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РЕЗИМЕ 

   

Процењује се да до 12% деце узраста 2-5 година бива дијагностиковано са кашњењем 

у развоју говора. На развој језика и говора код деце између осталих утичу и фактори 

из окружења, у које улази и изложеност деце електронским медијима. Изложеност 

деце електронским медијима, која све више расте, повезана је са различитим 

проблемима у развоју, као што су повећање агресивности и бихејвиоралних проблема 

код деце, смањење вокабулара, поремећају пажње, смањење интеракције између 

детета и родитеља што даље утиче на кашњење у развоју говора. Основни циљ 

истраживања је да се утврди повезаност употребе мобилних „паметних“ телефона и 

кашњења у развоју језика и говора код деце узраста 12 до 36 месеци, као и да се утврди 

на који начин дужине свакодневне употребе мобилних телефона од стране деце утиче 

на кашњење у развоју језика и говорa. Студија пресека је спроведена у периоду 13-27. 

маја 2022. године у Дому здравља „Др Милорад Мика Павловић“ у Инђији на 

пригодном узорку од 32 детета (узраста између 12 и 36 месеци) која су 

родитељи/старатељи довели на систематски преглед код изабраног педијатра. Подаци 

су сакупљани специјално дизајнираним упитником чији први део су попуњавали 

родитељи/старатељи, а други део истраживач-логопед на основу прегледа детета. 

Резултати истраживања указују да је изложеност садржајима мобилних „паметних“ 

телефона деце узраста 12-36 месеци сразмерна кашњењу говорно-језичког развоја 

деце, тј. да већа изложеност на дневном нивоу сразмерна повећању учесталости деце 

са кашњењем у говорно-језичком развоју. Ово кашњење у говорно-језичком развоју је 

израженије код дечака у односу на девојчице истог узраста. У циљу превенирања 

кашњења говорно-језичког развоја код деце, потребно је систематски спроводити 

таргетиране едукације младих родитеља о утицају мобилних телефона на динамику 

односа родитељ-дете, а тиме и на кашњење у развоју говора и језика код деце.  

Кључне речи: развој говора и језика, деца узраста 12-36 месеци, коришћење мобилних 

телефона од стране деце, упитник, 

 

 

 



 

APSTRACT 

   

It is estimated that up to 12% of children between the ages of 2 and 5 are diagnosed with a 

speech delay. Among other factors, environmental factors and children's exposure to 

electronic media affect speech and language development. Children's exposure to electronic 

media is an increasing trend and has been associated with various developmental problems 

such as increase in aggression and behavioural problems, decrease in vocabulary, attention 

disorders, decrease in child-parent interaction, which later translate into delay in language 

development. The main objective of this study is to determine the association between 

smartphone use and delay in speech and language development in children aged 12 to 36 

months, and to determine how the duration of children's daily use of cell phones affects delay 

in speech and language development.  

The cross-sectional study will be conducted from May 13 to May 27, 2022. A sample of 32 

children aged 12 to 36 months, who were brought by their parents/guardians to a podiatrist 

of their choice for a physical examination, will be examined at the 'Milorad Mika Pavlović' 

Health Centre in Indjija. Data are collected using a specially designed questionnaire, the first 

part of which is completed by the parent/guardian, while the second part is completed by the 

researcher/logopedist based on the child's examination. The research findings indicate that 

the exposure of children aged 12 to 36 months to smartphone content is proportional to the 

delay in speech and language development, i.e., greater exposure during the day is 

proportional to the increase in the number of children who have a delay in speech and 

language development. This delay in speech and language development is more pronounced 

in boys than in girls of the same age. In order to prevent a delay in speech and language 

development, it is necessary to systematically educate young parents about the influence of 

cell phones and about the dynamics of the parent- child relationship and thus about the delay 

in speech and language development.  

 

Keywords: speech and language development, children aged 12-36 months, cell phone use 

by children, questionnaire. 

 

 

 



 

 

ИЗЈАВА О АКАДЕМСКОЈ ЧЕСТИТОСТИ 

 

Под пуном моралном, материјалном, дисциплинском и кривичном одговорношћу 

изјављујем да је мастер рад под насловом: 

 

ЗЛОУПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА КОД ДЕЦЕ  

Утицај коришћења мобилних телефона на говорно-језички развој код 

деце узраста 12-36 месеци 

1. резултат сопственог истраживачког рада; 

2. да овaj рад, ни у целини, нити у деловима, нисам пријављивла на другим 

високошколским установама; 

3. да нисам повредила ауторска права, нити злоупотребила интелектуалну својину 

других лица; 

4. да сам рад и мишљења других аутора које сам користила у овом раду назначиола или 

цитирала у складу са Упутством; 

5. да су сви радови и мишљења других аутора наведени у списку литературе/референци 

који је саставни део овог рада, пописани у складу са Упутством; 

6. да сам свесна да је плагијат коришћење туђих радова у било ком облику (као цитата, 

прафраза, слика, табела, дијаграма, дизајна, планова, фотографија, филма, музике, 

формула, вебсајтова, компјутерских програма и сл.) без навођења аутора или 

представљање туђих ауторских дела  као мојих, кажњиво по закону (Закон о 

ауторском и сродним правима), као и других закона и одговарајућих аката Високе 

школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду; 

7. да је електронска верзија овог рада идентична штампаном примерку овог рада и да 

Студент (име,име једног 

родитеља, презиме): 

 

МИРЈАНА, ЈОВО, МИТРИЋ 

Број индекса: 3056/2021 



пристајем на његово објављивање под условима прописаним актима Високе школе 

социјалног рада у Београду; 

8. да сам свесна последица уколико се докаже да је овај рад плагијат. 
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1. УВОД 

Развој говора код деце је значајан за свеобухватни развој детета. Он указује на 

развијеност когнитивних способности, психолошки развој, развој социјалне 

интеракције, емоционални развој, као и на развој сензомоторних способности код 

детета. (Shradha, Rasika, Manojkumar, i dr, 2021). Развој говора код деце пролази кроз 

две развојне фазе – прелингвистичку (од рођења до појаве прве речи са значењем) и 

лингвистичку (смислена употреба речи са значењем). На развој говора утичу с једне 

стране генетски фактори, а са друге окружење. (Shradha S, Rasika B, Manojkumar P, i dr, 

2021; Feldman, 2019) Учење језика се заснива на интеракцији између капацитета самог 

детета за учење језика и окружења. Односно, учење језика се јавља у социјалном 

контексту, при чему дете има активну улогу. (Feldman, 2019)  

Процењује се да 5% до 12% деце узраста 2-5 година бива дијагностиковано са 

кашњењем у развоју говора. (Othman, 2021). Кашњења у развоју говора код деце је 

повезано са каснијим отежаним учењем читања, писања, поремећајем пажње и 

отежаном социјализацијом. (McLaughlin, 2011). Узроци кашњења су често физичка или 

психолошка стања, односно когнитивна или развојна стања попут аутизма или општег 

кашњења у развоју, постојање истог проблема у породичној анамнези и одређени 

биолошки чиниоци везани за рођење (превремено рођење, ниска телесна маса на 

рођењу, потреба за интензивном негом током неонаталног периода) (Othman, 2021; 

Zengin-Akkuş, Çelen-Yoldaş, Kurtipek, Özmert, 2018; Uzun Çiçek, Akdag, Erdivanli, 2020). 

Кашњења у развоју говора се деле на примарна (као део развојног кашњења, 

експресивни поремећај језика и рецептивни поремећај језика) и секундарна (везана за 

друга физичка или психолошка стања попут губитак слуха, интелектуална ометеност, 

аутизам, физички проблеми са говором или селективни мутизам) (McLaughlin, 2011). 

