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РОДИТЕЉИ КАО ПАРТНЕРИ У БЛАГОВРЕМЕНОМ  

ПРЕПОЗНАВАЊУ ГОВОРНИХ ПОРЕМЕЋАЈА  

КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
 
Сажетак: У раду се говори о начинима едуковања родитеља за благо-

времено препознавање говорних поремећаја код деце предшколског узраста. 

Многи родитељи добију прве информације о различитости свога детета од 
друге деце у групи тек од васпитача у предшколској установи, доводећи тако 

себе у незавидну ситуацију. Правовременим реаговањем и раним препознава-
њем говорних поремећаја повећaва се могућност њиховог ублажавања или 

чак потпуног уклањања, што омогућава детету да се несметано укључи у 

редовне образовне токове. Родитељи представљају партнере васпитачима и 
стручњацима који се баве превенцијом и лечењем говорних поремећаја деце у 

процесу пружања ране помоћи деци. Међутим, већина родитеља није довољ-

но едукована да препозна проблем, а често и они сами прикривају уочени про-
блем у говору детета у нади да ће се он решити сам од себе, јер не желе да 

га признају ни себи ни околини.  
Аутори ће предочити родитељима алармантне сигнале које шаље 

дете са проблемима у говорном развоју и предложити могуће поступке у 

циљу њиховог ублажавања и делимичног или потпуног отклањања.  

 

Кључне речи: дете предшколског узраста, говорни развој, говорни поре-

мећаји, едуковање родитеља, рано препознавање говорних поремећаја децe. 

 

 

Уводна разматрања 

Говор је основна карактеристика човека по којој се он разликује од 

других живих бића. Значај говора за човеков развој и лични и друштвени 

живот неоспоран je. Смиљковић и Стојановић указују на значај говора и 

речи, истичући да је реч „кондензована мисао“ (Смиљковић, Стојановић, 

2011: 130). Говор привлачи пажњу многих истраживача као једно од најва-

жнијих средстава социјализације детета и подстицања његовог развоја у 

целини. Његов развој предмет је интердисциплинарних истраживања више 

наука и проучава се у развојној вези са различитим „менталним активно-

стима“ (Милатовић, 2009: 63), као што су: мишљење, интелектуални раз-

вој, емоције, памћење и др. Још је Ворф (Whorf, 1956) истакао да начин на 
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који говоримо одређује начин на који спознајемо свет. Познавање нормал-

ног развоја дечјег говора и језика, односно познавање тока усвајања гово-

ра и језика, омогућава разумевање поремећаја говора и језика.  

Дете рођено у здравим околностима има урођене предиспозиције 

за нормалан развој говора и језика, али му је, уз то, неопходна и блиска 

емотивно здрава социјална средина. Изузетна важност придаје се периоду 

раног детињства, у коме дете стиче важне навике и вештине, јер емоцио-

налне сметње које се у том периоду не осете или не примете, могу нега-

тивно одредити даљи правац у развоју говора.  

 

Развој дечјег говора као језичке способности 

Способности за говор и говорне способности два су различита пој-

ма. Способности за говор односе се на способности као претпоставке раз-

воја говора, а говорне способности на саму говорну функцију у одређеном 

развојном ступњу (Јовановић-Симић, Голубовић, 2002). Голдман (Gold-

man) сматра да се развој говора најинтензивније одвија у периоду до треће 

године живота, а да изостанак адекватних искустава током одређеног раз-

војног периода доводи до скоро непоправљивих последица (Goldman, 

1976, према: Рудић, 2013). За нормалан говорни развој потребан је низ 

органских, психичких и социјалних чинилаца. Да би дете овладало гово-

ром, мора да постоји органска основа његовог развоја. У органске преду-

слове за развој говора спадају: формиран говорни апарат, добар слух, мор-

фолошко и функционално сазревање мождане коре.  

