неуспешно је урадио тест знања. Од два

ученика који су имали оцену 5, један је неуспешно, а један успешно урадио

тест знања.

Резултати показују да су глуви ученици који су имали оцену 3,

имали најбоље резултате на тесту знања из хемије. Глуви ученици који

нису били успешни на тесту приликом тестирања, најчешће су давали

коментаре „да су заборавили“ или “не могу да се сете одговора“.

Неуспешност на тесту код ученика оцењених високом оценом је резултат

недовољно понављања градива, што је и основа учења.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тестовима

знања у односу на почетну оцену

Српски језик

Резултати анализе оцене и резултата ученика на тесту знања из

српског језика, показују да је од дванаест ученика који су имали оцену 2 из

предмета српски језик 42,9% неуспешно, 14,7% успешно, а 16,7% веома

успешно урадило тест знања из српског језика. Од седам ученика који су из



српског језика имали оцену 3: 21,4% је било неуспешно на тесту, 11,8% је

успешно решило тест, док нико није веома успешан на тесту. Oд укупног

броја ученика који су оцењени оценом 4 из српског језика, њих  35,7% били

су неуспешни, 26,5% су били успешни, а 16,7% ученика је било веома

успешно. Међу ученицима који су из српског језика имали оцену 5 није

било неуспешних на тесту, 47,1% ученика је било успешно, док је 66,7%

ученика  веома успешно урадило тест

Резултати показују да је једанаест глувих и троје чујућих ученика било

неуспешно на тесту из српског језика; успешно је било тринаест глувих

ученика и двадесет и један чујући ученик. Подједнак број глувих (три) и

чујућих ученика (три) су били веома успешни на тесту. Чујући ученици

су успешнији на тесту из српског језика од глувих ученика.

3. Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту

знања из појединачних наставних предмета

Српски језик

Поређење резултата глувих и ученика који уредно чују показује да је било

неуспешних глувих 11 ученика 3 ученика који уредно чују, успешних

глувих 13 и 21 ученик који уредно чује, веома успешних глувих 3 и 3

ученика која уредно чују.

Резултати чујућих ученика се дистрибуирају по принципу Гаусове

кривуље, док резултати глувих ученика указују на померање Гаусове

кривуље ка пољу неуспешности, у овом случају ка левој страни кривуље.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту

знања из српског језика - (III разред)

Резултати успеха глувих и испитаника са уредним слухом на тесту

знања из српског језика у III разреду показују да веома успешних,  код

чујућих и код глувих испитаника није било (шест чујућих и пет глувих

ученика је успешно на тесту). Код глувих ученика један је неуспешан на

тесту, док код чујућих неуспешних није било.



Глуви испитаници су најчешће негативне одговоре имали на

питањима која су се односила на управни говор, писање великог и малог

слова, као и у објашњењу појмова (пример: Шта је стрип прича) и тумачења

народних пословица, док су испитаници са уредним слухом лошије

резултате постизали на питањима када се пише позивница и у дефинисању

појмова: Шта је загонетка, Шта је стрип прича и шта су народне пословице.

Резултати показују да су и глуви и испитаници уредног слуха негативне

одговоре имали на идентичним питањима.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви испитаници су се налазили на нивоу памћења претходно наученог

садржаја, док су испитаници са уредним слухом показали овладаност

значењем садржаја што је виши ниво.

Успех ученика експерименталне и контролнегрупе на тесту знања

из српског језика (IV разред)

Резултати показују да су четири чујућа ученика и два глува веома

успешни на тесту, успешна су чујућа 2 и 3 глува ученика, један глуви

ученик је неуспешан, док код чујућих неуспешних на тесту није било.

Глуви испитаници су постигли лоше резултате напитањима у којима

је било потребно да дефинишу задати  појам, управни говор и одређивање

функције речи у реченици, док су испитаници уредног слуха лоше резултате

постизали на питањима којасу се односила на исказивање личног суда о

прочитаној песми или делу.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви испитаници су се налазили на нивоу памћења претходно наученог

садржаја, док су испитаници са уредним слухом показали да су нивоу

анализе што је виши ниво.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту

знања из српског језика (V разред)

Резултати су показали да нема чујућих и глувих ученика који су веома

успешни  на тесту знања (четири чујућа и три глува ученика су успешна,

један глуви ученик је неуспешан, док код чујућих неуспешних на тесту није

било).

Глуви испитаници су лоше резултате постизали на питањима која су



се односила на одређивање врста именица и падежа,растављање речи на

слогове, као и писање изведених и сложених речи од постављеног глагола,

док су чујући испитаници лоше резултате постизали у примени граматичких

правила.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви испитаници су се налазили на нивоу памћења претходно наученог

садржаја, док су испитаници са уредним слухом показали овладаност

значењем садржаја што је виши ниво.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту знања

из српског језика (VI разред)

Резултати истраживања који се односе на успех глувих и чујућих на

тесту знања из српског језика у VI разреду показују да су у подједнаком

броју (два чујућа и два глува ученика) веома успешни  на тесту знања,

четири чујућа и један глуви ученика је успешан на тесту, док је неуспешан

на тесту био један чујући ученик и четири глува.

