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Реч уредника
Поштоване колегинице, поштоване колеге,
Част нам је и задовољство да Вас позовемо да будете наши сарадници – аутори и рецензенти научних и стручних радова у часопису Иновације у настави, који издаје Учитељски факултет
Универзитета у Београду. Чињеница да је од оснивања часописа протекло више од тридесет година, његов садашњи рејтинг (на листи је научних публикација Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС у категорији М52) и настојање уређивачког одбора да квалитетом радова
тај рејтинг подигне указују на то да часопис Иновације у настави има дугу традицију, да су континуитет и актуелност његови квалитети, а свакако показује како он поседује потенцијал да и у
будућности напредује.
У Иновацијама објављујемо прегледне и оригиналне истраживачке радове из наука и научних дисциплина које третирају наставни процес на свим нивоима васпитања и образовања (од
предшколског васпитања до целоживотног образовања) у циљу његовог унапређења и модернизације.
Опште информације о часопису са Упутством за ауторе и стандардима за припрему рада
налазе се на сајту Учитељског факултета у Београду (http://www.uf.bg.ac.rs/?page_id=13195).
Обавештавамо Вас да је од броја 1/2014 часопис доступан и у електронској форми (на сајту
Учитељског факултета у Београду).
Са вером у успешну сарадњу,
Срдачан поздрав,
др Вера Ж. Радовић
главни и одговорни уредник

Word of editor-in-chief
Dear colleagues,
It is our great pleasure and honour to invite you to be our associates – authors and reviewers
of scientific and research papers in the Teaching Innovations periodical, issued by the University
of Belgrade, Teacher Education Faculty. The fact that our periodical has been published more than
thirty years, its current rating (categorised as M52 in the list of scientific publications of the Ministry
of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia) and the intention of
the editorial board to further improve its rating through the quality of papers show that the periodical
Teaching Innovations has a long tradition based on the qualities of continuity and actuality, and a potential
to continue developing.
The Teaching Innovations periodical publishes systematic and original research papers related
to sciences and scientific disciplines dealing with the teaching process at all levels of pedagogical and
educational work (from pre-school pedagogical work to life-long learning) with the aim of its improvement
and modernisation.
General information about the Periodical with the Instructions for the authors and standards
for paper preparation are placed on official website of Teacher Education Faculty, University of Belgrade
(http://www.uf.bg.ac.rs/?page_id=13195).
Please note that the Periodical is available in the electronic form (at the site of the Teacher Education
Faculty in Belgrade) starting from issue No. 1/2014.

Looking forward to successful cooperation,
Sincerely Yours,
Vera Ž. Radović, PhD,
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Francesco Arcidiacono1, PhD

Article scientifique
primaire

HEP-BEJUNE, Suisse

Amélie Rossé

Université de Neuchâtel, Suisse

Raconter une histoire avec et sans images:
une expérience de recherche auprès
d’enfants en âge préscolaire
Résumé: Cette recherche vise à investiguer les capacités narratives d’enfants en âge préscolaire
dans le but d’évaluer si le rappel de récit se modifie selon le support d’images à l’appui ou non après
avoir entendu une histoire oralement. Notre but est de comprendre ce qu’une illustration peut apporter
à la compréhension d’un texte chez l’enfant en âge préscolaire. Dans notre étude, nous avons mis en
place un dispositif expérimental et utilisé deux histoires présentant de nombreuses similitudes dans
leur construction et par rapport au nombre de personnages. Nous les avons présentées aux enfants de
manière orale en leur demandant de réexpliquer celui-ci de façons différentes et nous avons analysé
les données selon une démarche inductive utilisant des indices causaux classés selon différents niveaux
d’organisation du rappel du récit. Les résultats montrent que la compréhension d’un récit s’améliore
avec l’avancée en âge des enfants et que le support visuel peut clarifier cette compréhension ou au
contraire la complexifier.
Mots-clés: Narration, récit oral, images, support visuel, pré- scolaire.
Cette recherche porte sur les capacités narratives d’enfants en âge préscolaire (1ère et 2èmeHarmoS
du système éducatif suisse) dans le but d’évaluer si le
rappel de récit d’un enfant se modifie selon le support (images à l’appui ou non après avoir entendu
une histoire oralement). Du fait de notre intérêt
particulier pour les capacités narratives des enfants,
nous nous sommes demandés ce qu’une illustration pouvait apporter à la compréhension d’un texte
1

chez l’enfant en âge préscolaire. Dans notre étude,
nous avons choisi de présenter aux enfants un récit
de manière orale et en leur demandant par la suite
de réexpliquer celui-ci de deux façons différentes.
L’intérêt était alors d’évaluer les rappels de récit avec
ou sans images, pour comprendre si l’image, utilisée
comme outil pourra conter une histoire entendue
oralement, améliore la richesse du discours de l’enfant
en âge préscolaire.

1 francesco.arcidiacono@hep-bejune.ch
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Avant de présenter l’étude, il nous semble important de poser quelques principes élémentaires
d’un récit et de se référer aux éléments nécessaires
aux enfants pour se rappeler et comprendre une
histoire. Dans cette démarche nous traiterons premièrement de l’aspec tstructurel d’un récit, puis de
l’importance donnée aux inférences causales, émotionnelles et temporelles qui en découlent. Nous
poursuivrons en énonçant quelques éléments caractérisant le rôle de l’image, pour enfin terminer sur
l’énonciation de notre problématique en lien avec
notre question de recherche.
Le récit: principes élémentaires
Parmi les théoriciens ayant travaillé sur le récit, Proppen 1928 (cité par Beylot, 2005), avait mis
en évidence le fait que tout récit fonctionne de manière «homéostatique: il repose sur une combinaison d’ordre et de désordre, mais réinstaure toujours
une situation d’équilibre» (Beylot, 2005, p.11). Dans
cette optique, un récit comprend des structures récurrentes, avec des fonctions et des relations causales (Stein, 1988; Blanc, 2009) qui se profilent autour de quatre éléments (Willingham, 2004): des
personnages, un problème à résoudre, une rupture
et des liens de causalité reliant tous les faits.
Pour évaluer la compréhension des enfants
lors d’un récit, u n p r e m i e r c o n c e p t - c l é e s t
l’idée de temps, liée aux compétences cognitives et
langagières des enfants. Piaget (1946) avez déjà
souligné que bien comprendre une histoire nécessite avant tout que l’enfant ait acquis un schème particulier, car «le temps est une coordination de mouvements et de vitesses, et c’est pourquoi avant 7-8ans
l’enfant éprouve une difficulté systématique à reconstituer l’ordre des événements faute de réversibilité opératoire» (p.264). En effet, la construction du
temps chez un enfant passe par trois stades menant
au temps opératoire. Dans le premier (stade préopératoire), l’enfant élabore le temps de manière nonrelative, le second stade intuitif lui permet de ma8

nier quelque peu les composantes du temps, enfin
le troisième, le stade opératoire, permet à l’enfant
de coordonner plusieurs composantes temporelles
en même temps (Montangero & Maurice-Naville,
1994). A ce propos, Boisclair (1982) précise que ce
n’est qu’au second stade qu’un enfant commencerait
à comprendre le temps dans une histoire.
Dans d’autres travaux plus généraux, certain
auteurs se son penchés sur la mise en place d’un modèle tentant de définir comment un enfant perçoit
un récit.Van den Broeketal. (2005) révèlent que les
habiletés de compréhension d’une histoire doivent
s’appréhender chezl ’enfant en âge préscolaire, avant
que ce dernier apprenne à lire. Après leur avoir fait
écouter une histoire de manière auditive et télévisuelle, les chercheurs ont interrogé des enfants de
4, 6 et 8 ans sur les informations émotionnelles de
l’histoire Ceci a mené à la mise en place de trois
principes fondamentaux: les habiletés des enfants
à comprendre un récit se développeraient selon les
compétences langagières de ces derniers; l’évaluation des habiletés de compréhension chez les enfants en âge préscolaire peut se faire en dehors de la
présence d’un texte; pour rendre compte de la compréhension d’une histoire par un enfant il est nécessaire de privilégier une approche à la fois quantitative et qualitative. En effet, compter le nombre d’éléments restitués lors d’un rappel de récit ne suffit pas,
car la nature et le type de relations établies par l’enfant, comme des liens causaux, émotionnels, ou encore temporels, sont indispensables pour évaluer ce
qu’un enfant a saisi d’une histoire.
Le deuxième courant de recherche que nous
avons retenu dans notre étude traite des aptitudes
des enfants à trouver du sens à une histoire. Nous
nous s o m m e s intéressés donc aux travaux de
Oakhill et Cain (2007) qui soutiennent l’idée qu’un
enfant développe sa compréhension du récit par
trois grandes compétences: la première concerne
l’aptitude du jeune enfant à comprendre et structurer lui-même un récit; la seconde traite de sa capacité à créer des inférences; la troisième s’intéresse à
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l’auto-évaluation que ce dernier peut faire concernant sa compréhension. Ces trois grands indicateurs
permettent d’indiquer le niveau de développement
d’un enfant danss es habiletés de compréhension.
Enfin, comme dans ce travail notre intérêt
porte sur les enfants en âge préscolaire, pour analyser la compréhension d’un récit chez des enfants de
cet âge-là qui n’ont pas encore accès à la lecture, des
tâches souvent demandées aux enfants prennent la
forme de protocoles verbaux, de questions ouvertes
ou encore de production de récits de maniè orale.
Ces formes ont en partie inspiré la construction de
notre dispositif méthodologique qui sera détaillé
dans la suite de cet article.
Structuration d’un récit et importance des
inférences causales, émotionnelles et des images
Selon Oakhill et Cain (2007), un élément essentiel dans le développement de la compréhension
d’une histoire concerne sa structuration: u n enfant
de trois ans raconterait une histoire comme s’il décrivait une image, sans aucun lien de causalité, ni de
temporalité; un enfant de 4 ans serait capable d’indiquer les relations entre les différents éléments; les
premiers éléments de structuration n’arriveraient
que vers l’âge de cinq ans, quand les enfants seraient
capables de préciser l’événement initial, le but du
personnage principal ainsi que certains éléments
appartenant à l’action. Par ailleurs, Trabasso et Nickels (1992) ont observé que vers 4 ans les enfants
optaient pour une structuration typique (enénonçant d’abord le but, ensuite l’action pour terminer
sur les conséquences de l’action) dans la production
orale d’un récit. Ces niveaux de développement ( d e
la description de faits aux liens causals
e n t r e a c t i o n s ) seront utilisés et réadaptés dans
notre recherche. Une description plus approfondie
suivra dans la partie méthodologique.
Comme indiqué par les travaux énoncés précédemment, les inférences causales semblent
être un élément prépondérant pour comprendre et
structurer une histoire. En effet, celles-ci permettent

de tisser des liens entre les différentes parties d’une
histoire. Selon van den Broek (1990), les inférences
causales permettent de créer une représentation
mentale cohérente, facilitant ainsi le rappel de récits. Cette idée est partagée par Trabasso et collègues (1984): plus les enfants parviennent à repérer
des relations causales, plus le rappel de récit va être
précis. Dans une étude de Boisclairetal (2004) sur les
réponses des enfants suite à un questionnement précis d’une histoire entendue, les auteurs ont pu observer que la production d’inférences causales chez
les enfants de six ans est meilleure que chez les trois
ans. Les liens reliant les différents éléments d’un
récit seraient alors étroitement liés au développement de l’enfant. En effet, selon Madkissi et Boisclair
(2006), les inférences causales dans le discours d’un
enfant concernent un réseau plus complexe mettant
en jeu quatre sphères du développement: le niveau
de langage, les capacités de raisonnement, ainsi que
les connaissances du monde et du récit.
Un autre aspect central dans le traitement de
la forme narrative est lié à la capacité de produire
des inférences émotionnelles dès que l’enfant parvient à énoncer le but du personnage et identifier
les actions que le personnage a mis en place pour
atteindre sonbut. Les émotions présentes dans une
histoire auraient donc une influence sur le rappel de
récits (Stein & Liwag, 1995; Bruner, 2002). L’intérêt
d’étudier l’aspect émotionnel chez les enfants en situation de rappel et de compréhension de récit s’est
aussi déployé chez Davidson et collègues (2001): ces
auteurs ont montré une tendance générale des enfants à rappeler d’abord les actions liées à des émotions, quel que soit l’intensité de celles-ci. De plus, si
dans l’expérience les différences d’âge et de développement se faisaient sentir lors de l’énonciation d’informations sans liens émotionnels, très peu d’éléments permettaient de différencier les discours des
enfants lors que ceux-ci parlaient d’émotions.
Un dernier aspect à considérer concerne
le rôle de l’image dans la narration d’histoires. Selon Quin (1976), «la compréhension d’une série
9
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d’images par l’enfant progresse en relation avec son
âge»( p.195). En effet, une image ne sera pas interprétée de la même façon selon la représentation que
l’enfant se fait de son corps, du monde, du temps
ou de l’espace. Ces conceptions rejoignent donc les
stades piagétiens (Tran-Thong, 1992) et méritent
d’être tenues en compte pour une meilleure compréhension du rôle joué dans le récit d’histoires chez
l’enfant en âge préscolaire.
L’intérêt de notre recherche est de mêler le
support visuel au rappel exclusivement oral. Nous
essaierons donc de remarquer s’il existe une différence entre les deux situations. En effet, de nombreuses études se sont penchées sur le développement de l’enfant dans son rapport avec le récit. Certains auteurs se sont intéressés à la structuration
(Trabasso & Nickels, 1992; Berman & Slobin, 1994),
aux influences causales (Shapiro & Hudson, 1991;

Boisclairetal, 2004), ou encore à la compréhension
globale (Madkissi & Boisclair, 2004). Cependant,
aucune d’entre elles n’a, à notre connaissance, comparé un rappel de récit avec support d’images, avec
une situation de rappel exclusivement oral.
Méthodologie
Pour ce travail, nous avons opté pour une démarche inductive afin de pouvoir élaborer et réadapter notre question de recherche selon notre récolte
de données et notre réflexion. Le schéma conceptuel
que nous avons créé comprend différents éléments
qui rentrent en jeu tout au long de l’expérience menée. Le passage de la question de départ à la question de recherche fondée sur une problématique
spécifique et des hypothèses de travail est présenté
ci-dessous:

Fig.1 .Schéma d’analyse conceptuelle du travail

10

Raconter une histoire avec et sans images: une expérience de recherche auprès d’enfants en âge préscolaire

Participants
Pour mener cette recherche, nous avons rencontré dans une école du Jura (Suisse) huit enfants
(5 filles, 3 garçons) en âge préscolaire entre 4 e t6ans
(2 enfants de 4 ans, 3 enfants de 5 ans et 3 enfants
de 6 ans). Nous avons choisi d’étudier cette tranche
d’âge 1ère et 2ème HarmoS) puisque, même s’ils ont
déjà un rapport à l’écrit, ils ne sont pas encore alphabétisés. Tous étaient issus de la même structure
d’accueil et provenaient de familles de classe sociale
moyenne. Pour le recrutement, des autorisations ont
été récoltées auprès de la direction de l’école et des
parents des enfants. Pour respecter l’anonymat des
participants, ils sont répertoriés avec des codes (ex.:
Enfant A).
Matériel
Nous avons utilisé deux histoires présentant
de nombreuses similitudes dans leur construction et
par rapport au nombre de personnages. Toutes deux
sont adaptées de récits interactifs disponibles sur
une plateforme internet liée au développement de
l’enfant. De plus, nous avons voulut rouver des his-

toires peu connues des enfants afin d’éviter les biais.
Avant de décrire la tâche demandée aux élèves, nous
présentons les deux récits sélectionnés et une représentation schématique inspirée des travaux de Madkissi et Boisclair (2006).
Récit 1: La princesse et les trois loups
Rédigée par Kalengula (s.d.) et illustrée
par Bonnet (s.d.), la première histoire raconte les
aventures de trois méchants loups, affamés au milieu
de la forêt, cherchant désespérément quelque chose
à se mettre sous la dent (situation initiale). C’est
ainsi qu’ils décident de manger une princesse. Leur
plan consiste à capturer la princesse Clémentine en
se déguisant en villageois afin que cette dernière les
suive dans la forêt. Le premier loup se rend alors
au château en simulant être une vieille dame. La
princesse, se doutant de la crédibilité de la grandmère refuse de le suivre. La stratégie du deuxième
loup consiste à se rendre chez la princesse, habillé
en chasseur. Encore une fois, c’est un échec pour les
loups puisque la princesse décline la proposition.
Arrive le troisième loup déguisé en paysanne. Celle-

Fig.2.Schéma du récit «La princesse et les trois loups» (figure adaptée de Madkissi & Boisclair, 2006)
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ci fait croire à laprincesse que son mari est blessé
suite à une attaque de loup. Attristée ,Clémentine
tombe dans le piège des loups et les suit jusque
dans leur repaire. Seulement, ce que les loups
n’avaient pas prévu, c’est que la princesse est venue
en compagnie de ses gardes qui la protègent. Dans
la tanière des loups, la princesse se livre donc à une
leçon de moral aux loups leur disant que ce n’est pas
bien de manger les fillettes. Toutefois, comprenant
leur famine, elle leur offre un énorme sandwich à se
partager entre les trois. C’est ainsi que les loups et la
princesse deviennent amis.
Récit 2: Les trésors de Maman Pirate
Rédigée par Vaucher (s.d.) et illustrée par Calarnou (s.d.), l’histoire se déroule sur une île déserte
où vit Maman Pirate et ses trois fils. Unj ourcelle-ci
demande à ses fils de partir en mer afin de lui ramener des trésors. Pour les trois garçons il s’agit de
prouver qu’ils sont de vrais pirates. Quelques jours
passent avant que le premier pirate, l’aîné, revienne
avec son bateau chargé d’or et d’argent. Le deuxième
rentre les bras chargés de rubis et d’émeraude. Quant
au troisième fils, le plus jeune, il rentre sur l’île avec

un bateau vide. Cependant, lorsqu’il soulève son
chapeau, un perroquet s’en ressort. D’abord sceptique, Maman Pirate fut séduite par le chant si doux
de l’oiseau. Depuis ce jour, le petit pirate est reconnu
comme un vrai pirate grâce à son perroquet qui ensorcèle les navires.
Comme brièvement expliqué ci-dessus, nous
avons choisi de réadapter le texte pour qu’il ne
contienne qu’un minimum de discours directet soit
plus rapide à raconter. En effet, ayant retenu les situations initiales, finales et éléments-clés des récits,
nous avons pu retranscrire chaque histoire pour
que celles-ci prennent environ 2 min 30 à raconter.
Parmi les similitudes, nous relèverons la présence
d’un personnage principal (la princesse et la Maman Pirate), de trois personnages secondaires (les
trois loups et les trois pirates) et d’éléments émotionnels. Les histoires soumises ainsi que les images se
trouvent en annexe.
Situation expérimentale
Nous avons mis en place un dispositif expérimental organisé en deux phases. Dans un premier

Fig.3.Schéma du récit «Les trésors de Maman Pirate» (figure adaptée de Madkissi & Boisclair, 2006)
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temps, une histoire était racontée de manière orale àl
’enfant (pré-enregistrement), sans l’apport d’images
d’illustration. À la fin du récit, nous demandions à
l’enfant la tâche suivante: «Maintenant que tu as entendu l’histoire, je vais te demander de me réexpliquer tout ce que tu sais de cette histoire en essayant
de te souvenir sans l’aide d’images». Dans une seconde phase, qui se déroulait quelques heures plus
tard, nous réitérions l’expérience de faire entendre à
l’enfant un récit oralement, sans images à l’appui. À
la fin du récit, nous lui distribuions cinq images clés
de l’histoire. Celles-ci étaient déposées de manière
non-structurée devant lui. Etant retournées, l’enfant
pouvait ainsi lui-même les découvrir. Nous lui demandions alors la tâche suivante: «Maintenant que
tu as entendu l’histoire, je vais te donner 5 images.
À toi de les remettre dans l’ordre du récit et de me
réexpliquer tout ce que tu sais de cette histoire».
Dans chaque phase, nous avons choisi de demander
aux enfants de reproduire eux-mêmes le récit. Par
la suite, l’expérimentateur interrogeait le participant
pour développer ce qu’il avait compris de l’histoire.
Afin de faciliter le rappel de récit des enfants, l’expérimentateur a posé des questions orientées aux enfants quand ils ne parlaient plus ou ressentaient de la
gêne. Ceci avait pour but de comprendre réellement
ce que l’enfant avait compris de l’histoire (et peutêtre n’osait pas dire) et de mettre les enfants suffisamment en confiance pour qu’ils puissent parler
oralement.
Les enfants ont été soumis indifféremment
aux deux tâches. Nous avons choisi de modifier
l’ordre de passage des deux situations (rappel de récit avec ou sans images) pour éviter les biais. Les enfants étaient reçus individuellement durant toute
la tâche: ils’agissait d’une salle calme, située dans le
même bâtiment que la garderie; l’enfant s’asseyait sur
une chaise en face de l’expérimentateur. Tous deux
étaient attablés. De plus, pour que l’histoire soit toujours la même, le récit a été préenregistré afin que
tous les enfants soient confrontés à la même situation. Les enfants l’entendaient depuis un lecteur CD.
Pour la récolte de données, nous avons choisi d’en-

registrer les propos des enfants lorsqu’ils racontaient
l’histoire avec l’aide d’un programme d’enregistrement. La séance durait en moyenne entre 4 et 7 minutes. Chaque situation représente donc une piste
audio, que nous avons retranscrite. L’enregistrement
se faisait grâce à un micro, posé en face de l’enfant,
relié au téléphone portable de l’expérimentateur.
Durant chaque rencontre individuelle, lorsque l’enfant écoutait l’histoire, l’expérimentateur prenait des
notes dans un journal de terrain.
Grille d’analyse et nature des données
La compréhension de l’histoire par l’enfant a
été évaluée à l’aide d’indices causaux classés selon
différents niveaux d’organisation du rappel du récit:
Niveau 0: catégorie basique. L’enfant n’a rappelé aucun élément du récit ou il rapporte des éléments hors contexte. On retrouve dans cette catégorie des protocoles qui présentent des holophrases,
c’est-à-dire des mots qui signifient une expression
plus complexe ou des combinaisons de deux mots.
Niveau 1: catégorie des personnages. L’enfant
évoque minimum un personnage de l’histoire (pas
encore en action).
Niveau 2: catégorie des actions isolées. L’enfant parvient à décrire minimum une action pertinente de l’histoire, sans pour autant que le récit ait
une structure.
Niveau 3: catégorie de la coordination. C’est
le début de la structuration du récit. L’enfant identifie le problème, des épisodes structurés et une fin.
Niveau 4: catégorie de la temporalité. Il y a
l’apparition de liens successifs. L’enfant marque la
succession des épisodes dans le temps en faisant des
liens dans leur discours, sans donner d’explication,
ni de causalité entre les parties du récit.
Niveau 5: catégorie de l’explication. Il y a l’apparition de liens de causalité entre les évènements.
L’enfant cherche à relier les différentes parties en expliquant pourquoi, en faisant des liens, ceci dans un
but de cohérence.
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Niveau 6: catégorie de la double causalité.
L’enfant parvient à dégager un lien entre les épisodes
et le problème. Il construit un thème commun qui
englobe tous les éléments du récit. Il arrive à créer
une explication d’une explication, à se mettre dans
la peau des différents personnages pour comprendre
leurs actions.
Pour ce qui concerne notre adaptation de la
grille, les points suivants sont à retenir: a) dans le
niveau 0, Madkissi et Boisclair (2004) classent les
enfants qui parviennent à nommer des éléments
présents sur la page de couverture. Comme nous
n’avons pas raconté le récit avec l’aide d’images, nous
n’avons pas pris en compte cette caractéristique. De
cette manière, comme cette catégorie était nommée
initialement «dénomination d’objets présents sur la
page de couverture», nous avons préféré la qualifier
de niveau «basique» afin que celle-ci soit plus englobant. En effet, à la différence de Makdissi et Boisclair (2004), ce niveau regroupe les sujets n’ayant pas
évoqué d’éléments du récit; b) dans les premiers niveaux, les auteurs utilisent les images du livre pour
faire parler les enfants de l’histoire entendue. Dans
notre cas, les images n’interviennent qu’après le récit; c) les chercheurs ont scindé le niveau 1 en deux
parties (A et B) selon la quantité d’informations (et
donc de personnages) que l’enfant donnait. Nous
avons ici préféré regrouper les deux parties afin de
simplifier l’analyse. Il en va de même pour les niveaux 2, 3, 4, 5 et 6.
Concernant la nature des données récoltées,
nous avons créé, pour chaque sujet, un double tableau comportant nombre et genre d’éléments évoqués intentionnellement ou après les questions de
l’expérimentateur. De ce fait, nous avons comparé
les rappels de récits des enfants dans les deux situations. Par la suite, nous l e s avons classés dans un
niveau de la grille d’analyse selon les caractéristiques
énoncées plus haut. Nous avons également repéré les
aspects émotionnels émanant des rappels de récit.
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Présentation et analyse desrésultats
Un premier élément à considérer concerne
les questions de l’expérimentateur. Durant la phase
de rappel de récit, et après avoir demandé à l’enfant de raconter à son tour l’histoire, l’expérimentateur est parfois intervenu. C ette phase de questions, n’étant pas prévue initialement d’un point de
vue méthodologique, nous a semblé indispensable
par la suite lors que nous étions en face de l’enfant.
L’enfant avait parfois besoin d’être rassuré sur les éléments qu’il énonçait ou d’être guidé afin de pouvoir
assurer son rappel. Devant le micro et devant un expérimentateur peu connu, certains enfants étaient
trop timides pour commencer eux-mêmes à parler. De ce fait, même si nos questions survenaient
naturellement au fur et à mesure du rappel de récit, nous avons tenté de les distinguer. Pour ce faire,
nous avons analysé quels étaient les objectifs. Nous
en avons vu trois différents permettant de pousser
l’enfant dans son explication: questions ayant pour
but de faire avancer la réflexion enreprenant des éléments énoncés par l’enfant; questions visant à aider
l’enfant à se souvenir d’un élément précis; questions
pour préciser ce que l’enfant a réellement compris.
Un deuxième élément concerne l’ordre et le
placement de simages. Tous les enfants ont placés
leurs images linéairement sur la table devant eux,
sauf deux participants (de 4 et 5 ans). Sur les six enfants ayant ordré leurs illustrations linéairement,
seul un enfant (de 5 ans) a placé les images dans le
sens contraire de la lecture, soit de droite à gauche.
Au sujet de l’ordre des images, seul un participant
(de 6 ans) a su retrouver le placement exact. Parmi les autres participants, trois enfants ont réussi à
placer la situation initiale et la fin, mais ont inversé
les épisodes intermédiaires. Pour les quatre derniers
enfants, l’ordre choisi était soit aléatoire (les images
étaient placées en mosaïques sur la table), soit l’ordre
était linéaire mais erroné.
Dans cette partie de l’article, nous reprendrons tour à tour les trois hypothèses posées et nous
essaieront de leur apporter des éléments der éponse.
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Nous nous pencherons donc tout d’abord sur notre
principal élément d’analyse, c’est-à-dire la grille
d’analyse du rappel de récit. Nous traiterons ensuite
de la question de la structuration et nous nous intéresserons aux inférences présentes dans les résultats.
Suite aux transcriptions, nous avons attribué
à chaque rappel de récit un niveau de compréhension selon la grille d’analyse de Madkissi et Boisclair
(2004), légèrement modifiée. Ces attributions ont
été effectuées selon les critères établis. Nous avons
donc pu mettre en place un diagramme comparatif
regroupant tous les sujets selon leur âge et le niveau
atteint dans chaque situation. La première rencontre
est signalée par un contour en gras.
Globalement, les résultats compris entre le
ème
2 et le 4ème niveau sont évolutivement saillants. En
effet, plus le sujet est âgé, plus son niveau de compréhension de l’histoire semble être élevé. Les enfants de 4 ans participant à l’étude oscillent entre le
2ème et le 3ème niveau, tandis que dès l’âge de 5 ans, les
enfants confirment leur niveau 3 et vont même atteindre le 4ème. À noter que le résultat maximal est

détenu par un sujet de 6 ans dont les rappels de récit sont de niveau 4. Nous pourrions nous demander si l’ordre de passage a influencé les résultats obtenus par les enfants. En effet, nous avons passé les
situations dans un ordre différent selon les enfants
afin d’éviter un maximum de biais. Si nous analysons à présent l’influence entre le premier passage
et le deuxième, nous remarquerons que, sur huit enfants, la moitié a un résultat similaire dans les deux
situations, deux semblent être avantagés dans le premier passage, et pour les deux derniers c’est l’inverse. L’ordre de passage ne semble donc pas être un
critère influent. Enfin, ce qui retient notre intérêt
est de savoir si les enfants parviennent à un meilleur rappel de récit dans la situation 2, soit, avec le
support d’images. Selon la grille d’évaluation mise
en place, dans la moitié des cas, les deux situations
donnent le même résultat (Enfants N, B, L, S). Pour
trois autres p ar t icip ants (Enfants I, M, A), le rappel oral semble plus facile. Enfin pour le dernier enfant, le support d’images lui permettrait une meilleure compréhension du récit (Enfant X).

Fig. 4.Diagramme comparatif des résultats selon les niveaux atteints dans chaque situation
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Pour traiter de la structuration, nous avons
considéré les niveaux de compréhension du récit atteints par les enfants dans chaque situation. C e n’est
qu’à partir de 5 ans que la structuration semble arriver chez l’enfant. En effet, lorsque l’enfant atteint le
3ème niveau, il utilise des connecteurs comme «puis»
juxtaposant ainsi les différents éléments d’une histoire. De plus, dès 5 ans, un enfant serait capable
d’un rappel de récit de niveau 4, ce qui signifie une
structuration encore plus complexe. Elle inclut dès
lors une temporalité. Encore une fois, la structuration semble évoluer avec l’âge.
Pour traiter des inférences, nous avons a n a l y s é quels éléments sont rappelés par l’enfant dans
chacune des situations. Comme les enfants ne rap-

pelaient parfois qu’une partie des éléments, nous
avons attribué les scores suivants pour analyser
leur discours:
0 l’enfant n’a rien rappelé des éléments;
0.5 l’enfant n’a rappelé qu’une partie des éléments;
1 l’enfant a rappelé la totalité des éléments.
À noter que, lorsque les enfants énonçaient
les trois loups ou les trois pirates de manière indifférenciée, nous avons considéré l’énonciation
comme totale (1).
Le tableau ci-dessous permet d’avoir une vue
d’ensemble des deux situations:

Rappel de récit–situation 1 (sans support d’images)
Participants
Enfant N(4)
Enfant I(4)
Enfant M(5)
Enfant B(5)
Enfant X(5)
Enfant A(6)
Enfant L(6)
Enfant S(6)

Rappel situation
initiale /but

Rappel d’épisodes

Rappel situation
finale

Nombre de personnages
évoqués

0
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0
0
0
0,5
1
0,5

0
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
0,5

Rappel de récit–situation 2 (avec le support de 5 images)
Participants
Enfant N(4)
Enfant I(4)
Enfant M(5)
Enfant B(5)
Enfant X(5)
Enfant A(6)
Enfant L(6)
Enfant S(6)

Rappel situation
initiale / but

Rappel d’épisodes

Rappel situation
finale

Nombre de personnages
évoqués

1
1
0
1
1
1
1
1

0
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0

1
1
0
0
1
0,5
1
1

1
1
1
1
1
0,5
1
1

Tab.2.Double tableau récapitulatif des éléments rappelés par les enfants
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Nous remarquons en premier lieu que le but
et la situation initiale sont presque systématiquement évoqués. Il en va de même pour les personnages rappelés très facilement dans chaque situation. La situation finale, par ailleurs, semble moins
saillante dans les discours des enfants. De plus, la
présence d’images (situation 2) semble parfois de
compliquer le rappel quand ils’agit de structuration.
A contrario, le support visuel pourrait aider les enfants à énoncer les épisodes au milieu du récit. En effet, les résultats dans cette section sont plus marqués
lorsque ceux-ci ont à disposition des images. La
présence d’inférences causales e ttemporelles dans
le discours des enfants semble améliorer leur rappel de récit, devenant ainsi plus précis et complexe.
Concernant les inférences émotionnelles, il est intéressant de noter que, durant l’expérience, les enfants
reprenaient fréquemment le discours direct énoncé
par le personnage de l’histoire. Selon les résumés de
rappel de récit des enfants, nous remarquons également que les participants rappellent majoritairement l’aspect émotionnel émanant du récit entendu.
Sur un total de 16 discours analysés, 11 contenaient
des émotions en provenance de l’histoire. De plus,
cette présence émotionnelle semble encore plus présente chez les enfants plus jeunes (entre 4 et 5 ans).
En effet, chez les enfants de 6ans, seuls trois rappels
de récit contenaient des éléments émotionnels.
Suite aux différents résultats obtenus, il nous
semble donc difficile d’affirmer t o u t c o u r t que
le support d’images améliore le discours d’un enfant en âge préscolaire soumis à une tâche de rappel de récit. En effet, selon la grille d’analyse, le support d’images ne semble donc pas améliorer les résultats des participants. Au contraire, le support visuel les perturbe parfois dans leur rappel de récit,
notamment au niveau de la structuration. Cependant, lorsqu’il s’agit de rappeler des épisodes précis
de l’histoire, les images semblent bénéfiques chez
une majorité d’enfants: le support visuel permettrait
donc parfois d’enrichir le discours au niveau descriptif.