Поред органских предуслова, за развој говора важни су и психички 

и социјални фактори. По Брковићу, у најважније психичке факторе спадају 

„развијеност опажања, представа, учења, мишљења и способности које су 

повезане са говором; као и eмоционална стабилност детета“. Социјалне 

факторе развоја говора представљају: „социјални говорни узор који је бли-

зак детету и стимулише имитацију; говорна културна средина; укупна 

активност детета и његово доживљавање“ (Брковић, 2011: 49).  

Пошто је развој говора могућ једино у људском окружењу, научни-

ци који су се бавили истраживањима језичко-говорног развоја деце указују 

да примарни утицај на дечји говорни развој има породица (околина) 

(Алексић-Хил, 2013; Васић, 1971; Vasta i sar, 1998; Радојковић, 1998, пре-

ма: Јовановић-Симић и Голубовић, 2002; Shugar, 1988, према: Bjerkvol, 

2005). У истраживањима Смиљке Васић (1971) налазимо да је утицај мајке 

на говор детета један од основних фактора који се одражава на говорне 

способности, а Бјерквол сматра да је мајчин глас толико важан за развој 

прве комуникације код детета да представља „капију ка друштвеном живо-

ту“ (Bjerkvol, 2005: 38). Истраживања ране комуникације између мајке и 

детета и њеног утицаја на развој говора показују да је дете од рођења био-

лошки оријентисано ка стварању контакта и емоционалне експресивне 

интеракције са другим људима. Радојковић указује на биолошку предодре-

ђеност детета за интеракцију. Рана интеракција која се успоставља на 
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релацији мајка – дете веома је значајна за унапређивање развоја говора и 

спречавање поремећаја говорно-језичког развоја. У њене основне каракте-

ристике спадају: симетрија, синхронизација и контигенција. Симетрија у 

интеракцији подразумева да су дететови капацитети пажње, његов стил, 

приоритети за примање порука и одговарање на њих, поштовани и да ути-

чу на интеракцију. Синхронизација подразумева да дете врло брзо научи 

да својим понашањем може да произведе извесне ефекте, односно да може 

да контролише одређена догађања. Контигенција подразумева способност 

мајке да прочита поруку садржану у сигналима детета (Радојковић, 1998, 

према: Јовановић-Симић, Голубовић, 2002).  

 

Улога родитеља и васпитача  

у раном откривању говорно-језичких поремећаја 

Грешке у говору, развојне или тренутне природе, обично трају 

одређено време и лако се уочавају. Потребно их је пратити и ако се не 

изгубе, већ се појављују дуже времена, нарочито након периода када више 

нису нормалне развојне природе, знак су да је у питању неки говорни 

поремећај. Говорно-језички поремећаји представљају одступање од говор-

них стандарда устаљених за одређени узраст у погледу начина и садржаја 

говора. Америчко удружење за говор, слух и језик (ASHA) дефинисало их 

је као „поремећаје усвајања, разумевања и изражавања говорног и писаног 

језика“ (Вила и Осеница, 2015: 79). Велику улогу у откривању евентуал-

них говорних поремећаја имају, првенствено, родитељи, али и васпитачи, 

који родитеље о томе морају обавестити. Родитељи, углавном, нерадо при-

хватају постојећи проблем, али дужност васпитача је да их упути на про-

фесионалну помоћ одређених стручних служби, јер се са процесом њихо-

вог отклањања мора започети што раније. Стручњаци се слажу да су за 

рану интервенцију прве три године живота најважније (Алексић-Хил, 

2013; Bailey et al, 2005; Spiker et al, 2005). У складу са наведеним, и зако-

нодавни оквир у Републици Србији даје могућност подршке развоју деце у 

раном детињству кроз разне облике подстицања оријентисаног према 

деци, као и саветовања оријентисаног према родитељима који се примењу-

ју као директне и непосредне последице неког утврђеног развојног ризика 

или развојне тешкоће (Закон о основама система образовања и васпита-

ња, 2009; Закон о предшколском васпитању и образовању, 2010). 

