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            Савремено друштво карактерише експанзија научно-технолошког развоја која 
доводи до промена у концепцији васпитно-образовног рада на свим нивоима обра-

зовања. Циљ интеграције дигиталних достигнућа је модернизација васпитно-образовног систе-
ма. Међутим, неретко и најбоље креирани медијски алати могу у пракси испољити бројне недо-
статке. Самим тим јавља се потреба за емпиријским истраживањем васпитно-образовне 
вредности дигиталних алата учења. Имајући у виду да су поред родитеља васпитачи најзначај-
нији посредници између деце и модерних ИКТ средстава, циљ реализованог истраживања је био 
да се утврде перцепције васпитача о ризицима и потенцијалним негативним утицајима рачу-
нарских игара на дечји развој, понашање и учење. Ставови васпитача анализирани су у односу 
на степен стручне спреме, место рада, године старости и радног стажа како би се установиле 
тенденције које наступају са променама у структури узорка истраживања. У анализи резулта-
та истраживања коришћен је квантитативни приступ, а подаци добијени истраживањем 
представљени су табеларним и графичким путем. Резултати истраживања показују да васпи-
тачице сматрају да претерану употребу рачунарских игара у предшколском узрасту прати 
појава зависности, агресивних мисли, осећања и неосетљивости на призоре насиља у реалном 
свету. И поред тога, васпитачице сматрају да до појаве социјалне изолације, пасивности, огра-
ничавања дечје креативности и угроженог физичког здравља не мора нужно доћи услед претера-
не употребе рачунарских игара. Када су у питању статистички значајне разлике у ставовима 
васпитача, резултати истраживања показују да се с повећањем година радног стажа и степена 
стручне спреме доминантнијим перципирају недостаци у односу на бенефите употребе рачу-
нарских игара. Место радног ангажовања васпитача није статистички значајно детерминиса-
ло њихове ставове о потенцијалним ризицима употребе рачунарских игара.
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Увод

Чињеница је да су деца предшколског узраста која одрастају у савременом добу 
окружена бројним дигиталним алатима и продуктима информационо-комуникацио-
них технологија. Неретко је примарна намена рачунарских игара у породичном ам-
бијенту везана за забаву и разоноду деце. Да би употреба технологије била у функци-
ји подстицања дечјег развоја, неопходан је систематски и плански приступ примени 
технологије у раду с предшколском децом. 

Одрастање деце предшколског узраста у 21. веку одликује комерцијализација 
детињства која је праћена порастом времена које деца провoде у виртуелном све-
ту употребљавајући дигиталне алате. Играње рачунарских игара доживљава се као 
нормални аспект развоја деце (Lau, Stewart, Sarmiento, Saklofske, & Tremblay, 2018). 
Виртуелни свет позиционира се у друштву као опозитан традиционалном свету од-
растања у игри и интеракцији с вршњацима (Marsh, 2010). 

Рачунарске игре појавиле су се пре око 60 година (Sălceanu, 2014), а њихову 
популарност подстакло је интересовање образовне и научне заједнице (Papadakis, 
2018) да се темељније испита вредност дигиталних алата у образовном контексту. 
Резултати неких истраживања недвосмислено потврђују да су деца раног узра-
ста верни корисници рачунарских апликација (Granic, Lobel, & Engels, 2014; Judge, 
Floyd, & Jeffs 2015; Orfanakis & Papadakis, 2014), као и да уживају у коришћењу све 
већег спектра дигиталних алата и рачунарских игара (Plowman, Stephen, & McPake, 
2010; Poulain et al., 2018), које су једна од најпопуларнијих савремених рекреатив-
них активности (Wittek et al., 2016). С друге стране, неки истраживачи су скептични 
када је у питању употреба рачунарских игара као едукативног алата и наводе да 
технологија не може гарантовати пожељне образовне исходе уколико се не засни-
ва на принципима учења и едукативном дизајну (Mikelic Preradovic, Lešin, & Šagud 
2016; Papadakis, 2018). Присутна је тежња да се васпитно-образовни потенцијал 
дигиталних медија искористи у предшколском узрасту, да се унапреде дечје когни-
тивне вештине и вештине решавања проблема применом рачунарских игара. Ме-
ђутим, пoред позитивних ефеката рачунарских игара, често долази и до испољава-
ња негативних последица као што су гојазност, изложеност садржајима насилног 
карактера и угрожен социјални развој (Allazzam, 2015). Имајући у виду чињеницу 
да су искључиво бенефити употребе у фокусу испитивања највећег броја аутора 
који се баве тематиком рачунарских игара, циљ истраживања огледа се у тежњи да 
се испитају ставови васпитача о негативним утицајима рачунарских игара на дечји 
развој, понашање и учење, праксу васпитно-образовног рада и позицију васпитача 
у предшколској установи, као полазне основе за унапређивање васпитно-образов-
не праксе у установама. 