Глуви испитаници су лоше резултате постизали на питањима која су се

односила на гласовне промене, на препознавање простих, сложених и

изведених речи, врсту предиката, док су испитаници уредног слуха лоше

резултате постизали на питањима која су се односила на врсте предиката,

као и одређивање броја простих реченица којечине задатусложену

реченицу.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви испитаници су се налазили на нивоу памћења претходно наученог

садржаја и примене, док су испитаници са уредним слухом показали

овладаност нивоом анализе (разуме садржај и структуру материјала).

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту

знања из српског језика (VII разред)

Резултати истраживања који се односе на успех глувих и чујућих на

тесту знања из српског језика у VII разреду показују да нема чујућих и

глувих ученика који су веома успешни  на тесту знања, три чујућа и два

глува ученика су успешна,  док су два чујућа и три глува ученика неуспешна

на тесту.

На питања која су захтевала процену (савладаност латиничног писма,



степен савладаности граматичких правила, одређивање врсте именица,

правилна употреба великог почетног слова) није одговорио ни један глуви ,

док на питања која су захтевала примену граматичких правила, као и

питања која су на нивоу анализе и синтезе по Блумовој лествици  није

одговорио ни један чујући ученик.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви испитаници су се налазили на нивоу памћења претходно наученог

садржаја, док су испитаници са уредним слухом показали претходно

наученог садржаја и примене.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту

знања из српског језика (VIII разред)

Резултати истраживања који се односе на успех глувих и чујућих на

тесту знања из српског језика у VIII разреду показују да нема чујућих и

глувих ученика који су веома успешни  на тесту знања, два чујућа су

успешна.Успешних глувих ученика на тесту знања нема, као ни чујућих у

категорији неуспешних, док су два глува ученика неуспешна на тесту.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви и чујући испитаници су се налазили на нивоу анализе и синтезе.

Успех експерименталне и контролне групе на тесту знања из

математике у односу на почетну оцену

Резултати  показују да од ученика оцењених оценом 2 из математике,

57,1% је било неуспешно на тесту из математике, 42.9% ученика је било

успешно, а веома успешних није било. Од ученика који су оцењени оценом 3

из математике, 16,7% је било неуспешно на тесту, 83,3% ученика је успешно

урадило тест, док веома успешних ученика на тесту није било. Резултати

показују да је код ученика  који су имали четворку из математике било 26,3%

неуспешних, 47,4% ученика је успешно урадило тест, а 26,3% ученика је било

веома успешно на тесту. Ученици који су имали петицу из математике у

14,3% случајева су били неуспешни на тесту, 66,7% је успешно урадило тест,

док је 19% ученика било веома успешно на тесту из математике. Оцена

ученика из математике, еквивалентна је успеху на тесту и иде у прилог

адекватној процени знања ученика од стране наставника.



Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту знања из

математик

Резултати показују да су седам ученика уредног слуха и два глува ученика

веома успешно урадила тест знања из математике, подједнак број-

седамнаест ученика уредног слуха и седамнаест глувих ученика је успешно

урадило тест, док је неуспешно било шест ученика уредног слуха и

једанаест глувих ученика.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту знања из

математике (III разред)

Резултати на тесту знања из математике у III разреду показују да су на

тесту знања веома успешна  три чујућа и један глуви ученик.Успешна су и

три чујућа, као и пет глувих ученика, док неуспешних чујућих и глувих на

тесту није било.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви и чујући испитаници су се налазили на нивоу схватања и примене

стеченог знања.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту знања

из математике (IV разред)

Резултати показују да су три чујућа и један глуви ученик, веома

успешно решили тест. Подједнак je број чујућих (три) и глувих ученика

(три) који је успешан на тесту знања. Неуспешна су два глува ученика, док

код чујућих неуспешних на тесту знања није било.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви и чујући испитаници су се налазили на нивоу схватања и примене

стеченог знања.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту знања из

математике (V разред)

Резултати показују да нема чујућих и глувих ученика који су веома

успешни  на тесту знања, два чујућа су успешна. Успешних глувих ученика



на тесту знања није било. На тесту су неуспешна два чујућа и четири глува

ученика.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви и су се налазили на нивоу памћења и схватања док су чујући

испитаници на нивоу анализе.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту знања из

математике (VI разред)

Резултати показују да је један чујући веома успешан док глувих у овој

категорији није било. На тесту знања било је успешно шест чујућих и

четири глува ученика, три глува ученика су неуспешна, док чујућих ученика

у овој категорији није било.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви и су се налазили на нивоу памћења и схватања док су чујући

испитаници на нивоу анализе

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту

знања из математике (VII разред)

Резултати показују да нема чујућих и глувих ученика који су веома

успешни  на тесту знања, три чујућа и пет глувих ученика су успешна на

тесту знања, неуспешна су два чујћа ученика, док неуспешних глувих

ученика није било.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви и су се налазили на нивоу памћења, схватања и примене док су

чујући испитаници на нивоу анализе и синтезе.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту знања из

математике  (VIII разред)

Резултати показују да нема чујућих и глувих ученика који су веома

успешни  и успешни на тесту знања. Подједнак број чујућих (два)  и глувих

(два) који су били неуспешни.