Када је реч о факторима окружења који утичу на кашњења у развоју говора, студије 

показују да одређени социодемографски чиниоци играју значајну улогу. Такви чиниоци 

су: ниски приходи, непохађање предшколске наставе, ниско образовање мајке, ред 

рођења (млађа деца у породицама са више деце), вишејезично непосредно окружење, 

неадекватна стимулација, постојање партнерског насиља (Othman, 2021; Uzun Çiçek, 

Akdag, Erdivanli, 2020; Sunderajan, Kanhere, 2019) 

У савременом друштву неизоставан елемент окружења у ком дете одраста 

представљају и електронски медији, као што су телевизија, мобилни телефони, 

компијутери и таблети. Изложеност деце електронским медијима, како се бележи у 
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литератури, расте. Поред све веће њихове доступности, један од разлога је и тај што их 

родитељи неретко користе као инструмент за смиривање деце када су немирна или 

узнемирена. (Stella Kompa, 11.5.2014;  Chawla, 2019) Различите студије указују на то да 

су мала деца (узраста до 5 година) све више изложена електронским медијима, те да их 

у све већој мери користе. (Chawla, 2019; Velumani, Panchal, Patel, 2021; Bellagamba, 

Presaghi, Di Marco, i dr., 2021; Chang, Park, Yoo, i dr., 2018) Изложеност електронским 

медијима, према неким истраживањима, повезана је са различитим проблемима у 

развоју. Изложеност прекомерном пасивном гледању телевизије утиче на повећање 

агресивности и бихејвиоралних проблема код деце, смањење вокабулара, поремећају 

пажње, смањењу интеракције између детета и родитеља што даље утиче на кашњење у 

развоју говора. (Shradha, Rasika, Manojkumar, i dr, 2021) Електронски медији даље 

утичу на поремећаје сна и спавања код деце (Bellagamba, Presaghi, Di Marco, i dr., 2021), 

на емоционални и бихејвиорални развој (Lin, Chen, Chou, i dr., 2020), на поремећаје у 

исхрани (Velumani, Panchal, Patel, 2021). Употреба електронских медија, посебно 

мобилних паметних телефона и таблета од стране родитеља, примарно мајке, повезана 

је са прекидима у интеракцији између мајке и детета и последично смањења квалитета 

одгоја – смањења одговорности и сензитивности родитеља (мајке) на потребе детета, 

успореније повезивање мајке и новорођенчета, као и на непрепознавање дететових 

иницирања интеракција. (Lederer, Artzi, Borodkin, 2021; Braune-Krickau, Schneebeli, 

Pehlke-Milde, i dr., 2021; Konrad, Hillmann, Rispler, i dr., 2021) Генерално, једно 

истраживање је указало и на разлике у односу да ли су родитељи активно укључени у 

дететово коришћење електронских медија, тј. да ли их воде кроз садржај, или 

препуштају деци да самостално користе мобилне уређаје. У ситуацијама где деца 

самостално користе мобилне медије утврђено је да су чешћи бихејвиорални проблеми 

деце, као и да су родитељи ниже образовани. (Levine, Waite, Bowman, i dr., 2019)  

 

1.1. КОМУНИКАЦИЈА 

 Говор је основни вид комуникације међу људима. Говором се преносе мисли и 

осећања другим људима на далеко сложенији начин него што то чини и једна друга 

животиња. Људска бића имају снажну потребу да буду са другим људима и да са њима 

комуницирају и у основи та жеља за комуникацијом јесте жеља за разговором. 

Комуницирамо да бисмо остварили коитакт, досегнули или утицали на неког. 
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Комуницирамо да бисмо задовољили своје жеље, открили своја осећања, поделили 

информације и остварили задати циљ. (Јовановић Симић,2009). Око 70% времена човек 

проведе у комуникацији од тога 50% комуницира гласом и говором. Битно је 

напоменути да је невербална комуникација неопходан предуслов за правилан развој 

говора, а да је говор касније основни инструмент путем којег дете стиче знања, 

испољава научено и добија информације које су неопходне.  Подстицање невербалне 

комуникације сваки родитељ ради интуитивно тако што дете подстичу на употребу 

показног геста, контактом погледом, изразима лица...бебе почињу да комуницирају 

кроз изразе лица јер је то једини начин комуникације пре развоја говора детеа. 

Невербална комуникација помаже деци да развију говор, размишљање, емпатију и да 

боље комуницирају са другима. 

 

1.1.1. Теорије развоја говора 

Данас се може само нагађати како је дошло до развоја говора човека. Сигурно је 

да је човек у току еволуције морао систем гестикулације допунити и заменити 

ефикаснијим системом као што је употреба говора. (Петровић Лазић, 2014). Постоји 

неколико теорија о развоју говора: 

• Бихејвиористичка теорија настанка  говора-заступају је амерички психолози 

бихејвиористи који користе појмове генерализације и поткрепљења тј. опште 

принципе условљавања. Једно од тих схватања говора је и тумачење према 

Михајловић, А и Младеновић, У (2001) који наводе више фаза за усвајање 

говора. Прва вокализација-плач који се јавља као рефлексна радња а потом 

настаје прва инструментална реакција, тако што плач постаје средство за 

дозивање у сврху задовољавања потреба детета. Друге- артикулисане, вербалне 

коју дете усваја за време храњења када одрасла особа говори док храни дете. 

Тада дете спонтано подражава речи које чује, у почетку непотпуно.  

• Нативистичка теорија чији је представник Чомски сматра да дете може да 

научи језик уз минималну подршку околине и да је довољно да дете само слуша 

говор своје средине. Оно се неограничава  само на такво слушање, чак ни на 

само имитирање, већ је по његовом мишљењу говор у највећој мери иновативна 

активност, стварање нечег новог, независно од стимулуса и искуства. Граматика 
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је суштина језика, а начин њеног усвајања није јасан ни код одраслог човека. 

Одговор Чомског на то је да је способност за разумевање и продукцију правилне 

граматике  урођена, наслеђена способност. 

• Функционална теорија: 

 1) Пијажеова теорија, који сматра да постоје две функције говора: егоцентрична 

и социјална. До свог закључка је дошао посматрајући два дечака и пратећи 

њихов говор током месец дана водећи рачуна о контексту и ситуацији у којој се 

каже. Описао је три врсте егоцентричног говора: ехолалија (дете ужива и речи 

немају значење), монолог (дете говори себи као да мисли на глас, најчешће своје 

активности прати говором), и монолог у двоје (дете у друштву других говори 

али друга лица нису саговорници већ су само подстицај да дете говори). 

Социјални говор је поделио на четири подврсте: адаптивна информација (увод 

у дијалог код деце), критике и ругања (дете даје критике о понашању других), 

наредбе, захтеви и претње и четврто- питања и одговори где спадају сва питања 

као и примедбе које траже одговор.  

2) Дороти МекКартино схватање које надопуњује Пијежеову теорију на тај 

начин што она у контекс укључује и одраслог.  

 3) Виготски о говору код деце који каже да дете влада одређеним вештинама у 

области говора али тога није свесно па су те радње несхваћене. То се огледа у 

томе да дете несвесно, спонтано у одређеној ситуацији, када га ситуација наведе, 

користи вештине али вољно, свесно и намерно не уме. То важи за граматичка 

искуства деце, када употребљава исправан падеж или глагол по лицима. 

 4) Рубенштајново и Јасперово схватање језика  по коме је дете склоно да гради 

свој говор полазећи од оного што му је познато и разумљиво. По Јасперу говор 

и мишљење нису исто, али је сваки развој мисли везан за говор. 

 

1.2. РАЗВОЈ ГОВОРА  

Језик и говор се развијају кроз фазе које су повезане међусобно. Дете се роди са 

способношћу да научи говор ма које језичке средине. Први његов гласовни производ 

при рођењу је крик - први плач . То је говорна манифестација, прва фонација која је 
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проузрокована тежњом да опстане у новој средини, ван мајчине утробе. (Домски, 2002). 

Плач је израз којим беба комуницира са мајком, он је оштар , продоран уколико је дете 

незадовољно, гладно или мокро. Мајка по плачу може оценити које су потребе њеног 

детета ,а дете плачом остварује прву комункацију. Друга фаза је фаза гукања, која има 

више тонова и нијанси у оглашавању детета. Јавља се од друге половине првог месеца 

живота. У том периоду се развија чуло слуха, као и остала чула. Дете почиње да прима 

информације из спољашњег света путем чула. У првој фази гукања почињу да се 

формирају вокали (А,Е,У) који су основа будућег развоја говора а у другој фази гукања 

појављују се гласови из групе назала (М,Н), а касније плозиви (Г,Б,Д) карактеристика 

гукања је распевавање вокала који се убрзо спајају у слогове (БА,ПА, МА). Они се први 

јављају из разлога што се граде мускулатром усана која је најдуже вежбана покретима 

храњења - сисања. (Совиљ, 2000). У овој фази дете је потребно што више подстицати 

да се оглашава што чешћом вербалном и невербалном коминикацијом са дететом. 