Теоријскa полазишта истраживања

Заступљеност ИКТ алата у породичном и институционалном контексту узроко-
вала је заинтересованост родитеља и васпитача за испитивање њихових ефеката на 
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развој деце раног узраста. Услов креирања адекватног дигиталног окружења у којем 
се рачунарске игре правилно примењују јесте темељно познавање развојних карак-
теристика деце предшколског узраста, као и задатака и садржаја које деца у овом 
периоду могу савладати путем рачунара (Peirce, 2013). Посматрано у том контексту 
рачунарске игре имају бројне недостатке и предности који се одражавају на развој и 
понашање деце раног узраста (Al-Hileh & Ibrahim, 2018). 

Пре више деценија је уочена повезаност између играња рачунарских игара с 
насилним садржајем и агресивног понашања код деце предшколског узраста. Ме-
ђутим, још увек није доказано да ли је ова повезаност узрочно-последична (Jamnik 
& DiLalla, 2018), као и да ли насилни садржај игара подстиче децу на агресивно по-
нашање или је претходна историја агресивног понашања код деце подстакла њи-
хова интересовања за играње игара с елементима насиља и агресије (Hay et al., 
2018). Истраживања која су спровођена у области рачунарских игара најчешће су 
била усмерена на негативне ефекте и ризике употребе, као што су агресивност, де-
пресија и зависност (Granic et al., 2014; Mentzoni et al., 2011; Parisod et al., 2014). Деца 
која се сматрају „проблематичним играчима“ или дигиталним зависницима прово-
де најмање два сата дневно играјући рачунарске игре (Lee & Morgan, 2018). Ефекти 
играња рачунарских игара никако се не могу сматрати тривијалним, испољавају 
се у кратком року и остављају дугорочне последице. Изложеност деце предшкол-
ског узраста агресивним садржајима у дужем временском периоду умањује осећај 
емпатије и доводи до десензитивности на насилне мисли, слике и догађаје у реал-
ном свету (Anderson, Gentile, & Dill, 2012). Играње рачунарских игара с елементима 
насиља повезује се са смањеном вероватноћом просоцијалног понашања, агре-
сивним размишљањем и понашањем (Hasan, Bègue, Scharkow, & Bushman, 2013; 
Prot, Anderson, Gentile, Brown, & Swing, 2014), проблемима пажње и концентрације 
(Gentile, Swing, Lim, & Khoo, 2012), као и повећаном импулсивношћу и ометеном 
когницијом (Kühn et al., 2018). 

Као ризици употребе рачунарских алата, наводе се: дечји социјални развој 
бива угрожен зато што се деца често самостално играју, искуства стичу у нереал-
ном свету уместо кроз интеракцију с вршњацима и родитељима; развој дечје ма-
ште је онемогућен зато што технологија подстиче пасивност; смањује се могућност 
интеракције с родитељима која је значајна за дечји емоционални развој; физичко 
здравље је угрожено због тога што пасивна употреба повећава ризик од гојазно-
сти, а дечји лингвистички развој је инхибиран (Plowman, McPake, & Stephen, 2010). 
Резултати истраживања спроведеног у шест европских земаља показују да роди-
тељи деце раног узраста сматрају да претерана употреба рачунарских игара може 
децу учинити нервозном, угрозити њихово психофизичко здравље и довести до 
појаве зависности (De Decker et al., 2012). На основу анализе ефеката рачунарских 
игара, аутори истичу да су предности рачунара доминантније у области когнитив-
ног развоја, док су недостаци заступљенији у физичком, психичком и социјалном 
домену (Wu et al., 2014).

С друге стране, савремени дигитални ресурси су значајни алати учења који 
омогућавају учење уз подршку рачунара и подржавају развој персонализованих 
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стилова учења (Stanisavljević Petrović, Stanković i Jevtić, 2015). Интерактивност је 
кључни услов који морају задовољити рачунарске игре да би имале педагошког 
потенцијала и оствариле позитивне ефекте на развој деце предшколског узраста. 
Такође, ниво ефикасности примене рачунарских игара није исти у свим области-
ма, те се не може извести закључак да се рачунарске игре могу успешно приме-
нити на сваку област, узраст и окружење (Stanisavljević Petrović i Pavlović, 2017). 
Сматра се да потенцијали рачунарских игара нису још увек на прави начин иско-
ришћени у области образовања деце предшколског узраста (Radovanović i Karić, 
2011). Рачунарске игре правилно имплементиране у пракси подстичу мотивацију 
у предшколском узрасту (Papadakis, 2018) и могу иновирати праксу предшколског 
васпитно-образовног рада. Ефикасна и развојно одговарајућа примена дигиталне 
технологије омогућава васпитачима да успоставе равнотежу између интересова-
ња деце раног узраста и предшколског курикулума (Rogowsky, Terwilliger, Young, & 
Kribbs, 2018).

