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ПРЕДМЕТ: ЛОГОПЕД У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ 
 

  

 

Поштовани, 

 

Обратили смо вам се у претходном периоду са молбом и потребом решавања проблема који 

је обухватио све логопеде из Републике Србије који раде у систему образовања. Нажалост још 

увек никакав одговор нисмо добили (поднесак бр.424, датум 15.7.2015.) 

Овим дописом желимо да вас још ближе упознамо са бројем логопеда који је запослен а 

преко неопходан у систему образовања и васпитања. У граду Београду има свега 10 запослених 

логопеда у систему образовања (укупан број који покрива основне школе и предшколске установе 

-  нису обухваћене специјалне школе). У осталим деловим Србије тај број изности свега 30 са 

обухваћеним специјалним школама. Ови подаци указују на чињеницу да је тај број логопеда 

недовољан – а никако непотребан! 

Стручни  сарадник – логопед у целом свету дефинисан је као неопходан сарадник у свим 

система чији корисници могу бити препознати као деца и одрасли са поремећајем говора, гласа, 

језика и слуха. Овде морамо напоменути да су сви корисници васпитно-образовног система 

управо категорија друштва којој је стручни сарадник логопед обавезан пратилац развоја. Такође, 

наредни системи образовања морају укључити логопеда као неопходног сарадника, на првом 

месту, ради подршке и спровођења инклузивног образовања а и због чињеничног пораста 

говорно-језичке патологије.  

У даљем тексту навешћемо Вам само делове правилника и оквира које је предложила и 

усвојила Еврпоска асоцијација логопеда (CPLOL) – као кровна експертска организација
1
 за 

подручије логопедије која је призната од стране Европског парламента у Бриселу.   

 

Логопедија је наука која се бави превенцијом, откривањем, дијагностиковањем и третманом 

поремећаја хумане комуникације под којом се подразумевају сви они процеси и функције који су 

повезани са продукцијом говора, перцепцијом и продукцијом оралнога и писанога језика, као и 
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облицима невербалне комуникације. 

Логопедија је у свету као наука и као струка најчешће смештена у подручје здравства али и 

у подручје образовања, у преко 30% случајева она је под надлежношћу Министарства 

образовања. Дефинисана надлежност није искључива по питању сектора рада логопеда. Логопед је 

обавезан сарадник у свим системима: здравственом, образовном и социјалном. 

 

Подручје рада логопеда 

Логопед је стручњак који се бави:  

• превенцијом,  

• проценом,  

• третманом и  

•научним истраживањем људске комуникације и њених поремећаја који су повезани с 

процесима разумевања, перцепције и продукције оралног и писаног језика као и невербалних 

облика комуникације.  

 

Логопедска терапија обухвата следећа подручја:  

• поремећаје артикулације,  

• говорне поремећаје,  

• поремећаје гласа функционалних или органских узрока,  

• поремећаје говорног језика,  

•поремећаје писаног језика, поремећаје математичког и логичног схватања, рану едукацију и 

терапију различитих тешкоћа говора код деце, учење с усана код слушно оштећених особа, учење 

говора код глуве деце, језичка терапија особа оштећеног слуха, терапија афазије и других језичких 

поремећаја неурогеног порекла,  

• терапија храњења и гутања,  

• терапија поремећаја услед повреда Еустахијеве тубе,  

• подржавање комуникације код особа са оштећењима мозга повезаних са старењем.  

 

Логопеди раде у:  

а) систему здравствене заштите (центрима за рехабилитацију слушања и говора, центрима за 

медицинску рехабилитацију, оториноларинголошким, неуролошким, психијатријским, 

аудиолошким, фонијатријским и педијатријским клиникама, установама за ментално здравље и 

саветовалиштима);  

б) подручју одгоја и образовања (као стручни сарадници у предшколским установама, 

основним школама, центрима за васпитање и образовање);  

ц) систему социјалне заштите (геријатријским установама, дечјим домовима);  

д) посебним установама (центрима и специјалним установама за рехабилитацију);  

е) научно-истраживачким институцијама (истраживачким центрима, факултетима и др.);  

ф) приватној пракси. 

 

Логопеди раде на превенцији, дијагностици и рехабилитацији поремећаја комуникације, језика, 

говора и гласа:  

 поремећаја изговора,  

 поремећаја флуентности говора,  

 језичких поремећаја - успорени језични развој,  
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 афазије и други неурогени и неуролошки поремећаји језика - dysarthria, apraxia, 

 поремећаја писаног језика - дислексија, дисграфија,  

 поремећаја који погађају математичко знање – акалкулија,  

 поремећајима гласа, побољшању комуникацијских вештина - побољшавање гласовних 

квалитета код вокалних професионалаца,  

 код особа из двојезичних средина свих узраста.  

 

Даље, логопеди су оспособљени за рад на:  

 превенцији, дијагностици и рехабилитацији поремећаја вербалне и невербалне 

комуникације код особа с посебним потребама (менталном ретардацијом, церебралном 

парализом и хроничним болестима, оштећењем вида и слабовидношћу, аутизмом);  

 рехабилитацији слушања, језика и говора код особа са оштећеним слухом,  

 превенцији, дијагностици и рехабилитацији поремећаја орално-ларингалних функција 

(гутање), терапији одржавања комуникације особа с церебралним поремећајима који прате 

старење, одабиру и развоју аугментативних и алтернативних комуникацијских система.  

 Логопед се оспособљава и за едукацијски рад и даље научно усавршавање. 

 

Овде ћемо и напоменути да према подацима Удружења логопеда Србије у Србији је број 

логопеда забрињавајуће низак. Наиме, у здравственом систему ради 151/350 логопеда, у систему 

образовања испод 100 логопеда, у систему социјалне заштите испод 50, у приватном сектору 

испод 50 логопеда на 7.500.000. становника. Што показује да један логопед покрива 21.428. 

становника – просек броја логопеда по броју становника у земљама Европске уније износи 1 

логопед  на 8000 становника.   

Одбацивањем стручног сарадника логопеда из образовног система додатно ће пореметити 

већ алармантно забрињавајуће индикаторе говорно-језичког стања наше популације, умањиће 

квалитет рада образовног система на штету корисника и целог нашег друштва. 

У нади да ћете узети у обзир нашу молбу.  

 

   

  

С поштовањем, 

 

У Београду, 

 1.9.2015.  

                                                                                                      

 

Председница Управног одбора  

Удружења логопеда Србије 

Неда Милошевић М.Сц логопед 

E mail:udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs; 
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