Према Блумовој класификацији нивоа учења (когнитивног домена)

глуви и су се налазили на нивоу анализе и синтезе док су чујући

испитаници на нивоу евалуације.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту



знања из познавања природе и друштва

Резултати показују да су четири глува ученика имала лоше постигнуће на

тесту из познавање природе и друштва, док су два глува ученика била

успешна на тесту. Четири чујућа ученика су успешно урадила тест, а два

чујућа ученика су била неуспешна на тесту из познавања природе и

друштва.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту знања из

познавања природе

Резултати показују да су глуви ученици на тесту познавање природе

у подједнаком броју били неуспешни (три ученика) и успешни (три

ученика), веома успешних није било. Код чујућих ученика запажа се висок

ниво успешности, четири ученика су била веома успешна на тесту, док су

три ученика успешно урадила тест, неуспешних на тесту познавања природе

није било.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту знања из

познавања друштва

Резултати показују да су глуви ученици у подједнаком броју неуспешни и

успешни на тесту познавања друштва, док веома успешних није било. Када

је реч о чујућим ученицима, у подједнаком бројубили су успешни и веома

успешни, док неуспешних није било.

Успех ученика експерименталне и контролне групе на тесту знања из

хемије и физике

Резултати показују да је из групе глувих ученика четворо било

успешно на тесту из хемије, а троје неуспешно. У групи чујућих ученика

четворо је било неуспешно, док је троје било успешно. Веома успешних на

овом тесту није било. Резултати чујућих ученика указују на померање

Гаусове кривуље у леву страну ка пољу неуспешности, док резултати

глувих ученика указују на померање Гаусове кривуље ка пољу

успешности, у овом случају ка десној страни кривуље.



4.Дужина раног сурдолошког третмана и успех глувих ученика

из српског и математике

Српски

Добијени резултати теста код глувих ученика од трећег до осмог

разреда из српског језика не могу поуздано указати на повезаност почетка

третмана и успеха на тесту из српског језика, јер није постојала статистички

значајна повезаност утицаја времена и оствареног успеха.

Математика

Анализом резултата код глувих ученика од трећег до осмог разреда

из математике може се уочити да постоји зависност између почетка

хабилитације/ рехабилитације и постигнућа на тесту из математике Глуви

ученици који су започели хабилитациони/рехабилитациони третман од 24

месеца су остварили боље резултате на тесту знања из математике.

5. Говорно - језичка развијеност - глувих и чујућих ученика

- Анализа резултата на тесту говорно-језичке развијености на питање

„Шта је човек“, указује да су чујући ученици постигли боље резултате у

односу на глуве, тј највећи број чујућих ученика је одговорило логичком

дефиницијом1, док је највећи број глувих одговорио литерарном

дефиницијом.

- Анализа резултата на тесту говорно-језичке развијености на питање

„Шта је мајка“, указује да су чујући ученици постигли боље резултатеу

односу на глуве, тј. Чујући су у највећем броју одговорили потпуном

логичком дефиницијом логичком дефиницијом2, док су глуви ученици

одговарали дескриптивном дефиницијом.

- Анализа резултата на тесту говорно-језичке развијености на питање

„Шта је живот“, глуви и чујући ученици имали су низак скор на ајтему.

Чујући ученици су у већем броју одговорили потпуном логичком

дефиницијом и логичком дефиницијом, док су глуви одговорили

литерарном дефиницијом.

- Анализа резултата на тесту говорно - језичке развијености на

питање „Шта је кућа“, указује да су боље резултате постигли чујући



ученици у односу на глуве, тј. највећи број чујућих ученика одговорило

логичком дефиницијом1, а глуви функционалном дефиницијом.

- Анализа резултата на тесту говорно-језичке развијености на питање

„Шта је сунце“, указује да су успешнији били чујући ученици у односу на

глуве, тј. највећи број чујућих ученика одговорио је логичком

дефиницијом1, а глуви логичком и литерарном дефиницијом.

Резултати указују да чујућа деца имају богатији фонд речи у

односу на глуве, тј. чујући ученици су користили  већи број речи у

дефинисању појмова.

Анализом просечног броја речи на тесту говорно језичке

развијености може се закључује да су чујући ученици имали просечно

већи број речи (8,15) при дефинисању појмова у односу на глуве

ученике (6,79).

6. Тест слободних асоцијација

Пратећи резултате на тесту асоцијација чујући ученици су били

успешнији у постигнућу зрелих одговора на тесту асоцијација.

Сагледавањем броја одговора: фразом, негацијом, изведени или без

одговора, ехолалични, неологизми и инфантилни, су значајно

фрквентнији код глувих ученика у односу на чујуће.

7. Понашање глувих и чујућих ученика у школској средини

Понашање глувих и чујућих ученика на часу - резултати указују да

суштински нема разлике у понашању на часу између глувих и чујућих

ученика.