Фазе гукања и брбљања се преплићу међусобно и немогуће је одредити када 

наступа фаза брбљања. Разлика између гукања и брбљања је у томе што су плач и 

гукање имали за основу физиолошку подлогу - пријатност и непријатност, а брбљање 

друштвену подлогу - комуникацију. (Костић, 1991) Други период развоја говора је 

између четвртог и деветог месеца. Овом фазом се даље развијају говорне способности 

детета. У периоду брбљања дете слуша глас своје мајке и своје брбљање , одређује 

гласноћу свога брбљања и користи га као средсво комуникације и остваривање 

социјалног контакта. Дете почиње да уочава везу између речи и предмета и да сваки 

предмет има своје име. Мајка га упознаје са именима предмета и именима људи који га 

окружују. Дете у овој фази већину слогова изговара несвесно, али имитацијом мајке 

покушава да изговори реч. Постепено долази до свесног изговарања појединих речи. 

Потребна је стална стимулација детета у овом периоду јер је развој говора у овој фази 

у пуном замаху и веома је опасно да стимулација изостане. Фаза проговарања настаје 

од деветог месеца до друге године живота и она је прелазак из фазе брбљања ка 

проговарању и формирању првих смислених исказа. У том периоду дете почиње да 

проговара, када се јављају прве речи па некада и кратке језичке целине које личе на 

реченице. У фази проговарања се формира основ за развој граматике и синтаксе језика. 

Четврта фаза у говорно језичком развоју детета је између друге и четврте године 

живота, када се језик развија у свим правцима, а посебно се развијају виши језички 
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облици кроз граматику и усклађивање граматичких облика и категорија кроз синтаксу 

језика. Овај период од свега две године оспособљава дете да користи матерњи језик. 

(Домски, 2002). Биолошку основу говора у најширем смислу чине рецепторни систем, 

сензорни систем, транасмиторни систем, интеграторни систем, ефекторни систем, 

систем повратне спреге. (Керамитчијевски, 1989). 

Фазе у развоју дечијег говора су прелингвистичка и лингвистичка. (Матић, 

1986).  

 

Прелингвистичка фаза 

Вокализација је појава која се дешава првих месеци након рођења, када деца 

спонатно производе гласове. Први крик представља најранији облик вокализације, која 

пролази кроз различите стадијуме. Од самог рођења деца производе звукове који су 

карактеристични за плач. Од другог месеца јавља се гукање које се као и смех, најчешће 

тумаче као позитивна реакција детета на дешавања у околини. У периоду између 

шестог и осмог месеца јавља се брбљање, које се састоји од поновљених слогова типа 

бабабаба или тататата које, обавезно, садрже глас који је налик сугласнику (обично су 

то П,Б,Г,К,Д,Т или М)  и глас који је налику вокалу. Обично су обрасци брбљања 

слични у усвајању различитих језика. Ови изговорени слогови су налик речима језика 

које дете усваја, како по секвенци, тако и по ритму и интонацији. Из тог разлога се често 

тумаче као прве речи које је дете изговорило. Од петог до дванаестог месеца дете 

изговара слогове након чега се јављају прве смислене речи. Упоредо са вокализацијом 

и брбљањем тј. употребом говорног апарата развија се перцепција језика као и 

разумевање говора околине. Родитељи имају веома важну улогу у процесу развоја 

језика и говора у овој фази из разлога јер је изложеност говору одраслих потребна да 

се активирају граматичке констукције језика који се усваја али и да се стекне увид  у 

контекст у коме одрасли употребљавају одређене речи и језичке конструкције.  Оно 

што још утиче на појаву прве речи детета је условљавање индивидуалним разликама 

међу децом брзином језичког, моторног, интелектуалног и сазнајног развоја детета. 

 

Лингвистичка фаза  

Око првог рођендана деца почињу да употребљавају прве речи (између деветог 

и петнаестог месеца). То зависи од темпа језичког, когнитивног и моторног развоја. У 



7 
 

току неколико недеља од проговарања деца користе исказе од само једне речи. Група 

гласова коју дете изговори, а која има значење, је прва реч. Тешко је одредити када се 

она јавља јер када дете нпр изговори „мама“ родитељи су склони да то тумаче као 

призивање мајке, али то је у ствари, поигравање детета говорним органима. Уколико те 

прве удвојене слогове везује за мајку они постају прва реч. Прве речи које дете усваја 

се односе на конкретне предмете из њиховe околине. Првих педесетак речи које деца 

употребљавају се односе на људе, животиње, храну, пиће, делове тела, играчке, 

предмете у кући без обзира на то који се језик усваја. После прве речи долази до 

увећања речника, па тако дете у току друге године долази до наглог увећања броја речи 

које дете познаје и употребљава. Са навршене две године тај број речи би требало да 

износи између 200 и 250 речи. Први период у развоју говора неки стручњаци називају 

период именовања. У том периоду речник детета се састоји од 50% именица. На крају 

друге године дете почиње да користи заменице и почиње да склапа реченицу, која се у 

почетку састоји од именице и глагола или именице и придева. Овакве реченице дете 

обично пропрати гестовима. У даљем развоју богати се речник и повећава се 

комплексност реченице.  

Деце користе говор у разне сврхе. Некада њим саопштавају своје намере, некада 

изражавају своја емоционална стања или исказују своје потребе. Функцију говора први 

је изучавао Пијаже, швајцарски психолог (Смиљанић, В и Толичић, И, 1983) после њега 

и амерички психолог Мекарти. Они су дошли до сазнања да деца на раном узрасту 

говор не користе у функцији успостављања контакта са другима, па су тај говор назвали 

егоцентрични, чије су подврсте ехолалија, монолог и колективни монолог. То је 

нормална фаза у развоју говора и њиме дете не жели да саопшти нешто другима, већ 

му је битно да га неко слуша, оно говори за себе, јер му то прија. Са узрастом се тај 

егоцентричан говор губи и уступа место другом облику говора а то је ткз 

социјализовани говор чије су подврсте адаптирана информација, критике и ругања, 

наредбе, жалбе, претње, пиатња, одговори социјалне фразе и драмска имитација. 

   

1.3. ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ГОВОРА  

Говор и језик су најсложеније психофизиолошке функције човека и самим тим 

многи фактори својим деловањем могу утицати на њих. Нека истраживања су показала 
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да 40% деце која су била изложена неком од ризико фактора на рођењу имају неко 

оштећење слуха, говора и језика. Узрок може бити неуролошке, генетске, аудитивне 

природе или може бити условљена психолошким и социјалним факторима. Постоје 

пренатални и перинатални ризико фактори који могу утицати на развој говора. 

Важно је нагласити да су слух и говор међусобо повезани па тако оштећење 

слуха увек доводи  до оштећења говора. Од фактора који могу утицати на развој детета 

пре рођења су дијабетес мајке у трудноћи, РХ инкомпатибилија, хипертензија мајке у 

трудноћи, неке инфективне болести, коришћење лекова у трудноћи, као и асфиксија, 

интравентрикуларна хеморагија, превремен порођај, пренешен порођај, хипоксија и 

многи други. 

После рођења детета читав низ фактора могу утицати на правилан развој детета 

а међу њима су најважнији: 

 Здравље-свакако је најбитнији фактор губитак слуха или слушно оштећење, јер 

слушно оштећење обавезно проузрокује говорно-језички проблем. Дуготрајне и 

озбиљне болести у прве две године живота значајно могу утицати на правилан развој 

говора детета. Дете које је дуго било болесно неће имати контакт са вршњацима па ће 

то довести до успоренијег развоја говора.  

Интелигенција-доказано је да постоји изразита повезаност интелигенције и говора па 

тако говор детета може послужити као индикатор за интелектуални ниво детета.   

Социо-економски статус-истраживања су показала да постоји веза између говора и 

социо-економског статуса где се дошло до сазнања да деца из оскудније социјалне 

средине имају закашњења у говорно језичком развоју у односу на децу из имућнијих 

средина. Код виших социо-економских породица мајке имају више везе са децом из 

разлога јер су мање оптерећени послом и имају више времена да се посвете развоју 

детета, а и посвећују више пажње да деца правилно говоре јер сматрају говор као битну 

функцију за успех у животу. 

Пол-истраживања су показала да дечаци касније проговарају у односу на девојчице. 

