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Сажетак: рад представља почетак истраживања распрострањености говор-
но-језичких поремећаја код деце на територији Косова и Метохије. У раду су испи-
тивани наставници на подручју четири општине на северу Косова и Метохије (n=36,
који укупно обухватају 641 ученика трећег и четвртог разреда основних школа) о
распрострањености говорно-језичких поремећаја.

Добијени резултати истраживања показују: да су говорно-језички поремећаји
заступљени код 7,64% деце узраста девет и десет година; и то знатно више код деча-
ка. Такође је утврђено да је најзаступљенији поремећај дислексија, а најмање за-
ступљени су дисфазија и дисторзија. 

Кључне речи: говор, говорно-језички поремећаји код деце, распрострањеност
говорно-језичких поремећаја код деце.
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УВОД
Говор је звучна, људска комуникација обликована ритмом реченица,

речи и слогова; језичка манифестација којом располаже само човек, али и на-
чин постојања личности у комункикацији са другима (Hajdeger, према Боја-
нин, 1985). Говор представља важно средство у споразумевању међу људима,
помоћу кога се осећања, мисли и хтења изражавају звучним симболима који
имају одређено значење. Говор је важна област дечјег развоја на коју могу
утицати вишеструки фактори (Миланков и Миков, 2009). Говор се постепено
развија усвајањем језика из говорне средине детета; омогућавајући успо-
стављање контакта са животном средином (Ничковић и Цвијовић, 1977),
мењајући однос детета према социјалној средини (Виготски, 1996), убрза-
вајући његов когнитивни развој (Piaget and Inhelder) и регулишући понашање
детета (Schmidt, 1999). Интересовање за феномен дечјег говора није новијег
датума (Игњатовић и Савић, 1997), бављење овим аспектом развоја у фокусу
је стручњака из различитих области, који препознају значај адекватног го-
ворно-језичког развоја у целокупном функционисању појединца.

Под утицајем актуелних услова живота и рада, говор константно трпи
промене, што за последицу има знатно нарушавање говора деце различитог
узраста, уз релативно касно препознавање говорно-језичких поремећаја, а
неретко и неадекватан третман. Резултати истраживања показују да је говор-
на патологија код деце у сталном порасту (Лазаревић, 2007). Подаци Светске
здравствене организације указују да међу школсом децом има око 5% деце са
лакшим и око 10% деце са тешим говорнo-језичким поремећајима и одсту-
пањима (Лазаревић, 2010). Овај податак забрињава, нарочито ако се узме у
обзир чињеница да говорно-језички поремећаји утичу на адаптацију деце на
социјалну средину, али и на губљење интересовања за школу у целини (Шко-
ла по мери детета, 2004). Наиме, на школски успех, поред многобројних фак-
тора утиче и говорно-језичка развијеност детета (Лазаревић, 2006), где од
обима и врсте говорног-језичког поремећаја зависи и успех у савладавању
најразличитијих школских обавеза. 

Говорна или лингвистичка фаза почиње када дете први пут свесно
употреби реч (Миланков и Миков, 2009); јавља се у просеку између 9. и 12.
месеца живота и означава важну прекретницу у развоју. За правилан развој
говора потребни су поред адекватне билошке основе и правилно развијених
говорних органа и стални подстицаји и адекватни говорни модели, у су-
протном, може доћи до потпуног изостајања говора или до неправилног из-
говора одређених речи, слогова или гласова. 
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ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ КОД ДЕЦЕ
Говорно-језички поремећаји код деце настају када усвајање говора де-

лимично или потпуно заостаје; могу се јавити у било којој фази говорно-је-
зичког развоја, манифестују се као неправилност у изговарању и могу да за-
хвате све модалитете говора и гласа, структуру језика, артикулацију, али и
читање и писање (Владисављевић, 1987). Владисављевић (1987) истиче да
говорно-језички поремећаји могу да настану под утицајем средине и/или па-
толошких промена у говорном систему. 