Уколико се говорне грешке не открију и не уоче на време и ако се 

не предузму потребне мере, оне могу да пређу у говорни поремећај или 

ману који касније тешко могу да се исправе (Стакић, 2013). „Већина 

говорних поремећаја појављује се у раном детињству (између друге и пете 

године живота), и то обично иде овим редом: развојна појава, говорна гре-

шка, говорни поремећај, говорна мана“ (Матић, 1986: 33). Специфични 

поремећаји развоја говора и језика су поремећаји изговора гласова, замене 

или додавања гласова, муцање, дисфонија, назални изговор, неразумљив 

изговор. Поремећај може да укључује све, један или неке од фонолошких, 



 170 

морфолошких, семантичких, синтаксичких или прагматских језичких 

огрешења. Према најновијим истраживањима код нас и у свету број говор-

них оштећења у популацији предшколске и школске деце креће се између 

3,5 до 5%, па и до 10%. Поремећаји артикулације и изговора обухватају 

90% поремећаја, језички поремећаји око 10% оштећења, 4-5% обухватају 

муцања и поремећаје читања и писања, 2-4% обухватају оштећења слуха и 

1% поремећаји гласа (Вила и Осеница, 2015).  

Најбројнији су артикулациони поремећаји који се испољавају као 

немогућност или неправилност у изговору појединих гласова. Испољавају 

се као: омисија – испуштање гласова, дислалија – тепање и његове врсте: 

врскање, шушкање, тетизам: назализовање – уњкање; артикулационо 

померање – умекшавање гласова; супституција – замењивање гласова; 

хаплологија – испуштање гласова; метатеза – замена места слогова; адици-

ја – додавање гласова и слогова; десоноризација – обезвучење и асимила-

ција – спајање гласова (Матић, 1986). Манифестације говорних поремећаја 

могу бити и у фонацији и јављају се као дисфонија (поремећај тонске 

висине, говорне гласноће, боје гласа) или као афонија (безгласност). Зао-

стајање у говору може да буде последица и поремећаја у ритму и темпу 

говора. Ту спадају муцање и њему сличне појаве: замуцкивање (афтонгија) 

и зајецкивање (дисартрија) (Брковић, 2011).  

Када се код детета утврди говорни поремећај и његова врста, неоп-

ходно је да се сазнају узроци његовог настанка пре него што се донесе 

одлука о томе ко треба да преузме на себе обавезу његовог лечења у циљу 

отклањања. Узроци говорних поремећаја могу се условно поделити на две 

групе: физиолошке и психолошке. У физиолошке спадају органски разло-

зи и неки од њих могу бити лакше природе, па се једноставније откривају 

и отклањају (мања оштећења појединих говорних органа због болести или 

извесне неправилности у њиховој грађи, наглувост, дефектан вид и сл), 

док се други морају стручно и дуготрајно лечити (већи деформитети у ана-

томској грађи говорних или дисајних органа, оштећења мозга или нервног 

система и др). Узроци психолошке природе су, такође, у основи многих 

недостатака у говору. Бројна неуротична стања у породици могу да изазо-

ву код детета стрес, појаву страха, осећај одбачености и друге поремећаје 

који утичу на отежано говорно комуницирање. Уколико не придају потре-

бан значај проблему који дете има у језичкој комуникацији, родитељи не 

могу реално сагледати могуће последице које из тога могу да произађу не 

само за језички, већ и за целокупан психофизички развој детета. Алар-

мантни су резултати истраживања које су још седамдесетих година про-

шлог века спровели Crowe i Cooper (1977) испитујући ставове родитеља 

према муцању и њихово познавање овог језичког поремећаја. Они показу-

ју да су родитељи деце која не муцају имали прецизније знање и пожељни-

је ставове о муцању у односу на родитеље деце која муцају (Crowe i Coo-

per, 1977). И актуелна истраживања ставова према комуникацији деце која 

муцају и њихових родитеља указује да и деца која муцају и њихови роди-

тељи „имају негативне ставове према комуникацији“ (Begić, 2015: 108). 
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Понекад је нечињење родитеља последица и превелике љубави 

