ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА ЗА ОДБРАНУ

Веће одсека специјалистичких студија Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу, на својој седници од 08. марта 2018. године, одобрило је тему Улога
песме у развоју артикулације африката деце предшколског узраста кандидата Милице
Ковачевић, именовало др Милену Ђурковић-Пантелић за ментора, и такође, именовало је
Комисију за оцену и јавну одбрану специјалистичког рада - смер Музичко сценски израз.
Комисија је именована у следећем саставу:
Др Милена Ђурковић - Пантелић, професор струковних студија за ужу област
Музичка култура, ментор;
Др Ружица Јовановић, професор струковних студија за ужу област Филолошке
науке - језик и књижевност, председник;
Др Анђелка Лазић, професор струковних студија за ужу област Филолошке науке језик и књижевност, члан.
Кандитат:
Милица Ковачевић бр. инд. 3/17 СМ студент специјалистичких студија – смер
Музичко сценски израз.
Наслов специјалистичког рада:
Улога песме у развоју артикулације африката деце предшколског узраста
Преглед специјалистичког рада:
Специјалистички рад је изложен у две велике целине: (теоријска разматрања и
методологија истраживања са резултатима истраживања), у оквиру којих се налази 4
поглавља и методологија истраживања. Рад је обима 44 странице. Од тога, 24 странице
односе се на основни текст, једна страница је литературе (18 библиографских јединица), a
1 страница су прилози. Рад садржи 6 нотних примера, 1 табелу и 4 графикона.
Вредновање појединих делова специјалистичког рада:
У овом раду говорили смо о елементима говора и језика, као и њиховом развојном
току код деце предшколског узраста. Говорили смо и о артикулацији гласова предшколске
деце и навели која врста гласова предшколској деци ствара највише сметњи при изговору.
Након теоријског дефинисања свих горепоменутих чињеница, фокусирали смо се на
истраживање утицаја једног од фактора – музике, на развој говорних способности
предшколаца. Навели смо колико је значајно певање за свеукупни развој личности детета

и на који начин би требало да се реализује у васпитно-образовним групама. У
методолошком делу, испитивали смо делотворност певања одабраних дечјих песама на
артикулацију африката код деце предшколског узраста. Напредак и реалан ниво
делотворности је бележен, анализиран и приказан на самом крају рада.
Поједина истраживања указују на утицај певања песама на говорни развој
предшколске деце. Певањем песама деца лакше изговарају гласове, усвајају акценат речи
песме и богате свој речник. Правилним одабиром песама можемо подстаћи и корекцију
сметњи при артикулацији гласова. Африкати представљају врсту гласова која деци на
предшколском узрасту ствара највише проблема при артикулацији. Код појединаца,
неопходни су логопедски третмани, уколико се пропусте критични периоди предвиђени за
корекцију говорних сметњи. Подстакнути налазима да певање утиче на развој говора код
деце, креирали смо стимулативни програм рада у коме смо децу изложили певању песама
које садрже африкате и пратили њихов напредак.
1. Проблем истраживања
Током испитивања тематике рада, дошло се до потребе за провером тврдње да
певање дечјих песама утиче на развој артикулације африката код деце, што је допринело
дефинисању проблематике самог рада:
Колико певање песама има утицаја на развој артикулације африката?
2. Предмет истраживања
На основу претходно дефинисаног проблема истраживања, конкретизујемо и
предмет истраживања:
Испитивање утицаја програма који обухвата певање дечјих песмица на развој
артикулације африката код предшколске деце?
3. Циљ истраживања
Циљ самог истраживачког рада је да се утврди утицај певања музичких песама на
развој артикулације африката код деце предшколског узраста.

4. Задаци истраживања
Након утврђивања циља истраживања, дефинисали смо следеће задатке:
1. Утврдити иницијалним мерењем који број деце предшколског узраста из
припремних предшколских група ПУ „Наше дете“, из вртића „Слобода“, у Шапцу има
артикулационе сметње у говору.
2. Утврдити африкат који деца путем певања одабраних дечјих песмица најбрже
артикулишу.
3. Направити стимулативан програм којим се може утицати на развој африката.
4. Установити делотворност певања одабраних дечјих песмица у артикулацији
африката (да ли деца након завршеног програма успешно аутоматизују све африкате).
5. Финалним мерењем установити степен успешности примене певања песама на
артикулацију африката код деце припремног предшколског узраста.
5. Хипотезе истраживања
На основу предмета истраживања, износимо основну хипотезу истраживања:
Претпостављамо да певањем одабраних дечјих песама, можемо утицати на
развој артикулације африката код деце предшколског узраста.
Након изнете основне хипотезе, дефинишемо посебне хипотезе:
1. Претпоставља се да више од 10% деце предшколског узраста из припремних
предшколских група ПУ „Наше дете“, из вртића „Слобода“, у Шапцу има артикулационе
сметње у говору.
2. Претпоставља се да африкат који деца путем певања одабраних дечјих песмица
најбрже артикулишу је ћ.
3. Претпоставља се да је могуће креирати делотворан стимулативан програм
певања песама којим се подстиче развој африката предшколске деце.
4. Претпоставља се да је могуће утврдити ниво делотворности певања одабраних
дечјих песмица у функцији развоја артикулације африката.
5. Претпоставља се да је степен успешности примене певања песама на
артикулацију гласова код деце припремног предшколског узраста висок и да је код више
од 50% деце са говорним поремећајем, након овог третмана, регистрован напредак у
развоју говора.