Према Правилнику о категоризацији и евиденцији деце ометене у пси-
хофизичком развоју (Стошљевић и Ивановић, 1990) наводи се дефиниција
поремећаја говора у којој се истиче да су деца са поремећајима у говору и
гласу она деца код које је процес споразумевања говором отежан због сметњи
или оштећења било ког дела говорног апарата. Говорно-језички поремећаји
могу бити различитог типа и степена и сваки од њих отежава вербалну кому-
никацију, последице су притом многоструке, нарочито по социјално-емоци-
онални развој деце и њихов школски успех.

Један од најчешћих и данас све више присутних говорно-jезичких по-
ремећаја код деце је поремећај у артикулацији гласова, који нарушава ра-
зумљивост говора, отежава комуникацију и може довести до проблема у со-
цијалном и емоционалном развоју детета (Доброта, 2003). Најчешћи
Говорно-језички поремећаји код деце су: поремећаји гласа (афонија и дисфо-
нија); поремећаји артикулације гласова (дислалија); поремећаји ритма и тем-
па говора (муцање, убрзан говор, успорен говор); поремећаји језика (афазија,
дисфазија и алалија) и поремећаји читања и писања: дислексија, дисграфија
и дискалкулија (Матић, 1967). 

Афонија је најтежи облик поремећаја гласа и подразумева немогућност
продукције гласа. Настаје услед различитих органских поремећаја органа за
производњу гласа или услед различитих психичких и емоционалних стања.
Дисфонија представља различита одступања од основног гласа и то у виси-
ни, јачини и боји гласа (Матић, 1967).

Артикулација означава изговор, тј. образовање и изговарање гласова
одређеног језика уз помоћ говорних органа (Димић, 2002). Артикулациони
поремећај је неправилност или немогућност изговарања појединих гласова и
може се испољити у виду омисије (изостављање неког гласа, тј. нечујна реа-
лизација неког гласа), супституције (замена једног гласа другим из истог из-
говорног састава) и дисторзије, тј. искривљен изговор одређених гласова
(Доброта, 2003).

Муцање је говорни поремећај који се испољава у испрекиданости и не-
правилности говорног процеса услед грчева органа за артикулацију (језика,
усана, непаца), фонацију (гласних жица) и дисање (дијафрагме и мишића
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грудног коша). Дете које муца има поремећен течан говор, односно ритам и
темпо говора (Хватцев, према Матић, 1975), уз постојање и соматских сим-
птома. Успорени говор се јавља као последица органских обољења централ-
ног нервног система или обољења ендокриних жлезда; манифестује се кроз
продужавање свих гласова, при чему је артикулација гласова нејасна и речи
се веома тешко изговарају. Брзоплетост у говору карактерише: брз и непре-
цизан изговор гласова, поремећен темпо, ритам и интонацију говора. Речи и
реченице се скраћују, понављају се први слогови и продужују вокали на по-
четку или на крају речи, говор је аграматичан…

Афазија настаје као последица можданих оштећења (тумори, тромбо-
зе, трауме, упални процеси); представља неспособност употребе језика и ма-
нифестује се кроз све језичке модалитете, нарушава способност слушања и
говорења, али и читања и писања. Развојна дисфазија је поремећај развоја
експресивног говора (језичке продукције) и рецептивног говора (језичког ра-
зумевања). Означава разграђен или недограђен говор (Бојанин, 1985), уз по-
ремећаје у артикулацији, лексици, семантици и граматичком систему. Ала-
лија је стање потпуне неразвијености говора код деце која имају очуван слух
(Бојанин, 1985). 