Предуслов примене рачунара у вртићу јесу информационо-технолошке ком-
петенције васпитача које подразумевају овладавање теоријским знањима и основ-
ним рачунарским вештинама које ће их оспособити за самосталну израду образов-
них софтвера (Pavlović i Mihajlov Prokopović, 2015). Улога родитеља и васпитача у 
спречавању негативних ефеката дигиталних алата односи се на стварање услова за 
правилну примену, која укључује постављање временских ограничења и правила 
о адекватном садржају рачунарских игара (Petranová & Burianová, 2014; Vasiljevic, 
Bjelica, Popovic i Gardasevic, 2015). Учесталост играња рачунарских игара и кори-
шћења дигиталних апликација од стране деце предшколског узраста условила је 
дискусије о феномену технолошке зависности (Oberst, 2018) и наглашена је ва-
жност континуиране процене ризика употребе (Starcevic & Billieux, 2018). 

Методологија истраживања

Циљ истраживања је испитивање ставова васпитача о потенцијалним ризицима 
и негативним утицајима рачунарских игара на дечји развој, понашање и учење, прак-
су предшколских установа и позицију васпитача у васпитно-образовном раду. Ини-
цијални проблем истраживања био је усмерен на пружање адекватног одговора на 
питање да ли, према мишљењу васпитача, постоје недостаци употребе рачунарских 
игара у раду са децом предшколског узраста. У складу с постављеним проблемом 
истраживања, формулисани су следећи истраживачки задаци:

1. Утврдити да ли васпитачи сматрају да примена рачунарских игара може има-
ти негативне ефекте на испитиване сегменте дечјег развоја (социјални, емоционални 
и физички развој; област дечије маште и креативности).

2. Утврдити да ли промене у структури узорка истраживања (промене у односу 
на место рада; године старости и радног стажа и степен стручне спреме) узрокују 
промене у ставовима васпитача о испитиваној тематици.
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У истраживању је постављена општа хипотеза која имплицира неодлучност ва-
спитача у процени ефеката рачунарских игара, док су специфичне хипотезе форму-
лиcане на следећи начин: 

1. Претпоставља се да васпитачи сматрају да је област физичког развоја деце 
раног узраста најподложнија негативним ефектима претеране употребе рачунар-
ских игара.

2.1. Претпоставља се да васпитачице у градским срединама у већем степену 
сматрају да употреба рачунарских игара може имати потенцијале ризике и негативне 
ефекте у односу на васпитачице у сеоским и приградским срединама;

2.2. Претпоставља се да с повећањем година старости опада степен сагласно-
сти с ајтемима којима се испитују потенцијални ризици и негативни ефекти употребе 
рачунарских игара;

2.3. Претпоставља се да с повећањем година радног стажа опада степен сагла-
сности с ајтемима којима се испитују потенцијални ризици и негативни ефекти упо-
требе рачунарских игара;

2.4. Претпоставља се да с порастом степена стручне спреме расте степен сагла-
сности испитаника с ајтемима којима се испитују потенцијални ризици и негативни 
ефекти употребе рачунарских игара. 

У истраживању су коришћене дескриптивна метода и метода теоријске ана-
лизе. За потребе истраживања конструисан је инструмент, упитник са скалом про-
цене Ликертовог типа. Број 1 на скали (РИУПУ) означавао је потпуну несагласност 
са наведеним ајтемом; број 3 неодлучност, док је број 5 био синоним за потпуну 
сагласност.

У истраживању је учествовало 188 васпитача запослених на територији Ниша, 
Београда, Лесковца и Власотинца. Структура узорка истраживања подељена је на 
следеће категорије: место рада (село; град и приградско место); године старости (до 
35; од 35 до 50 и више од 50); године радног стажа (до 10; 10-20 и више од 20) и степен 
стручне спреме (средња стручна спрема, виша школа; висока школа; учитељски фа-
култет, специјалистичке студије и мастер студије).