Discussion et conclusion
Nous pensons pouvoir confirmer les résultats de Boisclairetal(2004) p ar r app or t au f ait
qu e la compréhension d’un récit s’améliore avec
l’avancée en âge des enfants: entre 4 et 5a ns, 40
à 45% des enfants se situent au niveau 3; dès 5 ou 6
ans, un enfant est au niveau 3 voire au-dessus. Ces
données coïncident avec les résultats obtenus dans
notre étude en ce qui concerne la situation 1
(sans images). Pour les images, il est difficile d’affirmer une amélioration de la compréhension avec le
support visuel (hypothèse 1). En effet, le niveau du
rappel de récit ne semble pas s’améliorer avec l’aide
des images. Au contraire, la tendance est même à
de meilleurs résultats lorsque l’enfant doit se rappeler de l’histoire oralement. Ceci pourrait s’expliquer de la sorte: un jeune enfant, encore novice dans
ses capacités de structuration, se trouverait dépourvu devant la tâche de classement des images proposées dans la situation 2. Après avoir entendu l’histoire oralement, l’enfant s’est construit une représentation mentale de l’histoire. Le support visuel, intervenant dans un secondt emps, peut clarifier cette
première compréhension ou au contraire la complexifier. Comme la structuration est encore peu développée chez l’enfant d’âge préscolaire (Boisclair,
1982), le fait de devoir les remettre dans l’ordre et
de se plonger dans une forme de chronologie, les ferait perdre confiance et les embrouillerait. E n l i e n
av e c l’ i d é e d e Trabasso e t Nickels (1992), les
enfants jusqu’à 4 ou 5 ans semblent plutôt décrire
les faits que lier les éléments de manière causale. De
plus, l’intervention de l’adulte est une aide efficace
car les enfants vont pouvoir exprimer davantage de
faits que s’ils ne sont pas guidés. A titre d’exemple,
dans le rappel de récit d el’enfant A(6 ans), l’aide ciblée de l’expérimentateur permet de développer davantage son discours:
Enfant A– mmmh…eumc’est mm…leur maman il’s, il leur a dit que ils d’vaient partir les petits…les pirates…pi après, ils sont partis, pi après il
17

Francesco Arcidiacono, Amélie Rossé

y en a un qu’estr’venu, pi l’autre qu’estr’venu, pi après
le p’tit, il avait pas de très ormai sil avait un perroquet…sinon l’reste j’sais plus.
Expérimentateur–Qu’est-ce qu’il faisait avec
ce perroquet?
EnfantA –Avec le perroquet, ben…ils allaient
prendre les trésors, euhm…ils allaient prendre les
trésors comme ça il pouvait voler au-dessus des bateaux pour s’ils avaient des trésors.
Pour en revenir à la situation 2 dans laquelle
les enfants devaient raconter le récit à l’aide d’images,
nous remarquons que les enfants plus âgéss ont
généralement plus à l’aise avec la tâche de classement. Les plus jeunes enfants restaient principalement dans la description des images, les changeant
encore parfois de place au cours de l’expérience.
Ceci rejoint encore une fois les études de Trabasso
et Nickels (1992) et s’approche également des résultats d e Bermanet Slobin (1994). Pour ces derniers,
c’est aux alentours de 5 ans qu’un enfant développe
une structuration du récit. En effet, dans notre étude
a u s s i ce n’est qu’à partir de 5 ans que les enfants
atteignent le niveau 3 et donc font preuve de structuration. Les enfants plus jeunes, ne disposant pas
encore la capacité de structurer le récit qu’ils entendent, se trouvent dépourvus lorsqu’ils sont amenés à classer les images dans un ordre précis. Dans
notre recherche, c’est effectivement chez les enfants
les plus jeunes que nous avons pu observer un malaise lors du classement chronologique des images,
les disposant aléatoirement sur la table (en mosaïque par exemple).C ’est le cas de l’enfant M de
5ans à qui, après avoir raconté l’histoire et rappelé
les personnages une première fois sans se préoccuper du support visuel, l’expérimentateur demande
de rappeler une nouvelle fois les personnages en regardant les images:
Enfant M– Ben y a la fille, pi les garçons, pi le
spirates, pi les enfants. Expérimentateur–Et la fille
c’est qui? C’est la Maman?
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Enfant M– Oui
Expérimentateur – Et comme garçons ily a
qui? Si on veut compter combien il y a de personnages?
Enfant M–1,2,3,4,5…1,2!
Après avoir énoncé une première fois les
personnages, l’enfant s’embrouille en regardant
les images devant lui (les pirates, les enfants et les
garçons sont en fait les mêmes personnages). Ceci
semble montrer que certains jeunes enfants ne font
pas encore le lien entre l’histoire entendue oralement et les images disponibles. Ils reconnaissent des
situations et des personnages mais n’ont pas l’air de
parvenir à les lier à leur représentation mentale du
récit. Sur ce point, nous pourrons encore une fois
rejoindre Boisclair (1982) affirmant qu’avant l’âge de
5 ans, un enfant privilégie les rappels d’actions isolées. Cette idée semble s’accentuer lorsque l’enfant
se trouve devant une série d’images. Le support visuel semble donc changer la manière de raconter des
enfants, les incitant à la description et à diminuer
le nombre de liens. Ces observations-ci permettent
de donner des pistes de réponse aux hypothèses 2
et 3 de notre problématique. Même si les quelques
éléments observés dans cette étude permettent de
se faire une idée générale du rôle des images dans
le récit oral chez l’enfant en âge préscolaire, il serait
nécessaire de poursuivre les investigations dans une
telle direction.
Parmi les limites de ce travail, comme le mentionne très bien Boisclair (1982), «il est difficile
de parler de compréhension de histoires[…] tout
dépend de la nature de la reconstitution exigée»
(p.148). Les résultats trouvés dépendent donc du
degré d’exposition des enfants aux histoires.
En perspective, les résultats de cette recherche
nous permettent de faire un lien avec d’autres thématiques proches, telles que la mise en place de
fiches de lecture en classe, l’utilisation d’images pour
améliorer la compréhension d’un exercice de maths
ou p our donner une consigne spécifique. Des in-
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vestigations orientées à ce genre de sujets pourront
sans doute ouvrir des pistes utiles aux enseignants et
aux chercheurs en sciences de l’éducation. De plus,
comme les par ticipants semblent avoir particulièrement apprécié participer à l’expérience, il pour-

rait y avoir des éléments à exploiter dans le développement de futures compétences chez les enfants,
dans le domaine de la lecture, de l’oralité, voire de l a
p é d agog i e sp é ci a lis é e d ans le c ad re de difficultés scolaires.
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Annexes: matériel utilisé
La princesse et les trois loups
1. Il était une fois, trois loups,t rois frères qui
discutaient dans la forêt. Ils avaient faim et se demandaient ce qu’ils pourraient bien trouver à manger. L’un d’entre eux propose de manger un sandwich. Un autre répond: «J’ai une autre idée:on pourrait manger une princesse».«Ooooh oui,u n e princesse, on veut une princesse»! Les trois loups affamés, se mirent alors à réfléchir à un plan pour capturer la princesse Clémentine.
2. Un peu plus tard, non loin de là, dans le château, la princesse reçoit des visiteurs…bien étranges! La
première visite est celle d’une vieille femme. Une vieille femme mal habillée. Elle demande à la princesse de venir voir son petit-fils très malade. La princesse refuse et lui conseille d’amener plutôt son garçon chez le médecin s’il est malade. La grand-mère s’en va rapidement sans rien dire.
3. La deuxième visite est celle d’un chasseur tout bossu.
Il lui demande de venir avec lui chasser un ours qui terroriserait apparemment toute la population villageoise. La princesse,
trouvant que ce chasseur de très très grandes dents, lui conseille
plutôt de demander de l’aide à ses gardes car elle n’est pas une
bonne chasseuse d’ours. Fâché que la princesse ne veuille pas
l’accompagner, le chasseur sort du château en grommelant.
4. Enfin, la troisième visite qui arrive dans le château
de la princesse est une paysanne avec une étrange coiffure.
Elle porte une perruque de paille qui laisse voir des oreilles
pointues. À son tour, la paysanne demande à la princesse de
la suivre car son mari aurait été blessé par un méchant loup
.La princesse, triste de voir cette pauvre dame, lui promet de
venir lui rendre visite à la tombée de la nuit. Dans la forêt, la
princesse retrouve sans peine la cabane de la paysanne, il lui
suffit de suivre les brins de paille. Mais qu’est-ce que découvre
la princesse dans la cabane? Trois gros méchants loups affamés prêts à la dévorer tout cru. La princesse n’a vraiment pas
peur. Devant les trois loups, elle leur dit que manger les petites filles, ce n’est vraiment pas bien et qu’ils n’ont pas intérêt à lui faire du mal, sinon ses gardes qui la protègent les captureront. Mais la princesse comprend bien que les loups ont
faim. Elle leur donne donc un énorme sandwich à se partager
entre les trois. Les loups sont ravis et promettent ainsi de ne
plus jamais s’en prendre à Clémentine la princesse, qui devient
alors une amie.
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Les trésors de Maman Pirate
1. Il était une fois, une femme intrépide et rusée qui vivait sur une île déserte. On l’appelle: Maman Pirate. Elle a trois garçons. Les deux frères
aînés adorent la bagarre et le son des canons. Le plus
jeune pour sa part, n’aime que les chansons. On l’appelle, le Moussaillon. Un jour, Maman pirate réunit
ses enfants et leur dit qu’il est temps pour eux de devenir de vrais pirates. Pour ce faire, chacun de ses fils
doit partir à l’abordage et lui ramener un vrai trésor
de pirate.
2. Les deux premiers garçons bondissent sur leur navire en promettant à leur Maman de lui ramener de magnifiques trésors. Même s’il avait peur de partir en mer tout
seul, le troisième frère, le plus jeune, fut obligé lui aussi de
monter dans un petit bateau et de fairec omme ses frères:
partir à la recherche de trésor pour leur mère. Quelques
jours plus tard, le premier garçon est de retour sur l’île, les
bras chargés d’or et d’argent. Le deuxième fils rentre à s o n
tour au port. Son bateau est rempli d’émeraude et de rubis.
Maman pirate applaudit ses 2 garçons en leur disant qu’ils
sont de vrais pirates. Peu de temps après, le Moussaillon
arrive. Son bateau est vide. Ni rubis, ni pièces d’or, il n’y a
rien à son bord. Maman pirate demande au Moussaillon
où est son trésor? C’est alors que le petit pirate soulève son
chapeau. Un perroquet s’en échappe. Maman pirate n’en
croit pas ses yeux. Ce n’est pas le trésor qu’elle attendait…
pas du tout.
3. Arrivés sur l’île, le perroquet se met à chanter:
«doudoulou,kirili,kirilou…».Jamais maman pirate n’a entendu un chant si doux. Maman pirate est séduite par l’oiseau du moussaillon et elle reconnaît que le trésor qu’il
a ramené est un vrai trésor. Le moussaillon a réussi, il est
donc un vrai pirate, comme ses frères aînés.
4. Depuis cej our, sur l’île, on parle de trois célèbres
pirates: le Moussaillon et ses deux grands frères qui partent
s isouvent à l’assaut des mers. À chaque retour au port, ils
débarquent de merveilleux trésors. On dit même que c’est
grâce à leur perroquet, dont le chant si doux, ensorcèle les
équipages des navires attaqués, qu’ils arrivent à débusquer
de si beaux trésors.
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Испричати причу са сликама или без њих:
једно истраживање са децом предшколског узраста
Резиме: Овај рад бави се истраживањем наративних способности деце предшколског
узраста са циљем да се види да ли они приче које слушају боље памте ако су речи праћене
сликама. Уочавамо да је оцењивање дечјег разумевања прича повезано са разним аспектима. Најпре, главну улогу имају когнитивне и језичке вештине детета које су повезане са
временом. Као што је Пијаже истакао, разумевање прича захтева, пре свега, да је дете већ
усвојило посебну врсту временске шеме која му омогућава да систематски реконструише
редослед догађаја уназад (Piaget, 1946). И заиста, у конструисању времена дете пролази кроз
разне фазе које га воде ка оперативном нивоу. Овај процес омогућава детету да истовремено координира неколико временских компоненти (Montangero & Maurice-Naville, 1994), као и
да разуме значај времена у самој причи.
У овом раду посебно нас занима вештина разумевања прича код деце предшколског узраста како бисмо боље разумели њихову способност да се сете приче сходно својим језичким
вештинама и разумевању, a без постојања писаног текста. Занима нас да проценимо како
деца организују тај приповедачки задатак и доносе закључке. Заправо, како су претходна
истраживања показала, изгледа да је уочавање узрока било кључни елемент у структурисању приче. Они су ти који омогућавају успостављање веза између различитих делова нарације и кохерентних менталних представа и који олакшавају подсећање на причу. Други
аспект којим намеравамо да се бавимо јесте улога слике у приповедању: наш посебан циљ
је, заправо, да се боље разуме улога илустрација у разумевању испричаног текста код деце
предшколског узраста. Како бисмо постигли овај циљ, осмислили смо експеримент током
којег су две сличне приче биле представљене учесницима. Истраживање спроведено у школи
у региону Јура (Швајцарска) обухватило је осморо деце предшколског узраста (пет девојчица и три дечака узраста од четири до шест година). Тражили смо од деце да саслушају
приче и да их потом објасне на различите начине. Посебно, у првој фази смо још неснимљену
причу испричали деци без икаквих пропратних илустрација. На крају приче питали смо
свако дете да објасни шта је разумело о причи, покушавајући да их подстакнемо да се сете
основних елемената приче. У другој фази смо деци поделили пет рамова у које је требало
убацити пет слика – кључних елемената приче, и то по реду у којем су били у самој причи.
Анализирали смо дечја постигнућа примењујући индексе за различите нивое организације приче. Основни ниво односи се на ситуацију у којој дете нема елемената који га
подсећају на причу нити их повезује са елементима из контекста. Наредни ниво обухвата
2 Haute école pédagogique HEP-BEJUNE
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једноставно класирање ликова (без радњи), изоловане радње, класификацију начина изражавања повезаности, времена, објашњења и двоструке узрочности. Наше истраживање
показује да се разумевање прича побољшава са узрастом деце, као и да визуелна помоћ игра
значајну улогу у разјашњавању и повезивању онога што се разумело.
Резултати овог истраживања упућују нас на то да у будућности направимо истраживање које би се односило на могућност стварања листова за читање са сликама у учионици, а чији би циљ био да побољшају разумевање вежбања у разним предметима (у усменом
или писменом изражавању, али и у математици, на пример). Даља истраживања у овом
правцу могла би да се укажу на корисна усмерења у настави и истраживањима у области
образовних наука. Штавише, делови ове студије могли би лако бити употребљени у развијању дечјих вештина читања и приповедања, као и у области специјалне педагогије и
рада са децом која имају тешкоће у учењу.
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Подстицање критичког мишљења
код ученика: ставови и активности
наставника
Резиме: У раду су анализирани резултати добијени испитивањем наставника о
њиховим ставовима према подстицању критичког мишљења код ученика и о мери у којој
предузимају активности усмерене на подстицање критичког мишљења у настави. Испитивање ставова и активности наставника део је обимнијег истраживања о подстицању
стваралаштва, иницијативе и сарадње у настави. Наставници основних школа у Србији
(Н=1441) испитани су упитником затвореног типа, састављеним за потребе овог истраживања. Постављен је циљ да се утврде структура и заступљеност ставова које наставници изражавају према подстицању критичког мишљења код ученика и активности усмерених на подстицање критичког мишљења које предузимају у настави, као и да се испитају
односи између ставова и активности. Проверавана је могућност предвиђања активности
наставника усмерених на подстицање критичког мишљења на основу њихових ставова.
Према добијеним налазима, наставнички ставови могу се описати помоћу пет фактора,
а активности усмерене на подстицање критичког мишљења су груписане у три фактора.
Потврђено је да постоје значајне везе између ставова и активности наставника. Поједине
активности наставника могу се предвидети на основу њихових ставова, а најзначајнији
предиктор свих испитиваних активности усмерених на подстицање критичког мишљења
у настави јесте спремност на подстицање независног мишљења, ученичких питања и дискусије на часу.
Кључне речи: подстицање критичког мишљења, ставови наставника, активности
наставника, основна школа.
12

1 smirkov@ipi.ac.rs
2 Чланак представља резултат рада на пројектима „Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до
нових улога и идентитета у друштву“ (179034) и „Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије“ (III 47008), које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011–2014).
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Увод
У савременом образовању све више пажње
посвећује се подстицању критичког мишљења
код ученика. Развој критичког мишљења повезује се са вишим нивоима стицања знања – са
разумевањем, повезивањем, применом и вредновањем. Следећим аргументима указује се на
значај критичког мишљења за живот у савременом друштву (Antić Janković i sar., 2007). Због
обиља информација којима смо окружени, све је
значаjније изграђивање критичког односа према информацијама, односно селекција и вредновање исправности и коректности информација и поузданости извора. Активан, критички
однос ученика према ономе што уче подразумева издвајање важног од неважног, повезивање и
уопштавање. Ученици треба да науче да активно трагају за информацијама и да вреднују информацију с обзиром на специфичне циљеве
због којих им је потребна, да препознају исте информације у различитим модалитетима, да разликују емоционалне и вредносне претпоставке,
да препознају предрасуде и културне специфичности. Осим тога, потребно је да буду оспособљени да се одупру манипулацијама и да доносе рационалне одлуке о томе у шта ће веровати и шта ће чинити (Ennis, 1996).
Критичко мишљење дефинише се на различите начине (Pešić, 2003; 2008; 2011), при чему
се као дефинишуће одлике истичу: нужна логичка заснованост, евалуативност и метакогнитивни увид у ток и резултате мишљења. У дефиницијама се често наводе и стално преиспитивање,
процењивање и вредновање (евалуативност),
осетљивост на контекст, освешћеност (или метакогнитивност), при чему се акценат ставља
на њихово истовремено присуство и садејство.
Критичко мишљење доводи се у везу са више
облика мишљења – апстрактност, хеуристичко
мишљење, комплексност, освешћеност и вољност и дисциплинованост. Вештине које се повезују са критичким мишљењем су: анализа, ин26

терпретација, објашњавање, закључивање, саморегулација и евалуација (Facione, 2010). Осим
различитих способности и вештина, са критичким мишљењем доводе се у везу и некогнитивне димензије. Социјално-емоционално-мотивациона димензија обухвата појединачне ставове,
вредности и обрасце. С критичким мишљењем
доводе се у везу следеће особине: систематичност, аналитичност, преиспитивање, просуђивање, поузданост у резоновању, отвореност и
тражење истине (Facione, 2010). У ситуацијама у
којима се ангажује критичко мишљење испољавају се: радозналост, истрајност, инвентивност,
храброст, толерисање различитих мишљења, отпорност на прерано доношење закључака и решења, отвореност ума, спремност на сарадњу.
Кад је реч о вредностима, критичко мишљење се
повезује са активизмом, са социјалном одговорношћу и са демократском вредносном оријентацијом. Примењује се у различитим подручјима –
у обради информација, решавању проблема, доношењу одлука, усвајању и конструкцији знања
– а опште претпоставке критичког мишљења су
(Antić Janković i sar., 2007):
1) уочавање и разумевање релација,
2) разликовање природе сазнајних категорија,
3) извођење и заснивање судова,
4) аргументовање (које обухвата доказивање и оповргавање), односно логички поступак
којим се утврђује истинитост или неистинитост
неког става.
Подстицање критичког мишљења у настави заснива се на општим претпоставкама ефикасне наставе, које подразумевају интелектуално активирање ученика, односно подстицање
њихове мисаоне активности. С обзиром на то да
се критичко мишљење развија кроз интеракцију
са другим ученицима, често се наглашава значај групног рада за развој критичког мишљења.
Разноврсност групе и интеракција међу ученицима утичу на развој критичког мишљења тако
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што подстичу отвореност и флексибилност у решавању проблема и разумевању (Mazer, Hunt &
Kuznekoff, 2007; Nelson Laird, 2005; Scambar &
Mahoney, 2006).
У овом раду полази се од схватања према
којем су у критичко мишљење укључене вештине логичког расуђивања, засноване на општим
стандардима и процедурама формалне и неформалне логике, као што су: анализа и интерпретација информација, извођење логички исправних и прихватљивих закључака и процењивање
аргумената (Ennis, 1996). У васпитно-образовном контексту значајне су и некогнитивне компоненте критичког мишљења: интелектуалне
вредности, ставови и навике (Pešić, 2008). Критичко мишљење разматра се у контексту решавања проблема и доводи се у везу са стваралачким мишљењем (Mirkov i Pešić, 2012).
Метод
Циљ испитивања и
истраживачка питања
Спроведено је обимније истраживање о
подстицању стваралаштва, иницијативе и сарадње код ученика основне школе. Испитани
су наставници основних школа путем упитника, састављеног за потребе овог истраживања.
Постављен је циљ да се утврде структура и заступљеност ставова које наставници изражавају према подстицању критичког мишљења код
ученика и активности наставника усмерених на
подстицање критичког мишљења, као и да се испитају односи између наставничких ставова и
активности које предузимају у настави. Постављена су следећа истраживачка питања:
1) На који начин се групишу ставови наставника према подстицању критичког
мишљења код ученика, у којој мери су заступљени и у каквим су међусобним односима;

2) Како се групишу активности наставника усмерене на подстицање критичког мишљења
у настави, у којој мери су заступљене и у каквим
су међусобним односима;
3) Да ли постоје разлике у заступљености
наставничких ставова и активности које предузимају у настави у односу на пол наставника, године старости и дужину радног стажа наставника;
4) У каквим су односима наставнички ставови са активностима наставника усмереним на
подстицање критичког мишљења у настави и да
ли се активности које наставници предузимају
могу предвидети на основу њихових ставова о
подстицању критичког мишљења?
Узорак
Узорком је обухваћен 1441 наставник из
четрдесет основних школа у Србији. Узорак
школа је национално репрезентативан, при чему
су школе случајно изабране. Посебно се водило
рачуна да школе буду равномерно распоређене
у односу на регион и тип насеља, односно да ли
су лоциране у сеоским или градским насељима.
Подаци о заступљености школа на основу ова
два критеријума дати су у Прилогу 1.
У испитаном узорку је заступљено 75,7%
жена и 21,7% мушкараца. Полна дистрибуција
узорка није неочекивана с обзиром на то да је
познато да у професији учитеља и наставника
доминирају особе женског пола. У Прилогу 2 је
приказана структура узорка према полу наставника.
Структура узорка према нивоу образовања наставника такође је очекивана. Већина
испитаних наставника (73,6%) има завршен факултет, док је вишу школу завршило 20,3% наставника. Специјализацију, мастер или магистратуру има 5,9%, док докторат имају два испитивана наставника (0,1%).
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Просечна старост испитиваних наставника је 44,2 године, док испитивани наставници
раде у просеку 17,4 година у просвети. У узорку је обухваћено 56,8% наставника предметне
наставе, а 43,2% узорка чине наставници разредне наставе.
Инструмент
Примењен је упитник за наставнике састављен за потребе обимнијег истраживања о подстицању стваралаштва, иницијативе и сарадње
код ученика основне школе. Питања у упитнику
су затвореног типа и наставници су на питања
одговарали изношењем тврдњи на петостепеној
скали процене. За потребе овог рада анализирано је четрдесет осам тврдњи. Прва група варијабли се односила на ставове наставника о подстицању критичког мишљења код ученика. Ставови
наставника мерени су тврдњама на које су наставници одговарали слагањем на скали од један
до пет (1 – уопште се не слажем; 2 – углавном се
не слажем; 3 – нити се слажем нити се не слажем; 4 – углавном се слажем; 5 – у потпуности
се слажем). Друга група варијабли се односила
на активности наставника које су усмерене на
подстицање критичког мишљења у настави. У
овом делу упитника наставницима су понуђене
тврдње којима се процењивала временска учесталост примењиваних активности, тако што су
заокруживали бројеве који означавају: 1 – никад; 2 – веома ретко; 3 – повремено; 4 – често;
5 – готово увек. На два питања која се односе на
примену истраживачког рада и групног рада понуђена је скала која гласи: 1 – никад; 2 – једном у
току школске године; 3 – три, четири пута у току
школске године; 4 – једном месечно; 5 – једном
недељно.
У оквиру упитника прикупљени су и подаци о полу наставника, нивоу образовања, годинама старости, дужини радног стажа и стручном профилу наставника.
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Добијени подаци анализирани су путем
различитих метода: факторске анализе, анализе
варијансе, корелације (Пирсонов коефицијент)
и регресионе анализе.
Резултати и дискусија
Структура и заступљеност ставова
наставника о подстицању критичког
мишљења код ученика
Факторским анализама извршеним методом главних компонената на скупу од двадесет и осам индикатора наставничких ставова
о подстицању критичког мишљења код ученика добијено је пет фактора којима је објашњено
42,64% варијансе. Ставови наставника о подстицању критичког мишљења код ученика груписани су у следеће факторе:
1) Тражење послушности, негативни ставови према подстицању иницијативе ученика у
доношењу одлука, анализирању проблема и постављању питања (неспремност на увођење
промена у настави);
2) Негативни ставови према групном раду
ученика у настави;
3) Негативни ставови према дискусији
на часу, постављању питања, изражавању
мишљења и формулисању проблема;
4) Спремност на подстицање независног
мишљења, постављања питања и дискусије на
часу;
5) Отвореност за критику и слободу
мишљења код ученика.
У Прилогу 3 су дате све ставке које су засићене добијеним факторима и коефицијенти
корелације ставке са фактором.
Подаци о заступљености сваког од наведених фактора који се односе на наставничке ставове на укупном узорку (скорови добијени на
факторима наставничких ставова на укупном
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узорку статистички су значајно различити од
просека, који износи 3, на нивоу ,001) и код
испитаника различитог пола приказани су на
Графикону 1. При анализи података уочено
је да су се наставници генерално негативно
изјаснили о тражењу послушности код ученика
(Став 1). Конкретно, они се не слажу са идејом
да је потребно од ученика тражити да раде како
им је речено. Такође, на нивоу просека, не слажу
се са тврдњама да деца у основној школи нису
довољно зрела да доносе одлуке које их се тичу и
да проблемима не могу да приђу из различитих
углова. Такође, наставници не сматрају да су
најбоље методе учења класично предавање
и учење из уџбеника и бележака са часа. Ова
група ставова, која се негативно односи према
подстицању иницијативе ученика у доношењу
одлука, анализирању проблема и постављању
питања, има укупну просечну вредност 2,47 на
скали од један до пет. Анализом ставова у односу
на пол наставника утврђено је да жене које раде

у настави у значајно мањој мери (F=5,12, p<,005)
изражавају негативне ставове о иницијативи
ученика и новим методама рада (AS=2,45) од
мушкараца истог занимања (AS=2,55).
Нижи скор добијен је на ставовима који
негативно оцењују групни рад (Став 2). Наставници не сматрају да групни рад ствара хаос у
одељењу, да ученици нису довољно зрели да
раде тимски и да више воле да раде самостално.
Наставници не деле мишљење да је тимски рад
погодан за ученике који тиме теже да прикрију
свој нерад. Укупно, ова група ставова има просечну вредност 2,33. У погледу оцене тимског
рада, разлике добијене између испитаника различитог пола нису статистички значајне.
Наставници такође ретко износе негативне ставове према дискусији на часу, постављању
питања и изражавању мишљења ученика (Став
3). Осим тога, не мисле да дискусије на часовима
стварају неред, да треба више обратити пажњу

Графикон 1. Просечне вредности заступљености наставничких ставова о подстицању критичког
мишљења код ученика – у укупном узорку и према полу.
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на стицање фактичког знања, а не на разумевање суштине. Укупно, просечна вредност на
овој групи ставова за цео узорак је 2,16. Када се
подаци анализирају према полу, мушкарци нешто чешће (F=8,19, p<,005) изражавају негативне
ставове о овим методама рада (AS=2,24) у односу на жене (AS=2,13).
У погледу подстицања независног
мишљења, постављања питања и дискусије на
часу (Став 4) наставници се у великој мери слажу да ученици „треба да мисле својом главом“,
да је битно одвојити време за питања и додатна
интересовања ученика и да је потребно да подстичу креативно мишљење ученика (AS=4,32 за
цео узорак). У погледу подстицања критичког
мишљења и дискусије на часу испитаници различитог пола се слажу у погледу значаја подстицања дискусије и аргументације код ученика
(нема статистички значајне разлике међу испитаницима различитог пола).
Наставници такође сматрају да је важно подстицати критички став и слободу
мишљења код ученика (став 5). Просечна вредност на целом узорку је 4,27. Испитаници мушког пола ређе наводе позитивне ставове о неопходности подстицања критичког мишљења код
ученика (AS=4,13) у односу на жене (AS=4,31),
које су склоније да чују критику на рачун свог
рада и да дају слободу ученицима да изразе своје
мишљење (F=20,56, p=,000).
Анализирани су ставови о подстицању
критичког мишљења у односу на године радног
стажа наставника. Статистичка значајност потврђена је за ставове који се односе на тражење
послушности, негативне ставове према подстицању иницијативе ученика у доношењу одлука, анализирању проблема и постављању питања (r=,112, p=.000) и за негативне ставове
према дискусији на часу, постављању питања,
изражавању мишљења и формулисању проблема (r=,119, p=,000). Ставови који показују отвореност за критику и слободу мишљења код уче30

ника негативно корелирају са годинама (r=-,115,
p=,000).
Корелације добијене између ставова према
подстицању критичког мишљења и година старости испитиваних наставника скоро су истог
интензитета као и претходно наведене. Дакле,
ставови који се односе на негативна мишљења
о подстицању иницијативе ученика у доношењу одлука, анализирању проблема и постављању
питања (r=,100, p=,000) и негативни ставови
према дискусији на часу, постављању питања,
изражавању мишљења и формулисању проблема
(r=.122, p=,000) израженији су код старијих наставника у односу на млађе. Ставови који показују отвореност за критику и слободу мишљења
код ученика такође негативно корелирају са годинама старости наставника (r=-,23, p=,000).
Дакле, када су питању године старости и године
стажа, уочава се иста правилност: старији наставници су склонији инсистирању на дисциплини, а не на ученичкој иницијативи, а, осим тога,
имају негативне ставове према подстицању критичког мишљења и аргументације код ученика,
за разлику од својих млађих колегеа. Старији
наставници са дужим радним искуством су ближи идеалној типској слици традиционалног наставника, који инсистира на класичним предавањима и „опробаним“ традиционалним методама. Са друге стране, млађи наставници су отворенији за критику која потиче од ученика.
Структура и заступљеност активности
наставника усмерених на подстицање
критичког мишљења у настави
На скупу од двадесет индикатора активности наставника усмерених на подстицање
критичког мишљења у настави добијена су три
следећа фактора, којима је објашњено 45,34% варијансе:
1) Подстицање продукције и разраде
идеја, анализирања и испробавања различитих
приступа у решавању проблема;
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2) Подстицање дискусије, постављања питања, извођења закључака, дефинисања и анализирања проблема, аргументовања става;
3) Иницијатива наставника у увођењу
иновација – спремност на увођење промена у настави (групни и истраживачки рад).
У Прилогу 4 приказан је садржај фактора на основу свих ставки које су засићене фактором и дате су корелације ставки са фактором.
На Графикону 2 приказана је заступљеност
појединих фактора који се односе на активности
наставника усмерене на подстицање критичког
мишљења на укупном узорку (скорови добијени на факторима активности на укупном узорку
статистички су значајно различити од просека,
који износи 3, на нивоу ,001) и у односу на пол
наставника. Просечна вредност за активности
које се односе на подстицање продукције и разраде идеја, анализирања и испробавања различитих приступа у решавању проблема (активност

1) за цео узорак је 4,06 на скали од један до пет.
Наставници су истицали да често у својој пракси подстичу ученичке идеје и креативност, усмеравају ученике да постављају сопствене циљеве
и планирају њихову реализацију систематично,
подстичу ученике да испитују различите могућности и да „експериментишу“, да решавају проблеме на различите начине, да осмишљавају и
стварају, да евалуирају свој рад, изнесу позитивне и негативне стране појава које анализирају. У погледу развијања сопствених идеја и начина на који се подстичу ученици да проналазе
нова и другачија решења постоји разлика између
мушкараца (AS=4,00) и жена (AS=4,07). Добијени резултати указују да су особе женског пола
које раде у просвети спремније да подстичу ученике да анализирају сопствене идеје и да проналазе различите начине решавања проблема
(F=5,35, p<,005).
Просечна вредност добијена за активности које се односе на подстицање дискусије, по-

Графикон 2. Просечне вредности заступљености активности наставника усмерених на подстицање
критичког мишљења у настави у укупном узорку и према полу.
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стављања питања, извођења закључака, дефинисања и анализирања проблема, аргументовања става (активност 2) за цео узорак наставника је 4,28, из чега се може закључити да наставници често подстичу критички однос према
градиву код ученика. Наставници тврде да често подстичу ученике да самостално дођу до решења, стављају фокус на процес анализе проблема и дефинисање, а не само на проналажење тачног решења, подстичу дискусије и аргументовања на часу. Поново, наставнице чешће наводе да користе ове методе у односу на наставнике (F=29,29, p=,000). Просечна вредност добијена на овим тврдњама је 4,13 за мушкарце, а 4,32
жене.
Када је у питању увођење конкретних иновативних наставних метода (активност 3), наставници истичу да их повремено примењују. У
поређењу са претходним групама тврдњи, наставници генерално изјављују да ређе уводе иновације као што су групни и истраживачки рад.
Просечна вредност добијена за укупан узорак
је 3,44. Кад је у питању разлика у односу на пол
наставника, показало се да жене у већој мери
(F=11,03, p=,001) примењују иновативне методе
у настави (за испитанике мушког пола AS=3,34,
а за жене AS=3,47).
Када се пореде активности наставника са
годинама рада у просвети, показало се да нема
статистичке значајности између година стажа
и праксе у настави. Године рада у просвети не
утичу на примену различитих метода у настави.
Што се тиче година старости, статистичка значајност постоји код активности које подстичу
дискусију и извођење закључака, дефинисање и
анализирање проблема (активност 1). Веза између година старости и ових активности је негативна (r=-,100, p=,000), што нам говори да су
млађи наставници склонији подстицању дискусије на часу, постављању питања и навођењу
ученика да изводе самостално закључке.
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Анализа је показала да су разлике између
наставника различитих година старости и радног стажа израженије у области ставова него у
домену активности на часу. На основу тога може
се претпоставити да млађи наставници, који
краће раде у просвети, изражавају позитивнији
однос према подстицању критичког мишљења
код ученика (у односу на своје старије и искусније колеге) више на нормативном нивоу уверења и мишљења, а мање у свакодневној пракси.
На основу тога могло би се закључити да се наставници млађи по годинама старости и по дужини радног стажа у просвети више разликују у односу на старије колеге према начину мишљења, а
не према начину рада.
Односи између наставничких ставова и
активности усмерених на подстицање
критичког мишљења и предвиђање
активности на основу ставова о
подстицању критичког мишљења
Испитиване су корелације између ставова
о подстицању критичког мишљења код ученика
које изражавају наставници и активности усмерених на подстицање критичког мишљења које
наставници предузимају у настави (Табела 1).
Кад је реч о ставовима, добијене су високе позитивне корелације између првог и другог фактора, између првог и трећег фактора, као и између
другог и трећег фактора наставничких ставова, а нешто ниже корелације добијене су између
четвртог и петог фактора. Кад су у питању активности наставника, високе позитивне корелације добијене су између првог и другог фактора, релативно високе позитивне корелације између првог и трећег фактора, а ниже позитивне
корелације између другог и трећег фактора активности наставника. На основу података о везама између наставничких ставова и активности које предузимају у настави приказаних у Табели 1, релативно високе позитивне корелације
добијене су између четвртог фактора ставова и
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првог фактора активности наставника, као и између четвртог фактора ставова и другог фактора
активности.
Да би се проверило могу ли се предвидети активности наставника усмерене на подстицање критичког мишљења у настави на основу
њихових ставова према подстицању критичког
мишљења код ученика, извршене су регресионе анализе на добијеним факторима (Mirkov i
Ćirović, 2013). Потврђено је да се активности наставника могу предвидети на основу њихових
ставова. У тексту који следи дати су најважнији
статистички показатељи, а у Прилогу 5 сумирани су основни налази који се односе на предикцију да би се на прегледнији начин приказали поједини фактори наставничких ставова који
представљају најважније предикторе одређених
активности наставника.
Први фактор активности наставника Подстицање продукције и разраде идеја, анализирања и испробавања различитих приступа у решавању проблема може се предвидети на основу пет фактора наставничких ставова (R²=,279),
који могу да објасне 28% варијансе овог фактора активности (F=109,451, p≤,001). Најјачи пре-

диктор је Спремност на подстицање независног мишљења, постављања питања и дискусије
на часу (Beta=,387, t=15,259, p≤,001). Јаки предиктори су и Отвореност за критику и слободу мишљења код ученика (Beta=,131, t=5,194,
p≤.001) и, у обрнутом смеру, Негативни ставови
према дискусији на часу, постављању питања,
изражавању мишљења и формулисању проблема
(Beta=-,098, t=-3,079, p=,002).
На основу карактеристичних индикатора у оквиру првог фактора, активности путем
којих наставници подстичу ученике да производе нове и необичне идеје, да их разрађују на
часу, да планирају и организују њихову реализацију, да испробавају и анализирају различите
могућности решавања проблема и „експериментишу“ – најбоље се могу предвидети на основу
позитивних ставова наставника према независном мишљењу ученика, чак и ако се оно супротставља мишљењу наставника; на основу спремности наставника да одвоје време на часу за питања и додатна интересовања ученика и да дозволе расправу на часу уколико постоје различита мишљења о ономе што се учи. Осим тога, наведене активности наставника могу се предви-

Табела 1. Корелације између добијених фактора ставова и активности наставника.