Дислексија је поремећај који се огледа у тешкоћама савладавања чи-
тања у детињству (Бојанин, 1985); манифестује се тешкоћама у рецептивном
и експресивном говору, тачном препознавању речи, у читању, писању, спело-
вању итд. Дисграфија представља поремећај у учењу писања или стицању
способности писања и поред постојања просечне интелигенције, доброг ви-
да и слуха, као и одговарајуће едукације и социјалних услова (Голубовић,
2006). Дискалкулија је појава недограђености или поремећаја способности
рачунања (Бојанин, 1985) упркос адекватном обучавању; манифестује се у
области рачунских радњи и апстрактних математичких способности. 

УЗРОЦИ ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИХ ПОРЕМЕЋАЈА КОД 
ДЕЦЕ

Један број говорно-језичких поремећаја је наследне природе, али има и
поремећаја који се могу приписати узроцима физичке природе, тј. разним де-
фектима органа који учествују у говору (као што су: зечија усна, неправилно
распоређени зуби, раздељено непце, дефекти слуха и сл.) или узорцима пси-
хо-социјалне природе, као што су: социјално-емоционалне сметње и психо-
неурозе. Неки од узрока говорно-језичких поремећаја могу бити: утицај ло-
ших говорних узора; неправилности у грађи говорних органа (нпр.
неправилан однос вилице и зуба); недовољна услужност мишића који уче-
ствују при изговору; различите повреде мозга за време или после порођаја
које су могле изазвати запаљење мозга и сл.; затим порођајна траума, дечје
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инфективне болести; нестимулативна средина за говор. Могући фактори ри-
зика за настанак поремећаја говора статистички су значајно чешћи код пре-
времено рођене деце у односу на децу која су рођена у термину (Миланков и
Миков, 2009).

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ КОЈА 
ИМАЈУ НЕКИ ОД ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИХ ПОРЕМЕЋАЈА

У доба када дете учи да говори могу најлакше да се јаве поремећаји,
због немогућности контроле говорних механизама, неадекватних говорних
модела и недовољне стимулације из спољашње средине. Озбиљност говор-
но-језичких поремећаја сагледава се у чињеници да се они продужавају из
године у годину и све их је теже отклонити, што може имати за последицу
појаву бојажљивости, несигурности детета, неадекватну социјалну адапта-
цију и сл. Неретко деца са говорно-језичким поремећајима имају читав низ
проблема у социјалној и емоционалној сфери свог функционисања. Поре-
мећаји говора директно или индиректно изазивају и многе друге поремећаје
код деце као што су: ноћне море и ноћно мокрење, разне врсте страхова, из-
бирљивост при јелу и сл. (Нешић и Радомировић, 2000). 

Адекватна развијеност говора је један од услова за стицање знања у
школи и правилан развој личности. Процес васпитања и образовања деце са
говорно-језичким поремећајима је исти као и за децу која немају проблем у
развоју говора и спроводи се у редовној школи, али је рад са децом која имају
неки говорно-језички поремећај у некој мери отежан и зависи од обима и сте-
пена поремећаја. Сарадња наставника са родитељима и логопедом је од ве-
ликог значаја. Неопходно је да наставник сарађује са логопедом, поштујући
савете и помажући му у раду. Наставник мора да има разумевање за пробле-
ме које може имати дете са говорно-језичким поремећајем, а који уколико не
буду препознати могу да имају далекосежне последице по будући развој. Го-
ворно-језички поремећаји захтевају додатну активност наставника, ангажо-
вање педагошко-психолошке службе и логопедске службе, целокупног обра-
зовног система и друштва у целини (Лазаревић, 2010), с циљем
превазилажења или ублажавања проблема који могу бити последица говор-
но-језичких поремећаја код деце школског узраста. Уколико предшколско де-
те има проблем у развоју говора, може и касније имати озбиљне проблеме са
учењем и усвајањем школског градива. Стога васпитачи деце са говорно-је-
зичким поремећајима у оквиру опште припреме за полазак у школу, треба да
реализују и задатке који подразумевају њихову посебну припрему (Ко-
пас-Вукашиновић и Лазаревић, 2007).