Односи у породици- студије деце која су смештена у заводима и деце која су одгајана 

у домовима показују да више плачу него оне које су у породици али да мање „чаврљају“ 

и призводе мањи број гласова. Разлог томе је недостатак присности са мајком. Није 

битна само количина времена проведена са родитељима већ и природа односа у која 

постоји. Здрав однос олакшава развој, док нездрав, када се дете мази и разнажује, може 
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да има за последицу не само закашњење говора већ и да доведе до неких говорних 

поремећаја (дислалија, муцање и др.). Величина породице је такође веома значајна у 

том смислу што је јединче супериорније у односу на дете са старијом браћом и сестрама 

из разлога што је оно у средишту пажње мајке дужи период. Такође, близанци или 

тројке заостају у говору јер имају свој језик који она међусобно имитирају уместо да 

имитирају одрасле. 

Билингвизам-због веровања да је децу најлакше научити страном језику у истом 

периоду када се усваја и матерњи многи родитељи су учили свој децу, међутим на тај 

начин се може створити забуна код деце па може успорити развој говора и језика. 

 

1.4. НОРМЕ ГОВОРНО ЈЕЗИЧКОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ 

Када је реч о уредном говорно језичком развоју деце постоје норме које су 

постављене као показатељи уредног развоја детета. Уколико се ове норме нису 

испуњене реч је о успореном говорно-језичком развоју детета. Најосетљивији период 

развоја је од рођења до треће године живота , када је развој најинтензивнији. То је 

период такозваног „раног детињства“ и можемо рећи да је то период када се формира 

„темељ“ развоја говора. Овај период је кључан за развој говора и језика и не треба 

пропуштати драгоцени период за говорно-језички развој. Рана искуства су пресудна и 

од највећег утицаја на даљи ток развоја. То су критични периоди за развој неких 

способности. У овом периоду дете је најспремније за подстицај. Уколико се неки од 

сегмената говорно-језичког развоја не појави у одређеном периоду мање или више  

може доћи до дисхармоничног развоја и дете пати јер не уме правилно и адекватно да 

се изрази. Често је незадовољно и понекад може бити агресивно. Одступање од ових 

норми указује да је успорен говорно језички развој детета 

 

 12 месеци живота: 

1. Брзо локализује извор звука 

2. Остварује контакт погледом 

3. Има развијен показни гест 

4. Реагује када га питамо:“Где је...(мама, тата...) 

5. Разуме једноставне налоге као што су дај, дођи 

6. Удваја гласове 
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7. У свом речнику користи бар 6 речи  

18 месеци: 

1. Именује показани сликовни материјал 

2. На захтев даје или показује неколико предмета  

3. Користи ономатопеју 

4. Показује на себи бар три дела тела 

5. Спаја две именице  

6. Почиње да користи заједно именицу и глагол  („Мама, дај“) 

 

24 месеца 

1. Адекватно одговара на питања „чија“ 

2. Зна више једноставних фраза и реченица од три речи 

3. Показује на себи бар пет делова тела на себи 

4. Именује бар једну боју 

5. Класификује предмете по боји 

6. Извршава налог који захтева две делатности (однеси, затвори) 

7. Има речник од 200-250 речи 

8. Користи именице заменице и придеве 

 

До 30 месеци 

1. Користи више фраза  

2. Користи се реченицом од 2-3 речи 

3. Правилно изговара 50% сугласника 

4. Зна значење и користи  бар 3 предлога (у, на, испод) 

5. Слуша приче 

6. Именује неколико боја 

7. Користи именице, глаголе, заменице, предлоге 

8. Зна односе велико-мало 

 

До 36 месеци 

1. Користи се реченицом од 3-4 речи 

2. Правилно изговара 50-70% сугласника 
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3. Опонаша емоције 

4. Понавња 2-3 бесмислена слога 

5. Понавља низ од 2-3 броја 

6. Препознаје употребу предмета и показује предмете (шта облачиш, шта 

једемо...) 

7. Користи све врсте речи (именице, глаголе, заменице, прилоге, предлоге, 

бројеве, везнике...) 

 
1.5. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА И ХИПОТЕЗЕ 

Међународне препоруке, какве су и препоруке Америчке асоцијације педијатара 

из 2016. године, везане за коришћење електронских медија, тј. медија који користе 

екран изричите су у томе да деца млађа од 18 месеци не треба уопште да им буду 

изложена. Међутим, родитељи често занемарују овакве препоруке. (Bellagamba, 

Presaghi, Di Marco, i dr., 2021) Студије везане за утицај мобилних „паметних“ телефона 

на развој говора и језика нису бројне. Ретке студије имају двојаке резултате када је реч 

о утицају мобилних телефона на кашњења у развоју говора. Према студији Lin-a и 

сарадника (2020) употреба мобилних телефона од стране мале деце узраста 18-36 

месеци не утиче на кашњање у развоју језика и говора.  Према студији Shradha и 

сарадника (2021) изложеност мобилним „паметним“ телефонима може с једне стране 

утицати на когнитивни развој, а са друге на кашњења у развоју говора и језика – у 

завсности које апликације се користе (едукативне или забавне). Истраживање Nugraha 

и сарадника (2019) такође потврђује да употреба мобилних телефона и сличних 

електронских медија са забавним садржајима утичу на кашњење у развоју језика и 

говора код деце узраста 9-24 месеца. Оно што је такође присутно када је реч о 

постојећим студијама јесте да се оне углавном баве мобилним електронским медијима 

који укључују, поред мобилних телефона, и таблете и лаптопове. Такође, ове студије 

су обухватале децу од 6 месеци до предшколског узраста (5 или 6 година, у зависности 

од средине). Студије се нису посебно бавила децом у периоду уласка у лингвистичку 

фазу развоја говора (12 месеци) до периода када се очекује употреба простих реченица 

(36 месеци). У нашој средини није рађено посебно испитивање утицаја употребе 
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мобилних „паметних“ телефона од стране мале деце на кашњења у развоју говора и 

језика.  

У фокусу наше студије су деца узраста 12 до 36 месеци. Ово је период 

интензивног успостављања неуролошких веза које претстављају основу за развој 

говора и језика. Структуре и функције мозга представљају основу развоја говора и 

језика. Како се мозак развија преко веза успостављених између његове природе и 

стимулације из спољашње средине тако искуство утиче на селекцију веза које ће 

употребљавати одојче. Везе које се не користе-губе се. Учење је најинтензивније у 

периоду развоја језика. Дакле, недостатак „праксе“, искуства у језичкој продукцији, 

односно пропуштање критичких периода за развој језичких структура на млађем 

узрасту остављају последице на плану неурохемијских и неуробиолошких активности 

мозга. 

У студији посматрамо коришћење мобилних „паметних“ телефона од стране 

деце узраста 12 до 36 месеци са или без надзора родитеља. За потребе овог истраживања 

коришћењем мобилних „паметних“ телефона се сматра покретање апликација и/или 

пасивно посматрање садржаја апликација (песме, цртани филмови, игрице и слично). 

Злоупотребом мобилних“паметних“ телефона подразумева свакодневно коришћење 

ових телефона од стране деце узраста 12-36 месеци са или без надзора родитеља у 

трајању дужем од 30 минута дневно. 

Основни циљ истраживања је да се утврди повезаност употребе мобилних „паметних“ 

телефона и кашњења у развоју језика и говора код деце узраста 12 до 36 месеци. 

Специфични циљеви истраживања су да се утврди преваленција употребе мобилних 

„паметних“ телефона код деце узраста 12-36 месеци и на основу добијених резултата 

истраживања да предлог превентивних мера и мера корекције поремећаја развоја 

говора и језика код мале деце 

 

Хипотезе које испитујемо овом студијом су: 

1. Коришћење мобилних „паметних“ телефона од стране деце узраста 12 до 36 

месеци повезано је са кашњењем говорно-језичког развоја.  

2. Што дуже времена у току дана користе мобилни телефон, то је неповољнији 

утицај на говорно-језички развој. 
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3. Кашњење говорно језичког развоја, као последица злоупотребе „паметних“ 

телефона, чешће се јавља код дечака у односу на девојчице. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

2.1 МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

2.1.1 Тип студије, узорковање, критеријуми учешћа и инструментаријум 

 

За испитивање постављених хипотеза и одговор на циљеве истраживања, спровели 

смо аналитичку студију пресека. Овај тип студије је одабран, јер је предмет 

истраживања недовољно обрађиван, те је потребно остварити увид у постојеће стање, 

односно добити више података који ће помоћи у даљем проучавању проблема и 

постављању хипотеза за студије са већим аналитичким значајем (експланаторне 

студије). Студију смо спровели међу децом оба пола узраста 12 до 36 месеци, која 

живе на територији општине Инђија. Узорковање смо спровели методом пригодног 

узорка, те су у истраживање укључена сва деца узраста 12 до 36 месеци са 

пребивалиштем на територији општине Инђија која су у периоду од 13. до 27. маја 

2022. године дошла на систематски преглед код педијатра у Дому здравља Инђија.  