Понашање на часу према другим ученицима - анализа резултата на

тесту о понашању ученика на часу према другим ученицима указује да нема

суштинске разлике у понашању између испитиваних група, осим у

„обраћању без питања другим ученицима“.( глувих 37% и чујућих 43%).

Понашање које је присутно код већег броја глувих у односу на чујуће

ученике, је последица аудитивног дефицита глувих ученика.



Пажња ученика на часу - анализа резултата на тесту о пажњи

ученика на часу указује да нема разлике између глувих и чујућих ученика тј

већина ученика одржава адекватну пажњу на часу (43%глувих и  чујућих

50%).

Расположење на часу - анализа резултата на тесту о расположењу

ученика на часу указује да обе испитиване групе ученика показује снижено

расположење у односу на повод, значајно већи број глувих (53%)показује

повишено расположење у односу на повод и групу у односу на чујуће (43%),

док значајно мањи број глувих (17%) показује усклађено понашање у

односу на чујуће (40%).ученике Овакви резултати иду у прилог томе да је

средина важан фактор у социјализацији као и формирању личности.

Понашање на одмору у дворишту - анализа резултата на тесту о

понашању ученика на одмору у школском дворишту указује да код значајно

већег броја глувих понашање на одмору зависи од групе (43%), а чујући

значајно више показују складно понашање (53%) у односу на глуве. Нема

разлика између испитиваних група на нивоу сапетог понашања.

Понашање на одмору и игри - анализа резултата на тесту о

понашању ученика на одмору и игри, указује да се већи број чујућих

ученика организовано игра (53%) у односу на глуве (30%), а већи број

глувих (43%) у односу на чујуће (30%), се укључује у игру кад изврши

самопроцену. Важно је напоменути да међу глувим ученицима нема оних

који ометају игу док код чујућих постоји један. На основу овога стварамо

слику да су глуви ученици социјализовани, али ипак постоји самовољна

процена када ће се укључити у игру. Уколико игра није организована глуви

ученик се и не укључује у њу.

Понашање на одмору према другој деци - анализа резултата на тесту о

понашању ученика на одмору према другој деци, указује да је већи број

чујућих ученика прихваћен (46%) од свих ученика, док је већи број глувих

ученика(43%) прихваћен само од одређене групе ученика. Значајно већи број

глувих ученика (20%) у односу на чујуће (3%) је игнорисан од осталих

ученика.

Расположење на одмору - анализа резултата на тесту о расположењу

ученика на одмору, показује да највећи број чујућих ученика има усклађено



понашање, док глуви ученици показују променљиво, повишено или

снижено расположење на одмору. Само 20% је глувих ученика који су

усклађеног понашања док је 79% променљиво, снижено и и повишено у

односу на групу.

Обраћање наставнику - анализа резултата на тесту о обраћању

наставнику показује да се 40% глувих ученика обраћа складно и по потреби,

док 59% запиткује наставника све што га занима или запиткује без потребе

и никада се не обраћа наставнику. Чујући ученици се у највећем броју (46%)

обраћају наставнику складно и по потреби. На основу дисперзије одговора

на тесту о начину обраћања ученика наставнику на часу можемо закључити

да се и глуви и чујући ученици на часу понашају адекватно и обраћају се

наставнику складно и по потреби и углавном постављају питања у вези

онога што их занима. Осим нешто већег броја глувих који су

окарактерисани да запиткују без потребе, што се може тумачити и

неадекватном проценом потребе глувог ученика.

Налози – анализа резултата на тесту о налозима указује да у

реакцијама на налоге глуви ученици складно прихватају налоге (20%.), док

80% збуњено прихвата или одбија налоге.Чујући ученици у 50% случајева

складно прихватају, док њих 43% збуњено прихвата или одбија налоге.

Можемо закључити да највећи број чујућих складно прихвата налоге за

разлику од глувих који најчешће збуњено прихватају или одбијају налоге.

Што се може тумачити дефицитом аудитивне перцепције.

Похвале - анализа резултата на тесту о реакцији ученика на похвале,

показује да чујући ученици најчешће (50%) складно прихватају похвале или

се застиде и збуне, док се глуви ученици (60%) најчешће застиде и збуне

или похвала не утиче на њихово понашање, што се може тумачити

дефицитом аудитивне перцепције.

Опомене - анализа резултата на тесту о реакцији  ученика на

опомене, уочава се да чујући ученици складно прихватају опомене (50%),

за разлику од глувих ученика (57%) који на опомену најчешће се застиди и

збуни, што је вероватно реакција услед неадекватног сналажења у

социјалним ситуацијама и присутне анксиозности у тумачењу и понашању у

социјалном контексту.



Однос према школском градиву - анализа резултата на тесту о односу

ученика према школском градиву, нема значајне разлике између чујућих

(46%) и глувих (53%) ученика, тј. обе групе најчешће делимично усвајају

школско градиво.

Школско градиво - анализа резултата на тесту о начину праћења

школског градива, по речима наставникаа показује чујући ученици боље

прате усмено и писано градиво (50%) а глуви ученици (53%) боље прате

само усмено или само писмено, што је највероватније везано за претежну

типологију личности аудитивни или визуелни тип , као и закваликет и

квантитет оштећења слуха.