Од велике важности је и сарадња наставника или васпитача са роди-
тељима деце која имају неки од говорно-језичких поремећаја. Сарадња је
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потребна због правилног односа према обавезама детета, правилног ко-
ришћења слободног времена, ублажавања одређених недостатака, али и пре-
познавања говорно-језичког поремећаја и адекватног третмана. 

МЕТОДОЛОШКИ ДЕО
Предмет истраживања је испитивање наставника о распрострање-

ности говорно-језичких поремећаја код деце трећег и четвртог разреда ос-
новне школe (узраста девет и десет година) на подручју севера Косова и Ме-
тохије, у општинама: Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић и Зубин
Поток.

Основни циљ истраживања је био утврдити заступљеност говорно-је-
зичких поремећаја код деце трећег и четвртог разреда основне школе на ос-
нову препознавања од стране њихових наставника. Појединачни циљеви су
били: утврдити проценат деце са говорно-језичким поремећајима; утврдити
заступљеност говорно-језичких поремећаја код дечака и девојчица; утврдити
да ли су говорно-језички поремећаји заступљени од самог почетка школо-
вања или су се јавили током школовања; утврдити заступљеност одређених
говорно-језичких поремећаја; утврдити како су прихваћени ученици са го-
ворно-језичким поремећајима од стране осталих ученика; утврдити да ли
постоји разлика у школском успеху деце са говорно-језичким поремећајима
у односу на децу без говорно-језичких поремећаја; утврдити да ли и на који
начин деца са говорно-језичким поремећајима утичу на рад наставника;
утврдити да ли постоји сарадња наставника и родитеља деце са говорно-је-
зичким поремећајима. 

Општа хипотеза истраживања гласи: број деце са говорно-језичким
поремећајима, као и врсте говорно-језичких поремећаја су различито за-
ступљени у односу на место боравка и пол детета. Из опште хипотезе фор-
мулисано је и шест појединачних хипотеза (које ће бити приказане у делу ра-
да који се бави резултатима истраживања). У истраживању је коришћен
упитник конструисан за потребе истраживања, који садржи укупно 15 пи-
тања (отвореног типа или са понуђеним одговорима). У обради података су
коришћене технике дескриптивне статистике.

УЗОРАК
Истраживање је спроведено у новембру и децембру 2010. године на

подручју севера Косова и Метохије на узорку од 36 наставника трећег и че-
твртог разреда основних школа и то у: Косовској Митровици, Звечану, Лепо-
савићу и Зубином Потоку. 

У Табели 1 приказан је број испитаника, тј. наставника по полу, одно-
сно број одељења обухваћених истраживањем по општинама.
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Са 36 испитаних наставника обухваћен је број од 641 ученика (350 де-
чака или 54,6% и 291 девојчица или 45,4%).

Расподела ученика по полу у општинама обухваћеним истраживањем
је дата на Графикону 1. 

Графикон 1 – Расподела ученика према полу у општинама

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Приказ добијених резултата из спроведеног истраживања биће прика-

зан по појединачним хипотезама. 

Прва хипотеза гласи: Број деце са говорно-језичким поремећајима је
различито заступљен у општинама обухваћеним истраживањем. Резултати
су приказани на Графикону 2 и Графикону 3.

К.МИТРОВИ-
ЦА

ЗВЕЧАН ЛЕПОСАВИЋ ЗУБИН ПОТОК УКУПНО

И. МУШКОГ ПОЛА - 1 1 1 3

И.ЖЕНСКОГ ПОЛА 11 5 10 7 33

УКУПАН БРОЈ 
ИСПИТАНИКА

11 6 11 8 36

Табела 1: Број испитаника – наставника по општинама
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Графикон 2 – Приказ заступљености говорно-језичких поремећаја у процентима на нивоу општине 

у односу на укупан број ученика по општинама

Графикон 3 – Приказ заступљености говорнo-језичких поремећаја у процентима на нивоу општине 