 У истраживању су коришћени посебно дизајнирани упитници прилагођени 

узрасту детета (за децу: од 12 месеци, од 18, од 24, од 30 и од 36 месеци).  Упитник се 

састоји из два дела. Први део садржи неколико тематских целина, које попуњава 

родитељ, а у складу са основним варијаблама које се посматрају: 1) социодемографске 

карактеристике породице, 2) употреба мобилних телефона од стране деце, 3) 

стимулација говора у окружењу, 4) околности везане за рођење детета и генетски 

фактори повезани са кашњењем развоја говора и језика. Други део упитника попуњава 

логопед у вези задатих активности и понашања детета у току истраживања, уз описно 

давање објективног налаза, тј. анамнезе. Логопедска анамнеза логопеда о развоју 

детета – подразумева извештај логопеда о постојању биолошког и генетског 

потенцијала за кашњење у развоју говора и језика, као и дескрипцију понашања детета 

приликом тестирања. Сви инструменти су дати у прилогу рада. 
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2.1.2 Етика и имплементација истраживања 

 

Истраживање је спроведено поштујући унапред дефинисане етичке принципе: 

1. Заштита добробити свих учесника у истраживању (како субјеката истраживања, 

тако и истраживача).  

2. Поштовање личности и интегритета субјеката у истраживању.  

3. Поштовање аутономије субјекта истраживања. Ово подразумева да су позвани 

учесници имали могућност да не прихвае учешће или да одустану од учешћа кад 

год то пожеле, без икаквих последица у погледу даљег коришћења здравствених 

услуга. 

4. Поверљивост и анонимност учествовања у истраживању. Овај принцип је 

обезбеђен кроз неуписивање имена нити других идентификујућих података у 

истраживачку документацију. 

5. Добровољност учествовања, која је била регулисана на посебан формалан 

начин. Наиме, након информисања потенцијалног учесника о циљевима 

истраживања и начину учешћа, тражио се писани пристанак од 

родитеља/старатеља да хоће да њихово дете учествује у истраживању. За ово је 

формиран посебан образац на коме особа својим потписом, уз потпис особе која 

га је информисала, потврђује своју одлуку да учествује о учешћу у истраживању. 

Овај образац није спајан ни на који начин са подацима који су евидентирани је 

испитаник давао приликом анкетирања и учешћа у истраживању. Сви учесници 

су основне информације о истраживању и условима учешћа у истраживању 

добили како усмено, тако и у виду документа са основним подацима о 

истраживању и процесу учествовања.  

 

По доласку на систематски прегед код изабраног педијатра, родитељи/старатељи деце 

која испуњавају критеријуме за учешће су информисани о студији и позвани да дају 

пристанак за учешће у истраживању. Сви позвани родитељи/старатељи су позитивно 

одговорили, тј. није било одбијања учешћа. По давању писаног пристанка, 

родитељи/старатељи су попуњавали упитник у делу предвиђеном за њих. Након тога, 

попуњавање упитника је настављао истраживач-логопед (аутором овог рада), на основу 

извршеног прегледа детета. Учешће у истраживању је трајало у просеку 30 минута.   
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2.1.3 Анализа података 

 

Сви евидентирани подаци су уношени у посебно креирану базу у Excel формату. За 

статистичку анализу података смо користили дескриптивну статистику (фреквенције 

и апсолутне вредности), сходно величини узорка. 

 

2.1.4 Лимитације 

 

Основна лимитација студије је величина узорка потребна за снагу статистичког доказа 

и примену адекватних тестова значајности утврђених разлика у фреквенцијама. 

Међутим, обзиром на дужину времена имплементације студије, обухваћена су сва 

деца која испуњавају критеријуме учешће у датом временском периоду. Такође, 

резултати студије не могу бити генерализовани на сву децу узраста од 12 до 36 месеци, 

с обзиром како на величину узорка, тако и на локацију истраживања. Међутим, 

можемо тврдити да су резултати студије репрезентативни за Дом здравља Инђија, 

имајући у виду да узорак репрезентује популацију деце узраста 12-36 месеци са 

пребивалиштем у Инђији која имају изабраног педијатра ког редовно посећују у Дому 

здравља Инђија. Ова студија је добар основ за дизајнирање и имплементацију студије 

већег обима и дужег трајања на случајно одабраним локацијама примарне здравствене 

заштите на територији Републике Србије.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2.2 РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

У току овог истраживања испитано је 32 деце узраста од 12-36 месеци. Децу су 

родитељи/старатељи довели на систематски преглед у Дом здравља „Др Милорад 

Мика Павловић“ у Инђији у периоду од 13. маја до 27.маја 2022. године. Сва деца су 

са пребивалиштем у Инђији. Ни једно дете није из вишејезичне средине.  Од тога 

испитано је 17 дечака и 15 девојчица (графикон 1).  

 

 

 

 

Графикон 1. Полна структура узорка 

 

 

 

  

 

 

 

дечаци, 17девојчице, 15
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Петоро деце је старости 12 месеци од тога три девеојчице и два дечака. Четворо 

деце је старости 18 месеци (три дечака и једна девојчица).  Деветоро је узраста 24 

месеца (4 девојчице и 5 дечака), осморо 30 месеци од тога 4 дечака и 4 девојчице, док 

је шесторо узраста 36 месеци, две девојчице и  4 дечака) (графикон 2). 

 

 

Графикон 2. Испитаници по узрасту и полу 
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Од укупног броја деце (32) код којих је истраживање спроведено њих 18 има 

одступање у говорно језичком развоју у односу на прописане норме. Од тога је 8 

девојчица и 10 дечака (графикон 3). 

 

Графикон 3. Кашњење у језичком развоју у односу на пол испитаника 
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Број деце која користе мобилне телефоне је 25, што чини 78% укупно испитаних, 

док седморо деце (22%)  нема приступ мобилном телефону. Број деце која користе 

мобилни телефон до 30 минута у току дана је 13, односно 40% испитаника. Између 30 

и 60 минута шесторо деце користи мобилни телефон, тј. 19%. Такође шесторо деце има 

приступ мобилном дуже од 60 минута у току дана (графикон 4).  

 

 

Графикон 4. Дужина времена приступа деци мобилном „паметном“ телефону у току 

дана 
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Од деце која немају приступ мобилном телефону само једно дете има кашњење 

у говорно језичком развоју, што износи 14%. Деца која имају приступ мобилним 

телефонима су имала одступања од норми говорно-језичког развоја у 68% случајева, 

јер су резултати показали да од 25 деце њих 17 има кашњење (графикон 5).  

 

Графикон 5. Заступљеност кашњења у развоју говора код деце која имају приступ 

мобилним „паметним“ телефонима 30 и више минута у току дана према узрасту  
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Добијени су резултати и да што је време употребе телефона  у току дана дуже то 

је проценат деце са говорно-језичким одступањем већи. Од тринаесторо деце која 

користе телефон до 30 минута у току дана, њих 6 има проблем са говорно језичким 

развојем, што износи 46% од укупног броја. Од укупног броја деце која мобилни 

користе од 30 до 60 минута дневно њих 50% има кашњење, односно од шесторо деце 

три детета има проблем. Када је реч о деци која телефон користе дуже од 60 минута 

дневно, проценат је 100%, тј, сва деца која су испитана и спадају у ову групу имају 

говорно-језички проблем (графикон 6).   

 

Графикон 6. Кашњење говорно-језичког развоја код деце која имају приступ 

мобилним „паметним“ телефонима у односу на дужину времена коришћења телефона 

у току дана 
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3. ЗАКЉУЧЦИ 

 

Полазећи од формулисаних циљева и задатака рада и постављених хипотеза, 

истраживањем смо потврдили све постављене хипотезе. Тачније: Коришћење 

мобилних „паметних“ телефона од стране мале деце старости узраста 12 до 36 месеци 

повезано је са кашњењем говорно језичког развоја. Употреба мобиних телефона код 

деце у раном узрасту утиче на развој језика и говора код деце. Деца гледајући садржаје 

или играјући игрице на мобилним телефонима се „искључују“ и не опажају дешавања 

око себе, а познато је да деца на том узрасту знања стичу посматрајући и имитирајући 

одрасле особе из свог непосредног окружења.   

1. Што дуже времена у току дана деца узраста 12 до 36 месеци користе мобилни 

„паметни“ телефон, то је неповољнији утицај на говорно-језички развој. 