Изражавање - анализа резултата на тесту о начину изражавања,

указује да нема разлике у писаном и усменом изражавању између глувих и

чујућих ученика., а већи број глувих ученика се боље изражава усмено (53%

и чујућих ученика40%) што је показатељ да вербална инсуфицијенција код

глувих ученика није препрека у њиховом изражавању.

Решавање проблема у школском раду - анализа резултата на тесту

који указује решавање проблема у школском раду, нема значајне разлике

између чујућих ученика глувих ученика, тј. обе групе најчешће делимично

сами решавају проблеме у школском раду (глувих 53% и чујућих 50%) уз

напомену да су чујући ученици самосталнији (33%) од глувих ученика

(13%) што је последица социјалне депривације услед хендикепа. У

решавању проблема у школском раду глуви ученици у знатно већем броју

(30%) решавају проблем уз помоћ наставника него чујући ученици (10%).

Проблеми у школском раду - анализа резултата на тесту о начину

решавања  проблема у  школском раду, највећи број чујућих ученика (53% )

проблем решава самостално, док највећи број глувих ученика (66%) тражи

помоћ наставника.На овом питању се види највећа разлика у корист чујућих

ученика. Само 13% глувих решава проблем самостално, 13% тражи помоћ

педагога/психолога, или помоћ родитеља (6,6%) док чујућа деца никада не

траже помоћ родитеља.

Тестирање хипотеза

На основу резултата истраживања, анализа постављених хипотеза је
показала следеће:



 1. Хипотеза која претпоставља да не постоје разлике у школском

успеху из појединачних наставних предмета између глувих ученика

који су укључени у редовне разреде и њихових чујућих вршњака,

одбачена је, jeр су глуви ученици бројнији у категорији неуспешних,

малобројнији у категорији успешних и изједначени са чујућим

ученицима у категорији веома успешних на тестовима из свих

предмета. Резултати чујућих ученика се дистрибуирају по принципу

Гаусове кривуље, док резултати глувих ученика указују на померање

Гаусове кривуље ка пољу неуспешности, у овом случају ка левој

страни кривуље.

Присутне су разлике између чујућих и глувих ученика, у корист чујућих

ученика, на тесту знања из:

Српског језика :

 У III разреду глуви ученици су слабије савладали граматичка правила

и на нивоу су памћења, док су чујући ученици достигли когнитивни

ниво схватања.

 У IV разреду глуви ученици су слабије савладали граматичка

правила, слабији у познавању књижевности и на нивоу су памћења и

репродукције, док су чујући на нивоу анализе.

 У V разреду глуви ученици су слабије савладали граматичка правила

и слабији су у познавању књижевности и на нивоу су памћења и

репродукције, док су чујући на нивоу схватања и примене стеченог

знања.

 У VI разреду глуви ученици су слабије савладали граматичка

правила,  слабији су у познавању књижевности и на нивоу су

памћења и примене стеченог знања, док су чујући на нивоу анализе.

 У VII разреду код глувих ученика је у значајно већој мери у односу

на чујуће присутан проблем примене граматичких правила и знакова

интерпункције. Чујући ученици су достигли когнитивни ниво

примене знања, а глуви су на нивоу памћења

Математике:



 У V разреду глуви ученици имају проблем са задацима са скуповима,

као и са задацима у којима је потребно одређивање најмањег

заједничког садржаоца и задатака са разломцима. Чујући ученици су

достигли когнитивни ниво анализе, док су глуви на нивоу памћења и

схватања чињеница.

 У VI разреду глуви ученици су слабији у задацима који су захтевали

одређивање скупова. Чујући ученици су достигли когнитивни ниво

анализе, док су глуви на нивоу памћења и схватања чињеница.

 У VII разреду глуви ученици су слабији у задацима који су захтевали

одређивање скупова, једначина, неједначина и геометрије. Чујући

ученици су достигли когнитивни ниво анализе и синтезе, док су

глуви на нивоу памћења чињеница, схватања и примене знања.

 У VIII разреду глуви ученици су слабији у задацима који су

захтевали одређивање скупова и на питањима која захтевају израду,

комбиновање, креирање, проналажење, модификацију, састављање,

растављање, след, цртање, супротстављање, анализу чињеница.

Чујући ученици су достигли ниво евалуације док су глуви ученици на

нивоу анализе и синтезе

Ппознавања природе и друштва

 у III разреду- глуви ученици су слабији у задацима који су захтевали

предзнање које се стиче општом информисаношћу у окружењу.

Резултати чујућих ученика указују на померање Гаусове кривуље у

десну страну ка пољу високе успешности, док резултати глувих

ученика указују на померање Гаусове кривуље ка пољу

неуспешности, у овом случају ка левој страни кривуље.

Познавања природе

 у IV разреду- глуви ученици су слабији у задацима који су захтевали

разумевање интеракције човека са природом.

Познавања друштва

 у IV разреду-глуви ученици су слабији у задацима који су захтевали

знање о историји друштва као и занимањима људи у друштву.