у односу на укупан број на целокупној територији

На основу представљених резултата уочљиво је да је број деце са го-
ворно-језичким поремећајима једне општине у односу на укупан број учени-
ка исте општине највећи у општини Лепосавић (9,75%), док је најмањи у Зве-
чану (4,95%). Што се тиче броја деце са говорно-језичким поремећајем у
односу на целокупну испитивану територију (све четири општине заједно)
стање је другачије. Највећи број деце са говорно-језичким поремећајима је у
општини Косовска Митровица (2,96%), што се једним делом може објаснити
и највећим бројем ученика из поменуте општине који су обухваћени истра-
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живањем. На основу приказаних података може се закључити да је број деце
са говорно-језичким поремећајима различито заступљен у општинама обу-
хваћеним истраживањем.

Друга хипотеза гласи: Проценат дечака са говорно-језичким поре-
мећајима је већи у односу на девојчице. На следећем графикону је приказана
је заступљеност говорно-језичких поремећаја код дечака и девојчица.

Графикон 4 – Заступљеност говорно-језичких поремећаја код дечака и девојчица на нивоу општине 

у односу на укупан број деце са говорно-језичким поремећајима у општини

На основу претходних резултата може се закључити да је проценат де-
чака са говорно-језичким поремећајима много већи у односу на девојчице. То
је најизраженије у општини Лепосавић где је однос 4:1 на страни дечака
(81,25% дечака, 18,75% девојчица), што се једним делом може објаснити и
нешто већим бројем дечака у односу на девојчице обухваћене истражи-
вањем. Слично је и у Косовској Митровици: 78,95% дечака и 21,05% девој-
чица имају неки од говорно-језичких поремећаја. На основу приказаних по-
датака може се закључити да је број говорно-језичких поремећаја различито
заступљен код дечака и девојчица, тачније чак 3/4 од укупног броја деце са
говорно-језичким поремећајима су дечаци.

Трећа хипотеза: говорно-језички поремећаји углавном се јављају од са-
мог почетка школовања. На основу добијених података можемо закључити
да су, говорно-језички поремећаји који се јављају код деце овог узраста
углавном заступљени од самог почетка школовања (92.85%), док су се веома
ретко јавили током школовања (7.15%). На основу добијених резултата, мо-
жемо закључити да је трећа хипотеза потврђена.
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Четврта хипотеза гласи: Неки облици говорно-језичких поремећаја се
чешће јављају од осталих. Истраживањем је утврђено да испитани наставни-
ци препознају 12 облика говорно-језичких поремећаја код својих ученика.
Утврђено је да су поједини облици говорно-језичких поремећаја знатно за-
ступљенији од осталих. Резултати истраживања су приказани на Графикону
5.

Графикон 5 – Распрострањеност говорно-језичких поремећаја на нивоу општина

Графикон 6 – Распрострањеност говорно-језичких поремећаја на целокупној територији 

обухваћеној истраживањем

На основу приказаних разултата може се уочити да је најзаступљенији
облик говорно-језичког поремећаја препознатог од стране испитаних настав-
ника на нивоу све четири општине обухваћене истраживањем дислексија са
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15,49%, затим убрзан говор, дисграфија и супституција са 14,08%. Најмање
заступљени говорно-језички поремећаји су дисфазија и дисторзија са 1,41%.
Посматрано по општинама (Графикон 5) у Косовској Митровици је највише
заступљена дислексија и дисграфија (17,08%), а најмање дисфонија (4,35%),
док афазија, дисфазија и дисторзија нису ипрепознате од стране испитаних
наставника. У Звечану је најзаступљенији убрзани говор (25%), у Лепоса-
вићу супституција (23,82%) и муцање (19,95%), док су најмање заступљени
омисија, дисфонија и дисторзија (4,76%). Дискалкулија, афазија и дисфазија
у овој општини нису заступљени. У општини Зубин Поток најзаступљенија
је дислексија (22,22%), а дискалкулија, дисфонија и дисторзија нису за-
ступљене. На основу приказаних резулата може се закључити да су дислек-
сија, убрзан говор, дисграфија, супституција, муцање, успорен говор и оми-
сија заступљени у свим општинама и препознати од стране наставника, док
су остали облици заступљени у по две, односно по једној општини са веома
малим процентом. На основу приказаних резултата можемо закључити да се
неки облици говорно-језичких поремећаја чешће јављају од осталих.