Истраживање је доказало да је временски период у току дана који дете проведе 

гледајући садржаје на телефону од значаја, тачније да што деца дуже имају 

приступ мобилном телефону на дневном нивоу, то је одступање од норми 

развоја говора и језика веће. 

2. Кашњење говорно језичког развоја, као последица злоупотребе мобилних 

„паметних“ телефона, чешће се јавља код дечака у односу на девојчице. Дечаци 

иначе, како многобројне студије показују, касније усвајају говор у односу на 

девојчице. Отуд, последице излагања садржајима мобилних „паметних“ 

телефона су израженије код дечака, те они имају учесталије кашњење у говорно-

језиком развоју у односу на девојчице које су у истој мери на дневном нивоу 

изложене садржајима мобилних „паметних“ телефона.  

 

С обзиром да у данашње време техника и технологија све више напредују из 

дана у дан и да нам телефони постају замена за многе активности попут оних везаних 

за дневно информисање путем новина, бележење успомена путем фотоапарата и 

камере, коришћење банкарских услуга, свакодневну забаву, попут игрица, морамо 

водити рачуна да не долази до злоупотребе истих тих телефона. Отежано балансирање 

сфера приватног и пословног живота, посебно кад је реч о женама, живот у градовима 

у нуклеарним породицама, оптерећеност свакодневним проблемима и обавезама, 
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замор родитеља, посебно мајки, потреба мале деце да имитирају своје родитеље (који 

и сами врло често користе мобилне „паметне“ телефоне за приступ различитим 

садржајима и коришћење различитх апликација), као и присуство различитих 

забавних online садржаја за малу децу посредством мобилних „паметних“ телефона, 

често води примени брзих решења за умиривање деце, попут излагања деце 

различитим садржајима посредством мобилних „паметних“ телефона.  

Потребно је радити на едукацији младих родитеља о могућој штетности 

мобилних телефона за развој језика и говора код деце. У ту сврху потребно је 

спроводити организовану едукацију у саветовалиштима за труднице, путем разних 

трибина, флајера, али и путем апликација интернет страна, Instagram/Facebook 

профила и апликација намењених родитељима и правилном развоју деце (нпр. попут 

интернет стране и апликације „Хало беба“). Саветодавну помоћ је потребно 

систематски спроводити у породилиштима, службама педијатрије у Домовима 

здравља, Дечијим клиникама, поликлиникама, као и предшколским установама и, 

наравно, укључити и медије у превенцију злоупотребе „паметних“ мобилних 

телефона, како од стране деце, тако и од стране родитеља. 
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ПРИЛОГ 1. УПИТНИК за дете старости 12 месеци 

 

 

Старост детета у месецима: 

Пол детета: 

 

Попуњава родитељ 

 

Брачно стање родитеља     

Старост родитеља                                              мајка                                  отац 

Образовање родитeља                                       мајка                                  отац 

Радни статус родитеља                                      мајка                                  отац 

Браћа и сестре у породици и њихова година рођења  

Вишејезичност унутар породице                       

Да ли дете има неко обољење која би могло бити од значаја за кашњење у развоју 

говора? 

Да ли је било у породици неких болести или стања битних за развој детета? 

Да ли је трудноћа била уредна? 

Да ли је окончана у термину (у којој недељи)? 

Да ли је било компликација на порођају (описати ако јесте)? 
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Да ли дете похађа предшколсу установу? 

Да ли дете разуме налоге дај, дођи? 

Да ли дете користи мобилни телефон? 

Колико дневно има приступ телефону?           а) до 30 мин    б) 30-60 мин    ц) преко 60 

мин 

Да ли дете гледа садржаје под Вашим надзором? 

Да ли су то садржаји на српском језику или страним језицима? 

 

 

Попуњава логопед  

 

Реагује на позив именом 

Остварује контакт погледом 

Окреће главу према извору звука 

Развијен показни гест 

Удваја гласове 

Колико речи има у свом речнику 

 

 

Логопедска анамнеза: 
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ПРИЛОГ 2. УПИТНИК за дете старости 18 месеци 

Старост детета у месецима: 

Пол детета: 

 

Попуњава родитељ 

Брачно стање родитеља     

Старост родитеља                                     мајка                                     отац 

Образовање родитeља                              мајка                                      отац 

Радни статус родитеља                            мајка                                       отац 

Браћа и сестре у породици и њихова година рођења  

Вишејезичност унутар породице                       

Да ли дете има неко обољење која би могло бити од значаја за кашњење у развоју 

говора? 

Да ли је било у породици неких болести или стања битних за развој детета ? 

Да ли је трудноћа била уредна? 

Да ли је окончана у термину (у којој недељи)? 

Да ли је било компликација на порођају (описати ако јесте)? 

Да ли дете похађа предшколсу установу? 
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Да ли дете носи пелене? 

Да ли самостално хода и ретко падне? 

Да ли самостално једе чвсту храну? 

Да ли помаже приликом облачења и свлачења (гура ноге и руке)? 

Да ли пије из чаше уз помоћ? 

Да ли разуме једноставне налоге?  

Да ли ако му то затражите одлази у другу просторију да би пронашло познату играчку  

(где ти је лопта, донеси јакну...)? 

Да ли дете користи мобилни телефон? 

Колико дневно има приступ телефону                а) до 30 мин    б) 30-60 мин    ц)преко 

60 мин 

Да ли дете гледа садржаје под Вашим надзором? 

Да ли су то садржаји на српском језику или страним језицима? 

 

 

Попуњава логопед  

 

Реагује на позив именом 

Остварује контакт погледом 

Да ли локализује звук 

Развијен показни гест 

Колико речи има у свом речнику 
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Именује показани сликовни материјал 

Користи ономатопеју 

Да ли имитирајући вуче оловку цртајући праве линије 

Да ли показује на себи бар три дела тела 

Да ли спаја именицу и глагол 

 

 

 

 

Логопедска анамнеза: 
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ПРИЛОГ 3. УПИТНИК за дете старости 24 месеца 

 

Старост детета у месецима: 

Пол детета: 

 

Попуњава родитељ 

 

Брачно стање родитеља     

Старост родитеља                                  мајка                                          отац 

Образовање родитeља                           мајка                                           отац 

Радни статус родитеља                         мајка                                            отац 

Браћа и сестре у породици и њихова година рођења  

Вишејезичност унутар породице                       

Да ли дете има неко обољење која би могло бити од значаја за кашњење у развоју 

говора? 

Да ли је било у породици неких болести или стања битних за развој детета ? 

Да ли је трудноћа била уредна? 

Да ли је окончана у термину (у којој недељи)? 

Да ли је било компликација на порођају (описати ако јесте)? 

Да ли дете похађа предшколсу установу? 

Да ли дете носи пелене? 
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Да ли самостално хода и трчи, силази низ степенице? 

Да ли самостално једе ? 

Да ли самостално пије из чаше? 

Да ли извршава налог који захтева две делатности (однеси, затвори)? 

Да ли ако му то затражите одлази у другу просторију да би пронашло познату играчку  

(где ти је лопта, донеси јакну...)? 

Да ли га интересује друштво вршњака и зајеничке активности? 

Да ли дете користи мобилни телефон? 

Колико дневно има приступ телефону              а) до 30 мин    б) 30-60 мин    ц)преко 60 

мин 

Да ли дете гледа садржаје под Вашим надзором? 

Да ли су то садржаји на српском језику или страним језицима? 

 

 

Попуњава логопед  

 

 

Реагује на позив именом 

Остварује контакт погледом 

Развијен показни гест  

Локализује звук  из друге просторије 

Самостално листа сликовницу 
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У свом речнику користи 200-250 речи 

Адекватно одговара на питања „чија“ 

Зна више једноставних фраза и реченица од три речи 

Да ли имитирајући вуче оловку цртајући праве линије 

Да ли показује на себи бар пет делова тела  

 

 

Именује бар једну боју 

Класификује предмете по боји 

 

 

 

 

Логопедска анамнеза: 
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ПРИЛОГ 4. УПИТНИК за дете старости 30 месеци 

 

Старост детета у месецима: 

Пол детета: 

 

Попуњава родитељ 

 

Брачно стање родитеља     

Старост родитеља                                    мајка                               отац 

Образовање родитeља                             мајка                               отац 

Радни статус родитеља                           мајка                                отац 

Браћа и сестре у породици и њихова година рођења  

Вишејезичност унутар породице ?                      