Резултати истраживања и дискусија

У Табели 1 су приказани подаци о ставовима васпитача о ризицима употребе 
рачунарских игара. Социјалну изолацију сматра негативном нуспојавом рачунарских 
игара делимично 28,2%, а потпуно 26,6% васпитачица. Насупрот томе, 3,7% васпита-
чица уопште, а 11,2% углавном није сагласно са тврдњом да употреба рачунарских 
игара може довести до социјалне изолације. Највећи проценат испитаница (31,4%) 
углавном је сагласан са тврдњом да употреба рачунарских игара подстиче пасивност 
деце, док је идентичан проценат (25,5%) у потпуности сагласан или неодлучан. Ва-
спитачице које пасивност деце не сматрају могућим пратиоцима претеране употре-
бе рачунарских игара су у мањини (17,6%).
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Табела 1  
Ставови васпитача о потенцијалним ризицима употребе рачунарских игара

1 2 3 4 5 М SD

Употреба рачунарских игара може довести до социјалне 
изолације деце

3,7 11,2 30,3 28,2 26,6 3.62 1.1

Употреба рачунарских игара подстиче пасивност деце 4,8 12,8 25,5 31,4 25,5 3.60 1.1

Употреба рачунарских игара ограничава дечју машту и 
креативност

5,3 13,3 26,6 34,6 20,2 3.51 1.1

Употреба рачунарских игара деградира улогу васпитача 9,0 14,4 35,1 20,2 21,3 3.30 1.2

Примена рачунарских игара може имати за децу више 
штете него користи

8,5 16,5 30,9 21,8 22,3 3.32 1.2

Употреба рачунарских игара може угрозити физичко 
здравље деце

4,8 12,2 23,9 30,3 28,7 3.65 1.1

Претерана употреба рачунарских игара може довести до 
појаве зависности

2,1 5,9 13,8 26,1 52,1 4.20 1.0

Играње РИ узрокује појаву агресивних мисли и осећања 1,6 5,3 13,3 23,9 55,9 4.27 0.9

Играње РИ доводи до неосетљивости на призоре 
насиља у реалном свету

2,1 3,7 15,4 25,0 53,7 4.24 0.9

Једна петина васпитачица (20,2%) у потпуности је сагласна, а једна трећина 
углавном је сагласна (34,6%) с тврдњом Употреба рачунарских игара ограничава дечју 
машту и креативност. Процентуално следе васпитачи који су били неодлучни при-
ликом процене утицаја рачунарских игара на дечју машту и креативност (26,6%), док 
је најмањи проценат васпитачица изразио апсолутну (5,3%) или делимичну (13,3%) 
несагласност с наведеним ставом.

Након вредновања тврдњи које испитују негативне утицаје претеране употре-
бе рачунарских игара, васпитачице су процењивале импликације рачунарских игара 
на сопствену улогу и позицију у вртићу. Наиме, 9,0% васпитачица уопште није сагла-
сно док 14,4% углавном није сагласно с тврдњом да претерана употреба рачунар-
ских игара деградира улогу васпитача. Знатно већи проценат испитаника је углав-
ном (20,2%) или у потпуности сагласан (21,3%). Такође, просек одговора показује да 
су васпитачице неодлучне када је потребно проценити да ли примена рачунарских 
игара у вртићу може за децу предшколског узраста имати више штете него користи 
(M - 3.32). Може се констатовати да васпитачице сматрају да од самог начина на који 
се рачунарске игре интегришу у рад предшколске установе зависи да ли ће за децу 
бити више штете него користи, те то објашњава највећи проценат васпитачица које 
су приликом поменуте процене биле неодлучне (30,9%).

Ако се узме у обзир умеренији и јачи вид сагласности, може се констатовати 
да више од половине васпитачица сматра да претерана употреба рачунарских игара 
може угрозити физичко здравље деце (30,3%, као и 28,7%). Далеко мањи проценат 
васпитачица сматра да уопште (4,8%) или углавном (12,2%) физичко здравље деце 
неће бити нарушено упркос претераној употреби рачунарских игара. 
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С тврдњом Претерана употреба рачунарских игара може довести до појаве 
зависности 52,1% васпитачица је у потпуности сагласно, док је 26,1% углавном 
сагласно. Далеко мањи проценат васпитачица је неодлучан приликом поменуте 
процене (13,8%) или сматра да претерана употреба рачунарских игара у пред-
школском узрасту углавном (5,9%) или уопште (2,1%) не доводи до појаве зависно-
сти. Просек одговора нам показује да васпитачице сматрају да Играње рачунарских 
игара узрокује појаву агресивних мисли и осећања деце (М - 4.27), као и да Играње 
рачунарских игара може довести до неосетљивости на призоре насиља у реал-
ном свету (М - 4.24). С овим тврдњама апсолутну сагласност испољило је више од 
половине испитаница (55,9% и 53,7%), док је четвртина испољила умерену сагла-
сност (23,9% и 25%).