Физике:



 у VI, VII, VIII разреду глуви ученици су били значајно слабији у

решавању свих задатака. Чујући ученици су достигли когнитивни

ниво анализе и синтезе док су глуви ученици на нивоу примене

стечених знања.

Хемије:

 у VII, VIII разреду глуви ученици су били слабији у памћењу

дефиниција и коришћењу симбола. Чујући и глуви ученици су

достигли когнитивни ниво анализе.

o

o Разлике нема између чујућих и глувих ученика на тесту знања из:

Српског језика :

 у VIII разреду глуви ученици су слабије савладали граматичка

правила и познавање лектире. Чујући и глуви ученици су достигли

когнитивни ниво анализе и синтезе. Чујући и глуви ученици били су

подједнако успешни у познавању граматике-одређивању глаголског

облика и одређивању падежне синтагме.

 Математике:

 У III разреду- чујући и глуви ученици су достигли ниво схватања и

примене знања, подједнако су савладали рачунске операције

сабирање и одузимање и подједнако су лоши у задацима у којима

представљене бројеве треба са преведу у речи као и речи у бројеве.

 У IV разреду глуви и чујући ученици подједнако су савладали

рачунске операције и подједнако су успешни у израчунавању и

представљању негативних бројева. Глуви и чујући ученици су на

нивоу схватања и примене знања.

 2. Хипотеза која претпоставља да дужина раног сурдолошког третмана

позитивно утиче на школски успех глувих ученика који су укључени у

редовне разреде је делимично потврђена.

 Резултати на тесту занања из српског језика не указују на повезаност

дужине раног сурдолошког третмана и успеха на тесту, иако је била

претпоставка да ће услед дужег сурдолошког третмана глуви

ученици бити успешнији.



 Резултати на тесту занања из математике указују да постоји

зависност за коју смо и претпоставили. Глуви ученици са дужим

сурдолошком третманом имали су боље резултате како на тесту, тако

и у успеху из математике.

3.Трећа хипотеза претпоставља да се облици понашања деце

оштећеног слуха која су укључена у систем редовног школовања не

разликују од облика понашања вршњака који чују, је одбачена.

Присутне су разлике између чујућих и глувих ученика:

 У расположењу на часу - облик расположења који је чешћи код

глувих ученика (53%) него код чујућих (43%) је  расположење

снижено у односу на повод и групу, док је са друге стране значајно

мањи број глувих ученика (17%) у односу на чујуће (40%) усклађеног

расположења у односу на повод и групу.

 У понашању на одмору у дворишту - понашање глувог ученика

зависи од понашања групе у којој се налази (43%). Складно

понашање је присутно код 30% глувих, док је исти облик понашања

на одмору у дворишту присутан код 53% чујућих ученика.

 У понашању на одмору и у игри - 30% глувих ученика се

организовано игра док је исти облик понашања присутан код 53%

чујућих ученика. Глуви ученици се најчешће у игру укључују по

сопственој процени  (43%).

 У понашању на одмору према другој деци - 80% глувих ученика је

прихваћено само од одређене групе деце, док је исти облик

понашања присутан код 90% чујућих ученика. 20% глувих ученика је

игнорисано од стране чујућих ученика. Исти облик понашања је у

групи чујућих испитаника присутан код 3% деце.

 У расположењу на одмору – само 20% глувих ученика је усклађеног

расположења на одмору, док је у групи чујућих ученика овај облик

расположења присутан код 46% ученика. Доминантни облик

расположења глувих ученика су промељиво расположење (46%).

 У обраћању наставнику - запажа се да је обраћање наставнику глувог

ученика (40%) и чујућег ученика (46%) и складно и по потреби. За



ралику од чујућих ученика глуви ученици чешће запиткују без

потребе (23%) и ретко се самоиницијативно обраћају наставнику

(10%).

 У извршењу налога датих од стране наставника – 57% глувих

ученика збуњено прихвата налоге натавника док је исти облик

понашања присутан код 40% чујућих ученика. Чак 23% глувих

ученика одбија да изврши налог, а групи чујућих ученика то чини 3%

деце.

 У реакцијама на похвалу - похвале збуне 60% глувих ученика, оваква

реакција је присутна код 40% чујућих ученика. Складно прихватање

похвале је присутно код 23% глувих и код 50% чујућих ученика.

 У реакцијама на опомену - опомене збуне 57% глувих ученика,

оваква реакција је присутна код 36% чујућих ученика. Складно

прихватање опомене је присутно код 26% глувих и код 50% чујућих

ученика.

 У начину праћења школског градива – само 26% глувих ученика

наставу прати подједнако и усмено и писмено, док исто чини 50%

чујућих ученика, са тенденцијом пада одговора да подједнако прати

усмено и писмено, прати боље писмено или уопште не прати

градиво.

 У начину решавања проблема у школском раду – 66% глувих ученика

при раду тражи помоћ наставника, док исто то чини само 30%

чујућих ученика. Проблем који се појави у току наставе самостално

решава 13% глувих ученика, а исти облик понашања се у групи

чујућих јавља код 53% ученика.