6. Популација и узорак истраживања
Популацију у овом истраживању чине деца предшколског узраста ПУ „Наше дете“,
Шабац, из вртића „Слобода“, тачније, 2 васпитне припремно-предшколске групе (узраста
6 година).
Као узорак истраживања одабран је намерни (циљни узорак). Прва група деце
предшколског узраста броји 26 деце, и друга васпитна група броји 26 деце. Педесетдвоје
деце одабрано је као намерни узорак. Једна група деце представљају контролну групу, а
друга група деце експерименталну групу. Стимулативном програму певања одабраних
дечјих песама које у себи садрже африкате је подвргнута експериментална група, а
контролна група учествовала је само у почетном и завршном мерењу.
У сарадњи са логопедом ПУ „Наше дете“, Недом Стокић, добили смо податке о
деци која имају сметње у артикулацији африката (6 деце у контролној групи и 8 деце у
експерименталној групи). Ради уједначавања група, изузели смо два детета из
експерименталне групе током обраде података истраживања.
7. Методе, технике и инструменти истраживања
Метода коришћена током овог истраживања је експериментална метода, јер она на
основу употребе одговарајућих поступака и правилно одабраних инструмената даје
одговор на постављени проблем истраживања и детаљније га појашњава.
Технике које су употребљене током истраживања су скалирање и тестирање, а као
мерни инструмент одабране су скале процене.
Пошто смо пројекат поделили на 8 фаза, скалу процене поделили смо на три
степена ради лакше евалуације, и она нам даје одговоре на питања: да ли су сва деца
изговарала све африкате, изговарала одређени број африката тачно и нису изговарала
тачно ниједан африкат.
8. Ток и организација истраживања
Експериментални програм трајао је 6 недеља и обухватао је учешће две групе деце
из узорка. Почетак програма је 9. априла, а планирани датум завршетка је 21. мај.
Стимулативном програму је подвргнута експериментална група деце (26 деце). Контролна
група учествовала је само у првој и последњој фази. У свакој фази деца су имала по две
усмерене музичке активности певања одабраних песама које у себи садрже африкате.
Једна активност била је усвајање нове песме, а друга активност обнављање песме. Након
завршеног програма, обавили смо финално мерење и анализирали све добијене податке.
Податке о африкатима које деца не изговарају, иницијално мерење и финално мерење

обављао је логопед ПУ „Наше дете“, из Шапца – Неда Стокић. Она је учестовала и у
одобравању песама за стимулативни програм рада.
9. Статистичка обрада и приказ резултата истраживања
Статистичка обрада података сведена је на квалитативну и квантитативну анализу
уз примену дескриптивне статистике. Добијени подаци су обрађени у програму Microsoft
Exell, a резултати истраживања су приказани текстуално, и помоћу графикона.

ЗАКЉУЧАК
Развој дечјег говора тече постепено и индивидуалног је напретка код сваког детета
понаособ. Задатак родитеља и васпитача је да детету помогну да правилно и поступно
усвоји говор и унапреди сопствене језичке способности. У томе значајну улогу има
певање. Певање, као музичка активност, има значајан утицај на подстицање и правилан
ток развоја говора деце предшколског узраста. Уколико се редовно и правилно примењује,
учинак певања за говорни развој деце биће на високом ступњу. При одабиру музичких
композиција за певање морамо поштовати дечје узрасне и развојне способности, али и
циљ који желимо да постигнемо. Деца од најмлађег узраста имају проблем са
артикулацијом гласова, нарочито африката. Певањем можемо олакшати, убрзати и
унапредити ток аутоматизације проблемских гласова и тиме омогућити деци да
једноставније усвоје правилан начин говора. За реализацију музичке активности - певања
нису потребна додатна средства, те је веома једноставна и прилагођена за примену.
На самом почетку истраживања, желели смо да сазнамо колики проценат деце из
припремних предшколских група у којима смо вршили истраживање има сметње у
артикулацији африката. Да бисмо дошли до поменутих података, обратили смо се Неди
Стокић, логопеду ПУ „Наше дете“ из Шапца. Она нам је након обављеног иницијалног
тестирања артикулације гласова, уз помоћ тријажног артикулационог теста Спасеније
Владисављевић, дала податак да око 20% деце из обе групе имају артикулационе сметње
при изговору африката. Ови подаци подтврдили су прву подхипотезу која је гласила:
Претпоставља се да 30% деце предшколског узраста из припремних предшколских група
ПУ „Наше дете“, из вртића „Слобода“, у Шапцу има артикулационе сметње у говору.
Желећи да проверимо делотворност певања на артикулацију африката деце
предшколског узраста, реализовали смо истраживање које нам је омогућило да дођемо до
потребних података. Истраживање смо обавили са децом предшколског узраста узраста на
територији града Шапца, уз помоћ стимулативног програма. Деца су током примењеног
програма рада, који је имао за циљ да путем певања одабраних композиција помогне деци
да артикулишу африкате, успешно унапредила свој говорни развој и тиме потврдила нашу