према детету из које произлази емотивна неспремност да прихвате чиње-

ницу да je њиховом детету неопходна помоћ. Наведено понашање и небла-

говремене реакције имају огромне последице јер доводе до губитка драго-

ценог времена. Правовременим реаговањем и тимским радом стручњака 

обезбеђује се ефикасна подршка детету, јер ако проблем постоји и ако је 

уочен од стране родитеља или васпитача, следећи корак је правилан при-

ступ у његовом решавању. Са друге стране, погрешна су и претеривања на 

које указује Љубешић, а која су последица уверења појединих родитеља да 

напредак детета зависи само од њих, те сваки слободни тренутак када је 

дете будно претварају у терапијску сеансу (Ljubešić, 2004). 

Родитељи представљају партнере стручњацима у процесу пружања 

ране помоћи деци у отклањању говорних поремећаја. Од изузетне је 

важности да буду едуковани да благовремено открију било какав пореме-

ћај у говору свог детета и да у циљу његовог отклањања сарађују са васпи-

тачима и другим стручњацима. У томе им може помоћи праћење Развојне 

скале за откривање комуникативних дефицита у првим годинама живота 

(Табела 1) (Mилер, 1983, према: Јовановић-Симић, Голубовић, 2002). У 

њој су представљена очекивана понашања деце и знаци упозорења на које 

је потребно обратити пажњу. Поред тога, по Aлексић-Хил, родитеље треба 

саветовати да „стално, активно и заинтересовано подстичу вербалну и 

невербалну комуникацију са дететом кроз ослушкивање дететовог говора“ 

(Aлексић-Хил, 2013: 107).  

 
Табела 1. Развојна скала за откривање комуникативних дефицита  

у првим годинама живота (Mилер, 1983, према: Јовановић-Симић, Голубовић, 2002) 
 

Узраст Разумевање Продукција Употреба језика Знаци упозорења 

Очекивано 

понашање дете-

та са 6 месеци 
 

Стално окре-

тање према 

звуку. 
 

– Понављање слогова (ба ба); 

– Трајање гукања, певања и 
брбљања, у трајању од 2–3 

секунде; 
– Променљива интонација за 

време плакања и гукања; 

– Гласни и безгласни контраст: 
п/в/б; 

– Дискретни покрети језика/д/н/. 

  

Очекивано 
понашање  

детета са 12-18 

месеци 

Разуме своје 

име или име-
на присутних 

познатих 

особа. 
 

– Ма–ма или та–та, име од 

миља, ниски тонови и неразу-

мљивост; 
– Имитира говорне гласове. 

 

Игра са дијалогом; 
скривалица;таши, 

таши. 

 

Дете не користи 

ниједну реч којом 

именује предмете 
или бића, односно 

појаве око себе. 

Очекивано 

понашање дете-

та са 18–24 
месеци 

 

Разуме поје-

дине речи, 

називе пред-
мета у свом 

видном пољу. 

– Неколико разумљивих речи; 

– Речи којима често означава 

познате особе и предмете; 

– Опсег вокализације расте. 

Захтеви; комента-

ри; одбија налоге 
гласовним  

и моторним 

 или само гласов-
ним понашањем; 

поздравља се 

гестом  
или вокално. 

Дете не говори или 

има мањи фонд речи 
од очекиваног  

за узраст. 

Има нижи ниво  
разумевања. 

Не користи речени-

це у којима се јавља-
ју именица и глагол. 
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Очекивано 
понашање дете-

та са 24–36 

месеци 

Разуме најма-

ње две нагла-
шене речи, 

као што је 

„баци лопту“ 
са указива-

њем на однос 

предмета и 
покрета. 

– Дете разуме ситуационе нало-

ге и вербалне захтеве и пра-

вилно реагује на њих; 
– Може да прати једноставна 

упутства; 

– Зна да именује неколико 
основних боја; 

– Може да слуша приче и да 

гледа слике; 
– Зна да именује и тражи речима 

познате предмете, тј. има реч-

ник од око 300 речи; 
– Гради просте реченице, а у 

говору правилно користи све 
самогласнике и око 25% 

сугласника. 