Табела 1 
Статистичка значајност разлика у ставовима васпитача о негативним утицајима рачунарских игара у односу 
на године старости

Употреба рачунарских игара 
може угрозити физичко здравље 
деце

Године старости M SD F df p

До 35
36 – 50
Више од 50

3.80
3.72
3.39

1.16
1.14
1.14

1.765 2 0.17

Табела 1 приказује податке о разликама у ставовима васпитачица у односу 
на године старости код тврдње Употреба рачунарских игара може угрозити физич-
ко здравље деце. Просек одговора показује да најстарија категорија васпитачица у 
најмањем степену сматра да употреба рачунарских игара може угрозити физичко 
здравље деце (М - 3.39). Тачније, васпитачице које имају више од 50 година старости 
су неодлучне када је потребно проценити да ли претерана употреба рачунарских 
игара може имати негативне ефекте на физички развој деце. Знатно виши степен са-
гласности уочавамо код категорија васпитачица до 35 (М - 3.80) и од 35 до 50 (М - 3.72) 
година старости које су испољиле ставове који варирају од неодлучности ка умере-
ној сагласности. Међутим, важно је напоменути да анализа р вредности показује да 
истраживањем није установљена статистичка значајност разлика у ставовима васпи-
тачица у односу на године старости (р=0.17).

Табела 2 
Статистичка значајност разлика у ставовима васпитача о ризицима употребе рачунарских игара у односу  
на године радног стажа

Радни стаж М SD F df p

Употреба рачунарских игара може довести до 
социјалне изолације деце

До 10 3.56 1.17

0.6 2 0.510-20 3.56 1.08

Више од 20 3.76 1.03
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Радни стаж М SD F df p

Употреба рачунарских игара подстиче пасивност деце

До 10 3.45 1.14

0.9 2 0.310-20 3.64 1.09

Више од 20 3.72 1.17

Употреба рачунарских игара ограничава дечју машту 
и креативност

До 10 3.38 1.19

0.6 2 0.510-20 3.57 1.11

Више од 20 3.59 1.01

Претерана употреба рачунарских игара може довести 
до појаве зависности

До 10 4.30 1.04

1.1 2 0.310-20 4.03 1.08

Више од 20 4.23 0.93

Играње рачунарских игара с елементима насиља 
узрокује појаву агресивних мисли и осећања

До 10 4.44 0.97

1.8 2 0.110-20 4.15 0.95

Више од 20 4.16 1.01

Играње рачунарских игара с елементима насиља 
може довести до неосетљивости на призоре насиља у 
реалном свету

До 10 4.38 0.98

1.5 2 0.210-20 4.08 1.05

Више од 20 4.22 0.91

У Табели 2 су приказане F-тестом установљене разлике у ставовима васпитача о 
ризицима употребе рачунарских игара у односу на радни стаж као независну варија-
блу. Испитаници су по радном стажу подељени у три групе: до 10 година, 10–20 годи-
на и више од 20 година. Поред вредности F-теста и нивоа статистичке значајности p, 
у Табели 2 је приказан и број степена слободе (df), просек одговора (M) и одступање 
од аритметичке средине (SD). На основу приказаних резултата можемо уочити да је 
са тврдњом Употреба рачунарских игара може довести до социјалне изолације деце 
највиши степен сагласности испољила категорија васпитачица са више од 20 година 
радног стажа (М - 3.76). Нешто нижи степен сагласности испољиле су васпитачице са 
краћим радним стажом, проценивши на идентичан начин социјалну изолацију као 
потенцијални недостатак претеране употребе рачунарских игара у предшколском 
узрасту (М - 3.56). 

Степен сагласности с тврдњама Употреба рачунарских игара подстиче пасив-
ност деце и Употреба рачунарских игара ограничава дечју машту и креативност 
расте постепено с повећањем година радног стажа. Дакле, васпитачице са најдужим 
радним стажом пасивност (М - 3.72) и ограничавање дечје маште и креативности (М 
- 3.59) у највећем степену истичу као недостатак употребе рачунарских игара; следи 
категорија васпитачица с радним стажом од 10 до 20 година (М - 3.64 и М - 3.57) док 
васпитачице с радним стажом до 10 година у најмањем степену сматрају да ће упо-
треба рачунарских игара у предшколском узрасту узроковати појаву пасивности (М 
- 3.45) и ограничавања дечје маште и креативности (М - 3.38). 
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Појаву зависности, агресивних мисли и осећања код деце и неосетљивости на 
призоре насиља у реалном свету препознале су васпитачице свих категорија радног 
стажа као недостатак претеране употребе рачунарских игара у предшколском узра-
сту. Може се уочити да васпитачице с најкраћим радним стажом изражавају највећи 
степен сагласности са тврдњама које се односе поменуте недостатке (М - 4.30; М - 4.44 
и М - 4.38), док нешто нижи степен сагласности срећемо код васпитачица с радним 
стажом од 10 до 20 година (М - 4.03; М - 4.15 и М - 4.08). 

Важно је напоменути да анализа р вредности показује да нису установљене ста-
тистички значајне разлике у ставовима о потенцијалним ризицима употребе рачу-
нарских игара у предшколском узрасту у односу на године радног стажа испитаника.