основну хипотезу која је гласила: „Претпостављамо да певањем одабраних дечјих песама,
можемо утицати на развој артикулације африката код деце предшколског узраста.“
На основу података добијених од стране логодеда ПУ „Наше дете“ из Шапца,
добили смо податке да су деца која су учествовала у стимулативном програму најбрже
артикулисала глас ћ, што је потврдило и другу посебну хипотезу: „Претпоставља се да
африкат који деца путем певања одабраних дечјих песмица најбрже артикулишу је ћ“.
Током креирања стимулативног програма и одабира адекватних музичких песама
које ће подстицати артикулацију африката код предшколске деце, стручну и саветодавну
помоћ имали смо од стране Неде Стокић, логопеда који ради са децом. На основу
композиција које смо одабрали у самом истраживању, и завршеног стимулативног
програма, дошли смо до података да је програм рада делотворан и то на високом нивоу. За
шест недеља помогли смо предшколској деци са сметњама у артикулацији африката да
унапреде своје говорне способности. Самим тим, потврђујемо и две посебне хипотезе које
су гласиле: 3) Претпоставља се да је могуће креирати делотворан стимулативан програм
певања песама којим се подстиче развој африката предшколске деце. 4) Претпоставља се
да је могуће утврдити ниво делотворности певања одабраних дечјих песмица у функцији
развоја артикулације африката. Већина деце која је била подвргнута певању одабраних
песама успела је да аутоматизује све африкате након програма, чиме је потврђена
делотворност целокупног програма рада, а и пета посебна хипотеза: Претпоставља се да је
степен успешности примене певања песама на артикулацију гласова код деце припремног
предшколског узраста висок и да је код више од 50% деце са говорним поремећајем, након
овог третмана, регистрован напредак у развоју говора.
На основу свега раније поменутог, спознали смо да певање, као омиљена активност
предшколске деце, подстиче не само музички већ и говорни развој. Уколико смо упознати
да певањем можемо унапредити и подстицати говорни развој, као васпитачи, морамо
преузети одговорност и извршити правилну селекцију песама које ће деца певати. Песме
за децу неретко у својој садржини имају и проблемске гласове које деца теже артикулишу,
па самим тим такве композиције и треба чешће примењивати у раду да бисмо код деце
подстакли и убрзали правилан изговор. Задатак васпитача је да децу васпитава и образује,
али и да унапреди њихове развојне диспозиције. Говорне способности предшколске деце
морамо правилно стимулисати да би се у потпуности и правилно развиле. Уколико то
можемо да учинимо кроз деци омиљене активности певања дечјих песама, наш задатак ће
свакако бити лакши и лепши јер ћемо остварити велики корак за наше младе наследнике.

Оцена специјалистичког рада:
Специјалистички рад је написан у складу са образложењем наведеним у пријави
теме. Резултати истраживања изложени су систематски, од поставке проблема и прегледа
релевантних резултата до теоријског образложења и приказа практичних резултата. Начин
приказа и тумачење резултата у потпуности су прилагођени карактеру обрађиваног
проблема. Рад садржи практична и теоријска знања, умења и вештине. Коришћена је
доступна, савремена стручна литература. Рад показује способност кандидата за
сагледавањем стручних проблема, даља стручна истраживања, као и мењања васпитне
праксе.

Предлог:
На основу укупне оцене специјалистичког рада, односно увида у резултате
истраживања, начина како су ти резултати интерпретирани и стручне зрелости кандидата,
Комисија за оцену и јавну одбрану специјалистичког рада - смер Музичко сценски израз,
једногласно се сложила да се рад Милице Ковачевић под насловом Улога песме у развоју
артикулације африката деце предшколског узраста, одобри за одбрану.

У Шапцу, 29. јуна, 2018. године

Комисија:

________________________________________
др Милена Ђурковић-Пантелић, ментор

________________________________________
др Ружица Јовановић, председник

________________________________________
др Анђелка Лазић, члан