 

Прича о неким 

догађајима у који-
ма је учествовало; 

коментарише док 

црта; разговора 
само са собом или 

са играчкама; саоп-

штава своје жеље, 
проблеме и намере. 

Дете не користи 

речи и/или има 

мањи фонд изгово-
рених речи од оче-

киваног за узраст. 

Има нижи ниво раз-
умевања, не изгова-

ра све гласове у 

речи, не користи 
реченице, не имену-

је једноставне боје. 

Говори о себи у тре-
ћем лицу, не комен-

тарише своју игру и 
понашање, не саоп-

штава своје жеље и 

намере. 

 

Одступање од очекиваног понашања за одређени узраст треба да 

представља за родитеља један од важних знакова упозорења. Стога им се 

препоручује да прате дететово вербално испољавање и благовремено реа-

гују на прве уочене симптоме свих наведених, али и оних поремећаја у 

говору који нису препознати у Развојној скали за откривање комуника-

тивних дефицита. 

Левел и Кларк (Leavell & Clark) дефинисали су још педесетих 

година прошлог века три нивоа превенције (примарна, секундарна и тер-

цијарна), који су примењиви на сва обољења и дисфункције. Примарна 

превенција има за циљ да спречи настанак и утицај штетних фактора како 

не би дошло до поремећаја, секундарна превенција има за циљ да благо-

времено открије поремећај и на поремећај делује одређеним мерама, а тер-

цијарна превенција има за циљ да интервенцијама смањи могућност наста-

јања трајних последица (Leavell & Clark, 1953). 

Подстицање језичко-говорног развоја у раном детињству, по 

мишљењу бројних аутора, значајно је за свеукупни психофизички развој, 

процес образовања, социјализацију, развој самопоштовања, као и за прева-

зилажење могућих тешкоћа (Aлексић-Хил, 2013; Milić-Babić i sar, 2013; 

Subota i sar, 2005). Најранији узраст представља најповољнији период за 

рану говорну стимулацију због флексибилности и пластичности дечјег 

можданог система да се мења и прилагођава (Subota i sar, 2005). Стога је 

важно рано откривање поремећаја у говору и што ранија интервенција у 

циљу њиховог отклањања. Рана интервенција као облик подршке детету и 

породици у првим годинама дететовог живота има за циљ унапређење раз-

воја детета (Milić-Babić i sar, 2013). И спор говорни развој детета нужно је 

потпомоћи и стимулисати како би се убрзао (Костић и Владисављевић, 

1995). Потребно је да вербални стимуланси буду пријатни, оптималне 

дужине и учесталости, а у циљу избегавања замора детета, потребно је да 

се често мења врста вербалног подстицаја (Loot, 2007). При изражавању 

родитељ треба користити јасне и кратке реченице и подстицати дете да 

говори разумљиво. Итлеман наглашава да се дете не сме присиљавати да 
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нешто каже или изговори и да се сви вербални подстицаји морају органи-

зовати у атмосфери која је детету пријатна (Ittlman, 2012). Уколико наве-

дени савети не доводе до напретка у развоју вербалне и невербалне кому-

никације, а примењују се довољно дуго и у континуитету, Алексић-Хил 

наглашава да је неопходно упутити дете на процену код дефектолога лого-

педа ради стимулације развоја комуникације (и пре друге године живота) 

(Алексић-Хил, 2013).  

  

Закључак 

Улога родитеља, као првог комуникационог партнера детета, у раз-

воју говора је веома подстицајна и едукативна по дете, а подразумева: (1) 

подстицање говорне комуникације пружањем правилног говорног узора; 

(2) отклањање грешака давањем одговарајућег примера; (3) рано препозна-

вање могућих говорних поремећаја; (4) сврсисходно реаговање уколико је 

детету потребна помоћ стручњака. 