Tабела 3  
Статистичка значајност разлика у ставовима васпитача о ризицима употребе рачунарских игара у односу  
на место рада

Место рада М SD F df p

Претерана употреба рачунарских игара може довести 
до појаве зависности

Село 3.52 1.28

10.5 2 0.00Град 4.37 0.89

Приград 3.66 1.15

Играње рачунарских игара с елементима насиља 
узрокује појаву агресивних мисли и осећања

Село 4.00 1.04

4.68 2 0.01Град 4.38 0.94

Приград 3.76 1.09

Играње раунарских игара с елементима насиља може 
довести до неосетљивости на призоре насиља у 
реалном свету

Село 3.95 1.11

5.21 2 0.00Град 4.36 0.90

Приград 3.71 1.18

У Табели 3 су приказани подаци о статистички значајним разликама у ставовима 
васпитачица о ризицима употребе рачунарских игара у односу на место рада. Субјек-
ти истраживања су по месту рада подељени у три групе: град, приградско насеље и 
село. Поред вредности F-теста и нивоа статистичке значајности p, у Табели 3 је при-
казан и број степена слободе (df), просек одговора (M) и одступање од аритметичке 
средине (sd). На основу резултата приказаних у табели можемо уочити да су васпи-
тачице у градским срединама углавном сагласне с тврдњом Претерана употреба 
рачунарских игара може довести до појаве зависности (М - 4.37). За разлику од ове 
категорије, васпитачице у сеоским (М - 3.52) и приградским (М - 3.66) местима испо-
љиле су знатно нижи степен сагласности, уједно и неодлучност у процени. 

С тврдњом Играње рачунарских игара с елементима насиља узрокује појаву агре-
сивних мисли и осећања код деце највиши степен сагласности испољиле су поново 
васпитачице градских (М - 4.38), а потом и сеоских средина (М - 4.00). За разлику од 
поменутих категорија, васпитачице у приградским местима су неодлучне када је по-
требно проценити ефекте играња рачунарских игара с елементима насиља (М - 3.76). 
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Васпитачице у градским срединама у високом степену су сагласне с тврдњом 
да играње рачунарских игара с елементима насиља може довести до неосетљиво-
сти на призоре насиља у реалном свету (М - 4.36). Нешто нижи степен сагласности 
можемо уочити код васпитачица сеоских средина (М - 3.95), док ставови васпитачица 
приградских средина варирају од неодлучности ка умереној сагласности (М - 3.71). 

Анализа р вредности показује да је на свим ајтемима којима су испитивани по-
тенцијални ризици употребе рачунарских игара установљена статистички значајна 
разлика у ставовима испитаника у односу на варијаблу место рада (р<0.05).

Табела 4 
Статистичка значајност разлика у ставовима васпитача о ризицима употребе рачунарских игара у односу на 
степен стручне спреме

Стручна спрема М SD F df p

Употреба рачунарских игара може 
угрозити физичко здравље деце

Виша школа 3.47 1.19

2.73 5 0.02

Висока школа 3.93 1.17

Учитељски факултет 4.11 0.76

Специјалистичке студије 3.71 0.75

Мастер 3.75 0.95

Средња стручна спрема 2.88 1.36

Претерана употреба рачунарских 
игара може довести до појаве 
зависности

Виша школа 4.03 1.10

2.92 5 0.01

Висока школа 4.42 0.91

Учитељски факултет 4.65 0.56

Специјалистичке студије 4.42 0.53

Мастер 4.00 1.41

Средња стручна спрема 3.55 1.23

Играње рачунарских игара с 
елементима насиља узрокује појаву 
агресивних мисли и осећања

Виша школа 4.16 1.00

3.22 5 0.00

Висока школа 4.37 0.93

Учитељски факултет 4.61 0.63

Специјалистичке студије 4.71 0.48

Мастер 4.75 0.50

Средња стручна спрема 3.33 1.58

Играње рачунарских игара с 
елементима насиља може довести 
до неосетљивости на призоре 
насиља у реалном свету

Виша школа 4.15 0.98

2.71 5 0.02

Висока школа 4.35 0.98

Учитељски факултет 4.57 0.70

Специјалистичке студије 4.57 0.53

Мастер 4.50 0.57

Средња стручна спрема 3.33 1.58
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У Табели 4 су приказани подаци о статистички значајним разликама у ставовима 
васпитачица у односу на степен стручне спреме о потенцијалним ризицима употре-
бе рачунарских игара. У погледу степена образовања испитаници су подељени у сле-
деће категорије: виша школа, висока школа, учитељски факултет, специјалистичке 
студије, мастер и средња стручна спрема. На основу резултата приказаних у табели 
можемо уочити да су с тврдњом Употреба рачунарских игара може угрозити физичко 
здравље деце углавном сагласне васпитачице које су завршиле учитељски факултет 
– смер за васпитаче (М - 4.11). Нижи степен сагласности и неодлучност у процени 
испољиле су васпитачице са завршеном високом школом струковних студија за ва-
спитаче (М - 3.93), вишом школом за образовање васпитача (М - 3.47), са завршеним 
специјалистичким студијама (М - 3.71) и мастер студијама (М - 3.75). За разлику од 
њих, васпитачице са средњом стручном спремом углавном нису сагласне с тврдњом 
да физичко здравље деце може бити нарушено услед претеране употребе рачунар-
ских игара (М - 2.88). 