Статистички значајних разлика нема:

 У  понашању на часу - глуви и чујући ученик је упадљиво миран и

складан у току наставе са тенденцијом  пада одговора  да се врти и

омета рад наставника.

 У понашању на часу према другим ученицима - глуви и чујући ученик

се најчешће не обраћају никоме за време часа, ретко се обраћају

другим ученицима и то чине искључиво по потреби.



 У пажњи на часу - глуви и чујући ученик пажљиво прате наставу, са

малим бројем оних који то чине селективно или су расуте пажње.

 У начину изражавања - глуви и чујући ученик се најбоље изражавају

усменим путем, са минималном тенденцијом пада одговора да се

подједнако добро изражавају и усмено и писмено и врло је мали број

оних који се боље изражавају писмено.

 У односу према школском градиву - запажа се да глуви и чујући

ученик делимично усваја школско градиво, са наглом тенденцијом

пада одговора да успешно усваја градиво, труди се без успеха и

најмањи број је оних који не успевају да усвоје градиво.

 У начину решавања проблема у школском раду запажа се да глуви и

чујући ученик проблем у школском раду делимично сам решава,

проблем са великом тенденцијом пада одговора да проблем у

школском раду решава самостално или уз помоћ наставника, а

најмањи број ученика не успева да реши проблем.

Упоредна анализа резултата дикторске дисертацие са

резултатима сродних истраживања

Ако посматрамо истраживања у свету, половина глуве и наглуве деце

смештена је у редовна одељења са својим чујућим вршњацима (Johnson,

Gallaudet ResearchInstitute, 2005). Према годишњем истраживању о броју

глуве и наглуве деце у периоду од  1975–1976. године, 48% деце је било у

специјаним школама за глуву децу (Karchmer&Mitchell, 2003). Међутим, у

2000–2001. години,  је 75.3%  ученика укључено у редован систем

школовања, тако да се преполовио број глуве и наглуве деце у специјалним

одељењима и школама (Karchmer&Mitchell, 2003). У погледу ставова

наставника редовних школа према образовању глуве деце заједно са

вршњацима који уредно чују, истраживања показују да наставници имају

најчешће негативан став. Ковачевић и Радовановић (2005) спроводе

истраживање на узорку од 126 наставника разредне и предметне наставе

основних школа и добијени резултати показују да: 65,1% наставника

разредне и предметне наставе сматра да у редовне разреде могу да се

укључе само деца са лакшим облицима ометености и сметњама у развију,



као што су тешкоће у читању и писању, деца са блажим емоционалним

проблемима и лакшим облицима сензорних оштећења; 31.7% наставника је

мишљења да деца ометена у развоју, без обзира на врсту и степен

ометености треба да се образује у специјалним школама, док 3.2%

наставника сматра да се деца ометена у развоју могу потпуно укључити у

редовне разреде и то без обзира на врсту и степен ометености. Ранија

истраживања показују да је значајна улога наставника и дефектолога који,

поред припреме осталих ученика, треба да обезбеде адекватну припрему

глувог ученика за улазак у вршњачку групу, и да на тај начин, подстакну

њихову успешну социјализацију (Bunch & Valeo, 2004; Димовски, 2011), као

и адекватније образовне резултате. Ковачевић, Мааћешић (2012) указују да

је укључивање глуве и наглуве деце у систем редовног васпитања и

образовања, могуће  али под одређеним условима и уз адекватну припрему

глуве деце као и родитеља,наставника, вршњачког колектива и ширег

социјалног окружења. Истраживања као и пракса, показују да се глува деца

налазе у разредима редовне школе, али у организацији наставног рада се

ништа битније није променило. Наставник мора да буде способан да

анализира и мења одређена институционална уређења и услове рада,

нарочито оне који могу ометати имплементацију њихових циљева

(Ковачевић, Павковић, 2008; Шакотић, Вељић, 2010).  Комуникативне и

образовне потребе глуве деце могу се предвидети због веровања да они лако

функционишу у говорним срединама и да имају мање потреба за подршком

и услугама (Marschark et al., 2002; Ross et al., 1982). „Наставници су још увек

недовољно припремљени за рад са овом категоријом деце, доминира

традиционални приступ, облик и наставна средства за рад, а школе обилују

у различитим баријерма које ограничавају шире укључивање деце ометене у

развоју (Ковачевић, Радовановић, 2005, Јачова, Ковачевић, 2009; Ковачевић,

Маћешић, 2012)“.

Према резултатима истраживања групе аутора (Luckner & Muir, 2001

према Schick et al., 2006;) подршка која утиче на образовно постигнуће

глувих и наглувих ученика обухвата степен и врсту подршке од стране

наставника и дефектолога, прилагођену комуникацију и информисање уз

одговарајућу амплифкацију и/или прецизно превођење на знаковни језик



(услуге тумача/интерпретатора) и одговарајуће визуелно и акустично

окружење. Истраживања школског успеха ученика са тешким оштећењем

слуха који су укључени у редовне разреде, показују да  ученици   млађег

узраста остварују идентичан општи школски  успех као и чујући вршњаци

(Ковачевић, Павковић, 2008). Истраживање Павковић (2006) такође

потврђује да успех глуве деце млађег школског узраста која похађају

наставу у редовној основној школи не заостају за својим вршњацима која

имају уредан слух. Проблеми настају у предметној настави, јер захтеви

постају сложенији, обим наставног садржаја већи, као и недовољне

компетенције наставника за рад са глувим ученицима (Ковачевић, 2010).