С обзиром на то да су родитељи особе које највише времена прово-

де са својим дететом, они и најбоље познају његове могућности и потребе, 

те је њихова улога у развоју говора детета од пресудне важности. Због тога 

је неопходно код родитеља развити свест о значају њихове подстицајне и 

партнерске улоге у развоју говора деце и едуковати их како да ту улогу 

што боље обављају. Едукација је важна и због потребе раног детектовања 

и препознавања врсте говорног поремећаја и помоћи при његовом откла-

њању. Њу је могуће вршити на различите начине, а један од могућих је и 

организовање трибина и предавања у предшколским установама или кроз 

индивидуално организоване разговоре између стручне службе и родитеља 

предочити важност правовременог утицаја у раном узрасту. Важно је да 

постоји добра сарадња између предшколске установе и родитеља, првен-

ствено на релацији: васпитач – родитељ. Она ће резултирати благовреме-

ним заједничким реаговањем у циљу усмеравања родитеља на различите 

врсте подршке уколико се код детета уочи проблем у развоју говора, јер је 

веома важно да се са процесом терапије започне одмах по сазнању о 

постојању тешкоће у говорном развоју детета (Ljubešić, 2012). Резултати 

истраживања о искуствима с раном интервенцијом родитеља деце с 

тешкоћама у развоју говора показују да „савремено схватање ране интер-

венције води рачуна о поступцима усмереним према детету, као и поступ-

цима усмереним на породицу, на њену прилагођеност на новонасталу 

сутуацију и начине како ће чланови породице оптимално подстицати дете-

тов развој“ (Milić Babić i sar, 2013: 457). Оснаживање родитељског самопо-

уздања и компетенција кроз процес едукације и саветовања, према 

мишљењу Мајнемера, један је од бољих начина за добијање вишеструке 

користи за децу. Родитељи који имају више знања и вештина ефикасније 

могу да подстичу раст и развој свог детета (Majnemer, 1998). У зависности 

од тежине уочене тешкоће у развоју говора детета, родитељ код лакших 

поремећаја (погрешне артикулације или дискриминације гласова или гру-
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пе гласова који су тешки за изговор), сарађујући и са логопедом и са вас-

питачем, нека вежбања може организовати и код куће као континуирани 

наставак вежбања започетог од стране стручњака. При томе треба да води 

рачуна да се и у времену трајања и у обиму вежбања, тј. његовом кванти-

тету и квалитету, придржава како датог материјала, тако и свих других 

стручно датих сугестија и упутстава. 

Улога васпитача такође је важна јер он мора да осигура подршку 

родитеља као свог партнера не само у благовременом откривању говорних 

поремећаја код деце, већ и током целокупног рада који је усмерен ка 

њиховом отклањању или ублажавању. Његово стручно знање о томе да је 

утицај говорног модела утолико већи, уколико је дете млађе, даје на знача-

ју сарадњи са родитељима од самог почетка похађања предшколске уста-

нове, јер усвајање погрешних говорних навика оставља дуготрајне, често и 

трајне последице по говор детета.  
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PARENTS AS MAJOR PARTNERS IN THE EARLY DETECTION  

OF SPEECH DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN1 

 
Summary: This paper talks about how parents should be educated for 

early detection of speech disorders in preschool children. Many parents are first 
informed that their child differs from other children in the group by preschool teac-

hers, thus putting themselves in the unenviable position. Timely intervention and 

early detection increases the possibility of mitigating or even completely curing 
speech disorders, which enables the child to participate in regular education witho-

ut problems. Parents and professionals are partners in the process of providing 

help for the child. However, the situation when parents are trying to hide the perce-
ived problem, hoping it will go away by itself, not wanting to admit it to themselves 

or their environment, is a serious problem.  
Authors will present alarming signals sent by children who have language 

development problems to conscientious parents and suggest possible procedures for 

mitigating or completely curing them.  
 

Key words: preschool children, language development, speech disorders, 

parents' training, early detection of speech disorders in children. 
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