Пета хипотеза гласи: Ученици прихватају своје вршњаке који имају
говорно-језичке поремећаје. Што се тиче прихваћености деце са говорно-је-
зичким поремећајима од стране својих вршњака, резултати су приказани
кроз: прихваћеност у почетку школовања, прихваћеност током школовања и
неприхваћеност. Добијени резултати показују да су деца углавном прихваће-
на од стране својих вршњака, али тек током школовања. Веома мали број де-
це са говорно-језичким поремећајима је неприхваћен од стране својих вр-
шњака (по мишљењу њихових наставника свега 7,14%). Пету хипотезу
можемо делимично прихватити.

Шеста хипотеза гласи: Постоји разлика у школском успеху код деце
са говорно-језичким поремећајима у односу на децу без говорно-језичких по-
ремећаја. Разлика у школском успеху је изражена кроз: постојање знатне раз-
лике, постојање делимичне разлике и непостојања разлике. Резултати пока-
зују да разлика у школском успеху постоји код деце са говорно-језичким
поремећајима у односу на децу без говорно-језичких поремећаја (по
мишљењу 53,57% испитаних наставника). На основу ових резултата можемо
делимично прихватити шесту хипотезу.

Седма хипотеза гласи: Деца са говорно-језичким поремећајима не
утичу на рад наставника. Утицај је изражен кроз: знатан утицај, утицај у ве-
ома малој мери и непостојање утицаја. На основу добијених резултата може
се закључити да на рад наставника деца са говорно-језичким поремећајима
углавном не утичу. Деца са говорно-језичким поремећајима знатно утичу на
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рад код 21,71%, испитаних наставника. На основу приказаних података сед-
му хипотезу можемо одбацити.

Осма хипотеза гласи: Постоји сарадња наставника и родитеља деце
са говорно-језичким поремећајима. Сарадња наставника и родитеља деце са
говорно-језичким поремећајима, изражена је кроз: постојање интензивне са-
радње, постојање делимичне сарадње и непостојање сарадње. Резултати по-
казују да углавном постоји интензивна сарадња наставника са родитељима
(64,3%). Затим делимичну сарадњу са родитељима препознаје 17,85% испи-
таних наставника, док сарадња наставника и родитеља деце са говорно-је-
зичким поремећајима не постоји у 17,85% случајева. На основу добијених
резултата можемо закључити да углавном постоји углавном интензивна са-
радња између наставника и родитеља деце са говорно-језичким поремећаји-
ма. 

ЗАКЉУЧАК
На основу обраде одговора испитаних наставника добијени су резулта-

ти који показују да су говорно-језички поремећаји заступљени код 7,64 % де-
це узраста девет и десет година; затим да су говорно-језички поремећаји
знатно више заступљени код дечака (78,95%) него код девојчица (21,05%).
Истраживањем је утврђено да су говорно-језички поремећаји заступљени
углавном од самог почетка школовања (92,85%); затим да је најзаступљенији
поремећај дислексија (15,49%,), убрзан говор, дисграфија и супституција
(14,08 %), ако и муцање (12,08%). Најмање заступљени говорно-језички по-
ремећаји су дисфазија и дисторзија (1,41%). Такође је утврђено је да су деца
са говорно-језичким поремећајима углавно прихваћена од стране својих вр-
шњака током школовања (66,67% ), односно у 25% случајева од самог почет-
ка школовања (док постоји и један мањи проценат деце која деца нису при-
хваћена од стране својих вршњака).