Резултати истраживања показују да испитанице сматрају да претерана употре-
ба рачунарских игара може довести до појаве зависности. Изузетак поново чине ва-
спитачице са средњом стручном спремом које су биле неодлучне при вредновању 
ајтема Претерана употреба рачунарских игара може довести до појаве зависности 
(М - 3.55). Највећи степен сагласности с тврдњом да претерана употреба рачунарских 
игара може узроковати појаву зависности испољиле су васпитачице са завршеним 
учитељским факултетом (М - 4.65), док је најнижи степен сагласности уочен код ва-
спитачица са средњом стручном спремом (М - 3.55). 

Степен сагласности с тврдњом Играње рачунарских игара с елементима насиља 
узрокује појаву агресивних мисли и осећања код деце прати стечену стручну спрему 
васпитачица, и то на следећи начин: што је виши степен стечене стручне спреме ва-
спитачица виши је и степен сагласности с наведеним ајтемом, тј. са ставом да услед 
играња рачунарских игара с елементима насиља долази до појаве агресивних мисли 
и осећања код деце предшколског узраста. 

При процени тврдње Сматрам да играње рачунарских игара с елементима на-
сиља може довести до неосетљивости на призоре насиља у реалном свету опет је 
категорија васпитачица са средњом стручном спремом испољила неодлучност (М - 
3.33), док су преостале категорије васпитачица испољиле делимичну сагласност. 

Када је реч о анализи р вредности приказаној у Табели 3, резултати истражи-
вања показују да је на свим ајтемима којима су испитивани потенцијални ризици 
употребе рачунарских игара установљена статистички значајна разлика у ставовима 
испитаника у односу на степен стручне спреме (р<0.05 ).

Закључак

Рачунарске игре, као један од бројних продуката дигиталне технологије, нала-
зе све већу примену у образовању деце предшколског узраста. Значај овог периода 
за целокупни каснији развој личности узрокује заинтересованост истраживача за  
испитивање ефеката примене модерних дигиталних медија у периоду пре поласка 
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у школу. Као и остали инструменти учења, рачунарске игре могу утицати позитив-
но или негативно на дечји развој, у зависности од начина на који их родитељи и ва-
спитачи примењују. Истраживања ставова васпитача о ефектима рачунарских игара 
на развој, понашање и учење деце предшколског узраста неопходна су уколико се 
негативни утицаји желе умањити, а потенцијали рачунарских игара искористити за 
унапређивање дечјег развоја.

Резултати истраживања показују да више од половине испитаних васпитача 
сматра да претерана употреба рачунарских игара може довести до појаве социјал-
не изолације, ограничавања дечје маште и креативности; угроженог физичког здра-
вља и зависности. Пасивност деце раног узраста такође перципира једна трећина 
испитаних васпитача као недостатак који одликује претерану употребу рачунарских 
алата. Упркос ставовима васпитачица који се могу тумачити као признавање ризи-
ка употребе рачунарских игара, резултати истраживања показују да су васпитачице 
неодлучне када је потребно проценити да ли примена има за децу више штете него 
користи.

Прва хипотеза која је постављена у истраживању није потврђена. С тврдњом 
којом је испитиван угрожен физички развој деце васпитачице нису исказале нај-
већи степен сагласности. Тачније, испитане васпитачице сматрају да је најдоми-
нантнији ризик употребе рачунарских игара везан за појаву агресивних мисли и 
осећања и неосетљивости на призоре насиља у реалном свету. Упркос томе што 
су добијени резултати у складу с резултатима недавних студија којима је потвр-
ђена корелација између играња рачунарских игара с елементима насиља и поја-
ве агресивног понашања код деце (Anderson et al., 2017), сматрамо важним даље 
испитивање природе ове повезаности. Тачније, приликом испитивања ефеката 
играња рачунарских игара потребно је узети у обзир личне карактеристике деце. 
Претпоставка је да ће деца која испољавају агресивно понашање у реалном свету 
уједно и преферирати избор рачунарских игара с елементима насиља. Такође, не-
миновно је да исти садржај рачунарских игара може различито деловати на децу 
предшколског узраста. Друга хипотеза истраживања је делимично потврђена. 
Тачније, истраживањем су установљене статистички значајне разлике у ставови-
ма/одговорима испитаника о ризицима употребе рачунарских игара у односу на 
варијабле место рада и степен стручне спреме, док варијабле године старости и 
године радног стажа нису статистички значајно детерминисале ставове васпитача 
о испитиваној тематици. Слично наведеном, резултати истраживања које су спро-
вели аутори Мићановић и Нововић потврђују да васпитачи независно од радног 
искуства на сличан начин процењују могућности коришћења технологије у вртићу 
(Mićanović i Novović, 2018). Тачније, резултати истраживања показују да васпитачи 
с краћим и дужим радним стажом сматрају да технологију треба имплементирати 
у васпитно-образовни рад предшколске установе, односно у радне активности на 
свим узрасним нивоима.