Ставови 1
Ставови 2
Ставови 3
Ставови 4

Ставови 1

Ставови 2

Ставови 3

Ставови 4

Ставови 5

Активности 1

Активности 2

Активности 3

1

,558**

,665**

-,311**

-,302**

-,263**

-,241**

-,276**

,530**

-,302**

-,279**

-,267**

-,227**

-,323**

-,340**

-,342**

-,305**

-,314**

-,254**

,375**

,490**

,421**

,282**

,322**

,320**

,167**

,622**

,478**

Ставови 5
Активности 1
Активности 2

,374**

Активности 3

1

Н=1431
* Напомена: Сви коефицијенти у Табели 1 су статистички значајни на нивоу 0,01.
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дети и на основу спремности наставника да чују
критику од ученика и да на основу тога исправе своје грешке; као и на основу придавања значаја слободи ученика да кажу шта мисле. Негативни предиктори описаних активности наставника су: негативни ставови наставника према
разговору са ученицима о томе како су схватили градиво; избегавање организовања дискусије
на часу и негативни ставови према ученицима који постављању питања и изражавају своје
мишљење на часу.
Други фактор активности наставника
Подстицање дискусије, постављања питања,
извођења закључака, дефинисања и анализирања
проблема, аргументовања става може се предвидети на основу пет фактора наставничких ставова (R²=,232), који могу да објасне 23,2% варијансе овог фактора активности (F=85,414, p≤,001).
Најјачи предиктор је Спремност на подстицање
независног мишљења, постављања питања и
дискусије на часу (Beta=,308, t=11,778, p≤,001).
Јаки предиктори су и Отвореност за критику и слободу мишљења код ученика (Beta=,153,
t=5,884, p≤,001) и, у обрнутом смеру, Негативни
ставови према дискусији на часу, постављању
питања, изражавању мишљења и формулисању
проблема (Beta=-,172, t=-5,226, p≤,001).
На основу индикатора у оквиру другог
фактора, активности наставника које се односе
на подстицање ученика да постављају питања,
изводе закључке и дискутују о проблемима, да
сами трагају за решењима постављених проблема, али и да сами анализирају и дефинишу проблеме, као и да у дискусији на часу аргументују
свој став, најбоље се могу предвидети: на основу позитивних ставова наставника према независном мишљењу ученика, чак и ако се оно супротставља мишљењу наставника; на основу
спремности наставника да одвоје време на часу
за питања и додатна интересовања ученика и
да дозволе расправу уколико постоје различита
мишљења о ономе што се учи. Описане актив34

ности наставника могу се предвидети и на основу спремности наставника да чују критику од
ученика и да на основу тога исправе своје грешке; као и на основу придавања значаја слободи
ученика да кажу шта мисле. Негативни предиктори наведених активности наставника су: негативни ставови наставника према разговору са
ученицима о томе како су схватили градиво; избегавање организовања дискусије на часу и негативни ставови према ученицима који постављању питања и изражавају своје мишљење на
часу.
Трећи фактор активности наставника
Иницијатива наставника у увођењу иновација –
спремност на увођење промена у настави може
се предвидети на основу пет фактора наставничких ставова (R²=,149) који могу да објасне 14,9%
варијансе овог фактора активности (F=49,868,
p≤,001). Најјачи предиктори су Спремност на
подстицање независног мишљења, постављања
питања и дискусије на часу (Beta=,179, t=6,502,
p≤,001) и, у обрнутом смеру, Негативни ставови према групном раду ученика у настави
(Beta=-,193, t=-6,268, p≤,001). Јак предиктор је и
Тражење послушности, негативни ставови према подстицању иницијативе ученика у доношењу одлука, анализирању проблема и постављању
питања (неспремност на увођење промена у настави) у обрнутом смеру (Beta=-,095, t=-2,743,
p=,006).
На основу индикатора у оквиру трећег
фактора, активности наставника у вези са
увођењем нових начина рада у настави и са иницирањем промена, чак и у случајевима кад изостане подршка од стране других колега, организовањем истраживачког и групног рада у настави, најбоље се могу предвидети на основу: позитивних ставова наставника према независном
мишљењу ученика, чак и ако се оно супротставља мишљењу наставника; спремности наставника да одвоје време на часу за питања и додатна интересовања ученика и да дозволе распра-
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ву уколико постоје различита мишљења о ономе што се учи. Негативни предиктори описаних
активности наставника су наставнички ставови
изражени тврдњама: „Групни рад ученика ствара хаос у одељењу“, „У основној школи ученици
нису довољно зрели да би могли да раде тимски“,
„Ученици основне школе више воле да раде самостално него у групи“, „У групном раду неуспешни ученици вешто прикривају свој нерад“ и
„Истраживачки рад је превише захтеван за децу
у основној школи“. Осим тога, негативни предиктори наведених активности наставника су
наставнички ставови којима они изражавају:
да траже од ученика „да раде ствари онако како
сам ја рекао, а не онако како они мисле да треба“;
да деца основношколског узраста нису довољно
зрела да учествују у доношењу одлука које их се
тичу; да највише воле оне ученике који седе и уче
оно што је задато; да ће ученици најбоље научити градиво ако се придржавају уџбеника и бележака са часа; да ученици основне школе нису у
стању да проблему приђу из различитих углова;
да је, упркос свим иновацијама у настави, класично предавање најбољи облик рада у основној
школи и да је „боље да наставник ради на опробан начин, него да ризикује са новинама“.
Добијени налази који се односе на предвиђање активности наставника на основу њихових ставова могу се сумирати на следећи начин
(као што је приказано у Прилогу 5). Најзначајнији предиктор за сва три фактора који се односе на активности усмерене на подстицање
критичког мишљења које наставници предузимају у настави су ставови наставника који
указују на Спремност на подстицање независног мишљења, постављања питања и дискусије на часу. За активности које су обухваћене факторима Подстицање продукције и разраде идеја, анализирања и испробавања различитих приступа у решавању проблема и Подстицање дискусије, постављања питања, извођења
закључака, дефинисања и анализирања проблема и аргументовања става значајне предикторе

представљају и фактори ставова Отвореност за
критику и слободу мишљења код ученика и Негативни ставови према дискусији на часу, постављању питања и изражавању мишљења (у обрнутом смеру). Кад су у питању активности наставника које указују на иницијативу за увођење
иновација, као што су групни и истраживачки
рад, важан је предиктор (али у обрнутом смеру)
Негативни ставови према групном раду ученика
у настави.
Закључак
При анализи ставова наставника у вези
са подстицањем критичког мишљења издвојено је пет фактора, на основу којих су вршене
даље анализе. На нормативном нивоу наставници су показали отвореност за подстицање критичког мишљења, питања и дискусије међу ученицима, као и спремност да прихвате критику
и мишљења ученика. Такође, наставници су изразили негативан став према тражењу послушности код ученика. Када се упореди ова група
ставова са полом испитиваних наставника, показује се да жене већи значај придају подстицању иницијативе, критичког става и слободи
мишљења ученика. Исто тако, оне ређе у односу на мушкарце износе негативне ставове према
дискусији на часу, постављању питања и изражавању мишљења ученика. Друга истраживања
отворености за критичко мишљење будућих наставника различитог пола (Genc, 2008) указују да
су жене склоније критичком мишљењу у односу
на мушкарце, који су пак више окренути аналитичком мишљењу. Ипак дебата о евентуалној јачој склоности жена према критичком мишљењу
није закључена (Friedel et al., 2008). Наставници
оба пола изражавају позитивно мишљење према групном и истраживачком раду. Анализом
односа године старости и године радног стажа
утврђено је да старији и искуснији наставници више инсистирају на послушности ученика,
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те имају негативније ставове према подстицању
иницијативе ученика и дискусији на часу. Са
друге стране, млађи наставници су спремнији да
чују критику на рачун свог рада.
Испитиване активности наставника којима се подстиче критичко мишљење описане су
путем три фактора. Наставници изјављују да
често подстичу дискусију, анализирање проблема и постављање питања, као и развијање идеја
и тражење различитих начина за решавање проблема. Осим тога, наставници ређе наводе да користе иновативне приступе, као што су истраживачки и групни рад, којима се подстиче критичко мишљење. Добијени резултати указују да
особе женског пола које раде у просвети више
примењују све активности које смо испитивали, а које позитивно утичу на развој критичког
мишљења код ученика.
Потребно је указати на неке од тешкоћа са
којима се сусрећемо при анализирању оваквих
питања. Прво, при оваквом начину испитивања
присутан је проблем који потиче од наставничке
самопроцене сопствених активности. Испитаници могу давати друштвено пожељне одговоре,
односно одговоре за које сматрају да истраживачи желе да чују и сматрају пожељним. Други
проблем односи се на питање колико су наставници критични у погледу свог рада. Други актери у образовном процесу, пре свега ученици,
а затим и родитељи, стручни сарадници и/или
истраживачи могу имати другачије мишљење и
другачије процењивати активности наставника. Трећи проблем односи се на могућност да
постоји значајна дискрепанција између онога
што наставници мисле да раде или желе да раде
и онога што у учионици заиста раде и постижу.
На основу анализе учесталости примене
наведених метода у односу на године старости,
закључено је да млађи наставници чешће наводе
своје ученике да дискутују на часу и постављају
питања. Млађи наставници се више разликују од
старијих према својим уверењима и мишљењи36

ма, а мање према активностима које практикују.
Млађим наставницима су прихватљивије иновације којима се подстиче критичко мишљење,
али је питање зашто их не примењују у пракси и
са којим се препрекама суочавају у реализацији
својих идеја. Са друге стране, овакви налази могли би бити подстицајни за професионално усавршавање наставника, ако се претпостави да су они
у већој мери отворени и мотивисани, али да су
у исто време у мањој мери оспособљени за примену активности које су биле предмет овог истраживања у самом наставном процесу. То отвара могућности за креирање програма и увођење
иновација у наставу које укључују претходно оспособљавање наставника за примену истих.
На тај закључак нас наводи и анализа предвиђања активности на основу ставова
о подстицању критичког мишљења. Најзначајнији предиктор за сва три фактора који описују
активности које за циљ имају развој критичког
мишљења ученика су ставови наставника који
показују њихову спремност на подстицање независног мишљења, ученичких питања и дискусије на часу. Наставници који подстичу продукцију и разраду идеја, као и они који мотивишу ученике да дискутују и постављају питања,
показују већу отвореност за критику и слободу
мишљења и имају позитивне ставове према дискусији на часу, постављању питања и изражавању мишљења ученика.
Друга фаза истраживања, која укључује
примену различитих метода, укључујући и посматрање часова, могла би омогућити добијање
другачијих увида и проверу тачности података
добијених путем упитника за наставнике. У будућим истраживањима било би корисно експериментално проверавати примену различитих
модела подстицања критичког мишљења у пракси (Vlahović, 2011). На основу тога могла би се
формулисати прецизнија упутства за усавршавање наставе у складу са условима у којима раде
наше школе.
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ПРИЛОЗИ
Прилог 1. Регионална заступљеност школа обухваћених узорком и
заступљеност средине у којој се школа налази.
Регион

Средина

Војводина

Београд

Централна Србија

Укупно

7
5
12

9
0
9

12
7
19

28
12
40

Урбана
Рурална
Укупно

Прилог 2. Структура узорка према полу наставника.
Мушко
Женско
Укупно

Пол наставника
Без одговора
Укупно

Фреквенције
312
1091
1403
38
1441

Проценат
21,7
75,7
97,4
2,6
100,0

Прилог 3. Ставови наставника о подстицању критичког мишљења
код ученика – садржај фактора.
Назив фактора

Ставке

Тражим да ученици ствари раде онако како сам ја рекао, а не онако
како они мисле да треба.
Деца основношколског узраста нису довољно зрела да учествују у
доношењу одлука које их се тичу.
Највише волим оне ученике који седе и уче оно што им задам.
Ученик ће најбоље да научи ако се придржава уџбеника и бележака са
часа.
У основној школи ученици нису у стању да проблем приђу из различитих
углова.
Упркос свим иновацијама у настави, класично предавање је најбољи
облик рада у основној школи.
Боље да наставник ради на опробан начин него да ризикује са новинама.
Групни рад ученика ствара хаос у одељењу.
2. ФАКТОР
Негативни ставови пре- У основној школи ученици нису довољно зрели да би могли да раде
ма групном раду ученика тимски.
Ученици више воле да раде самостално него у групи.
у настави
Групни рад је посебно користан за неуспешне ученике.
У групном раду неуспешни ученици вешто прикривају свој нерад.
Истраживачки рад је превише захтеван за децу у основној школи.
1. ФАКТОР
Тражење послушности,
негативни ставови према
подстицању иницијативе ученика и увођењу
промена у настави
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Корелација
ставке са
фактором
,725
,644
,641
,576
,535
,517
,371
,725
,714
,652
-,565
,545
,406
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3. ФАКТОР
Негативни ставови
према дискусији на часу,
постављању питања,
изражавању мишљења и
формулисању проблема

4. ФАКТОР
Спремност на подстицање независног
мишљења, постављања
питања и дискусије на
часу
5. ФАКТОР
Отвореност за критику
и слободу мишљења код
ученика

Немам времена да разговарам са ученицима о томе како су схватили
градиво.
Избегавам да организујем дискусију на часу, јер то ствара неред.
Ученицима постављам једноставна питања, јер им то више одговара него питања о којима треба да размишљају.
Не волим када ученици постављају питања, јер то омета рад на часу.
Ученици који често изражавају своје мишљење на часу и постављају
питања желе само да скрену пажњу на себе.
Циљ школе је стицање знања, а ученици ће већ сами схватити смисао.
Наставник је тај који поставља и дефинише проблеме, а учеников задатак је да нађе решење.
Углавном предајем, јер немам времена за друге начине рада.
Волим кад ученици мисле својом главом, чак и ако се тиме супротстављају мом мишљењу.
На сваком часу одвојим време за питања и додатна интересовања
ученика.
На додатној настави и секцијама важније ми је да ученици развију
креативно мишљење него да се припремају за победу на такмичењу.
Дозвољавам расправу на часу уколико постоје различита мишљења о
ономе што учимо.
Волим да чујем критику од ученика и трудим се да исправим оно у
чему грешим.
Битно ми је да се моји ученици осећају слободним да кажу шта мисле.
Кад обрађујем ново градиво, не дозвољавам ученицима да разговарају о
теми, јер морам да испредајем оно што треба да знају.

,624
,554
,553
,517
,479
,441
,413
,382
,764
,695
,680
,499
,839
,812
-,384

Прилог 4. Активности наставника усмерене на подстицање критичког мишљења у
настави – садржај фактора.
Назив фактора

Ставке

1. ФАКТОР
Подстицање продукције
и разраде идеја, анализирања и испробавања
различитих приступа у
решавању проблема

Подстичем ученике да разрађују своје идеје на часу.
Приликом решавања задатака подстичем ученике да понуде нове и
необичне идеје, без страха да ће им се неко смејати.
Кад ученици имају неку добру идеју, подстичем их да разраде план
организације и реализације.
Усмеравам ученике да постављају сопствене циљеве и планирају
њихово остваривање.
Подстичем ученике да испробавају различите могућности и „експериментишу“.
Подстичем ученике да дају што више различитих идеја за решавање
задатака на часу.
Подстичем ученике да на различите начине решавају проблеме, чак и
ако на том путу праве грешке.

Корелација
ставке са
фактором
,718
,692
,656
,652
,630
,592
,557
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Кад ученик наиђе на тешкоћу или препреку у раду, охрабрујем га да
самостално пронађе начине како да се са тим избори.
Када ученици заврше рад на неком проблему/задатку, подстичем их
да размишљају о добрим и лошим странама приступа који су применили.
Охрабрујем неуспешне ученике да постављају питања и износе идеје.
Подстичем ученике да нешто осмишљавају или стварају, а не само да
усвајају градиво.
Тражим од ученика да процене и образложе квалитет свог рада.
2. ФАКТОР
Подстицање дискусије,
постављања питања,
извођења закључака,
дефинисања и анализирања проблема, аргументовања става

Након читања новог текста или решавања задатка, подстичем ученике да постављају питања, изводе закључке и дискутују о проблем.
Чак и кад је ученицима лакше да им понудим решење проблема, чекам
да сами дођу до њега.
Од ученика не тражим само да дођу до решења већ их подстичем да
анализирају и дефинишу проблем.
Подстичем ученике да на часу дискутују и аргументују свој став.

3. ФАКТОР
Иницијатива наставника
у увођењу иновација –
групног и истраживачког рада

Смишљам нове начине рада у настави.
Иницирам промене, чак и када друге колеге нису спремне да ме подрже.
Организујем групни рад ученика у настави.
Организујем истраживачки рад ученика у вези са наставним садржајима (лабораторија, терен, текст, институти, архиви, галерије,
музеји, консултације).
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,512
,508
,482
,740
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Прилог 5. Фактори наставничких ставова као предиктори активности наставника.
СТАВОВИ наставника
према подстицању критичког мишљења
као ПРЕДИКТОРИ активности
Р. БР.
НАЗИВ ФАКТОРА
4. Спремност на подстицање независног мишљења,
постављања питања и дискусије на часу
Отвореност за критику и слободу мишљења код
5. ученика
Негативни ставови према дискусији на часу,
3. постављању питања и изражавању мишљења.
4.
2.
1.
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Спремност на подстицање независног мишљења,
постављања питања и дискусије на часу
Негативни ставови према групном раду ученика
у настави
Тражење послушности, негативни ставови према
подстицању иницијативе ученика у доношењу одлука, анализирању проблема и постављању питања

АКТИВНОСТИ наставника
усмерене на подстицање критичког мишљења
Р. БР.
НАЗИВ ФАКТОРА
1. Подстицање продукције и разраде идеја,
анализирања и испробавања различитих
приступа у решавању проблема
2. Подстицање дискусије, постављања питања,
извођења закључака, дефинисања и анализирања проблема и аргументовања става
3.

Иницијатива наставника у увођењу иновација – групног и истраживачког рада

Подстицање критичког мишљења код ученика: ставови и активности наставника

Summary
We have analysed results of interviewing teachers about their attitudes towards inciting critical thinking of students and in which extent they undertake activates directed to inciting critical
thinking in teaching. Studying attitudes and activities of teachers is a part of the greater research
about inciting creation, initiative and cooperation in teaching. Teachers from the primary schools
in Serbia (N=1441) have been interviewed by the interview of a closed type, composed for the needs
of this research. The aim was to determine structure and application of attitudes, which teachers
express towards inciting critical thinking applied in teaching, as well as examining relations between
attitudes and activities. We have checked possibilities of predicting activities of teachers directed to
inciting critical thinking based on their attitudes. According to given results, attitudes of teachers can
be described by five factors, and activities directed for inciting critical thinking are grouped, according
to three factors. It has been determined that there are significant connections between attitudes and
activities of teachers. Some activities of teachers can be predicted based on their attitudes, and the
most significant predictor of all activities directed to inciting critical thinking in teaching is readiness
for inciting independent thinking, students’ questions and class discussion.
Key words: inciting critical thinking, attitudes of teachers, activities of teachers, primary
school.
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Influence of interconnecting
knowledge in mathematics teaching on
development of mathemathical thinking
Summary. This paper is on the basic features of integration of knowledge in mathematics
teaching and contribution of this process to development of mathematical thinking of students. The
standpoint presented here is that it is of great importance for students in mathematics able, with help
of appropriate teaching content, to adopt a system of interconnected and conditioned mathematical
knowledge and concepts. The knowledge system students can form in the teaching of mathematics,
under certain conditions, if the selection of teaching contents allow its formation in the learning process represents more stable and logically consistent system of knowledge in comparison to any other
area of learning in the classroom. The basis of the connectivity of knowledge in mathematics, according to the basic assumptions of the theory of developmental teaching, is the discovery of the subject
of starting basic mathematical concepts in mathematics teaching, such as the relations among size,
number, number system, set and others. Practicing different cognitive activities of acquiring mathematical concepts and interconnecting knowledge in mathematics teaching contribute to the development of mathematical thinking in students.
Key words: mathematics teaching, interconnectedness of knowledge, activities of interconnecting knowledge, mathematical thinking.
Mathematics as a science is one of the most
developed and organized fields of science, while
mathematics in today’s conditions is further developing intensively. All of these are followed by a significant improvement of the scientific methodology
of studying in this area. Mathematical knowledge
and concepts, as a product of the process of mathematics education, become irreplaceable and indis1

1 aa_radovan@yahoo.com

42

pensable part of modern institutionalized education of every individual, regardless of the level and
type of education that an individual acquires. Direct
or indirect applying of mathematical knowledge is
spreading and deepening, and there is no area of
human life and work where the use of appropriate
mathematical knowledge, abilities and skills are not
required, to a greater or lesser extent. Yet another
significant fact is that, in addition to the applying
of mathematical knowledge and mathematical op-
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erations, applying of the methodology of mathematics and mathematical thinking and different forms
of learning in mathematics, as well as various mathematical procedures are typical for mathematics as
a science.
Connections and relationships that exist between different mathematical skills and concepts, as
well as between different areas of mathematics, are
by their logical basis something more significant,
deeper and more stable in comparison to the connections of concepts, laws, rules and other forms of
knowledge that exist within other scientific fields
and disciplines. Forms of knowledge in mathematical sciences are an integral part of a complete and
logically consistent system, stable structure, which
is more stable and logically consistent, in relation
to system of knowledge in any other field of science. Based on the above reasons, it can be concluded that the system of mathematical concepts, laws,
rules, axioms, theorems, mathematical operations,
mathematical formulas, equations, mathematical
procedures and other relevant forms of mathematical knowledge, is undoubtedly a role model, an ideal system of knowledge in science. Such a paradigmatic model of knowledge system is more complex
in comparison to any other scientific discipline, by
the process, organization and reorganization of the
fund of knowledge and different theoretical systems
and sub-systems of knowledge. Mathematical science and its system, in this sense, is the real core, the
foundation of all processes related to the formation
of a specific system of knowledge that takes place in
particular scientific fields and disciplines.
System of mathematical knowledge in teaching
Starting from the importance of mathematics education of every individual, within didactics
and methodology of mathematics, it is increasingly pointed at the necessity of setting up a stable
foundation in mathematics education, even in lower
grades of elementary school, which would serve as

a basis for successful mastery of mathematical content in higher grades of elementary school, in secondary school and beyond. In addition, the necessity of students to master mathematical approach
to objective reality and the basic elements of mathematical thinking in lower grades is emphasized.
Cvetković (1981: 69) writes about this: “The teaching of mathematics in primary school, especially in
lower grades, lays the foundations of more complete
mathematics education. It has to introduce students
to specific, mathematical approach to objects, phenomena and processes that enable them to successfully discover subject of mathematics. This approach
is new and unusual for students. In teaching, however, they must master it” (emphasis by R.A.). Focus of mathematics teaching is to discover the subject of mathematics, its underlying basis, and it is
the major objective of mathematics teaching, whose
implementation must be subordinated to the content of mathematics teaching. Realization of this objective is of the crucial importance for the creation,
expansion and deepening of the system of mathematical knowledge, development of a mathematical
approach to objective reality, and development of a
kind of mathematical view of objective reality.
Along with the establishment of the system of
mathematical knowledge and concepts, mathematical thinking is developed in students in the learning process, or through the contents of mathematics (Antonijević, 2000). Under certain conditions
related to the nature of mathematical knowledge
and concepts within the content of the course, it is
possible to achieve a two-way influence in the process of learning. This implies necessity of connection between learning and development of thinking
operations in teaching within the process of learning in mathematics. When these two developmental courses are allowed to be relatively independent
within the learning process, it is possible in practice
that mathematical knowledge and mathematical
thinking become two dimensions of a unique process of discovering the subject of mathematics.
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Based on these opinions, it can be concluded
that one of the key objectives of teaching mathematics should be a just establishment of the system of
mathematical knowledge and concepts in students. It
is believed that this knowledge system appears to be
a stable basis for the attainment of knowledge in the
areas that are directly related to mathematics, based
on the development of the entire system of knowledge and concepts that would enable better understanding and adoption of new scientific knowledge
by students in the learning process. Development of
such a system of knowledge would be accomplished
as part of a single process, and through the course of
development of mathematical thinking of students
in classroom, although an attitude on mutual influence and interpenetration of knowledge and thinking is not clearly defined, nor has it explained some
of the mechanisms of this kind of influence in mathematics teaching.
Good and Brophy wrote that the American
National Council of Mathematics Teachers had issued the instruction for the teaching of mathematics
in 1988, which stressed the importance of teaching
students to understand and apply high level mathematical knowledge. In this instruction, the main
emphasis is placed on developing students’ mathematical power, which refers to their ability to explore, intuitively conclude, think logically, and to effectively use different mathematical models for solving specific, non-routine problems (Good & Brophy,
1991: 456). The term “development of mathematical power” is based on the fact that mathematics is
something more than ordered set of concepts and
skills that students need to be taught. According to
these authors, mathematics includes research methods and reasoning, communication tools and concepts of logical connections. Based on these reasons,
the development of the mathematical power of each
individual needs to include development of mathematical thinking’s abilities.

44

Traditional approach of development
of mathematical concepts in teaching
Content analysis of textbooks of mathematics in the lower grades, as well as teaching methods
in mathematics, shows obvious presence of the traditional empiricist frame of concept acquisition and
development of thinking operations in mathematics. This is easily demonstrated by the example of
adoption of the concept of “number”, one of the fundamental concepts in mathematics, which is crucial
to a student’s deeper and more comprehensive understanding of the subject of mathematics as a science. The adoption and development of this concept in mathematics teaching in lower grades is important for successful mastering of the other basic
mathematical concepts.
In mathematics teaching based on traditional empiricist conception of knowledge attainment,
process of adoption of the concept of “number” is
supported by activities of the observation of different types of physically separated objects, as well as
the observation of a group of physical objects, in
certain ways. In such an organized cognitive process, the emphasis is placed on the activities of direct observation and perception of external sensory-obvious properties of these objects. In this kind
of activities students are directed to identify their
separateness, one from another. Thus, the mathematics textbook for first grade shows images of different objects or animals, and students are asked
to nominate how many of these objects or animals
they see through the illustrations in the book. And
with the continued use of various auxiliary objects
such as cubes, spheres, sticks, etc., it is practically
proved to students that, for example, the number
“1” means the same as “one cube”, “one ball” or “one
stick”. Writing about the basic characteristics of the
process of adopting the concept of number in mathematics teaching based on empiricist conception of
concepts, Davydov (1972: 152) points out that this
scheme introduces a number to a student by following external characteristics: “By comparing quali-
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ty of many different objects, a student finds something general in them while indicating separateness of cases, how the objects differ from one another, including some of their space and time limitations. This is an individual case and each case contains such a singularity, distinctiveness, which is external and can be perceived’’. The concept of “number one” is formed when this external sensory-evident property is accepted besides a group of other
properties that individual items have. All other external characteristics of the observed objects are ignored and discarded, while a characteristic physical
separateness of the observed individual cases is retained. Cvetković (1981: 73) points out that in the
process of adopting the concept of “number 1” as
the number “1” is “fixed and abstracted individuality as common external property of different individual objects or sets that contain any, but always a single object. In this way, the common external properties of the observed objects are taken as the important properties, and are kept within the content of
the formed concepts.
In the initial teaching of mathematics, as it is
presented in theoretical conceptions of concept attainment in teaching, also presented in the methodology of teaching mathematics, there is the presence
of traditional empiricist orientation of concept attainment and development of thinking in the classroom. Cvetković (1981: 74) emphasizes that teaching methodology as a result of epistemological-logical theory on which it is based, is not explored and
does not reveal the origin and formation of the content of concept of “number”, and its internal underlying basis. For these reasons, students in the process of learning are not provided with the formation
of appropriate actions that will enable them to discover the object of the concept of “number” itself.
Retention of students at this level of introduction
to the properties of numbers in initial teaching of
mathematics doesn’t enable students to adequately
start accessing a proper start of accession the world
of mathematics, by learning about the essence of
mathematical objects.

In current practice of the realization of mathematics certain shortcomings in the curriculum,
textbooks and process of teaching mathematics itself can be identified in teaching. These shortcomings are related to the nature of the content of mathematics teaching in the lower grades, their role and
the possibility of using them to attain the key mathematical concepts. Prvanović (1970: 36) sees these
failures, that are manifested in the cognitive processes in mathematics teaching, as failures with major consequences for the development of the mathematical knowledge and the development of mathematical thinking in students. He characterizes
these failures in a way that it is easier to take adolescent mathematically if he has never had contact
with math, than if they learned mathematics in traditionally conceived programmes, so in this case a
large number of children remain eternally “invalid”
for mathematics, and only in certain cases the exiled ability is returned. He also believes that “disability” for mathematics is a consequence of the nature
of the content of teaching in traditionally oriented
teaching and that the only “cure” in this situation is
its radical reform, and reform of teaching contents.
The so-called cognitivistic and constructivist orientation within developmental psychology,
co-founded by Piaget, says that the problems which
are the subject of discussion and study within this
theoretical orientation are logical and mathematical
structures in individual systems, operations specific to these structures, ways of their formation and
development, as well as the possibility to influence
their emergence and development at certain developmental ages. One of the most important debates
on polygons of various scientific opinions and arguments in this area relates to the problem of the nature of these structures themselves. In this regard,
according to the accepted starting point, certain understanding of the possibilities for the systematic
influence of teaching on the development of logical and mathematical structures in students is developed and they are related to the age of students
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at which the influence on the development of these
structures is possible.
Piaget (1983) points out that one of the important conclusions that he took out of his studies in
psychology of intelligence is that logical-mathematical structures are not something children innately
know, but bit by bit, these structures are being constructed through development. At Piaget, logicalmathematical structures are functional systems of
multiple interconnected and mutually conditioned
logical-mathematical operations, which is one of the
fundamental properties of reversibility, the ability to
run in both directions.
Mathematics teaching as an integral process
of development of mathematical concepts and
mathematical thinking
Davydov points out (1986; 1996) that the system of numbers in students is based on structure of
mathematical concepts, which is the basis of a system of their mathematical concepts and operations.
The concept “number” is associated with many concepts that precede it, but it is particularly associated
with the “set”, “equivalence” and “scope” concepts.
In this way, according to Davydov, the number in
general construction of modern mathematical concepts does not appear as the starting and basic concept, although there are certain views (Shevchenko),
according to which the concept of number is root
mathematical concept in the true sense of the word,
based on the premise that it can not be directly defined using other terms. Davydov believes that some
important concepts such as ‘’set’’, ‘’size’’, ‘’scope’’ and
‘’group’’, leading to a number and independently
of it, and the properties of the systems of numbers
themselves may be disclosed on the basis of other
common mathematics concepts.
Within years of research under guidance of
Davydov and Elkonin (1966), the basis of the experimental mathematics teaching is made by
 concept of a real number. Unlike mathematics curricu46

lum in traditional education, it has provided such
introductory section, in which students especially
studied genetic basis of subsequent generating of all
aspects of the real number, especially when studying the concept of “size”. Such an approach to the
contents of experimental programme of the subject
of mathematics determines the following system of
its basic teaching objectives, especially designed for
the use in lower grades: (1) introducing students
to the sphere of relations between size and formation of abstract mathematical concept of size; (2)
students’ discovery of the relations of divisibility of
size as general property of number and forming an
abstract concept of number with them and understanding of the basic connections among its components; (3) gradual introduction of students in the
area of special different types of numbers (natural,
negative numbers and fractions) and forming the
concepts of these numbers in them; (4) discovering
a kind of univalent structure of mathematical operations by students and forming, within them, understanding of the interaction of elements of the basic
arithmetic operations (Davydov, 1986: 180).
One of the implicit mathematical objectives,
according to Cvetković (1981), is to enable students
to see the world from a mathematical point of view,
and at the same time, this objective of mathematics teaching is also an important condition for their
basic, general orientation to the mathematical reality, which represents itself an element of connecting mathematical knowledge and concepts, considering the fact that it is a general orientation to
the mathematical reality. According to Cvetković
(1981), adopting a proper mathematical concepts
which by nature of their interconnections and relationships allow students to create logically consistent system of knowledge in this area, has a key role
in formation of the system of mathematical knowledge. On the other hand, there is the emphasis on
the relationship of dependency between development of mathematical concepts and development of
mathematical thinking, a requirement which would
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be necessary to establish through the content of the
mathematics teaching.
Analyzing a kind of discrepancy between social and professionally established educational objectives and development of mathematical sciences,
on the one hand, and teaching methodology solutions of teaching process and outcomes of educational process in the form of success that is achieved
in classroom, on the other hand, Cvetković (1981:
70) emphasizes that there is a marked delay, and
sometimes contradiction between contents of certain concepts in teaching and the content of these
concepts in science, and that there is an unsatisfactory achievement in domain of understanding, adoption and applying of mathematical concepts, inadequate teaching influence on development of intellectual abilities of students, which is particularly reflected on the level and potential for development of
mathematical thinking. This indisputable fact specifically refers to the mathematical concepts that are
adopted in mathematics teaching in initial grades of
primary school, which is based on adopting empiricist knowledge and concepts in this field. Recognizing the fundamental process of teaching based on
traditional empirist conception of concept and development of thinking in classroom, and the need
to overcome existing shortcomings in the teaching
of mathematics, Cvetković (1981: 71) points out the
following: “It is necessary to change the contents
and methods of teaching in order to create conditions for development of theoretical scientific thinking in students from beginning of schooling. Only
then is it possible to establish the necessary balance
between modern state and trends of science and scientific thinking and success that in this respect is expected in the classroom”. Furthermore, he believes
that the realization of these objectives is a very difficult and complex objective, which assumes specialized and systematic theoretical and experimental
research. The purpose of this research would consist of its contribution to constitution of curricula in
mathematics, as a kind of new basis, which would
include selection of contents of mathematics teach-

ing, which would allow systematic influence on the
formation of mathematical knowledge system and
the development of mathematical thinking in students.
Considering the current situation in the
teaching of mathematics, when it comes to the use
of different teaching methods, Prvanović points
out that the existing mathematics teaching mainly represents exhibiting, pointing and dialogic methods. Despite the fact that a primary school does not
build axiomatic mathematical structure, according
to Prvanović (1970: 62), mathematics education of
students can be realized “by the combination of various methods, which allows each student to independently build mathematical structures, and therefore mental structures”, and he adds that this can be
accomplished by using the method of problems and
methods of problem situations, in the following manner: (1) “placing” students in situations that allow
them to own speculative activity, observe and select
what is mathematical; (2) guiding students through
math by different situations, so that they “see” that
“many things can be called by the same name”; and
(3) progressive training to structure situations (1970:
62-63). In this case, the problem-solving tasks in
mathematics, in which dialogic methods and methods of problem situations are highlighted, are seen
as means of active learning of concepts in mathematics and, also according to Prvanović, means of
influencing the construction of mathematical and
mental structures in students. It is pointed out that
the basis of connecting knowledge is, above all, independent thinking activity of students focused on
specific mathematical content.
According to Prvanović, bases of development of a system of mathematical concepts in students is just development of thinking type in mathematics teaching, which he referred to as mathematical thinking. Explaining the importance of the
development and function of mathematical thinking among students, he points out the following: “In
the shortest and most concise way, we can say that
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mathematical thinking constructs mathematical concepts, operates mathematical concepts and discovers
mathematical relationships and dependencies among
mathematical (and non-mathematical) concepts, that
is, it reveals the mathematical truths (facts)” (1970:
14). According to him, one of the most important
objectives of mathematics teaching is to enable students to think mathematically and to “know” that
it is the properties of contemporary mathematical
thinking, that allow them entering the contemporary
mathematics (1970: 14).The realization of this objective in the mathematics teaching makes it possible
to connect mathematical knowledge and concepts
in students, in terms of creating a system of logically related knowledge and concepts in the field of
mathematics. This author also emphasizes the need
that the mathematics teaching should enable mastery of the subject of modern mathematics. In teaching of mathematics, this can be enabled by achieving systematic influence in order to precipitate development of the bases of mathematical thinking in
students.

Conclusion
Knowledge system which may be formed in
students in mathematics teaching, if the selection of
teaching contents allow its formation in the learning process, is more stable and logically consistent system of knowledge in comparison to any other area of learning in classroom. The essential basis of internal homogeneity of this type of knowledge and concepts in students is made by the nature
and basic properties of the interconnectedness and
interdependence of knowledge and concepts within mathematical sciences. In this regard, it is necessary to overcome the key shortcomings of the modern mathematics teaching, especially deficiencies related to the nature of teaching contents and the nature of knowledge and concepts that are selected.
It is necessary, through the selection of appropriate contents of mathematics teaching, to enable students through the process of learning in classroom
to reveal the nature of the content of mathematics
as a science, adopting the right scientific and mathematical concepts, and at the same time developing
mathematical thinking and mathematical view of
the world.
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Утицај повезаности знања у настави математике
на развој математичког мишљења
Резиме: У овом раду разматрају се основне карактеристике повезаности знања у настави математике и њихова повезаност са развојем математичког мишљења код ученика. Везе и односи који постоје између различитих математичких знања и појмова, као и
између различитих области математике, представљају по својој логичкој основи нешто
значајно више, дубље и постојаније у односу на повезаност појмова, закона, правила и других облика знања, који постоје у оквиру других научних области и научних дисциплина. Облици знања у математичкој науци саставни су део целовитог и логички доследног система
(постојане структуре) који је стабилнији и логички доследнији у односу на систем знања у
било којој другој области науке. На основу наведених разлога може се закључити да систем
математичких појмова – закона, правила, аксиома, теорема, математичких операција,
математичких формула, једначина, математичких поступака и других релевантних облика математичких знања – представља несумњиво узорни модел, односно идеал система
знања у науци. Таквом једном парадигматском моделу система знања теже све посебне научне дисциплине, у процесу конституисања, организовања и реорганизовања фонда знања и
различитих теоријских система и подсистема знања. У вези са формирањем специфичног
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система знања, математичка наука и њен систем, у том смислу, представљају прави ослонац, темељ свих процеса који се одвијају у појединим научним областима и дисциплинама.
Заступљено је становиште да је од изузетног значаја да ученицима у настави математике, помоћу адекватних садржаја наставе, буде омогућено да усвајају систем међусобно
повезаних и условљених математичких знања и појмова. Систем знања који се под одређеним условима може код ученика формирати у настави математике, уколико се избором
садржаја наставе омогући његово формирање у наставном процесу, представља стабилнији и логички доследнији систем знања у односу на било коју другу област сазнавања у настави. Основу процеса повезивања знања у настави математике, према основним поставкама теорије развијајуће наставе, представља откривање у настави математике саме
предметне основне исходишних математичких појмова, као што су однос између величина,
број, систем бројева, скуп и други. Суштинску основу унутрашње хомогености ове врсте
знања и појмова у сазнању ученика треба да чини природа и основна својства међусобне
повезаности и условљености знања и појмова у оквиру математичке науке. У том смислу, неопходно је превазићи кључне недостатке савремене наставе математике, поготову
недостатке који се односе на природу садржаја наставе и природу знања и појмова који су
изабрани. Неопходно је путем избора адекватних садржаја наставе омогућити ученицима
да у процесу сазнавања у настави открију саму природу предметног садржаја математике
као науке, усвајајући праве научне математичке појмове и у исто време развијајући математичко мишљење и математички поглед на свет.
Упоредо са формирањем система математичких знања и појмова развија се и математичко мишљење код ученика у наставном процесу, односно путем садржаја наставе
математике, под одређеним условима који се односе на природу математичких знања и
појмова у оквиру садржаја наставе, могуће је остварити двосмерни утицај у процесу сазнавања. То подразумева да се у процесу сазнавања у настави математике повежу усвајање
знања и развој мисаоних операција. Када се у наставном процесу омогући да та два развојна
тока иду упоредо и у односу међузависности, тада је практично омогућено да математичко знање и математичко мишљење представљају две димензије јединственог процеса
откривања предмета математике.
На основу наведених ставова може се закључити да један од кључних задатака
наставе математике треба да буде формирање система математичких знања и појмова
код ученика. Сматра се да би овај систем знања чинио стабилну основу усвајања знања у
областима које су са математиком непосредно повезане, основу развоја укупног система
знања и појмова, која би ученицима омогућила боље разумевање и усвајање нових научних
знања у наставном процесу. Упоредо са развијањем једног оваквог система знања остваривао би се, као саставни део јединственог процеса, и ток развоја математичког мишљења
ученика у настави.
Кључне речи: настава математике, повезаност знања, активности повезивања
знања, научно-теоријска математичка знања.
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Разумевање налога у уџбеницима
за стране језике
Резиме: У настави страних језика разумевање уџбеничких налога захтева посебну
пажњу јер се проблем може јавити не само у тумачењу имплицитних порука већ и при схватању експлицитно наведених исказа. У емпиријском истраживању, методом тестирања,
испитано је у којој мери ученици разумеју налоге у основношколским уџбеницима за пет
страних језика: енглески, француски, италијански, немачки и шпански. Резултати показују да је, осим у настави енглеског језика као првог страног, схватање налога незадовољавајуће, а да се тешкоће у разумевању јављају због непримерености налога језичким компетенцијама ученика и због непажљивог читања и тумачења. У раду су наведени могући
разлози слабог разумевања, на основу којих су дате опште смернице за третман налога при
изради или адаптацији уџбеничких комплета, као и током процеса наставе и учења.
Кључне речи: учење, настава страних језика, уџбеник, налози, разумевање налога.