Резултати истраживања Павковић, Ковачевић (2006) код ученика старијег

школског узраста показују да су глуви ученици на тесту знања из српског

језика у највећем броју остварили добар и недовољан успех (Павковић,

Ковачевић, 2006). Истраживање Рајшли-Токош (2015) показује да је у

редовним школама на територији АП Бојводина било у вишим разредима

основне школе 7 ученика са одличним, 6  са врло добрим и 2 ученика са

добрим успехом, а у нижим разредима 6 ученика са одличним успехом, 4

ученика са врло добрим, 2 са добрим успехом и 4 ученика првих разреда

који су описно оцењени. Такође и истраживања у свету показује сличне

резултате као и код нас. Радић Шестић (2013) наводи да ранија истраживања

о основношколском успеху глувих и наглувих ученика указују да они доста

заостају за вршњацима уредног слуха (Аllen, 1986), док истраживања успеха

глувих и наглувих ученика који се образују у редовним условима имају

бољи школски успех од глувих и наглувих ученика који похађају наставу у

специјалним одељењима при редовним школама, или у школама за глуву и

наглуву децу (Holt, 1994; Kluwin, 1993; Kluwin & Stinson, 1993). Kluwin и

Murs (1985) сматрају да глуви и наглуви ученици у редовним школама

показују већи успех од оних у посебним условима школовања због,

„академског притиска”, односно, одређени аспекти школског окружења као

што су велика очекивања наставника, школска политика и академски

стандарди (Lee & Smith, 1999) једноставно терају или „притискају” ученике

да се више ангажују и да дају свој максимум. Пауер и Хајд (2002) су на

основу испитивања 143 патронажна дефектолога који пружају помоћ глувим



и наглувим уценицима у редовним школама Аустралије утврдили да 66%

глувих и наглувих ученика могу академски да парирају вршњацима уредног

слуха. Четрнаест посто је могло да прати општеобразовне програме, али

нису могли да се такмиче са вршњацима уредног слуха. Седамнаест посто

ових ученика је могло да задовољи минималне академске стандарде, али се

нису могли оцењивати по критеријумима по којима се оцењују њихови

чујући вршњаци (Радић Шестић, 2013). Наставници треба да буду способни

да траже и користе помоћ осталих актера, који могу служити као драгоцени

ресурси, као што су помоћно особље, родитељи, заједнице, школске власти

и други релевантни актери (Вељић, 2005). Једно је сигурно, успешна

инклузивна школа једино је применљива и могућа уколико се сви актери у

друштвеној ужој и широј заједници активирају на идентификацији и

смањењу препрека за укључивање све деце у редовни васпитно-образовни

систем.

На основу анализе рукописа завршене докторске дисертације Комисија
доноси следећи

З  А  К  Љ  У  Ч  А К

Анализом дикторске дисертације под називом ,,Евалуација успеха

ученика оштећеног слуха у редовној школи“ кандидаткиње мр Иване

Павковић, дипломираног дефектолога- сурдолога, Комисија оцењује да је

кандидаткиња истраживала актуелну тему из облати образовања глуве и

наглуве деце која свеобухватном теоретском анализом, као и резултатима

истраживања представља значајан допринос синтези и проширивању

постојећих знања из области интеграције и инклузивног образовања глуве и

наглуве деце.

Комисија је сагласна да је докторска дисертација заснована на

коректној методолошкој  основи, како у погледу теоретског дела, тако и у

истраживачком делу рада. Истраживање је засновано на теоријски

валидном приступу, док су подаци обрађени адекватним статистичким

методама и техникама са јасном интерпретацијом добијених резултата.

Добијени резултати су повезани са постојећим теоријама у овој области, као



и са истарживачким резултатима. Резултати докторске дисертације

представљају значајан допринос унапређењу образовно-васпитног рада

глуве деце,  посебно у области имплементацији инклузивног образовања.

На основу изнетих закључака, Комисија сматра да су испуњени сви

услови да мр Ивана Павковић, приступи одбрани докторске дисертације под

називом: ,,Евалуација успеха ученика оштећеног слуха у редовној школи“. Са

задовољстом се предлаже Већу за мастер, докторске и специјалистичке

студије Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета

у Београду да усвоји извештај Комисије и пошаље Већу научних области

друштвено-хуманистичких наука, Универзитета у Београду на усвајање.

У Београду,
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

14.03.2016.год.
____________________________________

др Сања Ђоковић, редовни професор
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Универзитет у Београду
_________________________________

др Јасмина Ковачевић,редовни професор
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Универзитет у Београду

____________________________________
др Светлана Славнић, ванредни професор

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Универзитет у Београду

____________________________________

др сци. Славица Максимовић,научни сарадник,
Институт за експерименталну фонетику и патологију

говора у Београду, члан