Ограничења спроведеног истраживања огледају се у чињеници да су испи-
тивани искључиво ставови васпитача о поменутој проблематици, те да је анали-
зирана само пракса употребе рачунарских игара у предшколским установама. 
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Чињеница да је породични амбијент окружење које такође одликује употреба ра-
чунарских игара отвара предлоге за даља истраживања актуелне проблематике те 
испитивања ставова родитеља деце предшколског узраста о рачунарским играма 
у предшколском узрасту.
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    Today‘s society is characterized by the expansion of scientific and technological development, 
leading to changes in the conception of educational work at all levels of education. The in-

tegration of digital technology is aimed at modernizing the education system. In practice, however, even 
the best designed media tools can quite often prove to have numerous drawbacks. Consequently, there 
is a need for empirical research into the educational value of digital learning tools. In view of the fact that, 
apart from parents, preschool teachers are the most important mediators between children and contem-
porary ICT devices, the aim of our study was to explore preschool teachers‘ perceptions of the risks and 
potential negative influences of computer games on children‘s development, behavior and learning. 
Teachers‘ attitudes were analyzed in relation to their educational level, place of work, age, and years of 
service, in order to identify tendencies linked to changes in the research sample structure. A quantitative 
approach to result analysis was employed, with a tabular and graphical presentation of the obtained 
data. Research results suggest teachers believe that excessive use of computer games at preschool level 
is accompanied by addiction, aggressive thoughts, feelings and insensitivity to scenes of violence in the 
real world. In contrast, teachers believe that social isolation, passivity, a decline in children‘s creativity and 
adverse effects on their physical health are not an inevitable consequence of the excessive use of comput-
er games. As regards statistically significant differences in teachers‘ attitudes, the results indicate that an 
increase in the number of years of service and educational level is linked to increased perceptions of the 
drawbacks relative to the benefits of using computer games. Teachers‘ place of work is not statistically 
significant in determining their attitudes to the potential risks of using computer games.

       preschool age, computer games, attitudes, preschool teachers, risks.
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   Современное общество характеризуется расширением научно-технического раз-
вития, что приводит к изменению концепции воспитательно-образовательной 

работы на всех уровнях образования. Целью интеграции цифровых достижений является 
модернизация образовательной системы. Однако, часто и самые лучшие медиа-инструменты 
могут иметь на практике многочисленные недостатки. Следовательно, существует по-
требность в эмпирическом исследовании воспитательно-образовательной ценности ин-
струментов цифрового обучения. Принимая во внимание факт, что, помимо родителей, 
воспитатели  являются наиболее важными посредниками между детьми и современными 
инструментами ИКТ, цель данного исследования заключалась в определении мнения воспита-
телей о рисках и потенциальных отрицательных воздействиях компьютерных игр на разви-
тие, поведение и обучение детей. Отношения воспитателей проанализированы в зависимо-
сти от уровня образования, места работы, возраста и трудового стажа, с целью выявления 
тенденций, возникающих при изменении структуры выборки исследования. При анализе ре-
зультатов исследования использовался количественный подход, а полученные в результате 
исследования данные, представлены в табличной и графической формах. Результаты иссле-
дования показывают, что воспитательницы считают, что чрезмерное использование 
компьютерных игр в дошкольном возрасте сопровождается появлением зависимости, агрес-
сивных мыслей, чувств и нечувствительности к сценам насилия в реальном мире. Воспита-
тельницы, напротив, считают, что появление социальной изоляции, пассивности, ограни-
чения детского творчества и угрозы физическому здоровью не обязательно происходит из-за 
чрезмерного использования компьютерных игр. Что касается статистически значимых 
различий в восприятиях воспитателей, результаты исследования показывают, что с увели-
чением трудового стажа и уровня образования недостатки воспринимаются как более до-
минирующие, по сравнению с преимуществами использования компьютерных игр. Место 
работы воспитателей в статистически значимой мере не повлияло на их отношение к по-
тенциальным рискам использования компьютерных игр.

   дошкольный возраст, компьютерные игры, восприятие, воспитатели, риски.
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