Увод1
Налози су искази којима се ученицима саопштава какве операције треба да обаве или које
циљеве треба да постигну и тиме битно утичу на
ток и резултате учења (Raynal et Rieunier, 1997:
90). Као што јасна упутства могу у знатној мери
да допринесу успешној изради задатака, тако и
неразумљиви искази могу да отежају или осујете
њихово обављање. Стога је формулисање налога
важан аспект наставног процеса, а у изради уџбеника чини суштину дидактизације уврштених
садржаја. Са становишта ученика, читање уџбе1 jovicamikic92@gmail.com

ничких налога је сложена операција, јер захтева
да се схвате експлицитно наведени подаци и да
се протумаче имплицирани елементи како би се
створила представа о очекиваној делатности.
Уџбеничке налоге начелно треба уобличавати тако да не збуњују ученике и да њихово
разумевање не отежава израду вежбе (Gerardet
et Roegiers, 2003: 274). Међутим, док у уџбеницима писаним на матерњем језику тешкоће изазива тумачење нејасних налога, у уџбеницима за
стране језике проблем се може јавити и у схватању једноставних и исправно уобличених исказа. То ствара потребу да се разумевање налога
континуирано проверава и потпомаже како би
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се избегло насумично решавање задатака. Разумевање налога тиче се, дакле, економичности
наставног процеса и његове контроле од стране наставника; с друге стране, непосредно је повезано са осамостаљивањем ученика и развојем
способности учења. Упркос неспорном значају, у
настави и учењу страних језика разумевање налога је неиспитана област, у којој су претпоставке распрострањеније од поузданих података.
Функција и структура уџбеничких налога
Значај налога објашњава се функцијом уџбеника као жанра књиге: уџбеник треба да изграђује и одржава ученикове компетенције, а то
се остварује, пре свега, налозима, односно задацима, вежбањима, акцијама и истраживањима (Plut, 2007: 15). Постојање налога представља
један од општих стандарда квалитета уџбеника,
што значи да, осим излагања садржаја, морају да
постоје питања, налози и задаци чија је основна
функција да подстакну процес учења (Ivić i sar.,
2008: 108).
Да бисмо отклонили терминолошке недоумице и одредили предмет истраживања, налоге у уџбенику за страни језик размотрићемо у
склопу наставне активности. За ту компоненту
користе се различити називи (вежбање, активност, задатак), али је битно то што она има одређени циљ и задатак и што је усмерена на формирање знања, умења и навика (Raičević, 2011:
115). Таквим одређењем обухвата се широк опсег сврсисходних поступака, а истовремено се
искључују радње чија непосредна намена није
учење језика (Littlejohn, 1998: 198–199). Мада
наставне активности могу да поприме различите форме, у њиховој структури уочавају се устаљени делови: а) налог је исказ којим се ученици директно или индиректно подстичу на конкретну операцију у учењу страног језика; б) у
моделу или примеру извршена је операција коју
ученици накнадно обављају самостално; в) пред52

ложак је звучни, писани или илустративни елемент у вези са којим се даје налог, али на којем се
не интервенише; г) корпус је компонента на којој
се обавља операција из налога (Bim, 1981: 15–16;
Končarević, 2002: 99; Cordier-Gauthier, 1999: 314;
Mikić, 2014: 57). Из наведеног произлази да је налог суштински важна компонента наставне активности, али да га не треба анализирати у истој
равни са задацима, вежбањима или питањима.
У формулацији налога постоји низ карактеристика лексичке, синтаксичке и стилске
природе, условљених посебном улогом у реализацији наставе страног језика (Vučo, 2003: 106;
Mikić, 2014: 57–58). Очекиване операције исказују глаголи, устаљено написани у заповедном
начину. Употреба одређеног лица императива указује на степен формалности у обраћању
ученицима: 2. лице множине има званични карактер, али није увек извесно да ли се аутор обраћа појединцима у формалном регистру, да ли
упућује налог свим ученицима истовремено или
предвиђа израду вежбе по паровима или групама; 2. лице једнине може да буде подстицајно
због утиска да је налог упућен појединцу; још непосреднији контакт са ученицима може се остварити употребом 1. лица множине, заступљеним углавном у уопштеним налозима. Глагол
се понекад даје у инфинитиву, али његово коришћење није распрострањено у уџбеницима за
све језике и за све нивое учења.
Уз глаголе се прилажу додатне одредбе, у многим случајевима неопходне за разумевање налога. У њима се може навести коришћени предложак, увежбавани језички садржај, комуникативна ситуација, социјални облик рада.
Подстицај на активност у виду питања наизглед
није налог у правом смислу, али ученици на основу контекста могу да схвате имплицитну инструкцију: Одговорите на питања. Питања у
налогу треба разликовати од питања у корпусу
вежбања, али се та разлика не може увек поуздано утврдити (Cordier-Gauthier, 1999: 319). У уџ-
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беницима се јављају и сложени налози: више одредби уз један глагол, више глагола који упућују
на различите активности, комбинација реченичних модалитета. У појединим активностима
формални налог није исказан, али на очекивану операцију може да укаже назив рубрике или
језичког елемента, уводна реченица, пиктограм,
приложени модел или корпус вежбања.
С обзиром на значај и сложеност налога,
посебну пажњу захтева питање њиховог правилног разумевања. Декодирање је операција
која се обавља на три нивоа: схватање денотативног значења поруке, разумевање циља и процена поступака неопходних за обављање задатка (Beaucourt, према: Cuq et Gruca, 2003: 131–
132). Погрешно схватање најчешће је узроковано нејасном формулацијом, али разлог може да
буде и непознавање графичких кодова или непажљиво читање (Verdelhan-Bourgade, 2002: 47;
Meirieu, 1987: 90–91). Такође, сматра се да наставник страног језика има посредничку улогу између аутора уџбеника као даваоца налога и ученика као реализатора активности (Blin,
2009). Наведена ауторка је етнографским истраживањем утврдила да наставник олакшава разумевање цитирањем или парафразирањем налога, при чему од ученика захтева да схватање потврде превођењем на матерњи језик.
На основу прегледа литературе могу се издвојити три важна аспекта: налози су битан елемент уџбеника, јер се њима непосредно подстиче процес учења; уџбенички налози попримају
веома разноврсне форме, али се у њима могу
издвојити устаљене структурно-функционалне компоненте; у настави страних језика разумевању налога треба посветити посебну пажњу
јер тешкоће не настају само приликом тумачења
имплицитних порука већ и при схватању денотативног значења.

Методологија истраживања
Наведене поставке представљају полазиште за истраживање о разумевању уџбеничких налога у основношколској настави страних
језика у Србији. Истраживање је усмерено на уџбенике за седми разред јер су у њима, у односу на
претходне разреде, заступљени разноврснији и
сложенији налози. Такође, намера је да се испита разумевање налога на средњем нивоу учења
у уџбеничким серијама коришћеним у претходним разредима. Истраживањем је обухваћена
настава пет језика: енглеског језика као првог
страног и француског, италијанског, немачког
и шпанског језика као другог страног. Руски језик није укључен јер су налози у уџбенику дати
и на матерњем језику ученика. Основни циљ истраживања је да се утврди у којој мери ученици
разумеју налоге на страном језику, у оквиру чега
се испитују: а) општи ниво разумевања налога;
б) разлике у схватању појединачних налога и в)
разумевање издвојених компоненти налога.
При формулисању претпоставке о општем разумевању налога узете су у обзир две противречне чињенице: ученици дуже време срећу
сличне налоге које треба да разумеју без тешкоћа; проблеми се, ипак, могу јавити због неусаглашености налога са компетенцијама ученика или зато што их ученици не тумаче пажљиво. Очекујемо, дакле, да ће резултати показати
неуједначен ниво разумевања, с тим што ће оно
бити боље у настави енглеског, и то због дужине
учења и изложености језику ван учионице. Што
се тиче појединачних налога, претпоставка је
да ће ученици најлакше разумети једноставне и
кратке налоге, а да ће се тешкоће јављати код дужих и сложених исказа. У вези са структурним
елементима, претпоставља се да ће ученици без
тешкоћа разумети устаљене изразе, док ће проблеме изазивати ређе коришћена лексика и метајезички термини.
Испитивање је обављено током маја и јуна
2013. године на узорку састављеном од сто три53

Јовица M. Микић

десет једног ученика из девет одељења, у пет основних школа. Услед различитог обима одељења,
као и због осипања узорка, број ученика по појединачним језицима је неуједначен: енглески –
двадесет два, француски – тринаест, италијански – двадесет девет, немачки – двадесет, шпански – четрдесет седам. Подаци су прикупљени
техником тестирања, а тестови су сачињени од
налога из наставне целине чија је обрада у току.
Резултат таквог опредељења је неуједначеност
налога у уџбеницима за појединачне језике; с
друге стране, испитивање је обављено у околностима које су блиске искуству ученика. Задатак ученика био је да током једног школског часа
преведу налоге на матерњи језик, с тим што су
поједини ученици консултовали уџбеник према
тренутном нахођењу. Тестирање су реализовали предметни наставник и/или аутор истраживања, а преводе су анализирали наставници који
не предају у истој школи.
Анализа података извршена је, у оквиру
сваког језика, комбинацијом квантитативних и
квалитативних поступака. Најпре су размотрене опште одлике налога: број налога, заступљеност глагола и присуство осталих елемената.
Статистичком обрадом обрачунати су учесталост тачних превода, средња вредност, опсег
и стандардно одступање, и то са намером да се
утврде општи ниво разумевања и разлике међу
ученицима. За сваки налог израчунати су број и
проценат тачних превода како би се установило
који су налози били лакши, односно тежи за разумевање. Осим потпуно схваћених налога, узети
су у обзир и преводи који указују на делимично разумевање. Анализом садржаја размотрено
је разумевање појединачних термина: глагола,
елемената који означавају садржаје, корпус или
предложак, као и израза за контекстуализацију
вежбања. У квалитативној анализи издвојени су
типични или учестали преводи како би се уочила примена одређених стратегија при тумачењу
значења.
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Резултати истраживања
Енглески језик
Тест је састављен од двадесет налога из
наставне целине бр. 6 (Unit 6) у радној свесци.
Сви налози садрже глаголе у императиву, којима
се захтевају језичке активности у писаној форми,
уопштене активности на предлошку, менталне
и уочљиве операције или употреба језичких
елемената. У пет налога дају се по два захтева, а у
осталих петнаест по један захтев. Глагол complete
употребљен је осам пута, глагол circle четири
пута, глаголи writе, read и use по два пута, док је
преосталих седам глагола наведено по једанпут.
У већини налога помиње се језички садржај, при
чему се користе и лингвистички термини. Често
се наводе корпус вежбања или предложак, а у два
налога питањем се уводи тема или замишљена
комуникативна ситуација.
Табела 1. Енглески језик – опште разумевање налога.
Број
схваћених
налога
19–20
16–18
13–15
10–12
7–9
4–6
1–3

Потпуно
схваћени
f
%
2
9,1
8
36,4
3
13,6
3
13,6
3
13,6
2
9,1
1
4,5

И делимично
схваћени
f
%
8
36,4
5
22,7
2
9,1
4
18,2
0
0
2
9,1
1
4,5

Просечна вредност потпуно схваћених налога је 13,1, опсег се креће од један до двадесет, уз
стандардну девијацију од 5,4. Више од 70% ученика разумело је десет и више налога, а мање од
15% схватило је до шест налога. Уколико се узму
у обзир и делимично схваћени налози, просечна вредност расте на 14,9 налога, док се опсег и
стандардна девијација незнатно смањују. Десет и
више налога разумело скоро 90% ученика, а број
ученика који је разумео до шест налога остао је
исти. Ниво разумевања у целини је висок, што
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потврђује и чињеница да је већина ученика превела налоге за мање од тридесет минута. Мере
варијабилности указују на хетерогеност испитаника, чему треба додати и разлике између два
одељења: просечан број потпуно или делимично схваћених налога је седамнаест наспрам 13,4.
Ниједан налог нису разумели сви ученици, али је преко 90% разумело налоге бр. 2, 8, 9,
15, 16 и 17. Међу њима, четири налога садрже
учестали глагол (complete), један налог има „класичну“ форму (одговори на питања), а сви садрже термине са сличним обликом и значењем у
матерњем језику ученика. За једноставне налоге бр. 9 и 15 постоје само потпуно тачни преводи. Делимично тачни преводи постоје за остала
четири налога, у којима се јављају питања и метајезички термини. Далеко најслабије су схваће-

ни налози бр. 20 и бр. 4, у којима се јављају метајезички термини.
Разумевање појединачних компоненти
Глаголи. Међу преводима који одражавају разумевање, осим прецизних значења (одговори за answer), јављају се и оквирно тачна значења (штриклирај за circle) и перифрастичне
конструкције (напиши правилно за correct). Уколико не разумеју значење, ученици често наводе глаголе који исказују уопштену радњу (уради,
састави, реши) или писање (напиши, упиши);
понекад се наводе и погрешне специфичне операције (изабери за join). За глагол underline наведени су семантички блиски изрази (испод линије), што значи да су ученици препознали елементе, али не и право значење сложенице. У два
случаја наведени су глаголи у изворном облику

Табела 2. Енглески језик – разумевање појединачних налога.
Налози
1. Complete the dialogues with the phrasal verbs in the box.
2. Complete the text with the words in the box. Some are used more than once.
3. Circle the correct forms of the verbs.
4. Write first conditional sentences.
5. Put the verbs in brackets into the present simple or future with will.
6. Join the two sentences. Use the time clause in brackets.
7. Read the text in exercise 3 again. Circle the correct endings of the sentences.
8. Complete the dialogues with the correct forms of the verbs in the box.
9. Complete the sentences with your own ideas.
10. In the sentences, circle the first sound and underline the second one.
11. Make nouns from these verbs.
12. Complete the sentences with the nouns in exercise 1.
13. Read the text again and circle the correct answers based on the text.
14. Complete the letter with the phrases in the box.
15. Answer the questions.
16. What does Gordon’s mum do? Tick the correct answers.
17. What advice would you give Gordon? Complete the reply with your own ideas.
18. Correct the expressions.
19. Complete the dialogue with expressions from exercise 2.
20. Write sentences expressing purpose. Use the cues and the verbs in the box.

Потпуно
схваћени
f
%
18
81,8
17
77,3
17
77,3
10
45,6
14
63,6
7
31,8
16
72,7
16
72,7
20
90,1
12
54,5
12
54,5
11
50
16
72,7
14
63,6
21
95,5
16
72,7
19
86,4
15
68,2
15
68,2
2
9,1

И делимично
схваћени
f
%
19
86,4
21
95,5
17
77,3
11
50
17
77,3
13
59,1
17
77,3
20
90,1
20
90,1
14
63,6
13
59,1
14
63,6
17
77,3
15
68,2
21
95,5
20
90,1
21
95,5
17
77,3
17
77,3
3
13,6
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(circle, put), што највероватније одражава неразумевање. Неколико пута употребљени су погрешни глаголски облици (довршити, користећи), за које претпостављамо да су резултат непажљивог читања или тумачења.
Метајезички термини. На разумевање
указују прецизни и прихватљиви преводи (изрази за expressions, намерне реченице за sentences
expressing purpose). Погрешна значења су разноврснија него тачна, а највише грешака јавља се
код превођења синтаксичких термина. Неразумевање се надомештава навођењем израза са
уопштеним значењем (речи), изостављањем једног елемента синтагме (глаголи за frasal verbs),
навођењем друкчијег специфичног израза (временски предлог за time clause), навођењем општег
значења уместо граматичког (први услов за first
conditional sentences), преписивањем изворног
облика (present simple). Правилан превод граматичког термина не доказује увек прецизно разумевање, нарочито када је реч о елементу који
се уводи у текућој наставној целини или о изразу који има сличан облик у матерњем језику
ученика (прва кондиционална реченица за first
conditional sentences).
Предложак и корпус вежбања. Правилни преводи указују на прецизно разумевање,
с тим што већина термина има сличан облик у
матерњем језику ученика или се често користи
у настави (answers, dialogue, text). Услед неразумевања јављају се следећа одступања: навођење
уопштеног израза (речи, реченица), погрешно
превођење једног елемента синтагме (грешке у
реченици за ending of the sentences), навођење погрешног специфичног израза (пример за letter). У
преводу речи letter (касније уместо писмо), грешка се највероватније јавља због интерференције
са речју сличног облика (later), што може да указује и на непажљиво читање.
Питања за контекстуализацију вежбања. За оба питања (What advice would you give
Gordon? и What does Gordon’s mum do?) постоје
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преводи који указују на мање или више прецизно разумевање (Који савет би ти дала/могла да
даш Гордону?, Шта ради/чиме се бави Гордонова
мама?). Погрешни преводи за прво питање указују на неразумевање именице advice (Шта би
ти дао Гордону?), док се за друго питање наводи
погрешно глаголско време (Шта је радила Гордонова мама?).
Француски језик
Тест је сачињен од шеснаест налога из наставне целине бр. 4 (Dossier 4) у радној свесци.
Петнаест налога садржи глаголе у 2. лицу једнине императива, у којима се наводе рецептивне и продуктивне језичке активности, уочљиве
и менталне операције. У пет налога од ученика
се захтевају по две или три радње, а у осталим
налозима по једна радња. Глагол complète употребљен је шест пута, глаголи réponds, retrouve
и écris по два пута, док је осталих седам глагола
заступљено по једанпут. У неколико налога помињу се језички елементи, при чему се користе
и лингвистички термини. У налозима се ретко
помиње корпус вежбања или предложак. У два
налога вежбање се контекстуализује навођењем
теме или питањем.
Табела 3. Француски језик – опште разумевање
налога.
Број
схваћених
налога
13–16
10–12
7–9
4–6
1–3

Потпуно
схваћени
f
%
0
0
0
0
2
15,4
4
30,8
7
53,8

И делимично
схваћени
f
%
2
15,4
2
15,4
3
23,1
3
23,1
3
23,1

Просечна вредност потпуно схваћених
налога износи 4,2, опсег је четрнаест, а стандардна девијација 3,6. Ниједан ученик није потпуно
правилно разумео више од девет налога, нешто
мање од 50% схватило је између четири и девет
налога, а више од 50% разумело је до три нало-
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га. Уколико се узму у обзир и делимично схваћени налози, просечна вредност расте за више од
три поена (7,5 налога), а повећавају се и опсег
(шеснаест) и стандардна девијација (4,5). Десет
и више налога разумело је преко 30% ученика,
број ученика који су схватили између четири и
девет налога остао је исти, док се број ученика са
три и мање схваћених налога двоструко умањио.
Резултати теста начелно су слаби, поготову када
се посматрају потпуно схваћени налози. Мере
варијабилности показују хетерогеност испитаника, а поређење указује и на разлику између
два одељења (просек потпуно или делимично
схваћених налога је 9,3 спрам 5,9).
Сви ученици потпуно правилно су разумели налог бр. 4, који има „класичну“ форму (одговори на питања). Више од 50% ученика потпуно или делимично тачно је разумело четири налога. Најбоље су схваћени налози бр. 1 и 15, који
садрже глаголе устаљене у настави страних је-

зика. По нивоу разумевања следе налози бр. 5 и
6: у првом случају налог садржи две речи истог
корена које се уобичајено користе у настави, а у
другом случају наведени су термини са сличним
обликом у српском језику. Највише тешкоћа задавали су налози бр. 7, 8 и 9, а затим бр. 2 и 16:
сваки од њих садржи ређе коришћену лексику, а
налог бр. 16 је уједно и најдужи. Ниједан ученик
није потпуно правилно разумео налог бр. 13,
који садржи израз за контекстуализацију вежбе.
Разумевање појединачних компоненти
Глаголи. Преводи који потврђују разумевање постоје и за често и за ретко коришћене глаголе (попуни за complète, додај за ajoute).
Два случаја захтевају додатни коментар: а) реци
зашто за justifie не представља правилан превод, али не искључује могућност да ученик разуме очекивану операцију; б) посуђеница компарирај јесте тачан превод за compare, али није из-

Табела 4. Француски језик – разумевање појединачних налога.
Налози
1. Qui est qui ? a) Complète cet arbre généalogique. b) Maintenant, complète les
phrases.
2. Remplace les mots ou expressions soulignés par des équivalents.
3. De quoi parle cette star du tennis ?
4. Réponds aux questions.
5. Réponds et justifie ta réponse.
6. Indique le verbe au présent (P) ou à l’imparfait (I).
7. Souligne la phrase que tu entends.
8. Écris les phrases suivantes au pluriel.
9. Retrouve les verbes être, finir, aller, voir et avoir conjugués à l’imparfait.
10. Retrouve les 20 verbes à l’imparfait cachés dans cette grille. Écris-les et ajoute le
pronom.
11. Compare le temps passé avec le présent, puis complète les phrases.
12. Complète avec une expression de temps.
13. Souvenirs d’enfance. Complète avec un verbe à l’imparfait.
14. Raconte la vie de Krouspi avant et après sa rencontre avec Rodolphe.
15. Écoute et complète la chanson.
16. Souligne en rouge les mots qui contiennent le son [wa] et en bleu les mots qui
contiennent le son [u]. Attention : certains mots ne contiennent ni l’un ni l’autre.

Потпуно
схваћени
f
%

И делимично
схваћени
f
%

5

38,5

10

76,9

0
4
13
5
4
2
2
1

0
30,8
100
38,5
30,8
15,4
15,4
7,7

4
5
13
8
8
3
3
3

30,8
38,5
100
61,5
61,5
23,1
23,1
23,1

1

7,7

6

46,2

4
3
0
2
6

30,8
23,1
0
15,4
46,2

5
5
5
5
10

38,5
38,5
38,5
38,5
76,9

3

23,1

4

30,8
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весно да ученик зна шта она значи. У погрешним
преводима се наводе другачије специфичне операције (замени за compare, повежи за souligne),
али и уопштене радње или писање (препиши
за ajoute, упишите за retrouve). Посебно одступање представља упитна конструкција да ли је за
глагол indique: ученик је можда схватио да треба означити да ли је глагол у презенту или имперфекту. За глагол comlрète јавља се и посуђеница истог корена комплетно, која не означава
да је ученик разумео очекивану операцију. Међу
погрешним глаголским облицима издвајају се
следеће ситуације: када је реч о 2. лицу множине императива и о инфинитиву (замените, завршити), највероватније ученици нису пажљиво
прочитали или превели глаголе; употреба футура (замениће) може да означава и неразумевање
очекиване операције.
Метајезички термини. За све термине
постоје правилни и прихватљиви преводи (реченица за phrase, глагол за verbe, имперфект за
imparfait), мада они не означавају увек прецизно разумевање значења. Уколико не разумеју
граматички термин, ученици често уписују израз уопштеног значења (реч за pronom, речи за
verbes), посуђеницу са сличним обликом (фраза
за phrase, пасив за passé) или преписују француску реч (pluriel). У појединим случајевима није извесно да ли је погрешан превод последица неразумевања или непажљивог читања (инфинитив
за imparfait).
Предложак или корпус вежбања. Међу
изразима који указују на разумевање, јављају се
прецизни и контекстуално прихватљиви преводи (породично стабло за arbre généalogique, колоне за grille). Искључиво правилни преводи
постоје за речи са којима се ученици често сусрећу у настави (питања за questions, песма за
chanson). Погрешни преводи најчешће означавају предложак или корпус вежбања (дата поља
за arbre généalogique, текст за grille, реченица за
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mots), а јављају се и посуђенице са сличним обликом (експеримент за expression).

Изрази за контекстуализацију вежбања. За питање De quoi parle cette star de tennis,
постоји један тачан превод (О чему прича
тениска звезда?), док неправилни преводи указују на погрешно разумевање упитне конструкције (Шта је са овом тениском
звездом?). Израз souvenirs d’enfance ниједном
није правилно преведeн, а у преводима се јављају посуђеница чије је значење погрешно
у датом контексту (сувенир) и глагол који означава делатност у вези са предлошком (погледај децу).
Италијански језик

Тест се састоји од тринаест налога из наставне целине бр. 7 (Settima unità) у радној свесци. Сви налози садрже глаголе којима се захтевају рецептивне и продуктивне језичке активности, уочљиве или менталне операције, употребa језичких елемената. У четири налога наводе се по две радње, а у осталих девет по једна.
Глагол сompleta употребљен је шест пута, глагол
scrivi/scriviamo три пута, док су остали глаголи
наведени по једанпут. У појединим налозима помињу се језички елементи, при чему се користе
и граматички термини. По неколико пута се наводе корпус вежбања или предложак, као и замишљена комуникативна ситуација или питање.
Табела 5. Италијански језик – опште разумевање налога.
Број схваћених
налога
10–13
7–9
4–6
1–3

Потпуно
схваћени
f
%
3
10,3
6
20,7
12
41,4
8
27,6

И делимично
схваћени
f
%
10
34,5
15
51,7
3
10,3
1
3,4

Просечна вредност потпуно схваћених налога износи 5,4, опсег је једанаест, а стандардна
девијација 2,5. Око 10% ученика схватило је де-
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сет и више налога, више од 60% спада у две средишње подгрупе (између четири и девет налога),
док је мање од 30% разумело до три налога. Уколико се узму у обзир и делимично схваћени налози, просечан број повећава се на 8,8, док опсег
и стандардна девијација остају приближно исти.
Утростручен је број ученика са десет и више налога, у две средишње подгрупе број ученика остао је збирно исти, а у најслабијој подгрупи остао је само један ученик. Општи ниво разумевања може се сматрати релативно ниским, нарочито када се посматра пуно разумевање налога. Мада стандардна девијација није изразито
висока, широк опсег скорова указује на разлике међу појединачним ученицима. Судећи према
просечном броју схваћених налога, између два
одељења не постоје изразите разлике.
Када се разматра потпуно разумевање,
примећује се да су најбоље схваћена три налога:
налог бр. 10 састоји се од најчешће коришћеног
глагола, који садрже и остала два налога; у налогу бр. 6 постоји још једна реч препознатљивог

облика и значења; налог бр. 11 је дужи, али садржи познату лексику. Када се узму у обзир и делимично схваћени налози, уочавају се добри резултати код још четири налога: налог бр. 1 садржи познату лексику, али и ређе коришћен глагол
и додатно питање; у налогу бр. 2 постоји позната
лексика, али и метајезички термини и додатно
објашњење; налог бр. 3 је кратак, али садржи неразумљиве речи; налог бр. 7 је дугачак, а садржи
најчешћи глагол и метајезичку терминологију са
сличним обликом и значењем као у матерњем језику. Највише тешкоћа задавала су четири налога: налог бр. 8 садржи најчешће коришћен глагол
и реченицу којом се дају смернице за писање;
налог бр. 9 садржи најчешћи глагол, граматички термин и додатно објашњење; налог бр. 12 је
кратак, али садржи непознату лексику; налог бр.
13 је дугачак, а садржи реченицу за контекстуализацију вежбе и смернице за писање састава.
Изразито велика разлика између потпуног и делимичног разумевања запажа се код налога бр. 2
и 3, што значи да они садрже и препознатљиве и
потпуно неразумљиве елементе.

Табела 6. Италијански језик – разумевање појединачних налога.
Налози
1. Ascolta i dialoghi. In quale luogo si trovano queste persone? Scegli la risposta
corretta.
2. Collega i verbi nella colonna A con i nomi nella colonna B. A volte ci sono più
possibilità.
3. Trova nel crucipuzzle 10 parole legate ai viaggi.
4. Scrivi delle frasi. Usa queste parole ed espressioni.
5. Ordina in gruppi le parole.
6. Completa il testo.
7. Completa il testo con il tempo adatto (presente, passato prossimo o futuro).
8. Completa. Da’ alcuni consigli per usare meglio il tempo durante il viaggio.
9. Completa con l’articolo determinativo se necessario.
10. Completa.
11. Grazia scrive un’e-mail alla sua amica Loredana. Completa la sua lettera.
12. Forma delle coppie.
13. Scriviamo. Fra qualche giorno parti per le vacanze con la tua famiglia. Scrivi
nella tua agenda le cose che ognuno di voi farà prima della partenza. Per esempio:

Потпуно
схваћени
f
%

И делимично
схваћени
f
%

10

34,5

28

96,5

3

10,3

29

100

3
14
18
28
16
4
3
26
23
6

10,3
48,3
62,1
96,5
55,2
13,8
10,3
89,7
79,3
20,7

23
20
21
28
25
6
8
26
27
6

79,3
69
72,4
96,5
86,2
20,7
27,6
89,7
93,1
20,7

3

10,3

8

27,6
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Разумевање појединачних компоненти
Глаголи. За све глаголе постоје разноврсни преводи који показују разумевање очекиване операције (слушај, послушај, саслушај за
ascolta; попуни, доврши, допиши за completa; користи, употреби, искористи за usa). Додатни
коментар даћемо у вези са два глагола: а) за глагол usa јављају се предлози помоћу и уз, који су
прихватљиви јер повезују две реченице (повежи реченице помоћу...); б) израз forma delle coppie
схваћен је и када се преводи једном речју (повежи, спој). У погрешним преводима наводе се
уопштене радње или писање (да ставимо, уради, препиши, напиши), као и погрешне специфичне операције (подвуци за completa, убаци за
ordina). Једном је употребљена посуђеница необичног облика (формиши за forma), која не доказује разумевање очекиване операције. За глагол
da‘ јавља се предлог из, где је могућ утицај хомонима (предлог da). Навођење погрешних глаголских облика (треба да спојимo, изаберите,
користећи) вероватно означава непажљиво читање или превођење.
Метајезички термини. Правилни преводи указују на схватање термина са којима су се
ученици сусретали у претходним фазама учења
(одређени члан за articolo determinativo, именице за nomi, футур за futuro). Уколико не разумеју термин, ученици наводе изразе са уопштеним значењем (глаголи, речи за nomi; речи за
tempo; речи, примери за verbi), са неадекватним
значењем (имена за nomi) или са погрешним
значењем (глагол за nomi). У два случаја наведене су посуђенице са неприхватљивим значењем
(артикал за articolo, темпо за tempo). Неколико пута су задржани облици на циљном језику
(articolo determinativo, passato prossimo), што не
искључује разумевање, али га и не доказује.
Предложак и корпус вежбања. Правилни
преводи најчешће указују на прецизно разумевање, с тим што се са већином израза ученици
срећу често у настави (дијалози за dialoghi, одговор за risposta, речи за parole). Међу преводи60

ма који указују на неразумевање јављају се следећа одступања: посуђенице сличног облика
али другачијег значења (копије за coppie, фразе
за frasi, пароле за parole), реч у изворном облику (crucipuzzle), погрешна значења (својим речима за lettera, на линијама за parole). У неколико
случајева може се претпоставити да ученици оквирно разумеју дате речи, јер наводе семантички
блиске изразе (превозна средства за viaggi, у изражавању за espressioni).
Контекстуализација вежбања. За реченицу Fra qualche giorno parti per le vacanze, постоји
правилан превод (За неколико дана идеш на
пут) и више верзија у којима се примећују тешкоће са разумевањем свих делова (проводи неколико дана, шта ћеш радити, кад идеш, где ћеш
ићи на одмор). За питање In quale luogo si trovano
queste persone, наведени су различити прихватљиви преводи (У ком месту се налазе ове особе?,
На којим местима се налазе ови људи?), а тешкоће задају упитне речи, именице и глаголи (На
каквом месту се налазе ове особе?, Где се налазе
ови људи?, У којој установи је нека особа?, Ком
месту припадају ови људи?).
Немачки језик
Тест је састављен од двадесет налога (дванаест у уџбенику и осам у радној свесци) из наставне целине бр. 3 (Модул 8, Лекција 3). Само осам
налога садржи глаголе који од ученика експлицитно захтевају одређену радњу. Осим једног глагола у 2. лицу множине императива, сви остали
су наведени у 2. лицу једнине императива. Глаголима се налажу продуктивне језичке активности,
ментална или уочљива операција. Глагол ergänze
употребљен је два пута, а осталих шест по једанпут. У три налога наводи се језички садржај, у десет налога израда вежбе подстиче се питањима у
вези са предлошком или корпусом. У неколико
налога наводе се елементи замишљене комуникативне ситуације, док је у два налога подстицај
за израду вежбе дат у виду недовршене реченице.
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Табела 7. Немачки језик – опште разумевање
налога.
Број схваћених
налога
19–20
16–18
13–15
10–12
7–9
4–6
1–3

Потпуно
схваћени
f
%
0
0
0
0
0
0
9
45
4
20
5
25
2
10

И делимично
схваћени
f
%
0
0
6
30
6
30
2
10
3
15
3
15
0
0

Када је реч о потпуно схваћеним налозима, просечна вредност износи осам, опсег је дванаест, а стандардна девијација три. Нешто мање
од 50% ученика схватило је десет и више налога, исти број ученика припада подгрупи између

четири и девет налога, док је 10% разумело до
три налога. Када се узму у обзир и делимично
схваћени налози, просечан број повећава се на
12,2, опсег на петнаест, а стандардна девијација
на 4,7. Број ученика са десет и више схваћених
налога расте на 70% (при чему је осам ученика
разумело између тринаест и осамнаест налога),
у подгрупи од четири до девет налога број ученика опада за 30%, а у најслабијој подгрупи није
остао ниједан ученик. Општи ниво разумевања
је задовољавајућ уколико се посматрају потпуно
схваћени налози, а сасвим је добар када се узму
у обзир и делимично схваћени налози. Опсег и
стандардна девијација су високи, што указује на
хетерогеност групе.
Ниједан налог нису разумели сви ученици, а осам налога схватило је 75% и више ученика. Код налога бр. 2, 3, 11, 16, 17, 18 и 19, који

Табела 8. Немачки језик – разумевање појединачних налога.
Налози
1. Ein Gespräch unter Freundinnen.
2. Welche Adjektive passen zu wem?
3. Wie ist …?
4. Thema: Kinder und Eltern. Diskutiert in der Klasse.
5. Wie versteht sich Mario mit seinen Freunden?
6. Wie leuten die Adjektive?
7. Streit mid den Eltern. Worum geht es?
8. Zum Textverständnis: Wer sagt was?
9. Was möchte die Interviewerin wissen? Was antworten die Schüler?
10. Ich weiß nicht … Bilde Dialoge.
11. Ich möchte wissen …
12. Du kannst es auch anders sagen!
13. Was sagt Anna? Wie sind diese Personen? Schreib Sätze wie im Beispiel.
14. Interview mit Julia: Wie ist das Verhältnis zu ihren Eltern?
15. Vergleiche die Personen.
16. Antworte frei.
17. Ergänze frei.
18. Verbinde die Sätze mit ob.
19. Ergänze.
20. Was möchte Timo wissen?