На основу одговора испитаних наставника утврђено је да код 28,57%
деце са говорно-језичким поремећајима постоји знатна разлика у школском
успеху у односу на остале ученике; код 53,57% ученика разлика у школском
успеху је мала, а код 17,56% ученика разлика не постоји (тј. подједнако су ус-
пешна деца са и без говорно-језичких поремећаја). Утврђено је да деца са го-
ворно-језичким поремећајима не утичу на рад наставника (по мишљењу
64,29% наставника) или утичу у веома малој мери (по мишљењу 25% настав-
ника). На основу резултата добијених истраживањем утврђено је такође да
родитељи деце са говорно-језичким поремећајима углавном сарађују са на-
ставницима (64,3% испитаних наставника наводи да интензивно сарађује са
родитељима, а 17,85% њих да делимично сарађује) на превазилажењу про-
блема са којим се сусрећу њихова деца. На основу одговора наставника може
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се такође закључити да деца са неким обликом говорно-језичког поремећаја
брже напредују у раду уколико имају подршку околине (пре свега вршњака и
родитеља). 

Спроведено истраживање је указало на одређена ограничења (испита-
ни су само наставници ученика 3. и 4. разреда), али и смернице у будућем ра-
ду. Наиме, потребни су и други показатељи, већи број варијабли, сложенија
статистичка обрада, али и укључивање логопеда, родитеља ученика и струч-
них сарадника, како би се добила потпунија слика о распрострањености го-
ворно-језичких поремећаја код деце раног школског узраста. Мишљења смо
да би укључивање стручних особа у истраживање дало и другачију слику о
распорострањености говорно-језичких поремећаја код деце на овом по-
дручју. Без обзира на могућа ограничења спроведеног истраживања, резулта-
ти се могу сматрати важним за креирање почетне слике о распрострањености
говорно-језичких поремећаја код деце на северу Косова и Метохије. 

Добијени подаци указују на значај будућих истраживања, нарочито ако
се има у виду чињеница да слична истраживања на овом подручју наше
земље нису рађена, као и да не постоји могућност логопедских третмана у
школама које су обухваћене овим истраживањем, што проблеме деце која
имају говорно-језичке поремећаје знатно усложњава, а последице по развој
интензивира.
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Blagoje Nešić, Jelena Minić, Aleksandra Jakšić

PREVALENCE OF SPEECH AND LANGUAGE 
DISORDERS IN CHILDREN IN NORTHERN KOSOVO 

AND METOHIJA

Summary

On the territory of the northern part of Kosovo and Metohija (Kosovo municipali-
ties Mitrovica, Zvecan, Leposavic and Zubin Potok) a study is conducted in primary
schools in order to determine the presence of speech-language disorders in children of ear-
ly school age. Data were collected from the teachers of the third and fourth grades of pri-
mary schools in these municipalities (n = 36, which include a total number of 641 student).
The results show that the number of children with speech and language disorders repre-
sented in the different municipalities of the research vary (the largest is in Leposavic, the
smallest is in Zvecan), then 3 / 4 the total number of children with speech and language dis-
orders are boys. It is also found that the speech-language disorders usually appear from the
very beginning of schooling and that the examined teachers recognize 12 types of
speech-language disorders in their students. Teachers recognize dyslexia as the most com-
mon speech-language disorder, while dysphasia and distortion are the least common, in the
opinion of the teachers. The results show that children are generally accepted by their
peers, but only during schooling; then, there is a difference in school success between chil-
dren with speech and language disorders and children without any speech-language disor-
ders. It also found that the teachers` work is generally not affected by the children with
speech and language disorders, and that there is generally an intensive cooperation be-
tween teachers and parents of children with speech and language disorders. The research
and and the results on prevalence of speech-language disorders in children in northern
Kosovo and Metohija can be considered as an important guidelines in future work.

Keywords: speech, speech-language disorders in children, the incidence of
speech-language disorders in children.