Да ли дете има неко обољење која би могло бити од значаја за кашњење у развоју 

говора? 

Да ли је било у породици неких болести или стања битних за развој детета?  

Да ли је трудноћа била уредна? 

Да ли је окончана у термину (у којој недељи)? 

Да ли је било компликација на порођају (описати ако јесте)? 

Да ли дете похађа предшколсу установу? 

Да ли дете самостално хода пење се и силази низ степенице? 
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Да ли дете носи пелене? 

Да ли самостално једе ? 

Да ли самостално пије из чаше? 

Да ли извршава налог који захтева две делатности (однеси, затвори)? 

Да ли га интересује друштво вршњака и зајеничке активности? 

Да ли дете користи мобилни телефон? 

Колико дневно има приступ телефону                а) до 30 мин    б) 30-60 мин    ц)преко 

60 мин 

Да ли дете гледа садржаје под Вашим надзором? 

Да ли су то садржаји на српском језику или страним језицима? 

 

Попуњава логопед  

 

 

Реагује на позив именом 

Остварује контакт погледом 

Развијен показни гест  

Показује на себи делове тела на себи и другом 

Разуме налоге и извршава 

Користи више фраза  

Користи се реченицом од 2-3 речи 

Правилно изговара 50% сугласника 

Зна значење и користи  бар 3 предлога (у, на, испод...) 
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Слуша приче 

Именује неколико боја 

Користи именице, глаголе, заменице, предлоге 

Зна односе велико-мало 

 Црта водоравне, усправне линије 

 

 

 

 

 

 

Логопедска анамнеза: 
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ПРИЛОГ 5. УПИТНИК за дете старости 36 месеци 

 

Старост детета у месецима: 

Пол детета: 

 

Попуњава родитељ 

 

Брачно стање родитеља     

Старост родитеља                                 мајка                                 отац 

Образовање родитeља                          мајка                                 отац 

Радни статус родитеља                        мајка                                  отац 

Браћа и сестре у породици и њихова година рођења  

Вишејезичност унутар породице ?                   

Да ли дете има неко обољење која би могло бити од значаја за кашњење у развоју 

говора? 

Да ли је било у породици неких болести или стања битних за развој детета?  

Да ли је трудноћа била уредна? 

Да ли је окончана у термину (у којој недељи)? 

Да ли је било компликација на порођају (описати ако јесте)? 

Да ли дете похађа предшколсу установу? 

Да ли дете носи пелене? 
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Да ли дете самостално хода, пење се и силази низ степенице? 

Да ли самостално једе ? 

Да ли самостално пије из чаше? 

Да ли извршава налог који захтева две делатности (однеси, затвори)? 

Да ли га интересује друштво вршњака и зајеничке активности 

Да ли дете користи мобилни телефон? 

Колико дневно има приступ телефону              а) до 30 мин    б) 30-60 мин    ц)преко 60 

мин 

Да ли дете гледа садржаје под Вашим надзором? 

Да ли су то садржаји на српском језику или страним језицима? 

 

    

 

 

 

Попуњава логопед  

 

 

Реагује на позив именом 

Остварује контакт погледом 

Развијен показни гест  

Показује на себи делове тела на себи 

Показује прстима колико има година 
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Користи више фраза  

Користи се реченицом од 3-4 речи 

Правилно изговара 50-70% сугласника 

Опонаша емоције 

Понавња 2-3 бесмислена слога 

Понавља низ од 2-3 броја 

Препознаје употребу предмета и показује предмете их (шта облачиш, шта једемо...) 

 Користи све врсте речи (именице, глаголе, заменице, прилоге, предлоге, бројеве, 

везнике...) 

 

 

 

Логопедска анамнеза: 
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ПРИЛОГ 6.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ИСТРАЖИВАЊУ 

 

Поштовани, 

пред Вама се налазе информације које су Вам неопходне да бисте донели одлуку да ли 

желите да дате сагласност  о учешћу Вас и Вашег детета у овом истраживању. Када 

их прочитате објаснићу Вам све детаље које би додатно желели да знате. Ако  

одлучите да хоћете да учествујете, моћи ћете да потпишете сагласност. 

Циљ истраживања је прикупити податке на основу којих би се утврдио утицај 

мобилних “паметних“ телефона на развој говора код деце узраста од 12-36 месеци. 

Добијени резултати ће се користити у сврху одбране мастер рада  а уједно и као основа 

за даљи истраживачки рад и планирање  превентивних мера које могу допринети 

смањењу ризика негативног деловања на говорно језички развој деце. 

Начин учествовања у истраживању 

Поступак истраживања је потпуно безболан и безопасан по Ваше дете. Састоји се од 

упитника који Ви попуњавате једним делом, а истраживач попуњава други део и 

кратким посматрањем Вашег детета у ординацији педијатра за време систематског 

прегледа на који сте довели дете у Дом здравља „др Милорад Мика Павловић“ у 

Инђији.    

Ваша права у истраживању             

Истраживање не почиње пре него што се Ви упознате са његовим циљевима и 

начином извођења и не дате свој писaни пристанак. Ваше је право да одбијете 

учешће, као што је Ваше право да у сваком тренутку током истраживања 

одустанете. Нисте обавезни никоме да објашњавате зашто не пристајете  или 

одустајете и због тога нећете имати никакве последице. 

Поверљивост и тајност личних података: 

Све што саопштите током истраживања остаје међу Вама и истраживачем који са 

Вама разговара и посматра дете. Нигде се неће тражити име Вашег детета, нити 

било какав податак који може да вас разоткрије.  И кад подаци буду послати у 

процес даље обраде да би служили својој намени - нигде се не помиње идентитет 

ни једне личности која је учествовала у истраживању.  



42 
 

Да бисмо могли да Вас укључимо у истраживање, потребан нам је Ваш 

пристанак. Молимо Вас да одлуку донесете у складу са изнетим 

информацијама и додатним разговором са истраживачем 

 

ХВАЛА ВАМ ШТО СТЕ ОДВОЈИЛИ ВРЕМЕ ДА ОВО ПРОЧИТАТЕ И ДА СЕ 

УПОЗНАТЕ СА ИСТРАЖИВАЊЕМ 
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ПРИЛОГ 7.  ОБРАЗАЦ ЗА ДАВАЊЕ ПРИСТАНКА 

 

ДЗ “ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА 

Да ли пристајете да у 

складу са изнетим 

условима учествујете у 

истраживању? 

1. Да 

2. Не 

Потпис особе која је 

дала информације 

везане за учешће у 

истраживању: 

___________________________

___ 

Потпис 

родитеља/старате

ља: 

___________________________

____ 

Потписом потврђујем да сам одлуку о учешћу донео/ла на основу прочитаног 

текста „ИНФОРМАЦИЈЕ О  ИСТРАЖИВАЊУ“ који ми је омогућио да се 

упознам са циљевима и карактером истраживања, начином његове реализације, 

на који ће начин подаци бити коришћени и посебно са мојим правима и 

обавезама везаним за истраживање. 

Упознат/та сам такође да могу да добијем додатна објашњења као и да пријавим 

проблеме, ако их евентуално буде било. 

. 

 

У ИНЂИЈИ, 

 

___________2022. ГОДИНЕ 



ВИСОКА ШКОЛА СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

Студијски програм – Логопедија 

Београд, Теразије 34 

 

 

Одлуком Наставно-научног већа Високе школе социјалног рад одређени смо за 

чланове Комисије за преглед и оцену мастер рада кандидата Митрић Мирјане, број 

индекса 3056/2021, студента Дипломских Мастер студија, студијског програма Логопедија, 

под називом ,,Злоупотреба мобилних телефона:  Утицај коришћења мобилних телефона на 

говорно-језички развој деце узраста 12-36 месеци“, о чему Већу подносимо следећи  

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

1. Основни подаци о кандидату и Мастер раду 

 

 

 Кандидат Митрић Мирјана, рођена је 20.10.1975. године у Београду, у 

Републици Србији. Основну и средњу школу је завршила у Београду. Дипломирала је на 

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, 2000. стекла звање 

дипломирани сурдоаудиололог. 2021. године уписује мастер студије на Високој школи за 

социјални рад, смер Логопедија. Приправнички стаж је одрадила у Специјалној болници за 

неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен у 

трајању од годину дана ( март 2012- март 2013). У периоду школске 2014/2015 била је 

радно ангажована у настави у СОШО „Антон Скала“ у Старој Пазови (до повратка 

запослене са боловања). Школске 2015/2016 радила као лични пратилац (поседује 

лиценцу). Од фебруара 2016. године у радном односу у Дому Здравља „Др Милорад Мика 

Павловић у Инђији.  