Потпуно
схваћени
f
%
5
25
12
60
14
70
9
45
5
25
5
25
0
0
4
20
1
5
9
45
16
80
2
10
6
30
7
35
2
10
15
75
14
70
12
60
14
70
9
45

И делимично
схваћени
f
%
10
50
15
75
17
85
16
80
11
55
10
50
11
55
11
55
12
60
12
60
16
80
4
20
10
50
10
50
4
20
16
80
18
90
17
85
15
75
10
50
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садрже од једне до пет речи, преовлађује потпуно разумевање. Сразмерно велик број ученика
делимично је схватио налог бр. 4: препознатљива лексика олакшала је разумевање, али је доста
ученика наводила погрешан број именица или
изостављала поједине речи. Од поменутих осам
налога, пет садржи глагол којим се налаже конкретна операција. Најслабије су схваћени налози
бр. 12 и 15, који су релативно кратки, али садрже непознату лексику. Посебан коментар заслужују још два налога, која су схваћена делимично:
у налогу бр. 7 тешкоћу је задавала упитна реч, а у
налогу бр. 9 глагол у инфинитиву.
Разумевање појединачних компоненти
Глаголи. Тачни преводи указују на мање
или више прецизно разумевање значења, с тим
што се за глагол који се често користи у настави
(schreib) јављају само правилни и прихватљиви
преводи. Уколико не разумеју дати глагол, ученици најчешће наводе писање или неку уопштену радњу (напиши за antworte; напиши, направи
за verbinde), али и другачије специфичне операције (промени за ergänze, почни за verbinde). Погрешна употребна инфинитива и 1. лица множине или једнине императива (написати, дискутуј), највероватније је последица непажљивог
читања. Навођење именице или глагола у презенту (дискусија, расправљају) може да означава
неразумевање очекиване операције.
Тема или комуникативна ситуација. За
све четири реченице постоје правилни преводи који указују на разумевање (Интервју са Јулијом за Interview mit Julia, Тема: дете и родитељ
за Thema: Kinder und Eltern). У преводу реченице Ein Gespräch unter Freundinnen, уместо именице често се користи глагол који означава операцију у изради вежбе (Разговарај са пријатељима,
Причај са другом). Неправилан превод треће реченице (Сада су родитељима) највероватније је
резултат омашке у писању или погрешног преписивања од другог ученика.
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Циљ вежбе. Осим што тачни преводи указују на разумевање исказа (За разумевање текста за Zum Textverständnis), у погрешним преводима учестало се јављају глаголи који означавају операцију у изради вежбања (Повежи питања и одговоре, Повежи оно што се слаже из
текста, Поновите питање и реците).
Недовршене реченице. За обе реченице
(Ich weiß nicht..., Ich möchte wissen...) постоје правилни преводи који указују на разумевање (Не
знам, Волела бих да знам, Хоћу да знам). У погрешним преводима јављају се глаголи који означавају операцију у изради вежбања (Направи
реченице са „не знам“, Изгради дијалог).
Узвична реченица. Осим превода који
указују на прецизно разумевање исказа (То можеш да кажеш и на други начин! за Du kannst es
auch anders sagen!), јављају се и реченице у којима се поједине речи изостављају или погрешно
преводе (Можеш слободно да кажеш!, Сада можеш да одговараш!, Ти умеш да кажеш!); у преводу Реци на други начин! уочава се употреба глагола у заповедном начину.
Питања. За сва питања постоје разноврсни преводи који потврђују разумевање, с тим
што се често јављају омашке у роду и броју именица и употреба погрешног глаголског времена
(Који придев одговара коме? за Welche Adjektive
passen zu wem?; Ко је рекао шта?, Ко шта каже?
за Wer sagt was?; Шта жели Тимо да зна?, Шта је
хтео Тимо знати? за Was möchte Timo wissen?).
Међу погрешним преводима јавља се изостављање и погрешно превођење глагола и упитних речи (Шта Тимо жели? за Was möchte Timo
wissen?, Шта је репортерка питала? за Was
möchte die Interviewerin wissen?), а понекад се употребљава и императив (Допуни шта Тимо жели
да зна, Реши дату укрштеницу).
Шпански језик
Тест је састављен од једанаест налога из
наставне целине бр. 8 (Sección 8) у радној свес-

Разумевање налога у уџбеницима за стране језике

ци. Десет налога садржи глаголе који означавају
продуктивну језичку активност, уочљиву или
менталну операцију, ангажовање маште, употребу језичких садржаја. У четири налога наводе се по два глагола, док се у осталима налаже по
једна операција. По четири пута употребљени су
глаголи completa и escribe, глагол imagina јавља
се два пута, а остали глаголи заступљени су по
једном. У појединим налозима помињу се језички елементи, при чему се користе и метајезички
термини (најчешће футур). У појединим налозима наводи се предложак, за контекстуализацију се користе реченице у императивном модалитету, а у три налога постоје питања којима се
усмерава писање састава.
Табела 9. Шпански језик – опште разумевање
налога.
Број схваћених
налога
10–11
7–9
4–6
1–3

Потпуно
схваћени
f
%
5
10,6
16
34
16
34
10
21,3

И делимично
схваћени
f
%
20
42,6
11
23,4
12
25,5
4
8,5

Просечна вредност потпуно схваћених
налога је шест, опсег износи десет, а стандардна
девијација 2,7. Само 10% ученика разумело је десет или једанаест налога, две средишње подгрупе (од четири до девет налога) обухватају скоро 70% ученика, а више од 20% разумело је до
три налога. Када се узму у обзир и делимично
схваћени налози, просечна вредност расте на
осам, док опсег и стандардна девијација остају
веома слични. Број ученика са десет и једанаест
налога је учетворостручен; у осталим подгрупама број се смањује, што је посебно изражено
у најслабијој групи (до три налога схватило је
мање од 10% ученика). Општи ниво разумевања
не може се сматрати високим, али је већина ученика израдила тест пре краја школског часа.
Мада опсег и стандардна девијација указују на
мању хетерогеност ове групе испитаника, разли-

ка између два одељења је велика: просечна вредност потпуно и делимично схваћених налога износи 9,5 наспрам 6,6.
Ниједан налог нису разумели сви ученици,
али је око 90% разумело три налога: налог бр. 1
садржи учестали глагол и препознатљиву лексику, а увид у корпус олакшава разумевање; налог
бр. 4 формулисан је исто као налог бр. 1, само
што не садржи упућивање на пример; налог бр. 7
састављен је од једне речи, чијем разумевању потенцијално доприноси корпус вежбања. Најслабије су преведена четири дугачка и сложена налога: у налогу бр. 8 поменуте су две операције, предложак, језички садржаји и део корпуса, као и граматички термини; налози бр. 6 и 11 садрже по два
налога у ужем смислу и питања за усмеравање писане продукције; у налогу бр. 3, који је релативно
кратак, помиње се предложак или корпус.
Разумевање појединачних компоненти
Глаголи. Међу изразима који одражавају
разумевање, постоје прецизни и прихватљиви
преводи (попуни, убаци за completa, пронађи за
busca, користећи за usando). Јављају се и посуђенице за које се не може тврдити да их ученици
разумеју (трансформиши за transforma). У случају неразумевања, ученици прибегавају глаголима који означавају писање или уопштену операцију (напиши, уради за completa; напиши, реши
за transforma), али се јављају и другачије операције (попуни за escribe, објасни за relaciona). За
глагол busca наводи се радња са другачијим значењем (тражи, потражи), што не мора да значи да ученик не разуме шта се у вежби захтева.
На неразумевање указују именице (слика према
imagen) и транскрибоване речи (трансформа).
Што се тиче погрешних облика, инфинитив се
највероватније наводи омашком (попунити, повезати), док глаголски придев и прилог могу да
означавају и неразумевање очекиване операције
(тражећи, написано).
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Табела 10. Шпански језик – разумевање појединачних налога.
Налози
1. Completa con las formas correctas de futuro, según el ejempio.
2. ¿Cómo imaginas a tus amigos y a tus vecinos en el futuro?
3. Completa el pronóstico del tiempo.
4. Completa con las formas correctas de futuro.
5. Escribe las promesas de estas personas, usando el futuro.
6. Imagina que un extraterrestre viene a visitarte. ¿Donde lo llevarás? ¿Qué le
enseñaras? ¿Qué haréis juntos ? Escribe tu istoria…
7. Relaciona.
8. Sopa de letras: busca los verbos relacionados con los sustantivos
Escribelos al lado.
9. Transforma los verbos subrayados en futuro.
10. Completa con tarde, temprano, antes, despues, siempre, nunca.
11. ¡Los extraterrestres van de camino a la Tierra! Imagina y escribe los planes que
tienen en nuestro planeta. ¿Qué es lo que visitarán? ¿Qué comerán? ¿Qué harán?
Cómo les reciberán los humanos?

Метајезички термини. Осим превода који
означавају разумевање (футур за futuro, глаголи
за verbos, именице за sustantivos), треба приметити да се термин футур помиње и када шпанска
реч не представља граматички термин. Услед неразумевања најчешће се наводи погрешан метајезички израз (придеви за verbos), али и корпус
вежбања (линије за sustantivos).
Контекстуализација вежбања. За реченицу (Imagina) que un extraterrestre viene a visitarte
постоје разноврсни тачни преводи, али се у појединим случајевима наводи погрешно глаголско
време, изоставља заменица у служби објекта
или додаје именица (да ванземаљац долази да те
посети, да је један ванземаљац дошао у посету,
да један ванземаљац посети Земљу, ванземаљце који су нас посетили). У две реченице постоје
одступања код глагола и именице (како ванземаљци живе, да долази неки странац да те посети). У налогу ¡Los extraterrestres van de camino
a la Tierra! такође постоје прихватљиви преводи
у којима се понекад наводи погрешно глаголско
време (Ванземаљци су дошли у посету Земљи!,
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Потпуно
схваћени
f
%
43
91,5
37
78,7
27
57,4
41
87,2
24
51,1

И делимично
схваћени
f
%
44
93,6
39
83
29
61,7
43
91,5
32
68,1

8

17

23

48,9

41

87,2

41

87,2

7

14,9

22

46,8

21
27

44,7
57,4

34
37

72,3
78,7

9

19,1

29

61,7

Ванземаљци ће доћи на пут Земље!). У погрешним преводима значење исказа је измењено упркос разумевању појединих делова (Замисли ванземаљце ван планете Земље, ванземаљци су дошли са пута на Земљу!).
Очекивана писана продукција. За реченицу (Escribe) las promesas de estas personas постоје
само прихватљиви преводи: обећања ових особа.
За израз (Escribe) tu istoria постоје правилни преводи, али се чешће наводи непримерено значење
(istoria за историја). Реченица (Imagina) y escribe
los planes que tienen en nuestro planeta преведена је
на различите начине (планове које имају на/о/у
нашој планети/на нашој Земљи), а у неприхватљивим преводима погрешно су схваћени субјекат релативне реченице, глагол и присвојни придев (планове које имамо на нашој планети, које
планове имаш о нашој планети, планове које има
наша планета, како изгледају њихове планете).
Питања за усмеравање писане продукције. За сва питања постоје преводи који означавају мање или више прецизно разумевање
(Како замишљаш твоје другове и комшије у бу-
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дућности? за ¿Cómo imaginas a tus amigos y a tus
vecinos en el futuro?, Где ћеш га водити? за ¿Donde
lo llevarás?). У нетачним преводима ученици
су погрешно разумели значење глагола, упитних речи и глаголске облике (Где пада киша?
за ¿Donde lo llevarás?, Ко је јео? за ¿Qué comerán?,
Где видиш своје другове у будућности? за ¿Cómo
imaginas a tus amigos y a tus vecinos en el futuro?).
Понекад се наводи глагол који означава операцију у изради вежбе: Опиши твоје пријатеље и
суседе у будућности, Следеће текстове пребаци у
футур, Попуни следеће примере временом.
Тумачење резултата
Тестови из истраживања обухватају осамдесет налога у уџбеницима за пет страних језика. Без обзира на бројност и разноврсност, међу
налозима постоје структурне сличности: готово сви налози садрже глаголе којима се захтевају
операције у учењу; у свим уџбеницима устаљено
се налажу писана рецепција и продукција, менталне операције и делатности са уочљивим резултатом, а најчешће се захтевају допуњавање
или неки вид писања; често се наводе језички
садржаји, корпус вежбања или предложак, а понекад се помиње замишљена комуникативна ситуација. Значајне структурне разлике уочене су
у уџбенику за немачки језик, где се знатно ређе
наводе глаголи који указују на очекивану операцију.
Тестирање показује да су налози сасвим
добро схваћени у уџбенику за енглески језик,
да је разумевање релативно добро у уџбенику за
немачки, а да је у уџбеницима за остале језике
ниво разумевања веома низак. Резултати су посебно слаби уколико се као критеријум успешности постави пуно разумевање налога. У свим
подгрупама степен разумевања је знатно виши
када се узму у обзир и делимично схваћени налози; то указује на чињеницу да су ученици који
добро схватају налоге имали тешкоћа са поједи-

ним деловима, а да су и најслабији ученици успели да схвате неке делове. У сагласности са изнетом претпоставком, ученици начелно најлакше разумеју кратке налоге, а најтеже схватају
дугачке и структурно сложене исказе. Добро су
схваћени и налози који садрже учестале глаголе
и речи са сличним обликом у матерњем језику,
а неразумљиви су налози у којима се наводе метајезички термини, ретко коришћена лексика и
реченице за контекстуализацију вежбе.
Када је реч о појединачним компонентама налога, посебно важним сматрамо разумевање глагола. Анализа превода указује на логичну чињеницу наведену као претпоставка у
истраживању: што се један захтев чешће понавља у уџбеницима или у настави уопште, утолико га ученици лакше схватају. Наше је мишљење
да ученици често насумично преводе глаголе,
али се примећује и примена посебне стратегије:
навођење уопштене радње или писања. У појединим случајевима даје се превод речи која на
страном језику има сличан облик као наведени
глагол, што говори да ученици или нису разумели очекивану операцију или нису пажљиво протумачили налог. Уместо 2. лица једнине императива, уписује се 2. лице множине императива
или инфинитив, што се, по нашем мишљењу, дешава најчешће због непажљивог тумачења. Када
се наводи глагол у будућем или прошлом времену, може се претпоставити да ученик није разумео захтев.
За остале компоненте (језичке садржаје,
корпус вежбања, предложак) постоје такође правилни и неправилни преводи, с тим што се јављају грешке у броју именице. Посебно је спорно схватање метајезичких термина: они се често
наводе у изворном облику, а и употреба израза
на српском језику не значи да ученици прецизно разумеју значење. Осим насумичног писања,
у погрешним преводима уочава се навођење израза са уопштеним значењем (на пример, реч),
као и употреба посуђенице са сличним обликом
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али непримереним значењем. Уместо именице
понекад се наводи глагол у императиву, што се
најчешће дешава када уз вежбу није дат експлицитни налог. Сматрамо да је и у овом случају реч
о примени посебне стратегије: уколико нису сигурни у значење израза, ученици наводе оно што
се уобичајено јавља у налозима, а то је очекивана операција.
За анализу су најсложенији изрази којима се контекстуализује вежбање или усмерава
писање. Мада је понекад тешко раздвојити тачне и нетачне преводе, извесно је да ти изрази
ученицима задају знатне тешкоће у разумевању.
На основу резултата теста, може се наслутити да
им ученици не посвећују довољно времена или
да их потпуно занемарују. Разлог може бити неразумљивост, али и то што ученици сматрају да
они нису битни за обављање операције.
Закључак
Иако имамо у виду да испитивање није извршено на репрезентативном узорку и да превођење није потпуно поуздан начин да се провери разумевање, сматрамо да је могуће извести
неколико закључака. На основу квантитативне
анализе може се закључити следеће: а) у настави
страних језика ученици недовољно добро схватају налоге којима се усмерава израда вежбања;
б) сразмерно мали број ученика разуме налоге у
потпуности, без обзира на дужину и сложеност;
в) већина ученика разуме само одређене налоге
и делове појединих налога; г) знатан број ученика не схвата налоге или схвата само једноставне
и устаљене исказе. Разумевање је изненађујуће
слабо, с обзиром на чињеницу да је реч о трећој
и седмој години учења и о уџбеничким серијама
коришћеним у претходним разредима. Квалитативна анализа омогућује да се изнесу и додатне тврдње: а) све компоненте налога могу да задају тешкоће у разумевању; б) ученици не тумаче пажљиво све елементе налога; в) у случају не66

разумевања ученици се служе различитим компензационим стратегијама.
Такви резултати могу се протумачити
укрштеним утицајем неколико чинилаца: а) при
изради или адаптацији уџбеника аутори не воде
довољно рачуна о томе да налози буду примерени узрасту корисника и реалном нивоу њихових
језичких компетенција; б) ученици ретко читају
налоге, а често интуитивно тумаче очекиване
операције (ову претпоставку поткрепљује чињеница да они који имају увид у корпус вежбања
не показују боље разумевање); в) наставници не
развијају код ученика навику да пажљиво читају
и тумаче инструкције за израду вежби.
Имајући у виду поменуте разлоге, могуће
је дати неколико смерница за третман налога
при изради уџбеника и током процеса наставе и учења. У вези са првим аспектом навешћемо конструкцијска решења у објављеним уџбеницима за стране језике. Један од начина да се
олакша разумевање јесте комбиновање налога
на циљном језику (Л2) и на матерњем језику ученика (Л1). У спровођењу таквог поступка примењују се следеће варијанте: у првом нивоу уџбеничке серије налози се пишу на Л1, док се у наредним нивоима они дају на Л2; уз сва вежбања
у уџбенику или радној свесци налози су дати и
на Л1 и на Л2; уз вежбања се дају налози на Л2, а
у прилогу на крају уџбеника сви налози су преведени на Л1. Друга могућност јесте да се користи сведен број једноставних налога, у којима се
помиње само језичка активност или очекивана
операција. Најзад, разумевање се може олакшати тако што се уз вербалне налоге дају пиктограми који визуелно дочаравају очекивану језичку
активност или операцију у изради вежбања.
Будући да не постоји конструкцијско решење које би обезбедило пажљиво читање и
правилно тумачење, још је значајнији третман
налога у наставној пракси. Потребно је да наставник плански и континуирано потпомаже и
проверава разумевање налога: на почетном ни-

Разумевање налога у уџбеницима за стране језике

воу проверу би требало обављати при изради
сваке вежбе, а у наредним стадијумима у вези
са потенцијално неразумљивим исказима. Осим
тога, упутно је да наставник разрађује посебна
вежбања помоћу којих би се ученици упознавали са одликама налога, а које би се реализовале на почетку рада са уџбеником и у одређеним фазама наставног процеса (Zakhartchouk,
2005: 76). Такве активности могле би да обухвате сплет разноврсних наставних техника: проналажење најчешће коришћеног глагола у уџбенику или у наставној целини; повезивање језичких
елемената из налога са садржајима наведеним
у синоптичкој табели; трансформација глаголских облика; спаривање налога и корпуса вежбања; израда пиктограма за поједине врсте налога итд. Поменуте вежбе и њима сличне олакшале би опште разумевање налога, а истовремено

би послужиле за увежбавање језичко-комуникативних садржаја.
Најзад, треба истаћи да је разумевање уџбеничких налога веома важан, али не и једини аспект активности у настави страних језика. Мада резултати указују на знатне тешкоће у
разумевању, остаје отворено питање у којој мери
схватање налога олакшава израду активности и
колико неразумевање налога отежава израду.
Значај овог питања очигледан је када се има у
виду да се у савременој настави примењују све
разноврсније технике, што за последицу има усложњавање налога. Наведена недоумица имплицира могућност да при изради активности ученици ангажују, свесно или несвесно, различите
когнитивне стратегије. Испитивање тих стратегија расветлило би неке од суштинских проблема у учењу страних језика и знатно унапредило
глотодидактичку теорију и праксу.
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Summary
In teaching foreign languages, understanding course book requirements needs special attention,
because a problem can appear not only because of interpreting implicit messages, but also because of
understanding explicitly stated requirements. In the empirical research, by the method of testing, it
has been examined in which extent the students understand requirements in primary school course
books for five foreign languages: English, French, Italian, German and Spanish. Results show that,
apart from English, as the first foreign language, comprehension of requirements is unsatisfactory,
and these difficulties in understanding appear because of inappropriate requirements for language
competencies of students and because of inattentive reading and interpreting. In the paper, we stated
possible reasons of insufficient understanding, and based on this there were some basic directions for
treating requirements for completing or adapting the course book resource pack, as well as during the
process of teaching and learning.
Key words: learning, teaching foreign languages, course book, course book, requirements,
understanding requirements
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Оригинални
научни рад

Методе и стратегије решавања
текстуалних задатака у почетној
настави математике2
Резиме: Способност решавања текстуалних проблема ефикасан је показатељ математичких знања и способности ученика. Истраживања процеса визуелизације и улоге
менталних слика у математичком резоновању показују важност изабране репрезентације
у процесу решавања проблема. Начин моделовања при решавању текстуалних задатака
може да допринесе (или спречи) развијању релационог разумевања поступака њиховог решавања. Циљ овог истраживања је анализа метода и стратегија које ученици користе на
крају првог циклуса школовања при решавању текстуалних проблема. Посебан акценат је
на истраживању начина представљања информација које ученици користе у процесу решавања задатака. У истраживању су коришћене дескриптивна метода и техника тестирања. Резултати истраживања показују да ученици при решавању текстуалних задатака
користе искључиво симболичке репрезентације проблема, што доводи до тога да задатке
који се не могу решити директним методама ученици не могу решити. Иако бројна истраживања показују значај коришћења различитих модела при решавању задатака, наши
резултати показују да ученици, уместо да проблем преведу на мање апстрактан ниво, преводе га у апстрактну форму, која је изнад њихове могућности разумевања. Једно од решења
за превазилажење наведеног проблема јесте дефинисање оперативних задатака и садржаја
који се односе на моделовање и различите стратегије решавања текстуалних задатака у
Наставном програму за почетну наставу.
Кључне речи: текстуални задаци, моделовање, методе, стратегије решавања задатака.
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Увод

Теоријске основе

У развоју цивилизације полуписменим
културама је било потребно да знају одређене аритметичке технике да би функционисале
у оквиру своје привреде, а најранији начин преношења ових информација је био усменим путем. Током времена усмено преношење је развило овај сет упутстава у приче и загонетке, и
тако је створена традиција текстуалних проблема. Текстуални задаци се могу сматрати лингвистичким описом проблемске ситуације, где
се поставља питање, а одговор се добија применом математичких операција на бројчане или
друге податке доступне у описаном проблему
(Novotná and Rogers, 2003). Типично, текстуални задаци се јављају у облику кратког текста у
којем се описују најважнији аспекти неке ситуације, а где су неке величине или релације јасно
дате, док друге нису, и где се од оног који решава задатак тражи да пружи одговор на одређено питање коришћењем датих величина у тексту
и математичких релација између тих величина.
Слично, текстуални задатак Вершафел и сарадници (Verschaffel et al., 2000) одређују као вербални опис проблемске ситуације у којој постоје
једно или више питања, а одговори се могу добити применом математичких операција на нумеричким подацима, доступним у опису проблема.
Решавање текстуалних задатака је важна активност наставе математике (Gortcheva, 2014), јер у
том процесу ученици стичу способности које им
омогућавају да организују и примењују стечена
знања. Проучавање различитих аспеката процеса решавања текстуалних проблема може нам
помоћи да уочимо и разумемо проблеме које
ученици имају у том процесу, као и да сагледамо
ниво разумевања поступака решавања задатака
од стране ученика.

У литератури наилазимо на различит број
и редослед издвојених фаза у решавању математичких задатака. Разумевање процеса решавања
задатака је врло комплексно питање. Новотна и
Роџерс (Novotná and Rogers, 2003) тврде да ученици најчешће при решавању задатака развијају
инструментално разумевање, тј. памте алгоритме и примењују их у задацима. Међутим, ако
алгоритам не одговара, ученици не могу наставити да решавају задатак, осим ако не поседују
релационо разумевање, које им помаже да изграде нови поступак решавања уочавањем различитих веза између података и захтева у задатку, активирајући знања која поседују. Инструментално разумевање подразумева коришћење
меморисаних правила без разумевања њихове
суштине, док релационо разумевање значи „знати и шта треба да се уради и зашто“. Аутори разликују још и интуитивно разумевање (способност да се реши проблем без претходне анализе
проблема) и фoрмално разумевање (способност
размишљања и изражавања идеја симболичким
језиком). Интуитивним разумевањем ученици
некада могу одмах да „виде“ решење, без свести
о икаквом унутрашњем процесу размишљања.
Фoрмално разумевање означава способност да
се повежу математички симболи и обележавање
са релевантним математичким идејама и да се
ове идеје комбинују у ланац логичког закључивања (Novotná and Rogers, 2003).
Традиционално, решавање текстуалних
задатака се посматра као примена оперативних
правила која подразумевају уочавање везе између структуре проблемске ситуације и структуре симболичног математичког израза (English,
2009). Велики допринос у превазилажењу проблема разумевања процеса решавања задатака шездесетих година прошлог века даје Поља
(Polya, 1966), који уводи појам хеуристике и
стратегије у процесу решавању задатака. У том
процесу идентификује четири фазе:
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1. Разумевање задатка: задатак се мора
разумети, тј. морају се јасно разумети
услови и питања: шта је задато, а шта се
тражи;
2. Прављење плана: морамо размотрити
каква је веза између непознатих и датих
података како бисмо дошли до идеје решења и стварања плана;
3. Извршење плана;
4. Провера решења и дискусија о њему.
Савремени аутори даље развијају и модификују наведене фазе решавања задатака. Тако
Новотна (Novotná, 1997) разликује следеће фазе
решавања проблема:
•• Етапа шифровања (схватање задатка);
•• Етапа трансформисања (пребацивање у
математички језик);
•• Етапа рачунања (математичко решавање проблема);
•• Етапа складиштења (пребацивање математичког резултата назад у текст).
Основна претпоставка „лингвистичких
модела“ јесте став да је за успешно решавање
текстуалних задатака пресудно разумевање текста тог задатка. Док неки лингвистички модели
претпостављају директан скок с текста задатка
на математички модел решења, други модели (на
пример, Reusser, 1989) наглашавају важност разумевања ситуационог контекста задатка. Аутор
наглашава да је за успешно решавање текстуалних математичких задатака потребна интеракција лингвистичког знања, познавање ситуација
могућих у реалном свету и математичког знања.
Модел се састоји од пет фаза: разумевање текста,
разумевање ситуације у реалном окружењу, математизација, рачунање и тумачење одговора.
Међутим, у процесу решавања проблема
некада није могуће директно решавање задатка.
За разлику од лингвистичких модела, у којима
се потенцира разумевање текста задатка, велики
број савремених аутора као кључну претпостав-

ку у процесу решавања задатака види моделовање ситуације описане у тексту. Вершафел и сарадници (Verschaffel et al., 2000) описују процес
решавања текстуалних задатака као случај математичког моделовања, који укључује сложен
процес са више фаза. Ученици прво морају разумети ситуацију описану у задатку (изградња ситуационог модела). На основу овог модела гради се математички модел. Ученици затим примењују математичке операције описане у математичком моделу ради налажења решења које се
тумачи и евалуирала у контексту текста задатка. Коначно, ученици формулишу одговор. Новотна и Сарази (Novotná and Sarrazy, 2005) истражују начине на које ученици моделују текстуалне задатке када покушавају да схвате структуру проблема и у описивању тог процеса користе следећу терминологију: кодирање проблема
– трансформација текстуалног проблема у одговарајући систем – референтни језик, у којем се
подаци, услови и непознате могу бележити у јасније организованој и економичнијој форми. Резултат овог процеса зове се модел (модели које је
понудио наставник или модели који су резултат
ученичког сагледавања проблема). Референтни
језик садржи основне симболе и правила за креирање модела.
Новотна (Novotná, 1997) наводи да су
функције моделовања следеће:
•• поновно представљање које води стварању адекватне менталне слике;
•• организација већ постојећих знања;
•• тумачење које олакшава разумевање
проблема;
•• трансформација коришћеног језика у
начин представљања ближи ученицима.
Када добију текстуални проблем, ученици
треба да га моделују, а то може укључити цртеже, дијаграме или табеле, неформално обележавање или употребу формалнијих математичких
обележја. По мишљењу многих аутора, и модел
и репрезентација су термини који се могу ко71
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ристити у студијама наставе и учења математике
(Gravemeijer et al., 2003; Gilbert et al., 2000). Ако
постоји разлика између ова два појма, могло би
се рећи да је репрезентација изгледа општији,
свеобухватни појам из когнитивне психологије,
док је појам модел више специфични израз који
се користи у математичком образовању и природним наукама (Terwel еt al., 2009). У том светлу, Тервел и сарадници дефинишу модел као
„одређени структурални облик репрезентације“
(Terwel еt al., 2009: 27).
Употреба визуелних представа у процесу
решавања проблема можда неће увек бити ефикасна и у неким ситуацијама може чак да доведе до погрешних решења (Gagatsis and Elia, 2004;
Presmeg, 1992). Најважнији разлика између „декоративне“ и „информативне“ илустрације
(Gagatsis and Elia, 2004) јесте та да бескорисна
(декоративна) илустрација садржи небитне визуелне информације, док корисна (информативна) представља суштинске информације из текстуалних проблема. Слично, Пресмиџ (Presmeg,
1992) истиче да најважнију улогу у решавању математичких проблема имају схеме, тј. илустрације у којима су конкретни детаљи занемарени,
а јасно су приказани математички односи. Апстрактне репрезентације, у односу на оне конкретне, „моћније“ су зато што могу да превазиђу
контекст у резоновању и решавању проблема
(Kaminski et al., 2008). Недавне студије (Cai, 2004;
Koedinger et al., 2008) показују да су апстрактне
репрезентације ефикасније од конкретних приликом решавања сложених проблема. Правилно
одабране репрезентације детерминишу процес
истраживања математичких проблема и извор
су значења математичких појмова и односа између њих.
Новотна (Novotná, 1997) сматра да модел
треба да испуњава следеће захтеве:
•• да буде једноставан и јасан;
•• активира мисаону активност ученика;
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•• визуализује апстрактне информације
из задатка и омогући ученицима креативну манипулацију пиктографским
елементима;
•• нуди лаку оријентацију у задатку уз помоћ добро организованих композиција
фигура и наглашава типичне особине и
односе;
•• буде довољно флексибилан да омогући
лаку модификацију на различите проблеме у групи сродних проблема.
Избор одговарајућег начина представљања може помоћи да се јасно сагледа структура проблема током процеса решавања. Способност ученика да се служе различитим представама као математичким средством и да их активирају када се сусретну са одређеном проблемском
ситуацијом сматра се пресудном у поступцима
решавања проблема. Другим речима, када покушавају да реше проблем, пожељно је да ученици знају како да се одлуче за одређени систем представљања и да га добро искористе. Да
би постигли овакву способност, ученици треба
да имају прилику да проверавају успешност различитих представа и да изједначе њихова значења: „без обзира на специфичан предвиђени
циљ који се тиче коришћења представа, најважнија сврха је та да су корисне ученику да научи
да их што успешније користи“ (Dufour-Janvier еt
al., 1987: 121). Када су ученици активно укључени у изградњу и вредновање репрезентација,
они развијају математичка знања која им омогућавају да генеришу нове процесе решавања
проблема (Terwel еt al., 2009; Di Sessa, 2002).
Из наведених ставова можемо закључити
да изабрани модел или репрезентација детерминише стратегије и методе у решавању проблема.
Тако Дејић разликује директне и индиректне методе решавања текстуалних задатака. Под директним методама решавања текстуалних задатака аутор (Dejić i Egerić, 2007) подразумева поступке решавања у којима се проблем не замењује
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моделом. Индиректне методе (решавање задатака коришћењем модела), које се користе у почетној настави математике, а које су одређене моделом који се користи, јесу: метода дужи, метода таблица, метода правоугаоника, метода Веновог дијаграма, метода фокусног дијаграма (Dejić
i Egerić, 2007).
Леш и сарадници (Lesh еt al., 1987) направили су разлику између алгебарског и аритметичког начина решавања проблема, истичући
да алгебарско решавање захтева „најпре описивање а потом рачунање“. Мејсон (Mason, 1996)
износи сличан став, односно наводи да се тешкоће при решавању текстуалних задатака могу
приписати разлици између аритметичког и алгебарског приступа решавању проблема. Аритметички проблеми могу бити решени директно,
а алгебарски прво треба да се преведу и запишу
формалним симболима, након чега могу бити
решени. Резултати истраживања (Kieran, 1992)
показују да су ученици склони да текстуални
проблем сагледавају парцијално и решавају га у
корацима. Киеран (Кieran, 2006) представља резултате који показују да ученици чешће користе
аритметичке методе у решавању текстуалних
проблема и показују потешкоће у постављању
и коришћењу једначина при решавању таквих
проблема (алгебарски метод). Зељић (Zeljić,
2014) истиче да, ради повезивања аритметичког
и алгебарског приступа проблемима, ученике
треба усмеравати да приликом решавања текстуалних проблема сагледају општу структуру
проблема без обзира на то да ли се задатак може
решити директно или индиректно.
Методолошки оквир истраживања
•• Предмет истраживања – предмет нашег истраживања јесу методе и стратегије које користе ученици на крају првог циклуса школовања при решавању
текстуалних проблема. Посебан акце-

••

••

••

••

нат стављен је на истраживање начина
представљања информација које ученици користе у процесу решавања задатака, као и резоновања и даљег поступка
решавања, а које је условљено изабраном репрезентацијом проблема.
Циљ истраживања – у нашем случају
циљ истраживања је двојак: 1) анализирање и класификовање начина на које
ученици моделују текстуалне задатке
када покушавају да схвате структуру
описаног проблема; 2) испитивање утицаја изабраног модела на методе и поступке решавања и успешност у решавању задатака.
Задаци истраживања – из постављеног
циља формулисани су и постављени
следећи задаци истраживања:
1. Испитати успешност решавања
задатака у зависности од изабраног
начина представљања информација;
2. Идентификовати поступке и методе
које ученици користе при решавању
текстуалних задатака, а који су условљени изабраним начином представљања проблемске ситуације.
Хипотезе у истраживању – ученици
који користе графичке моделе при решавању задатака су успешнији у поступцима решавања задатака.
–– Ученици користе различите методе
решавања задатака: метод дужи, метод правоугаоника, метод израчунавања, метод једначина.
Метод и узорак истраживања – у истраживању су коришћене дескриптивна метода и техника тестирања. За
потребе истраживања осмишљен је
тест знања који чини пет текстуалних
задатака постављених у реалном математичком контексту (Прилог 1). Узорак
има карактер пригодног узорка, а чине
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га три одељења (педесет и пет ученика)
четвртог разреда једне основне школе у
Београду.
Анализа и интерпретација резултата
истраживања
Први истраживачки задатак био је усмерен на испитивање успешности ученика у решавању задатака у зависности од изабраног начина
представљања информација у задатку. Одговор
на овај истраживачки задатак било је прилично
тешко дати, с обзиром на то да су ученици користили искључиво симболичке начине представљања. Многе студије су указале на значај начина представљања информација у задатку, јер
изабрани модели помажу разумевање структуре проблема и односа у задатку (Dufour-Janvier
et al., 1987; Novotná and Sarrazy, 2005; Terwelatal.,
2009 и др.). Без обзира на контекст задатка (реални или математички), нико од ученика није
користио графичке, визуелне начине представљања проблема. У свим задацима ученици су
информације представљали симболичким језиком (бројеви или слова). Да ученици не користе
геометријске моделе, показују и решења петог
задатка, који се може решити само коришћењем
модела правоугаоника (или уколико би задатак
решавали ученици старијих разреда – системом
једначина са две непознате). Задатак нико није
урадио, изузев једног ученика, који је задатак
решио методом покушаја. Резултати истраживања показују да је (на одабраном узорку) референтни језик (термин који користи Новотна) искључиво симболички. С обзиром на то да нико
од ученика није користио визуелизацију у поступку решавања проблема, можемо претпоставити да они нису имали искуства у поступцима
креирања и коришћења модела у процесу решавања проблема. У том смислу анализираћемо успешност ученика у зависности од тога да ли су
користили алгебарске (слова) или аритметичке
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репрезентације (конкретни бројеви). Успешност
ученика на сваком појединачном задатку приказана је у Табели 1.
Т абела 1. Успешност ученика на појединачним
задацима (фреквенција).
1. (f)
25

2. (f)

3. (f)

4. (f)

Тачно решење
38
39
9
Нетачно
24
9
13
19
решење
Задатак није
6
8
3
27
рађен
Укупно
55
55
55
55
f – фреквенција одговора (број ученика)

5. (f)

1
5

49
55

Други истраживачки задатак односио се
на идентификацију поступка и метода које ученици користе при решавању текстуалних задатака и уочавање њихове условљености у односу
на изабрани модел (репрезентацију проблема).
С обзиром на то да су ученици информације
које су имали у задацима представљали само
конкретним бројевима или алгебарским симболима, то је условило да су при решавању задатака користили следеће методе (Lesh еt al., 1987;
Mason, 1996, Novotná and Rogers, 2003; Кieran,
2006; Dejić i Egerić, 2007):
•• интуитивно (пишући само резултат);
•• метод покушаја и погрешака;
•• метод директног израчунавања – аритметички: а) записивање сложеног израза који одговара структури проблема);
б) методом израчунавања у корацима;
•• метод једначина (алгебарски): а) једначина са једном непознатом; б) систем
једначина са две непознате.
Начин и метод рада ученика анализираћемо навођењем конкретних примера.
Наш први задатак – Брат и сестра заједно имају 840 динара. Они треба да поделе ту
суму новца тако да брат добије 160 динара више
од сестре. По колико ће динара добити свако од
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њих? – ученици су успешно решили на три начина:
1. методом израчунавања (сложен израз
који одговара структури проблема);
2. методом израчунавања у корацима;
3. методом једначина.
Навешћемо примере који објашњавају
сваки од метода.
Већина ученика (деветнаест ученика) задатак је решила директно (без коришћења модела),
пишући одмах одговарајући израз (Пример 1).
Наредни пример илуструје метод рачунања у којем ученици (четири ученика) до решења долазе у корацима (Пример 2).
Сматрамо да је значајно то што је већи број
ученика задатак решио пишући сложени израз
који одражава целокупну структуру проблема.

