
Djeca (i odrasli) u ovo suvremeno digitalno doba neprestano su
izložena ekranima: televizija, mobiteli, tableti, ekrani u raznim

trgovinama… U današnje vrijeme nemoguće je ukloniti ekrane iz
svakodnevice djeteta. Čak i ukoliko dijete televizor ne gleda kod

kuće s njim će se susresti na nekom drugom mjestu. 
 

Ubrzani tempo života, radno vrijeme i okupiranost roditelja, rad
od kuće, izoliranost u ovo neizvjesno vrijeme koronavirusa i

vremenske prilike često roditeljima stvaraju stres u pronalasku
najboljeg i najbržeg rješenja organizacije dana i izvršavanja svih

obveza. 
 

Nama odraslima ekrani jako dobro služe u situacijama u kojima
želimo da dijete bude mirno, tiho i „ne smeta“. Često im nudimo

ekrane dok ih hranimo/jedu, kad smo u restoranu ili kafiću da
mirno sjede, kad dođu gosti da ne smetaju odraslima u razgovoru,

prije spavanja jer onda sami zaspu uz crtić…
 

No, koliko je to za djecu dobro i kako ekrani utječu na razvoj
djeteta?

 

EKRANI 
I DJEČJI RAZVOJ



Djeca svoju pažnju vrlo lako prebace na ekrane zbog brze i
dinamične izmjene slika, boja te naglih promjena zvuka. Sigurno

primjećujete da dijete često reagira usmjeravanjem pažnje na
televizor kada počnu reklame, ali ne i kada je na televizoru neki
film. Dječji je mozak u stanju procesuirati samo određeni broj

informacija i podražaja koje prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velika količina informacija koja se mijenja velikom brzinom stvara
konfuziju u dječjem mozgu jer dijete nema mogućnost primjereno

obraditi te podatke. Što je dijete mlađe, to je mogućnost
adekvatne kognitivne obrade manja. Učestale i nagle promjene

likova iz crtića prikazuju se  također i izvan realnog vremena zbog
čega djeca očekuju slične stvari i u stvarnom životu. To može

stvarati problem u trenu kada dijete odmah ne dobije ono što želi.



 
 

• kognitivni razvoj djeteta (samoregulacija, pažnja i radna memorija što
posljedično utječe na školski uspjeh)

 
• razvoj govora (teškoće komunikacije, siromašniji vokabular i korištenje

jednostavnijih rečenica  zbog nedostatka komunikacije s obitelji)
 

• čitalačke sposobnosti (istraživanja pokazuju kako izlaganje djece
mlađe od 3 godine ekranima značajno negativno utječe na čitanje u

dobi od 7 godina)
 

• vid (pogotovo blizina mobitela i tableta uzrokuje crvenilo i suhoću
očiju, često treptanje, smanjuje oštrinu vida jer što je ekran bliže očima

to je zamor oka veći, a to može uzrokovati kratkovidnost)
 

• posturu (neispravan položaj tijela pri gledanju ekrana, pogotovo
kralježnice i vrata)

 
• tjelesnu težinu djeteta (dijete ne prestaje jesti kada je sito jer mu je
pažnja usmjerena na ekran umjesto na hranu – pasivno hranjenje, a

također gledanje ekrana uključuje sjedenje, a ne kretanje i razvoj
motorike)

 
• odnos prema nasilju (razvoj bezosjećajnosti i ravnodušnosti prema
nasilju, televizijski junaci kao uzor/primjer: nasilje kao ispravan i jedini
način rješavanja problema, prihvaćanje nasilja kao nešto „normalno“ i

bez posljedica)
 

• razvoj kritičkog mišljenja (mediji, pogotovo reklame, mogu utjecati na
mišljenje, želje i potrebe djece koju privlače promidžbene poruke i

ponude, djeca ne razlikuju dobar od lošeg sadržaja)
 

• socioemocionalni razvoj (dijete može razviti strahove na temelju
onoga što je i na koji način doživjelo na televiziji; slabija samokontrola

emocija)

Istraživanja pokazuju da ekrani mogu 
nepoželjno utjecati na:



do 2. godine uopće nemaju doticaj s ekranima, 
u dobi od 3 godine do 60 minuta ekrana dnevno

dok se školskoj djeci treba ograničiti gledanje
televizora do 90 minuta dnevno. 

Vrlo je teško odrediti što zapravo jest previše ili
premalo ekrana. 

 
Preporuka stručnjaka jest da djeca:

 
Većina istraživanja otkriva kako djeca u dobi od 4
godine razumiju tek 20 % sadržaja kojeg gledaju.
Ova činjenica mora nas potaknuti na razmišljanje

koliko su zapravo ekrani korisni, smisleni i
preporučljivi za djecu. Od tehnologije ne možemo i

ne moramo bježati - ključ je u ravnoteži.