 

 

1.  Предмет и циљ мастер рада 

    (У овом делу треба образложити проблем; приказати резултате претходних 

истраживања; одредити научни и друштвени значај истраживања;  прецизније одредити 

кључне појмове који ће се користити у мастер раду; исцрпно рашчланити предмет и 

набројати све што ће истраживањем бити обухваћено; одредити предмет појмовно, 

временски, просторно и дисциплинарно) 

Међународне препоруке, какве су и препоруке Америчке асоцијације педијатара из 

2016. године, везане за коришћење електронских медија, тј. медија који користе екран 



изричите су у томе да деца млађа од 18 месеци не треба уопште да им буду изложена. 

Међутим, родитељи често занемарују овакве препоруке. (Bellagamba, Presaghi, Di Marco, i 

dr., 2021) Студије везане за утицај мобилних „паметних“ телефона на развој говора и 

језика нису бројне. Ретке студије имају двојаке резултате када је реч о утицају мобилних 

телефона на кашњења у развоју говора. Према студији Lin-a и сарадника (2020) употреба 

мобилних телефона од стране мале деце узраста 18-36 месеци не утиче на кашњeње у 

развоју језика и говора.  Према студији Shradha и сарадника (2021) изложеност мобилним 

„паметним“ телефонима може с једне стране утицати на когнитивни развој, а са друге на 

кашњења у развоју говора и језика – у завсности које апликације се користе (едукативне 

или забавне). Истраживање Nugraha и сарадника (2019) такође потврђује да употреба 

мобилних телефона и сличних електронских медија са забавним садржајима утичу на 

кашњење у развоју језика и говора код деце узраста 9-24 месеца. Оно што је такође 

присутно када је реч о постојећим студијама јесте да се оне углавном баве мобилним 

електронским медијима који укључују, поред мобилних телефона, и таблете и лаптопове. 

Такође, ове студије су обухватале децу од 6 месеци до предшколског узраста (5 или 

6 година, у зависности од средине). Студије се нису посебно бавила децом у периоду 

уласка у лингвистичку фазу развоја говора (12 месеци) до периода када се очекује 

употреба простих реченица (36 месеци). У нашој средини није рађено посебно испитивање 

утицаја употребе мобилних „паметних“ телефона од стране мале деце на кашњења у 

развоју говора и језика.  

У фокусу овог мастер рада су деца узраста 12 до 36 месеци. Ово је период 

интензивног успостављања неуролошких веза које представљају основу за развој говора и 

језика. Структуре и функције мозга представљају основу развоја говора и језика. Како се 

мозак развија преко веза успостављених између његове природе и стимулације из 

спољашње средине тако искуство утиче на селекцију веза које ће употребљавати одојче. 

Везе које се не користе-губе се. Учење је најинтензивније у периоду развоја језика. Дакле, 

недостатак „праксе“, искуства у језичкој продукцији, односно пропуштање критичких 

периода за развој језичких структура на млађем узрасту остављају последице на плану 

неурохемијских и неуробиолошких активности мозга. 

У студији се посматра коришћење мобилних „паметних“ телефона од стране деце 

узраста 12 до 36 месеци са или без надзора родитеља. За потребе овог истраживања 

коришћењем мобилних „паметних“ телефона се сматра покретање апликација и/или 

пасивно посматрање садржаја апликација (песме, цртани филмови, игрице и слично). 

Злоупотреба мобилних “паметних“ телефона подразумева свакодневно коришћење ових 

телефона од стране деце узраста 12-36 месеци са или без надзора родитеља у трајању 

дужем од 30 минута дневно. 

 

Научни циљ мастер рада је провера хипотеза које су формулисане на основу 

претходног истраживања релевантне и актуелне литературе и самосталног емпиријског 

истраживања.  



Основни циљ истраживања је да се утврди повезаност употребе мобилних 

„паметних“ телефона и кашњења у развоју језика и говора код деце узраста 12 до 36 

месеци.  

Специфични циљеви су: утврдити преваленцију употребе мобилних „паметних“ 

телефона код деце узраста 12-36 месеци и на основу добијених резултата истраживања 

дати предлог превентивних мера и мера корекције поремећаја развоја говора и језика код 

мале деце. 

Друштвени циљ рада је да се на основу изложених научних испитивања и 

резултата упозоре пре свега родитељи на штетне последице  редовне и прекомерне 

употребе мобилних паметних телефона на говорно језички, те самим тим и општи 

психосоцијални развој њихове деце, посебно у критичном развојном периоду до 36 

месеци. Такође је значајан друштвени циљ препорука да се спроводи организована 

едукација у саветовалиштима за труднице, путем разних трибина, флајера, али и путем 

апликација интернет страна, Instagram/Facebook профила и апликација намењених 

родитељима и правилном развоју деце (нпр. попут интернет стране и апликације „Хало 

беба“). Саветодавну помоћ је потребно систематски спроводити у породилиштима, 

службама педијатрије у Домовима здравља, Дечијим клиникама, поликлиникама, као и 

предшколским установама и, наравно, укључити и медије у превенцију злоупотребе 

„паметних“ мобилних телефона, како од стране деце, тако и од стране родитеља. 

У складу с предметом и циљем истраживања, кандидаткиња је поставила  три 

хипотезе:  

 

1. Коришћење мобилних „паметних“ телефона од стране мале деце старости 12 до 36 

месеци повезано је са кашњењем говорно језичког развоја  

2. Што дуже времена у току дана користе мобилни телефон,то је неповољнији утицај на 

говорно-језички развој 

3. Кашњење говорно језичког развоја, као последица злоупотребе „паметних“ телефона, 

чешће се јавља код дечака у односу на девојчице 

 

 

 

1. Садржај рада 

 

Мастер рад кандидаткиње Митрић Мирјане ,,Злоупотреба мобилних телефона:  

Утицај коришћења мобилних телефона на говорно-језички развој деце узраста 12-36 

месеци“ спада у категорију истраживачких радова и  он је подељен у две главне целине: 

теоријску и истраживачку. После садржаја и сажетака је уводни део у коме је описан сам 

развој говора и норме које су постављене као показатељи уредног говорно-језичког развоја 

деце. Други део мастер рада се односи на методологију и резултате истраживања овог 

рада. У закључку кандидаткиња наводи резултате и потврђује хипотезе овог рада. На крају 

закључка Митрић Мирјана завршава предлогом како да се превенира злоупотреба 



мобилних телефона.  После закључка следи списак коришћене литературе. На крају рада је 

прилог који садржи упитнике који су коришћени у овом истраживању, образац за давање 

пристанка и информације о истраживању. 

 

 

 

2. Закључна оцена и остварени резултати 

 

Мастер рад Митрић Мирјане под насловом ,,Злоупотреба мобилних телефона: 

Утицај коришћења мобилних телефона на говорно-језички развој деце узраста 12-36 

месеци“ урађен је у свему према одобреној пријави. Представља оригинално и самостално 

стручно дело, које у формалном, садржајном и методолошком погледу, задовољава норме 

и критеријуме дипломских академских студија, чиме су се стекли услови за његову јавну 

одбрану.  

Садржајан допринос овог мастер рада у томе је што теоријски и емпиријски 

обрађује по значају далекосежну и актуелну, рекли бисмо горућу, тему утицаја прекомерне 

употребе мобилних телефона на говорно-језички, те стога и когнитивни, емоционални и 

социјални развој деце у критичном формативном узрасту од 12 до 36 месеци. 

Кандидаткиња је уз то дала важне, практичне и оствариве препоруке, што је такође њен 

допринос овој проблематици. 

 

....................................................................... 

 На основу изнетих закључака, Комисија сматра да су испуњени сви услови да  

кандидат Митрић Мирјана приступи изради мастер рада под називом ,,Злоупотреба 

мобилних телефона: Утицај коришћења мобилних телефона на говорно-језички развој деце 

узраста 12-36 месеци“. 

 

Са задовољстом се предлаже Наставном Већу Високе школе социјалног рада, у 

Београду да усвоји предочени извештај. 

 

 

У Београду, 29. јунa, 2022. године.  

 

 

 

 

                                                                 Чланови комисије:   

 

 

 

Доц. др  Неда Милошевић, председник 



 

Доц. др Гордана Чолић, члан 

 

Проф. др Татјана Миливојевић , ментор  
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