Њих сматрамо посебно значајним јер оповргавају (на нашем узорку) став да су ученици склони да при решавању текстуалних проблема проблем сагледавају парцијално, тј. до решења долазе „у корацима“, не сагледавајући општу структуру проблема (Lesh et al., 1987; Mason, 1996).
Сматрамо да, како истиче Зељић (Zeljić, 2014),
ученике треба усмеравати да приликом решавања текстуалних проблема сагледају општу
структуру проблема, без обзира на то да ли се
задатак може решити директно или индиректно. Ученици треба да сагледају односе између
датих и тражених величина и, приликом решавања задатака, формирају сложене изразе који
ће одсликавати општу структуру проблема.
Мали број ученика (два ученика) до тачног решења дошао је применом методе једначина (Пример 3). Морамо приметити да ученици
не користе мала писана слова за означавање не-

Пример 1. Решавање задатака методом израчунавања (записујући сложен израз који одговара структури проблема).

Пример 2. Решавање задатака методом израчунавања у корацима.
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познате, већ велика штампана слова која су почетна слова именица, што показује недостатак
уопштавања и апстраховања у поступку решавања.
Да ученици не размишљају о поступку, већ
су концентрисани на решење, показује и поступак представљен на Примеру 4. Решење задатка
је тачно, иако се знак једнакости погрешно користи (користи се као ознака смера рачунања),
па можемо рећи да поступак није тачан. Из овог

(и сличних примера) закључујемо да су ученици концентрисани искључиво на резултат, док је
поступак и начин представљања информација у
другом плану, што потврђује резултате добијене
у другим студијама (Lesh et al., 1987; Mason, 1996;
Kieran, 2006).
Ученици који су нетачно решили задатак углавном су до погрешног решења долазили
на следећи начин (Пример 5).

Пример 3. Решавање задатака методом једначина.

Пример 4. Поступак који показује погрешну упoтребу знака једнакости.

Пример 5. Нетачно решење условљено некоришћењем модела.
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Сматрамо, као што су већ бројни аутори
истакли (Polya, 1966; Novotná and Sarrazy, 2005;
Terwel et al., 2009 и др.) да би употреба модела
(конкретно модел дужи) за представљање информација довела до исправног резоновања и
тачног уочавања односа.
Да ученици без употребе различитих репрезентација и модела не могу увек разумети
структуру задатка и поступак решавања, показаћемо примерима решења четвртог задатка. Један број ученика (шест ученика) задатак је решио методом једначина, тј. можемо рећи системом једначина са две непознате (Пример 6).

Ипак, не можемо тврдити да су ученици који су дали овакво решење развили формално разумевање, јер су у даљем поступку решавања користили конкретне бројеве, тј. почетну
апстрактну репрезентацију заменили конкретнијом (потпунију слику о начину резоновања
и логичком расуђивању било би могуће добити
кроз интервју са учеником).
Са друге стране, у истом задатку присутна су решења која показују интуитивно разумевање проблема (Пример 7).
Ученици нису у стању да сагледају поступак решавања, већ само интуитивно „виде ре-

Пример 6. Решавање задатака применом методе система једначина са две непознате.

Пример 7. Пример задатка са интуитивним решењем.

Пример 8. Решавање задатака методом покушаја.
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зултат“, што не представља адекватно разумевање процеса решавања (Novotná and Rogers,
2003).
У светлу оваквих резултата не изненађује
нас то што је наш пети задатак – Ако се један чинилац повећа за 7, а други за 3, њихов производ ће
се повећати за 133. Одреди те чиниоце, ако се зна
и то да је разлика међу њима 4 – решио само један ученик, и то методом покушаја (Пример 8).
Резултати истраживања показују да је овај
задатак био најтежи за ученике. Тачно решење је
пронашао један ученик, али је задатак радио методом покушаја, што значи да није потпуно разумео структуру проблема. Пет ученика је покушало да реши задатак, али безуспешно, док четрдесет и девет ученика није ни покушало да уради задатак. Ученик који је тачно решио задатак
до тачног решења је дошао насумично множећи
бројеве, тј. путем покушаја и погрешака, што не
представља основу за уопштавање поступака рачунања. Наведени пример показује и да ученици, уколико не могу да реше задатак, радије покушавају да запишу и реше систем једначина са
две непознате, неголи да визуелно представе односе у задатку. Овакав начин рачунања, и када
би ученик могао да задатак уради до краја, није
примерен ученицима у почетној настави математике. Такви поступци су формални и најчешће се разумеју само инструментално. Преурањено формално увођење неких појмова и поступака чије значење није адекватно изграђено
постаје препрека у каснијем учењу (Zeljić, 2014).
Закључак
У овом раду смо желели да утврдимо које
се методе и стратегије решавања текстуално задатих проблема користе ученици у почетној настави математике. Истраживање које смо спровели показало је следеће резултате:
•• Текстуалне проблеме који су задати у
реалном и математичком контексту сви
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ученици су представљали користећи
апстрактније (симболичке) репрезентације проблема, док визуелне репрезентације (реалне слике, геометријске
моделе, дијаграме и сл.) није користио
ниједан ученик.
•• При решавању текстуалних задатака
који се могу решити на више начина
ученици користе само следеће методе:
–– интуитивно (пишући само резултат);
–– метод покушаја и погрешака;
–– метод израчунавања (аритметички):
а) пишући сложен израз који одговара структури проблема); б) методом
израчунавања у корацима;
–– метод једначина (алгебарски): а) једначина са једном непознатом; б) систем једначина са две непознате.
Из резултата које смо добили уочавамо да је референтни језик (термин који користи Новотна), који се користи у процесу решавања проблема, у нашим школама симболички.
Ученици нису оспособљени да односе представљене у текстуалним задацима моделују и представе на неки други начин. Иако истраживања
показују значај коришћења различитих модела, ученици који су учествовали у нашем истраживању нису их примењивали. Ученици често интуитивно решавају задатак тако што наведу само решења (као што је случај са трећим задатком), што указује на то да задатак решавају
без свести о икаквом унутрашњем процесу размишљања. Разлог оваквих резултата може бити
то што учитељи не користе моделовање при решавању задатака и фокус стављају на решење задатка. Такав приступ води ка томе да ученици,
када не могу да задатак реше директно, прескачу нивое апстракције, тј. покушавају да поставе
и реше систем једначина са две непознате, уместо да покушају да проблем конкретизују и представе односе визуелно. Уместо да проблем преведу на мање апстрактан ниво, ученици га пре-
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воде у апстрактну форму, која је изнад њихове
могућности разумевања. Овај закључак подржавају резултати нашег истраживања. Тако је за
пети задатак само један ученик навео тачан резултат, а сви који су покушали да га реше записали су систем једначина са две непознате, али
нису умели да га реше. Наш став је да рано померање ка формалнијим методама (систем једначина) може довести до неразумевања поступака
и развијању инструменталног разумевања.
Можемо закључити да треба систематски
радити на оспособљавању и мотивисању учитеља и наставника да и сами у раду користе различите моделе и стратегије при решавању задатака. Потврда овог става би се могла наћи у истраживању чији би предмет био идентифико-

вање начина представљања информација (моделовања) при решавању текстуалних задатака
које преферирају учитељи у свом раду. Као једно од решења видимо и укључивање модела и
стратегија решавања текстуалних задатака као
саставног дела Наставног плана и програма из
математике, где би се они изучавали на редовним часовима са свим ученицима, а не само на
додатној настави из математике и у раду са математички надареним ученицима. У том смислу,
било би интересантно даље истраживање, са истим ученицима, а којима би претходно били понуђени други начини представљања и методе
решавања задатака. Резултати таквог, лонгитудиналног, истраживања били би оцена изнетих
закључака и предлога.
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Методе и стратегије решавања текстуалних задатака у почетној настави математике

Summary
Ability for solving story problems is an efficient determinant of mathematical knowledge
and students’ abilities. Research of the process of visualization and the role of mental images in
mathematical reasoning show the significance of the chosen representation in the process of solving
problems. The way of modelling during solving story problems tasks can contribute to (or prevent)
development of relating understanding of the procedures of their solving. The aim of this research is the
analysis of methods and strategies, which students use in the end of the first cycle of education when
solving story problems. Research of the ways in which students present information in the process of
task solving is particularly stressed. Results of the research show that students, in the process of solving
story problems use exclusively symbolic representations of problems and this leads to conclusion that
tasks which cannot be solved by direct methods, cannot be solved by students at all. Even though
numerous kinds of research point at the significance of using different models when solving story
problems, our results show that students, instead of transmitting problems to the less abstract level,
they transmit them to the abstract form and this is above their perceptive ability. One of the solutions
for overcoming the stated problem is defining operational tasks and contents referring to modelling
and different strategies of solving story problems in the curriculum for initial teaching.
Key words: story problems, modelling, methods, strategies of solving tasks.

ПРИЛОГ
Прилог 1. Задаци коришћени у истраживању
1. Брат и сестра заједно имају 840 динара. Они треба да поделе ту суму новца тако да брат
добије 160 динара више од сестре. По колико ће динара добити свако од њих?
2. Чоколада и сок коштају 150 динара, а сок и две чоколаде коштају 220 динара. Колико кошта
једна чоколада, а колико сок?
3. Збир три узастопна броја је 48. Који су то бројеви?
4. Збир два броја је 2014, а њихова разлика 714. Одреди те бројеве.
5. Ако се један чинилац повећа за 7, а други за 3, њихов производ ће се повећати за 133. Одреди те
чиниоце, ако се зна и то да је разлика међу њима 4.
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Развијеност вештине цртања
код деце предшколског узраста
Резиме: У научној литератури, интересовања са теоријског и истраживачког аспекта за дечји цртеж постоје дуго. Проучавање дечјег цртежа омогућило је стварање одређених теорија, а истраживачки налази пружили су обиље информација о различитим
аспектима дечјег развоја. У раду је изложен део резултата прве фазе лонгитудиналног истраживања о развоју дечје писмености. Циљ истраживања био је да се испита развијеност
вештине цртања деце предшколског узраста. Развијеност вештине цртања испитивана
је 13. суптестом Цртање АКАДИА теста развојних способности. Узорак су чинила деца
предшколског узраста. Резултати указују на то да, иако резултати већине испитаника
на примењеном суптесту указују на просечно и изнад просечно постигнуће за једну или две
стандардне девијације, није занемарљив број испитаника који су остварили постигнуће
испод просека популације за једну или две стандардне девијације. Овакав налаз упућује на
постојање сметњи у неким од базичних способности које подржавају вештину цртања код
ових испитаника. Такође, имплицира и неопходност утврђивања типа и врсте грешке на
сваком цртежу понаособ и представља јасну индикацију да је ове испитанике потребно
укључити на стимулацију у областима у којима су сметње уочене. Налази овог истраживања ће нам у перспективи омогућити да сагледамо утицај квалитета развијености ове
вештине на успех у почетном писању.
Кључне речи: вештиња цртања, развијеност цртежа, деца предшколског узраста.
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2014).

82

Развијеност вештине цртања код деце предшколског узраста

Увод
У научној литератури интересовања са теоријског и истраживачког аспекта за дечји цртеж постоје дуго. Проучавање дечјег цртежа
омогућило је стварање одређених теорија, а истраживачки налази пружили су обиље информација о различитим аспектима дечјег развоја,
првенствено о развоју перцепције, моторике,
когнитивног и емоционалног функционисања
(Jolley, Knox & Foster, 2000).
Према Ликеу (Luquet, 1927; према: Willats,
2005), основне фазе развоја дечјих цртежа су:
случајни, промашени, интелектуални и визуелни реализам. Узрасне границе поменутих фаза
развоја цртежа нису фиксно одређене, него су
флексибилне, па се, самим тим, елементи једне
фазе могу пронаћи и у другој. Фазе интелектуалног и визуелног реализма треба проучавати
са аспекта различитих стилова или система цртања, а не као фиксно постављене хронолошке
хијерархијске секвенце (Jolley et al., 2004). Вештина цртања почиње да се развија најчешће у осамнаестом месецу и завршава се око треће године.
У овој фази, која се назива фаза жврљања или
шкрабања, цртеж нема репрезентациони карактер, већ представља више одређену вежбу визуелно-моторне координације.
У периоду од треће до пете године вештина цртања, са појавом семиотичке функције,
представља облик репрезентације. Дечји цртеж
поседује у исто време обележја симболичке игре
и менталне слике, што детету омогућава да спонтаним траговима на хартији припише значење.
Ово је фаза случајног реализма. За њу је карактеристично да дечји цртеж постаје препознатљив,
почињу да се јављају и детаљи, а деца почињу да
користе шеме за цртање различитих ликова. Одређени облици им служе за презентацију различитих тема, а почињу користити и одређене облике за цртање тачно одређених тема. Цртеж у
овом периоду карактеришу тешкоће позиционирања елемената на папиру, неадекватне про-

порције и немогућност интегрисања елемената у
кохерентну целину (Willats, 2005).
Са развојном фазом дечјег цртежа, од
пете до осме године живота, доводи се у везу
појава реализма, па се назива интелектуалним
реализмом (Luquet, 1933; према: Thomas & Silk,
1990). Основна карактеристика цртежа деце
предшколског и млађег школског узраста јесте да
цртају оно што знају о објекту, а не оно што виде.
Деца се руководе менталном сликом објекта, дефинишућим параметрима које она садржи, независно од тога јесу ли ти параметри видљиви
на објекту током цртања (Anning i Ring, 2004;
Golomb, 2004; Hope, 2005; према: Gligorović i
Vučinić, 2011).
Ликет описује да деца у овој фази за приказ мотива користе следеће поступке: транспарентни приказ облика који прекривају нешто што је детету битно; мултиплицирање детаља; одабир тачке гледишта која најбоље одговара приказу; пренаглашавање димензија облика који су детету посебно важни; расклапање и
пребацивање ликова те суперпонирање облика.
Коришћење ових поступака дечјем цртежу дају
велику ликовну експресивност (Luquet, 1933;
према: Huzjak, 2013). На дечјим цртежима током
овог стадијума могу се уочити грешке у домену:
транспарентности, мешања углова и одсуства
репрезентације акције (Willats, 2005).
Од осме године до адолесценције, траје
фаза визуелног реализма, према Ликеу (Luquet,
1933; према: Thomas & Silk, 1990). Ову фазу карактерише појава тродимензионалних цртежа и
наставак тенденције што тачнијег приказивања
реалних односа и величина. Цртежи деце у овој
развојној фази су мање погодни за изражавање
емоција због растућег визуелног реализма и због
утицаја образовања, које доприноси униформности цртежа, због тога што има извесни утицај
на индивидуални креативни потенцијал.
У чину цртања одражава се и ниво зрелости различитих развојних способности које су
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инкорпориране у вештину цртања (Gligorović i
sar., 2005). Током цртања дете се суочава са бројним когнитивним и графомоторичким захтевима које мора да испуни. Оно мора да призове и
активно обрађује концептуалне и перципиране компоненте призора који жели да представи, али и да инкорпорира ове делове у адекватне
графичке схеме; затим, потребно је да константно прати и унапред планира како ће просторно
координирати и распоредити графичке елементе на папир у зависности од простора који му
стоји на располагању (Freeman & Janikoun, 1972;
према: Cvetković, 2014b). Дете све време активно
планира и контролише сам процес цртања, а у
радној меморији симултано обрађује и модификује менталне репрезентације објеката које треба да прикаже (Jolley, Knox & Foster, 2000). При
цртању ангажују се основни механизми пажње,
егзекутивних функција, визуоперцептивне и
визуоспацијалне способности, а ниво њихове
функционалне зрелости је директно повезан са
постигнућима испитаника. На основу тога можемо да констатујемо да квалитет цртежа зависи од нивоа организованости практогностичких
способности, чије су најважније компоненте визуелна пажња, визуелна перцепција, визуелно
памћење, визуоспацијалне, визуоконструктивне
и моторичке способности (Gligorović i Vučinić,
2011).
Као што смо већ навели, процена дечјег
цртежа се може користи као један од индикатора интелектуалне зрелости личности и емоционалне прилагођености детета (Watkins, Glutting
& Youngstrom, 2005). Узевши у обзир сам процес
цртања и стратегије које дете користи, његовом
анализом се може доћи и до информација о нивоу развијености цртачких способности, планирања и организације, али и о утицају стеченог
знања, визуоперцептивних капацитета и узраста на крајњи изглед цртежа (Farokhi & Hashemi,
2011). Налази истраживања неких аутора указују на то да резултати више од половине испитаника са сметњама у учењу значајно одсту84

пају од норми за узраст када је у питању вештина цртања (Gligorović i Radić Šestić, 2010). Овакви налази отварају многа истраживачка питања
о улози и значају вештине цртања за успешно
овладавање вештином писања деце на каснијем
школском узрасту.
Специфичне сметње у учењу (learning
disability) не представљају специфичан термин,
него укључују многе специфичне сметње, а свака од њих је узрок за отежано учење, то јест поремећај у једном или више основних процеса
укључених у разумевање говорног и писаног језика. Могу се испољити у виду тешкоћа у слушању, мишљењу, говору, читању, писању, спеловању или рачунању, иако постоји просечна интелигенција (Lazarević, 2011). У нашој средини
се током неколико последњих деценија бележи
пораст свих говорно-језичких поремећаја, па и
пораст поремећаја читања и писања (Lazarević,
2011; Sovilj i sar., 2013). Савремени приступ изучавања поремећаја читања и писања заснива се
на препознавању симптома ових поремећаја код
деце предшколског узраста. У нашој средини је
уобичајено да се сметње које деца испољавају у
усвајању вештине читања и писања препознају
и дијагностикују тек на млађем школском узрасту, када почињу значајно да се доводе у везу
са школским постигнућем (Lazarević, 2014).
У основи успешног овладавања вештином писања, која представља сложену графомоторичку активност, осим језичких знања, укључене су кинестетско-моторне, праксичке, визуоспацијалне и визуоконструктивне компоненте
(Ocić, 1998). У процесу писања је истакнут значај и улога ортографије, визуомоторне координације, фине моторне диференцијације прстију,
и способност да се графеми призивају из дуготрајне меморије, као одговор на визуелни или
фонолошки знак, и задржавају у радној меморији док се не изврши моторни процес писања
слова (Van Galen, 1991).
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Такође, неопходна је добра перцепција облика, склапања делова у целину, диференцирање
појединих делова и разликовање појединих фигура од позадине, што је уско повезано са матурацијом визуелномоторних функција (Golubović
i Rapajić, 2008).
С обзиром на то да се у основи успешног
овладавања вештином цртања и вештином писања налазе компонентне које се налазе у процесу овладавања обема вештинама, занимао нас
је у овој истраживачкој фази ниво развијености
вештине цртања деце предшколског узраста,
а у перспективи утицај и значај развијености
вештине цртања за успешно овладавање вештином писања на каснијем школском узрасту.
Проблем и циљ истраживања
У овом раду ће бити представљен део резултата прве фазе лонгитудиналне студије. У
студији је спроведено индивидуално испитивање са лонгитудиналним праћењем испитаника у трајању од три године, чији је циљ био да
се утврди повезаност између развоја говорно-језичких, металингвистичких, општих когнитивних, графомоторичких способности и вештине цртања деце предшколског узраста и њиховог успеха у усвајању читања и писања на школском узрасту. Прва година лонгитудиналне студије, односно први део истраживања, чији ћемо
део резултата презентовати у овом раду, спроведен је током априла и маја 2012. године и подразумевао је утврђивање нивоа развијености
говорно-језичких, металингвистичких, општих
когнитивних, графомоторичких способности и
вештине цртања код деце која још нису овладала
вештином читања и писања. Конкретно, циљ истраживања, чији ћемо резултате презентовати у
овом раду, јесте утврђивање нивоа развијености
вештине цртања код деце предшколског узраста.
Осим тога, била нам је намера да утврдимо да
ли постоје полне разлике у нивоу развијености

вештине цртања. Налази овог истраживања ће
нам у перспективи омогућити да сагледамо утицај квалитета развијености ове вештине на успех у почетном писању.
Метод
Узорак. У пригодан узорак је укључено шездесет петоро деце предшколског узраста
просечне старости осамдесет месеци (AS=80,09;
SD=3,11; Mod=80, Min=75, Max=88), која су
обухваћена припремним предшколским програмом. Испитивана деца су из три предшколске
установе (ПУ) из Београда: државних („Мрвица“ и „Скадарлија“) и приватне („Јуца –дечја
откривалица“). Узорак је уједначен према полу
(51% дечака и 49% девојчица) и према структури
предшколских установа: 52% је било укључено у
државне, а 48% деце у приватне ПУ. Интелектуални ниво деце је установљен Тестом за испитивање првака (ТИП-1) (Ivić, Мilinković, Pešikan i
Bukvić, 1995) при упису деце у школу. Деца укључена у узорак имају типичан говорно-језички
развој и у тренутку испитивања нису овладала
вештинама читања и писања.
Инструмент. За испитивање вештине цртања деце предшколског узраста примењен је 13.
суптест Цртање АКАДИА теста развојних способности канадских аутора (Atkinson, Johnston
& Lindsay, 1972), који се састоји од тринаест
суптестова, међусобно независних. АКАДИА
тест развојних способности је стандардизован
и адаптиран за хрватску говорну популацију
(Novosel i Mavrin-Cavor, 1985), као и за српску
(Povšek i Govedarica, 2001). Задатак испитаника
је да празном папиру нацрта човека који стоји
испод дрвета поред куће. Упутство за примену
теста је: „Нацртај човека који стоји испод дрвета, а поред се налази његова кућа.“ Цртеж испитаника се оцењује на основу препознатљивости,
тачних пропорција, богатства детаља и међусобног односа задатих елемената. Ове компоненте
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цртежа су оцењиване различитим бројем бодова. Са два бода су вредновани: цртеж човека са
свим препознатљивим деловима, цртеж дрвета
које је препознатљиво, цртеж куће и цртеж са
перспективом (трећа димензија). Следећи елементи цртежа су вредновани са једним бодом:
цртеж човека који је испод стабла, човек или
дрво, или оба елемента нацртана поред куће,
постојање разлике у величини екстремитета и
величини тела, постојање врата на људској фигури, односно да глава није нацртана директно
на тело, постојање неких детаља одеће, нацртани
и видљиви: детаљи лица, дрвета (стабло, лишће,
гране и сл.) треба да буду нацртани, куће (кров и
димњак на кући, врата и прозори на кући), величина цртежа – потребно је да цртеж буде нацртан макар на пола странице и више, а не у једном
углу странице, пропорција у односу на нацртане
елементе – на пример, човек мора бити тако нацртан да је мањи од дрвета и слично, на цртежу
треба бити видљиво земљиште и хоризонт. Максимални скор је двадесет бруто бодова који се
прерачунавају у стандардизоване бодове.

Ток истраживања. Тест је примењиван индивидуално, у засебним просторијама у којима су се налазили само испитивач и
испитаник. Решавање теста није временски
ограничено, а дужина времена за решавање
теста је идивидуално варирала, и трајала је
од десет до петнаест минута. Пре примене
теста дато је упутуство, а тест је примењиван онда када су испитаници у потпуности
разумели начин решавања теста. За испитивање укључене деце у узорак добијена је сагласност родитеља. Истраживање је реализовано током 2012. године непосредно пред
крај реализације припремног предшколског
периода.

Анализа података. У обради података коришћена је дескриптивна статистичка анализа,
тестови статистичког закључивања, а израчуната
је и интерна конзистентност датог инструмента.
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Резултати и дискусија
Интерна конзистентност 13. суптеста Цртање АКАДИА теста развојних способности израчуната је коришћењем Кронбаховог алфа коефицијента. Интерна конзистентност α износи
0,68, што се може сматрати прихватљивом конзистентношћу, односно поузданошћу теста.
На основу резултата дескриптивне статистике о развијености вештине цртања код деце
предшколског узраста, у нашем узорку установљено је да су у просеку остварили 70,00 стандардизованих бодова од укупно 94 (AS=73,73
SD=11,63; Min 28,00; Max 94,00), што указује на
високо просечно постигнуће (Графикон 1).
Постигнуће на 13. суптесту Цртање према критеријумима за оцењивање посматрано је
преко показатеља дескриптивне статистике чије
су вредности приказане у Табели 1.
Анализирајући вештину цртања деце
предшколског узраста према критеријумима за
оцену цртежа овог суптеста, уочавамо да су испитаници највиши скор остварили према прва
три критеријума. Другим речима, њихов цртеж човека, куће и дрвета је био препознатљив
(критеријуми 1, 2. и 3.). Способност њиховог
цртања је процењена као веома успешна када је
у питању поступање по задатом упутству при
цртању човека и дрвета које су нацртали поред куће (критеријум 6), а на кући су били нацртани и видљиви детаљи куће – врата и прозори на кући (критеријум 13). По задатом упутству успешно су цртали и човека испод стабла
(критеријум 5). Незнатно мање успеха су имали
када су били критеријуми који су се односили
на величину цртежа (критеријум 14) и нацртане и видљиве детаљи лица (10). Деца предшколског узраста нису била довољно успешна када
су били у питању критеријуми цртање врата
на људској фигури (8) и разлике у величини екстремитета и величини тела (7). Постигнуће у
области цртања деце предшколског узраста пре-
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Графикон 1. Укупно постигнуће испитаника на 13. суптесту Цртање.

Табела 1. Постигнуће испитаника на 13. суптесту Цртање – према критеријумима за оцену цртежа.
Китеријуми за процену цртежа

N

Min

Max

AS

SD

1. Цртеж човека са свим препознатљивим деловима

65

0,00

2,00

2,000

0,0000

2. Цртеж дрвета које је препознатљиво

65

0,00

2,00

1,969

,2480

3. Цртеж куће која је препознатљива

65

0,00

2,00

1,953

,2756

4. Цртеж са перспективом (трећа димензија)

65

0,00

2,00

,338

2,4892

5. Цртеж човека који је испод стабла

65

0,00

1,00

,815

,3910

6. Човек или дрво, или оба елемента нацртана поред куће

65

0,00

1,00

,861

,3480

7. Разлике у величини екстремитета и величини тела

65

0,00

1,00

,507

,5038

8. Цртање врата на људској фигури

65

0,00

1,00

,538

,5024

9. Нацртани и видљиви неки детаљи одеће

65

0,00

1,00

,446

,5009

10. Нацртани и видљиви детаљи лица

65

0,00

1,00

,769

,4246

11. Нацртани и видљиви детаљи дрвета

65

0,00

1,00

,492

,5038

12. Нацртани и видљиви детаљи куће – кров и димњак на кући

65

0,00

1,00

,446

,5009

13.Нацртани и видљиви детаљи куће – врата и прозори на кући

65

0,00

1,00

,861

,3480

14. Величина цртежа

65

0,00

1,00

,769

,4246

15. Пропорција у односу на нацртане елементе

65

0,00

1,00

,446

,5009

16. Видљивост земљишта и хоризонт

65

0,00

1,00

,153

,3636
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ма следећим критеријумима: нацртани и видљиви детаљи дрвета (критеријум 11), нацртани и
видљиви детаљи куће – кров и димњак на кући
(критеријум 12), нацртани и видљиви неки детаљи одеће (критеријум 9) и пропорција у односу на нацртане елементе (критеријум 15) – није
на задовољавајућем нивоу. Овакав налаз је донекле очекиван, узевши у обзир сазнање да током
предшколског и раног школског периода дечји
цртеж пролази кроз фазу интелектуалног реализма, чија је основна одлика да дете црта оно
што зна о објекту, а не оно што види (Gligorović
i Vučinić, 2011). Деца овог узраста се руководе
менталном сликом објекта, дефнишућим параметрима које она садржи, независно од тога јесу
ли ти параметри видљиви на објекту током цртања (Anning i Ring, 2004; Golomb, 2004; Hope,
2005; према: Gligorović i Vučinić, 2011). На старијим узрастима дечји цртежи садрже више детаља, тачније пропорционалне односе и постају
реалистичнији (Thomas & Silk, 1990). Постигнуће у области цртања деце предшколског узраста је било најниже према критеријумима
перспективе – трећа димензија (критеријум 4) и
видљивости земљишта и хоризонта (критеријум
16). Добијени резултат је и очекиван зато што су
задаци цртања, који садржавају захтеве просторног позиционирања елемената на папиру и
репродуковање тродимензионалности и међусобних релација објеката, сматрају сложенијим
(Bremner et al., 2001) и према развојним нормама
јављају се на каснијим узрастима. Истраживачки налази Ланг-Кутнерове указују да се ефекти
перспективе налазе на врло малом броју цртежа
деце, па и одраслих особа, док код врло младих
и недовољно искусних цртача они потпуно изостају (Lange-Küttner, 2009).
Постигнуће испитаника на Суптесту Цртање кретало се у распону од две стандардне девијације позитивног одступања од просека популације, просечног постигнућа и постигнућа
које је представљало две стандардне девијације
негативног одступања од просека популације.
88

Распон између минималних и максималних постигнућа нам говори о неуједначености резултата, односно неусклађености развоја вештине цртања деце предшколског узраста.
Ако анализирамо дистрибуцију дечјег постигнућа у домену вештине цртања, мереног
преко броја остварених бруто бодова који су
конвертовани у стандардизоване бодове, можемо уочити да је већина деце остварила просечно
и изнад просечно постигнуће, од чега је: просечно постигнуће остварило 4,6% испитаника, једну стандардну девијацију позитивног одступања
од просека популације је остварило 26,2% испитаника, чак 63,1% испитаника је остварило постигнуће за две и више стандардних девијација
позитивног одступања од просека популације, а
1,5% испитаника је остварило максималан број
стандардизованих поена.
На основу добијених података уочавамо
да је 4,5% испитаника остварило постигнуће испод просека популације, и то 1,5% деце је остварило постигнуће од две стандардне девијације
негативног одступања од просека популације,
што нам указује да су код њих присутне сметње
у домену вештине цртања. Једну стандардну девијацију негативног одступања од просека популације је имало 3% испитаника, што указује на
присуство елемената сметњи у домену вештине цртања. Овакав налаз упућује на постојање
сметњи у неким од базичних способности које
подржавају вештину цртања код ових испитаника, као и на неопходност утврђивања типа и врсте грешке на сваком цртежу понаособ.
Једнофакторском анализом варијансе за
непоновљена мерења установљена је разлика између дечака и девојчица у домену вештине цртања (F(1,63)=6,43, p=.014), а добијени подаци
указују на то да су девојчице биле успешније у
цртању, односно имају развијенију вештину цртања. Добијене резултате можемо сагледати са
аспекта сазнања да су развојне сметње чешће
присутне код дечака, што се одражава и на ди-
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намику развоја вештине цртање, а на каснијим
узрастима и писања (Gligorović i sar., 2005). Добијени подаци у нашем истраживању су у складу са резултатима истраживања других аутора
у домену вештине цртања деце предшколског и
млађег школског узраста.
Наиме, постигнућа девојчица према истраживачким налазима који су добијени применом истог Суптеста Цртање АКАДИА теста развојних способности указују на значајно боља постигнућа девојчица у односу на постигнућа дечака (Gligorović i sar., 2005; Gligorović i Radić Šestić,
2010; Gligorović i Vučinić, 2011). Налази истраживања развојних карактеристика динамичког
цртежа код деце предшколског и млађег школског узраста такође указују на боља постигнућа
девојчица у односу на дечаке (Cvetković, 2014a).

Закључак
Налази нашег истраживања о развијености вештине цртања код деце предшколског
узраста показују следеће.
Иако резултати већине испитаника на
примењеном суптесту указују на просечно и изнад просечно постигнуће за једну или две стандардне девијације, није занемарљив број испитаника (4,5%) који је остварио постигнуће испод
просека популације за једну (1,5%) или две стандардне девијације (3%). Овакав налаз упућује на
постојање сметњи у неким од базичних способности које подржавају вештину цртања код ових
испитаника; такође, имплицира и неопходност
утврђивања типа и врсте грешке на сваком цртежу понаособ и представља јасну индикацију да
је ове испитанике потребно укључити на стимулацију у областима у којима су сметње уочене.
И поред података које смо добили у овом
истраживању о високој развијености вештине
цртања деце предшколског узраста постигнуће у
цртању, посматрано из угла распона стандардизованих бодова (који се кретао у распону од две
стандардне девијације позитивног одступања од

просека популације, преко просечног постигнућа и постигнућа које је представљало две стандардне девијације негативног одступања од просека популације), говори о неуједначености резултата, односно неусклађености развоја вештине цртања деце предшколског узраста.
Потврђене су разлике према полу када је у
питању вештина цртања. Добијени налази указују да девојчице имају развијенију вештину цртања у односу на дечаке.
Иако добијене налазе не можемо да генерализујемо, јер ограничења произлазе из величине узорка, они су веома значајни јер испитивање вештине цртања у смислу предиктора усвајања писања у нашој средини није још довољно истражено. Многобројна истраживања су показала да су симптоми дисграфије разноврсни
и да залазе у различита подручја: анализатора,
психичких функција, операција писања, језичких и фонолошких дефицита (Lazarević, 2012).
Налази бројних истраживања која су се бавила
факторима који утичу на квалитет рукописа истичу да визомоторне способности, визуелне перцепције, моторно планирање (могућност да планирају ново моторно понашање), манипулација
рукама и свест допринoсе усвајању вештине писања. (Berninger & Rutberg, 1992; Ziviani, 1995).
Рано препознавање проблема писања
омогућава примену раних интервенција на плану стимулативног и превентивног рада код деце
предшколског узраста (Lazarević, 2014), што повратно може утицати на смањење деце са поремећајима писања на школском узрасту. Деца са
поремећајем писања имају доста тешкоћа у извршавању задатака не само када је у питању матерњи језик него и сваки други наставни предмет, јер нису у стању да писменим путем дају
адекватне одговоре (Lazarević, 2011).
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Summary
There has been interest for children’s drawings in scientific reference books for long time.
Studying children’s drawings enabled creating certain theories, and research findings have given much
information on different aspects of children’s development. In the paper, we have exposed a part of the
results of the first phase of longitudinal research about children’s literacy. The aim of the research was to
examine development of the skills of drawing of pre-school children. Development of skills of drawing
has been examined by the 13th subtest Drawing AKADIAof the test of developmental abilities. The
sample included pre-school children. Results point at the fact that, although results of the majority
of interviewees at the applied sub/test show average and above-average achievement for one or two
standard deviations, there is a significant number of interviewees who had achievements for one or
two standard deviations. This finding points at the existence of deviations of some of basic abilities,
which support the skills of drawing of these interviewees. It implies as well, necessity for determination
the type and kind of error at each drawing, and it presents indication that these interviewees must
be included into stimulation in the field in which these deviations have been noticed. Findings of
this research will subsequently enable s to perceive the influence of the quality of development of this
research on the success in initial writing.
Key words: drawing skills, development of drawing, pre-school children.
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Развојни и ликовни потенцијал ручно
израђених играчака на предшколском
узрасту: пример Валдорф педагогије
Резиме: Ручно израђивање играчака је активност која има вишеструке користи за
различите аспекте развоја детета, па ипак, она је у савременом детињству веома мало заступљена. Циљ рада јесте да се укаже на важну улогу коју активности ручног израђивања
играчака могу имати на развој деце предшколског узраста. У раду су анализирани квалитети добре играчке, развојни и ликовни потенцијал ручне израде играчака и различите
добробити које дете може имати од овог процеса. У посебном сегменту рада анализиране
су карактеристике ручно израђених играчака које се користе у оквиру Валдорф педагогије,
процеси у којима оне настају, као и карактеристике игре коју подстичу. Валдорф педагогија
је алтернативни васпитно-образовни систем који се заснива на холистичком приступу детету, породици, школи/вртићу и окружењу, и специфичан је по важности коју придаје игри
и пажљиво одабраним играчкама које се нуде деци за игру. На основу урађене анализе може
се закључити да, иако ручно израђивањe играчака може деловати као анахрона, бесмислена
и сувишна активност у савременом потрошачком животу, онa има значајне бенефите, те
да би већа заступљеност оваквих процеса у предшколском васпитању и образовању имала
позитивне ефекте на развој детета у целини.
Кључне речи: ручно израђене играчке, развојни и ликовни потенцијал, Валдорф педагогија, холистички педагошки системи.
Увод1
O дечјој игри, њеном значају и развојном
потенцијалу много je писано. Међутим, иако
дечја игра заузима веома важно место у педагошкој и психолошкој литератури, где се наводи да
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је она основни вид учења у раном детињству (на
пример: Пијаже, Брунер, Виготски), бројни аутори су указали да је данас игра потиснута на маргине свакодневног живота, а да слободно време
које дете има махом не проводи у слободној игри
(Elkind, 2007; Honore, 2009). Међу разлозима за
истискивање слободне игре из живота данашње
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деце Дејвид Елкинд (Elkind, 2007) наводи процесе
који су се десили у последње две деценије – међу
којима су: рана академизација и превелики академски захтеви који се намећу деци од најранијих
дана; развој и доступност екранске технологије;
потрошачко друштво и маркетинг – који су усмерени ка деци. Док рана академизација истискује
истраживачки и креативни дух својствен деци,
чинећи децу пасивним и некритичким конзументима знања које им се нуди као „готово знање“,
развој технологије, потрошачко друштво и конзумерство утичу како на играчке које се нуде деци
за игру тако и на врсту и карактер игре коју оне
подстичу, а самим тим и на развој детета уопште.
Играчке данас више подлежу законима тржишта
и потрошачког друштва него добитима за дете.
Доминирају индустријски израђене играчке које
често подстичу конзумерство, насилну игру или
пак пасивизирају дете. Са друге стране, ручно израђене играчке од природних материјала чине
само мали део целокупне понуде, а пракса ручне
израде играчака, у времену развијене технологије,
делује као анахрона и непотребна активност, упркос чињеници да позитивно утиче на различите
аспекте развоја детета.
У овом раду анализираћемо карактеристике играчака и њихов развојни, креативни и
ликовни потенцијал, са акцентом на ручно направљене играчке и корист које дете може имати израђујући их и играјући се њима. Посебну
пажњу посветићемо игри и играчкама у оквиру Валдорф педагогије, холистичког образовног
система, који препознаје и подвлачи значај игре
и пажљиво одабраних играчака које се нуде деци
за игру и који на успешан начин инкорпорира
активности ручне израде играчака у свакодневни живот и игру деце.
Квалитети добре играчке
Играчке имају велику васпитну моћ, али,
да би имале подстицајну улогу у развоју деце, оне

морају имати одређене здравствено-хигијенске,
психолошко-педагошке, технолошке, естетске
карактеристике. Веома је важно да играчка, пре
свега, буде безбедна и да је израђена од квалитетних, нешкодљивих материјала; да буде примерена развојном ступњу детета. Такође, није од
малог значаја ни њен естетски изглед будући да
„дете ликовно васпитавамо преко играчака“ и да
„играчка помаже да се на мање наметљив начин
формира ликовни укус детета“ (Аcceto i dr., 1981:
21). Међутим, велики број педагога се слаже да
је један од најважнијих критеријума за „добру“
играчку њена интерактивност, то јест колико је
играчка у стању да активира дете и шта све дете
може да ради са њом. Сматра се да су најмање
подстицајне оне играчке са којима је дете само
пасивни посматрач, као што су, на пример, играчке на батерије које „све саме раде“ притиском
на дугме (Feeney & Magarick, 1984), а да су најподстицајније оне које активирају дете психички, физички, емотивно и социјално.
Играчке такође могу утицати на развој
имагинације. Истраживање M. А. С. Пуласки
(Pulaski, 1973) показало је да дизајн играчке има
утицај на развој имагинације, те да реалистичне
и високо структуриране играчке захтевају мању
когнитивну активност детета него мање реалистичне и мало структуриране и неструктуриране
играчке, а да мање дефинисане играчке могу да се
користе у већем броју различитих тема и игара
(Pulaski, 1973). У том смислу су играчке попут коцака, картонских кутија, ликовних материјала и
материјала из природе, као неструктуриране или
мало структуриране играчке, врло подстицајне за
развој имагинације, јер се могу трaнсформисати
и користити на много различитих начина и у различитим играма, те могу утицати на општи развој
детета подједнако, ако не и више него едукативна
играчка, која је посебно осмишљена и направљена са намером да подучава (Lambert, 1976).
Због свега горе наведеног, педагози све
више препознају важност ручно израђених иг93
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рачака за различите аспекте развоја детета, посебно имајући у виду да је ручна израда играчака
интерактиван процес, а да игра са њима, као са
веома личним предметима, додатно обогаћује и
проширује игру. Истовремено, ручна израда играчака подразумева и ликовно обликовање, те
ћемо се у наставку рада бавити анализом развојног и ликовног потенцијала овог процеса.
Развојни и ликовни потенцијал
ручне израде играчака
Израда играчака и играње са њима имају
потенцијал који позитивно утиче на ликовне и
креативне аспекте дечје личности, мануелне,
когнитивне, социјалне, емотивне, као и на здраве еколошке навике.
Ликовни и когнитивни аспект – Израда
играчака је продуктивна, у својој основи стваралачка, ликовна активност, истраживачки и
креативни процес кojи можемо посматрати
као везу између дечје игре и ликовне уметности: с једне стране, она увек подразумева рад са
материјалима и њихово ликовно обликовање, а
са друге стране, настаје из саме игре и за потребе игре. Уколико процес израђивања играчака,
као вид ликовног обликовања, посматрамо као
игру и игровну активност, дете ће од њега имати вишеструке добробити: због чињенице да је
игра ослобођена од унапред дефинисаних правила деца су у игри спонтана и мање инхибирана, што им омогућава да слободно ризикују и испитују могућности, размишљају широко, дивергентно и имагинативно (Fredriksen, 2011). Брунер сматра да је дететово решавање игровног
проблема суштина учења (Fredriksen, 2011; према: Lindqvist, 1995). Када дете манипулише различитим материјалима да би направило неку играчку или објекат, оно је заокупљено конструкторском игром (Smilansky, 1968), која се одвија
као грађење тродимензионалних структура помоћу коцки и других материјала за грађење (као
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што су пањеви, гранчице, комади стиропора,
картона итд.), вајање и грађење у песку, глини
и другим меким вајарским материјалима, а сви
ови направљени производи су, запрaво, играчке.
Ово показује да је израда играчака као део конструкторске игре веома блиска ликовном обликовању и стваралаштву, а посебно тродимензионалном обликовању и вајарству, с обзиром на
то да је централни концепт у архитектури управо конструкција (Trageton, 2007; према: Ørskov,
1967).
Израђујући играчке, дете истражује и
упознаје материјале, њихова различита својства
и могућности, гради, спаја, повезује, црта, исеца, конструише сложене форме од једноставних.
Конструишући неки објекат, дете открива различите комбинације материјала, од којих су неке
комбинације функционалне, а неке не, увиђа
која су решења успешна и доноси одлуку које решење да спроведе и даље развија, а које да напусти. Конструкторска игра је увек једна врста
истраживања помоћу руку (hands-on inquiry), у
којем дете покушава да створи нешто, али уједно и да сазна нешто ново путем физичке манипулације материјалима. Градећи физичке објекте, дете изграђује и сопствено знање. Може се
рећи да је приликом ручне израде играчака присутан механизам који Паперт назива „учење путем прављења“ или конструкционизам (Papert &
Harel, 1991). Склапањем и расклапањем играчке
и њених делова дете увиђа односе делова и целине, структуру, начине повезивања и спајања
(Bunker, 1991).
Креативни аспект и имагинација – Да би
израдило играчку, дете прво замишља њен изглед (ствара менталну слику), а потом и планира како ће је израдити (plan-do-review process),
организује и развија стратегију израде (на пример, редослед склапања), фокусира своју пажњу,
покушава и греши, испробава различите начине
употребе једног материјала и повезује различите материјале у нову целину како би нашло нај-
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бољи, најадекватнији и најфункционалнији начин за представљање своје замисли, што су све
елементи креативног и стваралачког процеса.
Процес ручног израђивања играчака је процес у
којем су реалност и имагинација испреплетени,
доведени у међусобну везу; то је процес у којем
се замисли створене имагинацијом „доводе“ или
„преводе“ у реалност креативним и стваралачким чином (Moyles, 1989).
Моторички аспект – У процесу ручне израде играчака руке и прсти су у потпуности ангажовани, а развој моторике, посебно фине моторике, више је него очигледан. Приликом израде играчака присутни су процеси држања и
обликовања материјала на различите начине:
савијањем, сечењем, спајањем, увијањем, притискањем, бушењем, везивањем, лепљењем, шивењем, плетењем и тако даље, приликом којих
долази до вежбања најфинијих мишића шаке и
прстију, али и концентрације и координације
ока и руке (Isenberg & Jalongo, 1997; према: Feeny
& Magarick, 1984). Међутим, оно што је мање
очигледно, то је да су радње руке и развој фине
моторике повезани са развојем мозга, о чему
сведоче савремена истраживања из области неуронаука, која испитују везу између руке, покрета
и мозга (Wilson, 1998; Hannaford, 1995).
Са друге стране, приликом израде великих играчка, као што је, рецимо, велики замак
од кутија, ангажовано је цело тело, чиме се развија крупна моторика. Дете се том приликом савија, вуче, гура и подиже кутије и тада је тело у
сталном покрету. Израда великих конструкција
за игру, попут поменутог замка, омогућава детету да, између осталог, учи и телом. У току таквог процеса дете хвата материјал/објекат на различите начине: хвата кроз покрет, хвата телом и
хвата чулима (Fredriksen, 2011; према: Hansen,
1997). Фишер и Мадсен наводе да физичка манипулација материјалима – када се материјал физички „граби“ и „хвата“ – омогућава ментално
схватање. То значи да ангажованост тела пома-

же уму да разуме (Fredriksen, 2011; према: Fisher
& Madsen, 2002).
Социоемотивни аспект – Ручна израда
играчака утиче на развој самопоуздања код детета и позитивне слике о себи (Bunker, 1991). Бункер сматра да су деци веома потребна искуства
у састављању и растављању ствари, што процес
ручне израде играчака свакако нуди, јер утиче
на самопоуздање детета у погледу својих сопствених вештина. Да би се играчка ручно израдила, неопходно је уложити време и труд, упорност и истрајност, тако да тај процес у себи садржи ове компоненте које деци постају видљиве.
Направљена играчка је видљиви показатељ различитих могућности и способности детета и
врло често у њему изазива осећај задовољства и
поноса.
Социјални аспект израде играчака огледа
се у могућности прављења играчака у групном
раду на заједничком задатку, будући да овакав
вид рада посебно развија различите социјалне
вештине. У заједничкој изради играчке деца разматрају и уважавају различите идеје, различите
предлоге и приступе који доприносе заједничком циљу. Развија се сараднички и тимски дух.
Деца уче да деле алат и материјале, да чекају свој
ред и да помажу једни другима, али и да саслушају, разумеју и уважавају идеје других (Creasey
et al.,1998).
Језички аспект – Истраживања показују да
конструкторска игра и чулно искуство које дете
стиче у процесима израђивања играчака има позитивне ефекте и на развој језичких и литерарних способности (Owocki, 1999). Вештине и способности које се развијају кроз израду играчака и
конструкторску игру важне су за успех у читању
и говору, а један од највећих позитивних ефеката ових активности јесте утицај на развој језика
и проширивање речника. Кроз израђивање играчака уче се нове речи, проширује речник и учи
како да се користе нови изрази на адекватан начин; када одлучују шта ће направити, деца бирају
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и притом именују одговарајуће материјале, боје,
величине и облике, разговарају и договарају се
са својим вршњацима али и одраслима. Разговарајући о својим плановима за грађење, објашњавајући и описујући оно што су саградили или направили, уз подршку васпитача или одраслог,
деца свакако проширују речник. Током израде
играчака деца чују нове речи од друге деце, што
такође представља драгоцени извор нових речи.
Еколошки аспект – Ручна израда играчака најчешће подразумева употребу ликовних
или алтернативних и рециклажних материјала,
али и природних материјала, као што су гранчице, лишће, каменчићи и друго. Осим тога, процес настајања и израде неког предмета постаје
видљив приликом ручног израђивања играчака,
јер омогућава детету да види и схвати како ствари настају, одакле долазе, како се прерађују и како
функционишу, што има већу сазнајну вредност
него ако би отишло у продавницу и купило пластичну или електронску играчку, готов производ,
чије порекло и начин израде, механизми и процеси функционисања остају непознаница за њега.
Израђујући играчке, дете постаје сведок процеса
у којем и сам учествује, увиђа колико је времена,
труда и истраживања, па чак и емоција, потребно да би се један предмет направио. Тако дете учи
да ствари и предмети настају уложеним радом и
трудом, учи да цени свој рад, али и рад других.
Будући да су ручна израда играчака и игра
са њима свакодневно присутни у вртићима у оквиру Валдорф педагогије, размотрићемо каква је
природа игре, израђених играчака и процеса у
којима оне настају унутар ове педагогије, са намером да покажемо да се овакве активности и
данас могу веома успешно спроводити у оквиру
једног предшколског програма.
Основе Валдорф педагогије
Валдорф педагогија је холистички васпитно-образовни систем који је 1919. године осно96

вао Рудолф Штајнер (Rudolf Steiner, 1861–1925),
аустријски научник и филозоф, и он се примењује у свом изворном облику у предшколском
и основношколском васпитању и образовању
деце у многим земљама већ деведесет година, где
углавном има статус алтернативног педагошког
система. Ова педагогија се заснива на антропозофији – учењу Рудолфа Штајнера о духу, души
и телу, те о духовном пореклу човека у којем се
прожимају наука и духовност; тo је дубоко хумана педагогија у којој је један од најважнијих
циљева – створити хуманог човека. Да би се то
постигло, мора се образовати „цело дете“: „глава, срце и руке“, што подразумева да се уз развој интелектуалних, као и у свим холистичким
педагогијама, негују и физички, емотивни, социјални, духовни и уметнички аспекти бића
(Steiner, 2004). Значај који се приписује духовности у Валдорфу чини овај систем другачијим
у односу на друге педагошке системе. Стога, важни елементи Валдорф педагогије су игра, уметничко изражавање и учење путем уметности и
стварања, развој имагинације и однос са природом, за које је Рудолф Штајнер сматрао да, између осталог, изузетно доприносе развоју духа
и духовности.
Игра у Валдорф педагогији
Игра заузима посебно место у Валдорф
педагогији, будући да омогућава заокружен и
целовит развој детета (Clouder & Nicol, 2008).
Посебан акценат се ставља на слободну неструктурирану дечју игру и игру замишљања и њихов
утицај на имагинацију, дивергентно мишљење
и решавање проблема на више различитих начина (Petrash, 2002). Слободна дечја игра је она
игра у којој нема унапред дефинисаних правила и коју није организовала одрасла особа. Игре
замишљања се називају још и играма маште или
играма улога, имитације, подражавања, претварања и представљају врсту симболичке игре
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у којој дете замишља да је неко други или нешто друго од себе самог, имитирајући акције, говор и покрете које је раније опазило у појединим
ситуацијама. У овим играма се мешају елементи
реалности и маште. Дете, играјући се, имитира
људе које је срело или појаве које је доживело,
али, како не може да имитира тачно све и онако
како је опазило, дете укључује елементе маште у
игру (Frost, 1992).
Према Валдорф педагогији, дечја игра у
периоду од рођења до седме године почива на
имитацији. То је стога што у овом најранијем периоду, када је физички развој најинтензивнији,
дете упија у себе све, учи телом, покретом и чулима, а не интелектом. Деца у својој игри имитирају одрасле и оно што они раде. Због тога је
врло важно да одрасли, било родитељи или васпитачи, буду добри примери и представљају позитивне узоре, јер путем имитације одраслих у
игри деца уче и упијају различите облике понашања.
Штајнер је повезивао дечју игру и имагинацију са сањарењем код одраслих: као што
одрасли повезују неповезиво у својим сновима
или сањарењу, тако и дете у игри повезује различите (неповезиве) ствари (Steiner, 1975), што
утиче и на дивергентно мишљење и решавање
проблема на више различитих начина (Petrash,
2002) као главних одлика креативности. Такође
је сматрао да дете у игри и кроз игру стиче духовност која ће се манифестовати тек касније,
око двадесете године (Steiner, 1975).
Играчке у Валдорф педагогији
Будући да Валдорф педагогија не види
игру као обичну забаву деце, а играчке не види
само као обична средства за забаву већ као средства за учење, развој чулних искустава и имагинације, врло је важно да играчке које се нуде
деци имају одређене особине које ће подстицати
наведено. Осим креативне игре у којој се стиму-

лишу сва чула детета, важно је да играчке не подстичу агресивну игру и да се деца у игри са њима
могу идентификовати са позитивним вредностима, те је велики број играчака у Валдорф вртићима из бајковитих и зачудних светова.
Валдорф играчке имају две основне карактеристике: (1) израђене су ручно и искључиво од
природних материјала: дрвета, вуне, свиле, памука; и (2) њихов изглед је сведен и „недовршен“.
(1) Употреба природних материјала за израду играчака има своје пореклo у а) важности
чула и учења путем чула и б) у значајном месту које природа и однос са природом заузимају у
Валдорф педагогији.
a) Рудолф Штајнер је сматрао да је цело
тело детета осећајни орган. Сматрао је да су дечја
чула осетљивија од чула одраслих, и да за разлику од одраслих, који се углавном ослањају на чуло
вида, деца перципирају стварност свим својим
чулима. Стога је важно да материјали са којима
деца долазе у додир подстичу развој свих чула на
здрав и подстицајан начин (Steiner, 1997). Рудолф
Штајнер је такође сматрао да су дечја чула осетљива на прекомерну стимулацију, те да прејаки
и прекомерни стимулуси могу деловати узнемирујуће на децу али и на физички развој органа,
који се интензивно дешава у овом узрасту. Да би
заштитили дете и његова чула од прејаких стимулуса, у Валдорф вртићима се води рачуна о свему што долази у додир са чулима: од изгледа и
уређења околине у којој дете борави (на пример,
нема прејаких боја, прејаких звукова) до предмета и играчака са којима дете долази у додир, тако
да нема играчака које се саме крећу, које светле,
свирају, говоре, производе прејаке звуке и прејаке
стимулусе. Насупрот томе, природни материјали, према схватању Валдорф педагогије, одишу
осећањем нежности и топлине и могу имати благо и умирујуће дејство на дете и његова чула. Играње са играчкама које имају овакво дејство развија код деце осећај мира, нежности, пажње и емпатије за друге.
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б) Однос са природом је веома важан аспект Валдорф педагогије. Живот у природи и у
складу са њом и њеним законитостима представља оквир у којем се одвија читав васпитно-образовни процес у Валдорф вртићу, јер омогућава деци да из прве руке виде и кроз сопствено
искуство науче много о природним процесима,
појавама и ритмовима. У Валдорф вртићима се
деца одмалена подстичу да негују и развијају однос са природом како би је разумели и научили
да је цене и поштују. Путем различитих активности у природи, које изазивају осећања чуђења
и дивљења, васпитачи приближавају деци лепоту биљака, инсеката, животиња и природних материјала. Отуда се многи природни материјали
користе у игри у функцији самих играчака, али
и као материјал за уметничко обликовање и израду нових играчака. Тиме се додатно подстичу
веза и однос са природом и ствара темељ за поштовање сопственог природног окружења. Када
израђују играчке од дрвета, вуне, филца, памука
и других природних материјала, деца уче о њиховом пореклу, процесима прераде и добијања
изведених сировина (на пример, филца од вуне).
Природни материјали су трајнији, a играчке направљене од њих се теже ломе и распадају, али
и лакше поправљају када се оштете. Деца се одмалена уче и подстичу да воде рачуна о играчкама и другим предметима у вртићу и да их одржавају: шмирглају, уље или воскирају дрвене играчке, крпе поцепане и поправљају сломљене играчке, сама перу испрљане играчке итд. У овим
процесима се огледа однос неговања и дубоког
поштовања сопственог окружења, који у себи
има уткане принципе рециклирања, здравих
еколошких навика и одрживог развоја. (Guide to
the Early Years Foundation Stage in Steiner Waldorf
early childhood settings, 2009).
(2) Друга карактеристика Валдорф играчака јесте сведеност или „недовршеност“ и она
произлази из велике пажње коју ова педагогија
посвећује машти и њеном подстицању код деце.
Према схватању Рудолфа Штајнера, сведена иг98

рачка, за разлику од играчке којој су све функције одређене, тражи од детета да својом маштом надокнади све оно што тој ствари недостаје.
Са друге стране, играчка којој су све функције
одређене и која све ,,сама ради“ – ставља дете у
пасивну позицију јер не дозвољава никакву интеракцију. Таква играчка више спречава развој
маште и имагинације него што их развија (Seitz
& Hallwachs, 1997). Рудолф Штајнер је у многим својим предавањима говорио о играчкама и
важности њихове једноставности и сведености
за развој имагинације и духовности. Говорећи о
лутки на једном предавању из 1923. Године, Рудолф Штајнер каже:
„Дајте детету марамицу или парче неке
тканине, па вежите чвор тако да добијете горе
главу, а доле две ноге – и ето, направили сте
лутку или неког кловна. Са неколико потеза
мастилом направите очи, нос и уста, или још
боље, дајте да то уради само дете, па ћете видети да сте здравом детету пружили велико задовољство. Дете сад може да настави да прави
лутку онако како га у души воде машта и имитирање. Много је боље направити лутку од комада тканине, него дати детету једну од оних
савршених, лепо обучених и интензивно нашминканих лутака, која чак затвара очи кад се
полегне. Шта заправо радите кад му дате такву
лутку? Спречавате развој његове душе. Сваки
пут када детету застане поглед на неком потпуно завршеном предмету, дете мора да сузбије
урођену потребу и жељу за активношћу душе,
за развијањем изузетно танане маште у повоју.
На тај начин одвајате дете од живота, јер ускраћујете његову сопствену унутрашњу активност“ (Steiner, 1996: 73).

Сajц и Холвејкс, пишући пола века касније
о карактеристика Валдорф играчака, наводе следеће:
„Оно што је Рудолф Штајнер рекао о обичној лутки вриједи за све играчке. Маштовитост дјетета жели (и мора) доћи до изражаја,
јер се комад дрвета може претворити у брод,
и у животињу, па на крају и у ватрогасни ауто
или лутку. Зато понуђени облици требају бити
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елементарни, а њихове површине природне,
тако да душа има довољног ,,слободног простора“ за обликовање. Скупи ватрогасни ауто
опскрбљен са свим појединостима и удобностима у тој доби више спријечава развој јер су
све његове функције сасвим одређене. Понекад се може примјетити да како дјеца са истраживалачким духом и ,,перфектној“ играчки промјене функцију: с дупло-коцкама (веће
лего-коцке – оп. прев.) граде торњеве као с
дрвеним коцкама, електрично глачало за лутке претварају у ауто или пак шарену, пластичну слушалицу од дјечјег телефона користе као
кухачу. Ипак се не смијемо дуже вријеме поуздати у ту креативност. Ако се дијетету дуже
вријеме нуде играчке које су обликоване до
крајњих појединости тада полако замире снага за унутарње обликовање и маштовитост се
улијени“ (Seitz & Hallwachs, 1997: 140).

Према Валдорф педагогији, сведена играчка не само да подстиче стварање унутрашњих
слика и имагинације него се она лакше може користити у различитим играма и прилагодити
различитим ситуацијама, што представља њихов креативни аспект.
Репертоар Валдорф играчака
У типичне Валдорф играчке спадају: (1)
ручно израђене играчке и (2) „не-играчке“, то
јест различити предмети и материјали који се
користе у функцији играчака.
(1) Ручно израђене играчке
Неки од најтипичнијих примера ручно израђених Валдорф играчака су Валдорф лутка, затим бића из бајковитих и зачудних светова, као
што су патуљци, вилењаци и виле, потом облице
и мали пањеви, подлоге и елементи за мале сцене, костими, реквизити и тако даље.
• Валдорф лутка има тачно одређене карактеристике. Она је ручно израђена и мора
бити направљена од природних материјала –
вуне и памука. Мекана је, вуненог пуњења. Еле-

менти лица су сведени на две тачке за очи и
кратку црту за уста. Овакво лице је неутрално
и не изражава ниједно специфично осећање или
расположење. То је да би дете могло да негује и
развија своје „унутрашње слике“ и да замишља
лутку са различитим осећањима у различитим
ситуацијама. Будући да деца у својој игри желе
да имитирају свет и живот одраслих, важно је
да дете, играјући се са лутком, може да замисли
њена различита осећања: тугу, срећу, страх, што
би било готово немогуће ако би црте лица биле
дефинисане и ако би лутка имала залеђени и
фиксиран осмех. Саме лутке углавном израђују
васпитачи, али реквизите за њих (на пример,
ћебе за лутку, шал, торбицу) или делове одеће
могу израђивати сама деца процесом шивења,
плетења или филцања.
• Патуљци и виле – Рудолф Штајнер је
сматрао да веровање у магију, бајковите светове, виле и патуљке подстиче развој маште детета. Виле и патуљци, који представљају духовна,
шумска бића, део су Штајнерове антропозофије.
Међутим, њихово присуство у форми играчака
у Валдорф вртићима никако не треба тумачити
као вид езотеричног учења које се нуди деци, већ
као начин да се деци живот учини бајковитијим,
чаробнијим и маштовитијим и тиме допринесе
развоју имагинације. У том смислу ова шумска
бићa слична су чаробним бићима из бајки. Будући да су и виле и патуљци шумска бића, још
један разлог за њихово присуство у репертоару
Валдорф играчака треба тражити у вези са природом коју она подстичу. Ове играчке су најчешће направљене од непредене вуне или дрвета, а могу бити направљене и од материјала из
природе – шишарки, лишћа, гранчица. Будући
да су њихови облици врло једноставни и сведени, чак их и млађа деца могу направити.
• Облице и мали пањеви (tree blocks) –
Представљају врсту конструктора. Специфични
су по томе што су израђени од тањих и дебљих
облица и пањева који су исечени на различи99
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те дужине и врло мало су обрађени. Готово у
потпуности имају изворни, природни изглед
дрвета. Ову играчку је врло лако направити, и
у њеној изради могу учествовати и деца било у
потпуности (уколико су овладала правилним и
безбедним руковањем малом тестером), било у
сарадњи са васпитачем, при чему васпитач изрезује облице и пањеве, а деца их могу шмирглати
и воскирати.
• Подлоге и елементи за мале сцене – Подлоге за мале сцене су најчешће пејзажи или тлоцрти који могу бити израђени различитим техникама и поступцима попут филцања, ткања
или сликања. Ове подлоге се такође могу направити и помоћу свилених марама различитих
боја. На њих се ређају елементи, мале играчке
попут животиња, кућа, двораца, људи, патуљака и вила.
• Костими и реквизити представљају још
једну врсту типичних Валдорф играчака, без
којих се не може замислити Валдорф вртић.
Међу костимима највише има костима бајковитих ликова попут вила, вилењака, патуљака,
принчева, принцеза и витезова и тешко се могу
наћи костими популарних ликова из мас-медија
или ликова агресивних особина и атрибута. Израђени су ручно, шивењем, плетењем, филцањем
или обрадом дрвета (на пример, мач), картона и
природних материјала (на пример, венчићи и
круне од цвећа и лишћа).
• Играчке за игру у екстеријеру – Већ је
било о речи о значају природе у Валдорф педагогији. Деца се подстичу да што више времена
проводе напољу, у природи, без обзира на временске услове и годишње доба. Мале штуле, конопац за прескакање, љуљашке, лук и стрела,
различите структуре за пењање, играчке су које
се могу користити у играма у екстеријеру. Неке
од њих могу израдити и деца сама или уз помоћ
васпитача, а неретко старија деца, школског узраста, израђују играчке за своје млађе другаре из
вртића које су и сама некада похађала.
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(2) „Не-играчке“
„Не-играчке“ (un-toys) свакодневни су
предмети и материјали који се користе у функцији играчака. То могу бити штипаљке, дугмад,
кутије, затварачи за флаше, али у Валдорф вртићима се најчешће користе материјали из природе: каменчићи, шишарке, гранчице, шкољке,
лишће. У ову врсту „играчака“ спадају и свилене мараме, које представљају типичну Валдорф
играчку.
„Не-играчке“ су у овом педагошком систему веома заступљене јер се могу користити на
много различитих начина и у различите сврхе,
за шта Валдорф педагози сматрају да подстиче
креативност и машту: каменчићи, на пример,
могу постати и новац и тањирићи за лутке, храна, стазица у дворишту, зид и тако даље, а свилене мараме – плашт, крила, хаљина, постеља, плава марама – река, а зелена – ливада. Свила има
прозрачна и светлуцава својства и уноси бајковити елемент у дечју игру.
„Не-играчке“ и материјали из природе су
врло драгоцени јер могу послужити као материјал за игру замишљања, конструкторску игру
и ликовно обликовање. Чести примери ликовнoигровних активности у Валдорф вртићима јесу
грађење „кућица за виле“ од материјала из природе и грађење великих скровишта или кућа за
играње деце од свилених марама, штипаљки, канапа и неке чврсте конструкције.
Израда играчака у Валдорф вртићу:
део мануелног и уметничког рада
Мануелни или ручни рад је неизоставни
део курикулума Валдорф вртића и школа и наглашава његову важну улогу за целокупни развој детета.
Франс Карлгрен, наводећи образовне
циљеве мануелних активности у валдорфском
образовном систему, истиче:
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„Уколико се обављају с обзиром на занатске и уметничке критерије, имају мануелне активности тек споредну функцију да припремају
човјека за ситуације у које касније може доспјети у практичном животу. Одгојни су циљеви далеко шире постављени. Они су много опћенитије нарави, а Рудолф Стеинер их је једном приликом описао: ,,Кад се зна да се наш интелект
не образује тиме што изравно прионемо на интелектуално образовање, него кад знамо да нетко тко неспретно покреће прсте има такођер
и неспретан интелект и мање еластичне идеје и
мисли, док с друге стране нетко тко своје прсте
умије спретно покретати има еластичне идеје и
мисли и може улазити у бит ствари, нећемо тада
потцјенивати што значи то да се извањски човјек развија с циљем да из свеукупна дјеловања
вањскога човјека произлази интелект као један његов дио. (Предавање од 26.4.1920.) Другим
рјечима: занатско бављење припрема човјека на
то да своју вољу активира у мишљењу“ (Carlgren,
199?: 68).
Мануелни рад у Валдорфском вртићу се
огледа у раду на ликовним активностима, у изради играчака, као и у раду на свакодневним активностима одржавања вртића у који су укључена и деца. Међу алатима и справама за мануелну употребу могу се наћи различити алати,
као што су длета за дрво, чекић, шмиргла, нож,
тестера, хеклице, игле за штрикање и шивење,
што представља одређену врсту ризика, али уз
пажљиве инструкције, надзор васпитача, концентрацију детета и вежбу, и ове вештине деца
могу успешно савладати. Ова пракса може деловати екстремно, међутим, она показује да се деца
уважавају као бића способна да уче и овладавају
и сложеним физичким вештинама (Clouder &
Niccol, 2008). На тај начин деца уче да контролишу и управљају својим покретима, постају концентрисанија, спретнија и вештија (Stern, 2008),
а такође се упознају са потенцијалним опасностима и ризицима, уче како да се носе са њима

и како да преузимају одговорност за сопствене
поступке.
Приликом израде играчака деца користе
најразличитије технике и поступке, од ручног
рада са меким материјалима (рад са текстилним
материјалима попут тканинe, коже, конца, вуне,
као што су вез, хеклање, штрикање, шивење,
ткање, филцање...) до ручног рада са тврдим материјалима (woodworking), којим се израђују играчке или употребни предмети као што су кашике, варјаче, оклагије и слично. Примењујући наведене мануелне вештине, деца израђују лутке,
одећу за њих, различите реквизите и све оно што
им је неопходно за игру. Тешко је замислити да
многе од ових играчака може направити дете јер
су за њихову израду потребне захтевне мануелне и техничке вештине, којима, међутим, овако
педагошки вођена деца суверено владају. Њихов
однос према игри и играчкама је активан, они
трансформишу материјале и притом показују
велики степен умећа.
Рудолф Штајнер је сматрао да рад рукама представља елемент равнотеже који васпитачи и учитељи треба да практикују паралелно
са интелектуалним активностима уколико желе
постићи квалитетан и хармоничан развој детета. Стога су активности примењених уметности
и мануелни рад обавезни и за дечаке и за девојчице у овим вртићима и школама.
Закључак
Пракса израђивања играчака у оквиру
Валдорф педагогије је значајна за питање ручног
израђивања играчака у предшколском васпитању и образовању уопште, јер представља конкретан пример како се сви аспекти развоја детета активирају на успешан начин.
У овом систему се играчке заиста израђују
за потребе игре. У Валдорф вртићима не постоји
велики број играчака и не постоје куповне играчке којима би ручно израђене играчке биле
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додатак. Дакле, ако се играчке не израде, деца их
неће ни имати. То показује да процес израде играчака произлази из суштинске, а не вештачки
створене потребе; не за потребе учења, овладавања одређеним вештинама или знањима, или
постизања одређених образовних циљева који
би били „споља“ наметнути, него из реалних
потреба самог живота детета, са суштинском
потребом и идејом да се те играчке заиста потом
и користе као објекти у свакодневној игри, а не
као експонати на изложбама. Стога је израда играчака у овом систему потпуно природна активност, нужност, која представља део свакодне-

вног живота деце у вртићу, а не повремени или
појединачни „инцидент“; активност која добија
свој пуни смисао у свакодневној функционалној
употреби израђених играчака – у игри.
У контексту савременог детињства, из
којег се игра све више истискује на његове маргине, а савремене пластичне и електронске играчке све више доминирају у животу деце на начин који није увек подстицајан, Валдорф педагогија и њен однос према игри и играчкама нам
показују да ручна израда играчака може представљати смислену и корисну активност за дете,
значајну за све аспекте његовог развоја.
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Summary
Although toy making is an activity with multiple benefits for various aspects of child
development, it is nowadays rarely practiced with young children. The objective of the paper is to
shed light on the important role making of toys by hand may have on the overall development of
preschool children. Analysis is made of qualities of a good toy, developmental and artistic potential
of toys, and the benefits a child may have from the process. A separate segment of the paper analyzes
the characteristics of handmade toys used in the Waldorf education system, the procedures by which
they are made, and the qualities of the games they encourage. Waldorf education is an alternative
educational system based on holistic approach to the child, family, day care facility or school, and
the overall environment. It stands out by the high degree of importance it gives to play and carefully
selected toys offered for play. Based on the analysis a conclusion can be made that even though toy
making may seem to be an outdated, senseless and superfluous activity in the today’s consumer
society, it does in fact have comprehensive benefits, and that therefore an increase of such activities at
preschool level would have positive effects on the overall child development.
Key words: handmade toys, developmental and artistic potential, Waldorf education, holistic
pedagogical systems.

104

UDC 371.3::73/76-057.874
37.064.2:7
159.923.2

Иновације у настави, XXVIII, 2015/1, стр. 105–112

Рад примљен: 13. 1. 2015.
Рад прихваћен: 21. 3. 2015.

мр Марија М. Павловић1

Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Прегледни
рад

Значај интеракције дете, наставник и
ликовно дело
Резиме: У раду анализирамо улогу наставника и окружења у развоју способности детета да разуме и уважава ликовно дело, да стиче нова знања и вештине помоћу ликовног
дела итд. Такође, испитујемо значај интеракције између детета, наставника и дела визуелних уметности, док дете прима и упознаје уметност као део културног наслеђа, идентитета и традиције претходних генерација. Циљ нам је да сазнамо да ли адекватним
вођењем, које се заснива на природним способностима детета да опажа, ствара и разуме
ликовно дело, наставник може да научи дете како и зашто људи стварају уметничка дела и
колики је значај уметности у свакодневном животу. Анализа домаће и стране литературе
указује на неопходност да наставници буду довољно стручно оспособљени за поучавање у
овом контексту, да посебну пажњу посвете избору ликовних дела, као и да омогуће развојно
подстицајну средину како би дете стекло нова знања и вештине уз активну улогу у сопственом развоју.
Кључне речи: ликовно дело, културно наслеђе, наставник, вршњачка сарадња, уметнички музеји.
Увод1
Од данас идем сам
На шеширу натпис: „Нас двојица“…
Спраћу га росом.2 (Macuo,1990: 52)

На почетку 20. века главна доктрина у образовању у уметности био је приступ усмерен
на дете. Веровало се да децу треба пустити да
1 marija.pavlovic@uf.bg.ac.rs
2 У својој песми Мацуо Башо описује растанак са учеником.

се природно развијaју у домену ликовног изражавања, уз што је могуће мање спољашњих утицаја, управо због потенцијалних негативних последица које ти утицаји могу имати на дететове
креативне потенцијале са којима се рађа. И поред тога што су од тада спроведена многа истраживања која су доказала да такав приступ
не обезбеђује довољно позитивних ефекта у
дечјем развоју у домену визуелних уметности
(Eisner, 1976, Burton, 1980; према: Kindler, 1995;
Wilson & Wilson, 1977), он се и даље примењује
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у многим предшколским установама и основним школама у свету. Предмет ових истраживања је углавном била улога васпитача и учитеља у развоју дечјег ликовног изражавања, али
и њихова улога у унапређењу дечјих способности разумевања ликовних дела, развијања говора, стицања нових знања помоћу уметности итд.
У раду „Значај утицаја одраслог на уметнички
развој деце раног узраста“ (Significance of Adult
Input in Early Childhood Artistic Development)
Ана Киндлер истиче да приступ усмерен на дете,
иако веома значајан јер ставља у фокус индивидуалне способности и интересовања деце, носи
са собом и нежељене пропратне ефекте, који
се огледају у томе што се наставници, у складу
са уверењем да се уметнички развој дешава
сам од себе, и не труде да пренесу деци знања
и вештине из области визуелних уметности.
Из таквих околности произлази да деца која
нису вођена од стране наставника остају без
знања о уметности, као и без способности да
препознају и разумеју значај ликовних дела као
културног наслеђа. Киндлер, стога, закључује
да укључивање одраслих не само да је кориснo
већ да је изузетно важнo за развој у домену
образовања у уметности, али и за развој уопште.
Oсим утицаја на развој дечјег ликовног израза
и савладавање ликовних вештина, адекватним
поучавањем помоћу дела визуелних уметности,
чак и код деце најмлађег узраста, постижу сe
бољи резултати у разумевању дела и стицању
знања (Kindler, 1995). Речи филозофа Алфреда
Нортх Вајтхеда „дете је баштиник дугих епоха
цивилизације и бесмислено је пустити га да лута
кроз интелектуални лавиринт човека из леденог
доба“ (Vajthed; према: Donaldson, 1978: 105) иду
у прилог овој тврдњи.

Осим истраживања и откривања различитих материјала, усвајања ликовних
вештина које су важне за дечју експресију и
за развој у целини, значајно је и учење о богатом културном наслеђу свог и других народа помоћу дела визуелних уметности. У тoм
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контексту ликовно дело се може посматрати као подстицај и предложак за стварање,
као извор различитих сазнања, као средство
за подстицање комуникације и ангажовање
свих чула итд. Различити васпитнообразовни програми који се спроводе у уметничким музејима и уметничким галеријама широм света (у Музеју модерне уметности у Њујорку, у Музеју савремене уметности у Лос Анђелесу, у Музеју Изабела Стјуарт
Гарднер у Бостону...) управо су осмишљени
да би омогућили деци да стичу нове способности и знања, а указују нам и на значај улоге едукатора у музејима, родитеља, васпитача, учитеља и наставника ликовне културе у
процесу учења помоћу ликовног дела.
Развој детета кроз сарадњу са одраслим
Упориште ставу да је улога одраслих значајна у развоју детета пружа социокултурна теорија психичког развоја руског психолога Лава
Виготског. Према овој теорији, когнитивни развој можемо посматрати само у оквиру историјског и културног контекста у којем се дете налази, јер на развој виших когнитивних функција
у великој мери, осим биолошког развоја детета,
утиче његово социјално окружење. У предговору за српско издање дела „Дечја машта и стваралаштво: психолошки оглед“ Ивић пише да се,
према Виготском, култура „кроз материјалне и
духовне производе оваплоћује (екстернализује)
и преноси с колена на колено“ (Vigotski; предговор: Ivić, 2005: 10) и да је Виготски „у уметности видео културно-потпорно средство помоћу
ког култура подржава, култивише, и оплемењује
емоционални развој појединца“ (Vigotski; предговор: Ivić, 2005: 11). Изузев развојних могућности, интелектуални развој детета укључује
социјалну подршку у виду интеракције са компетентнијим особама, као и подршку на нивоу
друштва: породице, васпитно-образовних ин-
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ституција, технологије, норми и пракси које су
одређене претходним генерацијама итд.
Иако у заједници дете стиче нова знања и
искуства, по мишљењу Виготског, искуства која
су пропорционална актуелном нивоу дететовог развоја недовољно поспешују његов ментални развој. Он је сматрао да се, иако је неопходно да дете поседује одређен ниво развоја како би
могло да усвоји нова знања, ментални ниво детета одражава у зони наредног развојa, што значи да дете у сарадњи са компетентнијом особом
може да уради више него што то може самостално (Vigotski, 1983). За когнитивни развој детета
је значајно да задаци које треба да савлада буду
у зони наредног развоја, односно нешто сложенији од оних које је способно да самостално савлада. Међутим, сарадња са компетентнијом
особом и учење уз помоћ одраслог не морају
нужно да доведу до когнитивног развоја детета, јер је потребно да се остваре и следећи услови: дете треба да буде активан учесник у процесу
учења током сарадње, ток и структура активности треба да зависе и од детета и од одраслог, и, на
крају, дете треба самостално да решава задатке
које је раније савладавало само уз помоћ одраслог (Baucal, 2003).
Концепт зона наредног развоја је врло
прихваћен и заступљен у раду савремених теоретичара и педагога, а неки од њих сматрају да
се може и проширити. Барбара Рогоф верује да
се адекватан развој млађе деце постиже кроз рутину у свакодневној организованој пракси док
деца посматрају и учествују у активностима са
компетентнијим особама, наглашавајући „невербалне форме комуникације“, односно невербалну размену вештина (Rogoff, 1990: 16), што
се уједно може сматрати и интегралним делом
образовања у уметности у које спада истраживање и упознавање ликовних материјала и процеса, посматрање уметничких дела и тако даље.
Према овом аутору, свако дете има активну улогу у сопственом развоју кроз различите начине

учешћа у заједници. Треба истаћи да дете ипак
не може да савлада, чак ни у сарадњи са компетентнијом особом, задатке у зони будућег развоја, односно задатке сложеније од оних за које
је интелектуално способно. Један од основних
ставова Виготског је „да за свако учење постоји
оптимално, тј. најподесније време. Одступање од
њега било навише или наниже, тј. сувише рано
или сувише позно време учења, увек се показује
са тачке гледишта развоја штетним, и неповољно се одражава на ток менталног развоја детета“
(Vigotski, 1990: 49). Стога, важно је да наставник
бира адекватне ликовне изворе који ће одговарати дететовом узрасту и интересовањима.
Поучавање помоћу ликовног дела
од најранијег узраста
У складу са ставом да постоји оптимални
период учења, сматрамо да је значајно да деца
још у вртићима буду у контакту са уметничким
делима, како би стекла способност разумевања
и уважавања дела визуелних уметности и уметности уопште, као важног елемента њиховог социјално-културно-историјског окружења. Уколико би ликовна дела била приступачнија деци
у свакодневној васпитнообразовној пракси, она
би лакше стекла навике да их посматрају, разговарају о њима или да их користе као подстицаје
за стварање. Будући да су деца од рођења изложена визуелним симболима и од малих ногу цртају, често посматрајући слике које им нуди популарна култура (Wilson & Wilson, 1977), важно
je и најмлађој деци понудити адекватне подстицаје и упознати их са значајним уметничким делима, како ликових уметности, тако и примењених уметности, архитектуре, фолклорне уметности итд.
„Естетски развој је подложан спољашњим утицајима само зато што се дечје искуство са уметношћу одиграва у социјалном контексту. Оно што је њима битно, није
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присуство, већ квалитет екстерног утицаја“
(Kindler, 1995: 12).

Многи дечји доживљаји уметности изгледају као природни део њиховог когнитивног
развоја. Чак и без поучавања, дете ће, током времена, научити да слика није дословно ствар коју
репрезентује. Такође, временом „дете ће научити разлику између механичког потеза четкице
и слике, између животињске и људске уметности, између песме птице и симфоније. Али зато
што се ретко срећу са стварима ове врсте, многа
деца не могу да досегну најбазичније форме разумевања уметности“ (Gardner, 1982: 108). Зато
је веома важно да наставници омогуће деци да
посматрају уметничка дела и да размењују идеје
о ликовним делима, јер се на тај начин постиже
и проширује знање. Кроз овакав дијалог, осим
што се развија дететов говор и усвајају нови термини, детету се пружа шанса да застане, размисли, па тек онда изговори своју мисао, и тако
интензивира искуство у процесу учења (Burton
1980; према: Kindler, 1995).
Увођење деце у уметничке концепте и
употребу уметничких репродукција у раду са
млађом децом можемо окарактерисати као примерено поучавање, јер се показало да се увећава
дечји опсег језичких термина из области уметности, повећава опажајна свест (перцептивнa способност) и јача дескриптивна моћ изражавања. Млађа деца су способна да стварају, да
спознају и разговарају о делима визуелних уметности, и од трагања за визуелним елементима
у њиховој средини и дискутовања о томе шта
виде, имају велике користи (Taunton & Colbert,
1984; Colbert & Taunton, 1990; према: Colbert,
1995). Адекватан систематски приступ у планирању инструкција које се фокусирају на природним способностима млађе деце да опажају, стварају и разумеју ликовна дела можда ће увести
децу у доживотно занимање за уметност. Одрасли треба да створе услове за дечје ангажовање у
раду са ликовним материјалима и продубе њихово учење, постављајући пажљиво осмишље108

на питања или дајући сугестије које стимулишу
дечје мишљење. Можемо закључити да је улога
одраслих да, осим упознавања деце (почевши од
оних најмлађих) са различитим ликовним материјалима и медијима, науче децу како и зашто
други људи стварају ликовна дела, као и колико
је важно место уметности у свакодневном животу.
Значај вршњачке сарадње
Вршњачка подршка има мотивишућу снагу јер охрабрује дечја интересовања и процес истраживања без неког непосредног циља, често
кроз знатижељну игру. Истражујући заједнички
нове области, вршњаци се истовремено потпомажу и изазивају једни друге, стога:
„Кроз вршњачке односе, деца усвајају
концепт реципроцитета и једнакости кроз добијање и пружање које се одиграва међу једнакима. Друштвена преговарања, разговори, и
конфликти међу вршњацима помажу деци да
науче да разумеју мишљење, емоције, мотиве и
намере других“ (Kostelnik et al., 2002: 14).

У којој мери се развија дечје мишљење у
сарадњи са вршњацима показују резултати истраживања која је спровела Марија Бос, а баве
се предностима колективног просуђивања идентитета ликовних дела (Collective Advances in
Judgments of the Identity of Artwork) (Bos, 1937;
према: Rogoff, 1990). Деца узраста између једанаест и тринаест година су добила задатак да групишу сетове од по пет, шест слика различитих
аутора према истој теми (на пример: Благовести,
женски портрети, мушки портрети итд.), радећи
у две сесије – индивидуално или у пару. Деца
која су у другој сесији радила у пару постигла су
више него док су радила самостално; деца која
су индивидуално радила у обе сесије су остварила најмањи напредак; а она која су прво радила у пару, затим индивидуално, напредовала
су за нијансу више од оних који су прво радили самостално, па у пару. Испитивање у којем су
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учествовала деца од дванаест година, а које се односило на разматрање серије женских портрета
Рембранта, Дирера и Мемлинга, прво свако дете
за себе, онда по двоје деце истовремено, довело
је до следећих закључака: деца су индивидуално,
посматрајући слике поменутих аутора, дошла
до различитих идеја, затим су, посматрајући их
у пару, дошла до нових решења које ниједно од
њих није иницијално предложило, али које је на
крају процеса разматрања било задовољавајуће
за оба детета. Бос, ауторка обе студије, истиче
да су, размењујући идеје, деца постигла виши
ниво мишљења него што би иједно од њих могло
то да постигне самостално, и да су, захваљујући
сарaдњи, деца била спремна да траже и налазе
нове критеријуме, као и да убедљиво формирају
своје ставове. Произлази закључак да „иако овај
аналитички радни процес, временом превазилази тачно решење, типичан је рационализујући
ефекат такве сарадње у којој посматрања и аргументи партнера доводе до таквих ставова које
ни једно од њих самостално (у менталној изолованости) не би досегло“ (Rogoff, 1990: 181–182).
Наставници имају значајну улогу да обезбеде повољне услове за вршњачку интеракцију,
стога, у контексту поучавања помоћу ликовног
дела, било би корисно да у васпитообразовном
процесу примењују различите приступе који
могу да допринесу кооперативном учењу, као
што су приступи у којима ликовно дело служи
као средство за подстицање комуникације, односно размену мишљења, поучавање кроз организовану и вођену игру која се базира на употреби дела визуелних уметности итд.
Однос наставник, дете, ликовно дело и
окружење
Целокупно естетско реаговање на дела
визуелних уметности, које подразумева посматрање, разумевање и уважавање дела, један је
интерактиван процес који се одвија између де-

тета као посматрача, наставника, ликовног дела
и средине. У овај процес дете уноси већ стечено знање, искуство и културно наслеђе, што утиче на обликовање његовог опажања уметничке
форме и, уопште, на његов став o ликовном делу.
Други значајан фактор је наставник (или едукатор у музеју), који различитим инструкцијама
и техникама може да стимулише дететово опажање уметничког дела и истовремено допринесе проширивању дететовог знања о самом делу.
Уколико наставник поседује адекватно знање из
ове области, биће му лакше да пренесе одговарајући садржај и креира узбудљиво окружење и
активности у којима дете радо учествује. Такође,
пажљиво одабрано ликовно дело може бити изузетно мотивационо и стимулишуће средство у
процесу учења, а како би га дете што непосредније доживело, важно је да се поучавање у уметности одвија, осим у школама и вртићима, и у
уметничким музејима, галеријама, графичким
студијима, атељеима итд. (Hurwitz & Madeja,
1977).
Избор ликовних дела
Било о ком узрасту да говоримо, значајно
је да се избор ликовних дела која се презентују
деци не заснива само на оним делима која се наставницима највише допадају. Како би деца могла да развију способност перцепције и разумевања ликовних дела, треба их упознати са делима из различитих области визуелних уметности, различитих аутора и уметничких епоха. Наставници треба да прате развој (токове) на пољу
визуелних уметности како би могли да, међу све
већом понудом дела, одлуче који ликовни садржај је најбитније представити њиховим ученицима. Уколико се пред децу постави дело које
им је узбудљиво и интересантно, оно ће им бити
подстицајније за различите интерпретације,
укључујући ликовно изражавање, вербалну дескрипцију и разговор покренут посматрањем
презентованог дела. Осим тога, потребно је пош109
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товати сећања, машту и животна искуства деце,
јер управо то поставља основе за ликовно стварање, као и за познавање историје уметности и
критицизма. Када, на пример, дете жели да нацрта своју породицу, слике и репродукције дела
различитих уметника које се баве овом темом
могу да му буду од велике користи, јер су управо
теме у уметности често базиране на свакодневном животу и универзалном људском искуству,
као што су породица, љубав, конфликти, фантазије и страхови (Hurwitz & Day, 2007). Најшире
посматрано, главни извор мотивације за уметничко стварање и разумевање ликовног дела (и
код деце и одраслих) управо je живот.
Већина стручњака из области образовања у уметности препоручује да се деца, што
је могуће чешће, сусрећу са оригиналним уметничким делима, али у раду са децом се могу користити и репродукције ликовних дела, слајдови, реплике скулптура, монографије уметника
и тако даље. Филмови о раду и животу уметника такође могу да допринесу разумевању ликовних дела и процеса уметничког стваралаштва.
Начин на који се ликовно дело може користити
у раду са најмлађом децом представљен је у једном пројекту у вртићу са децом узраста од три и
четири године (према: Helm & Katz, 2001). Деца
су, читајући књигу „Веома гладна гусеница“ (The
very hungry caterpillar (1984)), аутора и илустратора Ерика Карла, постала веома заинтересована за то како је уметник креирао те илустрације. Она су проучавала његове колаже, гледала
филм о томе како он ствара, затим су, подстакнута његовим стваралаштвом, и сама пожелела
да науче да израђују колаже. На крају овог пројекта, који су иницирала деца, а који је подстакнут
уметничким делом, у вртићу је организована поставка по узору на уметничке музеје, приликом
које су изложени експонати били дечји радови, а
деца преузела улогу музејских водича.
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Посета уметничком музеју
Када наставник жели да упозна децу са ликовним делима, a нема у својој локалној средини уметнички музеј или галерију, приступајући
интернету добија могућност да пронађе дела
која жели да представи деци. Помоћу интернета и видео-бима наставник може да води децу у
виртуeлне туре кроз уметничке музеје, галерије
и друге јавне уметничке просторе у целом свету,
као и да их упозна са различитим интерактивним играма које музеји нуде. Неки музеји нуде у
оквиру едукативних страница на својим интернет сајтовима чак и целовите припреме за часове
ликовне културе у којима се користе дела из њихових поставки (Национална галерија уметности у Вашингтону, Музеј Џ. Пол Гети у Лос Анђелесу итд.). Ипак, како би деца имала што непосреднији контакт са уметничким делом, треба
да посећују уметничке музеје и остале просторе у којима се налазе дела визуелних уметности.
Иако неки аутори сматрају да су музеји хладне
просторије које отуђују ликовна дела од посматрача, постоји низ различитих начина да се ти
простори „оживе“ и учине пријатним и подстицајним срединама за учење (кроз разговор, тактилно откривање, цртање према делу...). Много
је интензивнији доживљај када се дете сусретне са оригиналним уметничким делом и тада
му буде јасније шта заправо репродукције и шта
слајдови које је раније видело представљају. Уједно, многи едукативни интерактивни програми у
уметничким музејима и галеријама „промовишу
отворену размену идеја која охрабрује ученике
да се дубље ангажују и повежу са објектима које
проучавају“ (Pavlović, 2014: 60).
Без обзира на то колико деца/ученици имају година, потребно их је припремити за одлазак у музеј. Осим искуства које наставници могу разменити са колегама или едукаторима у музејима, многи уметнички музеји
у свету нуде упутства на својим веб страницама како би посета била што успешнија и свр-
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сисходнија (погледати, на пример: http://www.
getty.edu/education/teachers/trippack/index.html,
http://www.guggenheim.org/new-york/education/
school-educator-programs/school-tours-and-visits/
preparing-for-your-visit). Корисно је да наставници приликом планирања посете претходно
обиђу музеј без присуства деце/ученика да би
били у потпуности упознати са поставком и осталим садржајима који у њему постоје. Од много
изложених дела наставник треба да изабере неколико која жели да посебно истакне приликом
организованог одласка у музеј са децом и да пре
посете покаже деци репродукције одабраних
дела како би се постигло жељено расположење
и дела приближила деци. Након посете, са децом
је значајно разговарати о ономе што су видела
и организовати активности/часове који се надовезују на ово искуство (Hutvitz & Day, 2007).
Још један од адекватних начина да се деца
упознају да ликовним делима, као и са процесом
истраживања различитих материјала, ликовних
техника и уопште са процесом стварања уметности, јесте непосредна интеракција са уметником. Посете уметника школама и вртићима,
приликом којих деца могу да се упознају са њиховим делима и процесима стваралаштва, спада
у едукативне приступе који се у често спроводе
у свету. Хауард Гарднер истиче да, уколико деца
на почетку школовања посматрају уметника док
ради и разговарају са њим, односно прате креирање уметничког дела од почетка до краја, уметност за њих постаје транспарентнија и мање

удаљена. Он верује да, када су деца препуштена сама себи у процесу разумевања уметности,
„цео домен уметности може за њих остати далек
као звезда и мистериозан као говорник мртвог
језика“ (Gardner, 1982: 109).
Закључак
Деца од малих ногу активно уче уз безброј
покушаја, падова, грешака, нових идеја, стално
испитујући свет око себе. Одрасли треба да охрабрују децу у том активном развоју, а не да у
потпуности управљају дечјим развојем или да
препуштају деци да сама усвајају нова знања и
вештине. Уколико је циљ васпитача, учитеља и
наставника ликовне културе да деца стекну способност разумевања уметничких дела и знања
о ликовној уметности, као и да креирају позитивну развојно подстицајну средину за дете,
онда њихова улога у раду у коме се користи ликовно дело представља веома важан елемент механизма дечјег развоја. И поред тога што неће
свако дете постати ликовни уметник, познавање
и разумевање дела визуелних уметности обележава значајан део опште културе сваког појединца. Када у сарадњи са наставником дете научи да пажљиво посматра ликовнa делa, да их
разуме и уважава, то искуство ће моћи да примењује целог живота, желеће да га дели са породицом и пријатељима, и радо ће посећивати
уметничке музеје, галерије и остала места где ће
се сретати са значајним уметничким делима.
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Summary
In this paper, we are analyzing the role of a teacher and the environment in the development
of abilities of a child to comprehend and respect a piece of art, and to gain new knowledge and skills
with the aid of a piece of art, etc. We are studying the significance of interaction between a child,
teacher and the work of visual arts, as well, in the process during which a child receives and gets to
know the art as a part of cultural heritage, identity and tradition of previous generations. Our aim is
to get to know whether by the means of adequate leading, based on the natural abilities of a child to
perceive, create and comprehend the piece of art, a teacher can teach a child why people create pieces
of art and what is the significance of art in everyday life. Analysis of domestic and foreign reference
books point at the necessity for teachers to be sufficiently trained for teaching in this context, to pay
special attention to selection of the works of art, as well as to enable developmentally encouraging
environment, so that a child would gain new knowledge and skills in the active role in his/her own
development.
Key words: piece of art, cultural heritage, teacher, peer cooperation, art museums.
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Културолошки и лингвокултуролошки
аспект илустративног материјала
у основношколским уџбеницима и
приручницима за руски језик
Резиме: Рад се бави истраживањем културолошки релевантног илустративног материјала из основношколских уџбеника и приручника за руски језик. У настави страног
језика визуелна очигледност има непроцењиву вредност при разумевању и усвајању лингвокултуролошких чињеница јер су разлике у визуелним изразима код разних народа много
мање, него разлике у вербалним средствима.
У савременој методици лингвокултурологија и настава културе разматрају се као
саставни и обавезни део наставног процеса у складу са новом културолошком парадигмом,
конституисаном у другој половини деведесетих година, „култура посредством језика, језик
посредством културе“. На основу резултата анализе илустративног материјала (ИМ) из
актуелног уџбеничког корпуса (чине га две актуелне основношколске уџбеничке серије за
руски језик „Орбита“ (руски језик као обавезни изборни страни језик – учи се од петог до
осмог разреда) и „Родничок“ (руски језик као први страни језик – учи се од првог до осмог
разреда)), настојали смо да укажемо на значај једне од функција уџбеника страног језика – функције трансмисије стране културе. У том циљу идентификовали смо, извршили
процену и вредновање културолошки релевантног ИМ са различитих становишта, и за
свако од њих настојали да наведемо најважнија теоријска начела на којима је засновано истраживање на конкретном материјалу. Уочени су сви типови илустрација које налазимо
у општој теорији уџбеника, ИМ је функционалан, одређен према конкретном методичком
задатку, прилагођен узрасту детета и његовим искуствима, рецептивним способностима
и преференцијама, усклађен са конкретним текстом или вежбањем. Илустрације намењене
12
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семантизацији јасне су, без сувишних детаља, фотографије су категорија која доминира,
најчешће се дају прикази архитектуре, амбијената, природе, реалија.
Приступ аутора ИМ је савремен, тежи се веродостојном приближавању културних
вредности Русије. Уџбеници располажу садржајним и богатим ИМ, разноврсним темама,
први пут је присутна религиозна тематика, што је значајно за српско-руске духовне и православне везе (упућује на дијалог култура). Потврђена је претпоставка од које смо пошли,
да са узрастом и увећањем комуникативне компетенције расте и број илустрација које
носе културолошку информацију.
Кључне речи: уџбеник, илустративни материјал, трансмисија културе, социокултурна компетенција.
Увод
Предмет овог рада је истраживање функције трансмисије културе коју, у основношколским уџбеницима и радним свескама (РС) руског језика у српској говорној и културној средини, врши илустративни материјал (ИМ). Уколико се целокупни процес наставе и учења страног
језика схвати у складу са новом, културолошком
парадигмом – култура посредством језика, језик
посредством културе – конституисаном у другој
половини деведесетих година, као трансмисија
стране културе, логичан је и очекиван закључак да је и уџбеник, као компонента наставног
система, такође у функцији трансмисије културе. Илустративни материјал у уџбенику за страни језик има значајну улогу као извор информација о култури земље чији се језик учи и заузима
важно место у структури савременог школског
уџбеника као једна од компонената вантекстуалне апаратуре на нивоу макроструктуре уџбеника (Končarević, 2002; Zujev, 1988). Примећујемо
да у данашње време наглог развоја информативних технологија слика постаје доминантна као
облик визуелне комуникације, и зато је важно да
уџбеник страног језика располаже квалитетним
и по обиму задовољавајућим илустративним
материјалом. Стручњаци који се баве истраживањем опажања доказују да се око 90% информација које човек усваја добија визуелним путем.
Ову научно доказану чињеницу, која упућује на
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значај ИМ, морамо имати у виду када говоримо о ИМ уџбеника страног језика. Коришћење
ИМ заснива се на принципу очигледности, који
у настави у великој мери утиче на мотивисаност и активност ученика свих узраста, посебно млађих, због чега су илустрације заступљеније у нижим разредима (Končarević, 2004: 94).
Међутим, када говоримо о ИМ који носи културолошку информацију, морамо констатовати да
је такав ИМ све заступљенији у вишим разредима основне школе, односно долази до повећања
броја илустративних прилога са годином учења
– како је показало истраживање које смо спровели. Илустративни материјал врши функцију
трансмисије културе на веома економичан начин, јер скраћује обим наставникових вербалних објашњења, због чега је незаобилазан и драгоцен у настави страног језика. У уџбеницима
страног језика визуелна очигледност (превођење
вербалног кода у визуелни код) има непроцењиву вредност у формирању сликовних представа
при разумевању и усвајању лингвокултуролошких чињеница, јер „разлике у визуелним изразима код разних народа су много мање него разлике у вербалним средствима. Због тога је превод вербалног у визуелни код увек средство које
олакшава узајамно разумевање људи који говоре
на разним језицима“ (Vaйsburd, Sinicыna, 1981:
205–217).
Циљ рада је да покаже да је ИМ у основношколским уџбеницима и РС руског језика
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средство које може битно да допринесе формирању социокултурне компетенције ученика,
уколико се у његовом обликовању примене одговарајућа конструкцијска решења. У истраживању смо кренули од претпоставке да са узрастом и увећањем комуникативне компетенције,
расте и број илустрација које носе културолошку информацију, што је супротно већ утврђеној
правилности о односу укупног ИМ у уџбенику
страног језика према години учења језика, где
је изражена тенденција да број илустративних
прилога опада са годинама учења (Končarević,
1997: 281).
Теоријска разматрања о ИМ
Илустрација је интердисциплинарна,
обједињује више равноправних компоненти:
психолошку, емоционалну, педагошко-дидактичку, ликовно-естетску, идеолошку, социјалну, семиотичку и компоненту употребљивости илустрације. Теоретичари уџбеника истичу
значај илустрација у структури школског уџбеника, оправдано је изједначавајући са текстом.
Кончаревић закључује: „У савременом уџбенику илустрација је самостални носилац садржаја,
који не само да допуњује него често и замењује
текст. Препорука је да у нижим разредима основне школе однос између текста и слике износи 1:2,
а у вишим 1:1“ (Končarević, 2004: 282). Постоје
посебни нормативи за илустрације за сваки узраст, у којима се даје типологија илустрација и
препоруке за њихов ликовни израз (њих морају
познавати аутори и илустратори уџбеника). Запажено је да, при изјашњавању за омиљени тип
илустрација, ученици бирају онај ликовни израз којем тек теже, јер развој могућности рецепције иде испред развоја практичних ликовних
активности (Končarević, 2004: 269). Сматрамо да
је ова чињеница од великог значаја за само обликовање ИМ у уџбеницима страног језика, које
мора бити усклађено са узрастом ученика.

Функције ИМ. Да би коришћење илустрација постигло своје циљеве и било што потпуније, потребно је задовољити више критеријума:
а) у естетском погледу, треба да буду
усклађене са могућностима перцепције и ликовним изразом деце одређеног узраста: млађи ученици преферирају реалистичку, а старији – реалистичко-импресионистичку и експресивну
илустрацију; бирају се најчешће животни мотиви, не чисто уметнички; б) морају бити функционалне, методички сврсисходне и подређене конкретном дидактичком задатку, информација коју илустрације носе не сме бити потпуно непозната и неразумљива ученику; в) без сувишних детаља, са јасно наглашеним објектом
семантизовања; г) на тематском плану усклађене
са штивом на које се односе; д) да се налазе изнад одломка на који се односе или на истој страници како би припремиле ученике за рецепцију
и допринеле потпунијем разумевању; ђ) вануџбеничке илустрације презентују се пред читање
и током читања, а ако су предвиђене за увежбавање и контролу – по завршетку обраде; е) број
илустрација треба да буде довољан за решавање
свих комуникативних задатака; ж) тешке делове
текста треба да чине лакшим за разумевање; з)
треба да помажу схватању идеје, подтекста, емоционално-вредносне информације; и) да буду
високог уметничког и графичког квалитета;
(Končarević, 2004: 284; Vaйsburd, Sinicыna, 1981:
205–217).
Да би била што веродостојнија, илустрација мора да одражава битне детаље лексичког
фона – да не буде претрпана; да је разумљива,
најбоље реалистична, да нема пренесено значење
(на пример, шаљиво); да усмерава пажњу ученика на битне елементе фона акцентирањем културолошки важних детаља разним техникама –
шрафуром, бојом и сл. (Vereщagin, Kostomarov,
1975: 79–84). На основу наведених параметара
настојали смо да одредимо анализирани ИМ,
али истицања на начин на који о њима говоре
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Верешчагин и Костомаров – нисмо запазили, то
је овде, рекли бисмо, препуштено наставнику.
Типологија илустрација. У нашем истраживању она је урађена према поделама и типовима илустрација које су извели најзначајнији
теоретичари уџбеника. Према односу текста и
илустрације Зујев уочава: а) водеће илустрације,
које самостално презентују наставне садржаје,
б) истозначне илустрације, које прате основни
текст и имају научно-спознајни карактер: текст
се не може разумети без ослонца на илустрацију
и обрнуто и в) помоћне илустрације, које допуњују, конкретизују и емоционално појачавају
садржај текста и других вантекстуалних компоненти (Zujev, 1988: 137–141).
Према функционалној усмерености, Зујев
издваја дванаест врста илустрација: предметне;
илустрације чији је садржај изражен на уметнички начин; документарне; техничке илустрације; карте; дијаграми; схеме; планови; технички
цртежи, инструктивно-методичке илустрације;
графичке; симболичке (Zujev, 1988: 143).
Типологија према односу естетско-функционално. Карлаварис (Karlavaris 1984: 180)
дели уџбеничке илустрације на: а) илустрације
са чисто ликовно-естетском поруком, б) карикатуре, в) илустрације условљене књижевним
текстом, г) илустрације као графички дизајн, д)
илустративну документацију, ђ) стрип, е) приказе амбијената, архитектуре, обреда, ж) шеме,
графиконе, з) цртеже – објашњења процеса, поступака, операција и и) репродукције заштитних
и других знакова.
Методолошки приступ
Методу теоријске анализе користили смо
да представимо ИМ из анализираног корпуса уџбеника и радних свезака за основну школу, проценимо његову квантитативну и квалитативну валидност и, на основу утврђених чињеница, изведемо закључке о ИМ. Као основни
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узорак за анализу користили смо основношколске уџбенике и РС руског језика из двеју актуелних серија, и то:
1. Серија Орбита (Руски језик од петог
до осмог разреда – Руски језик као обавезни изборни страни језик: Орбита 1 (2007), Орбита 2 (2008), Орбита 3
(2009) и Орбита 4 (2010)) – уџбеник и
радна свеска (користимо скраћенице: О
– уџбеник и ОРС – радна свеска) и
2. Серија Родничок (Руски језик од првог до осмог разреда – Руски језик као
први страни језик: Родничок 1 (2003),
Родничок 2 (2008), Родничок 3 (2008),
*Родничок 4 (2008), Родничок 5 (2007),
Родничок 6 (2008), Родничок 7 (2009),
Родничок 8 (2010)) – уџбеник и радна
свеска (користимо скраћенице: Р – уџбеник и РРС – радна свеска).
Резултати емпиријске анализе ИМ
из уџбеника и РС за руски језик
Културолошки релевантан ИМ (под овим
термином подразумевали смо илустрације које
носе неку културолошку информацију, без обзира на дозу те информације) из анализираних
уџбеника истраживали смо, према изнетим теоријским поставкама, са следећих становишта:
а) квантитативности; б) типологије илустрација
према односу текста и илустрације; в) тематског;
г) вредносног/естетског; д) са становишта његове функционалности.
а) Квантитативни аспекти. У обема уџбеничким серијама јасно је изражена тенденција да број културолошки маркираних илустрација, у односу на количину неутралног ИМ, расте од прве ка последњој години учења језика, у
којој је и највећи проценат ових илустрација, а
да број укупног ИМ опада са годинама учења
(видети табеле ниже). Удео културолошки маркираних илустрација можемо сагледати и у од-
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носу на укупни број илустрација које прекривају
целу висину и ширину једне странице уџбеника:
О-1: 3, О-2: 4, О-3: 5, О-4: 4 (шеснаест од укупно
тридесет и девет, што је 41%). У серији Родничок,
не рачунајући уџбенике за први и други разред,
то изгледа овако: Р-3: 0, Р-4: 2, Р-5: 0, Р-6: 7, Р-7:
4, Р-8: седам (двадесет од укупно двадесет и три
или 86,90%). Напоменули бисмо да је у њима велики број илустрација које захватају половину
једне странице и стрипованих цртежа који заузимају целе странице.
Радне свеске које прате уџбенике из обеју
серија имају значајно мањи број културолошки
маркираних илустрација, али и мањи укупни
број илустрација у односу на уџбенике. Констатујемо да највећи број страна, обим ИМ и највећи
број културолошки маркираних илустрација налазимо у ОРС-3, затим у ОРС-4.
б) Типологија илустрација према односу
илустрације и текста. Према овом критеријуму, у анализираним уџбеницима идентификовани су сви типови илустрација које налазимо
у општој теорији уџбеника: а) водеће (илустрације без текста), б) доминантне (илустрација
80%, текст 20%), в) равноправне (илустрација
60%, текст 40%, г) пратеће (илустрација 40%,
текст 60%, д) украсе – вињете (илустрације 20%,
текст 80%) и ђ) текстове који нису пропраћени
илустрацијом. Највише су заступљене пратеће
и равноправне илустрације, иако број појединих типова варира од уџбеника до уџбеника у
анализираном корпусу. Можемо уочити и велико учешће типа доминантних илустрација и у
уџбеницима за више разреде. У уџбеницима за
почетно учење језика Р-1 и Р-2 све илустрације
припадају типу водећих.
в) Инвентаризација културолошки релевантног ИМ са тематског становишта:
1. Серија Орбита
У О-1 највећи број од укупног броја културолошки маркираних илустрација односи се
на тему Москве – тридесет и девет (неке се по-

нављају у различитим функцијама): Црвени трг,
Црква Василија Блаженог, Спаска кула, ГУМ,
Кремљ, споменик Пушкину, Бољшој театар,
Лужники, споменик освајачима космоса, метро
и градски превоз, зоо-врт, циркус, фотографија
руске даче… Дате су паралелно карте Русије и
Србије, мотиви Москве и Београда и представљена су српска и руска деца – главни јунаци уџбеника. Следе илустрације новогодишњих празника; тема спорт: традиционална руска игра
лапти, хокеј као популаран спорт у Русији, приложене су фотографије нашег тенисера Новака
Ђоковића и руског тенисера Давиденка (без натписа ко је на њима). Даље су дате честитке и коверте, изглед омота за ДВД, аутентична ученичка карта за градски превоз… Илустроване су све
песме и стихови дати у уџбенику (укупно их је
дванаест – нема приложених нота уз све песме и
нема свих песама и стихова на ЦД-у који прати
уџбеник).
У О-2 најзаступљенији је ИМ који представља празнике: Дан знања, рођендан, Нова година, Божић, празнична Москва (Црвени трг,
ГУМ…), Масленица и Ускрс, руска традиционална јела за Ускрс – укупно четрдесет и осам
илустрација. Тема позоришта богато је илустрована фотографијама (Бољшој театар – једна, Дечије музичко позориште – пет, Позориште лутака Образцова – три, афиша за март 2009. Дечијег
музичког позоришта, илустрација руске народне бајке „Снегурочка“ (три)), запажамо три
уметничке слике. Веома богат аутентичан визуелни материјал налазимо као илустрацију Санкт
Петербурга (петнаест): фотографије острва из
ваздуха, споменик Петру Великом, Зимски дворац, Дворски трг, Ермитаж, Летњи врт... Има десет песама (све су пропраћене илустрацијама,
већи део и нотама).
У О-3 приближним бројем илустрација
приказано је више тема: Русија – двадесет и три
(дата је карта Русије, Сибира...); спорт – двадесет
(фотографије познатих руских спортиста и тимова, „городки“ – традиционална руска игра...);
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одећа – двадесет (руска народна ношња и савремена одећа). У контексту руске традиције и обичаја уочавамо и илустрације руске бање, затим
животиња и птица које у свести Руса представљају одређене карактеристике људи, илустрације руског обичаја да се пред пут седне и поћути... Ту су и фотографије које приказују Београд
– двадесет и два (Ушће, Победник, хотел „Москва“, Народно позориште и фотографије његових заслужних уметника – Руса: Јурија Ракитина, Нине Кирсакове, Константина Костјукова...),
следе, са мањим бројем илустрација теме: позориште и филм (карта московских позоришта,
фотографија Никите Михалкова, сцене и кадрови из руских представа и филмова, аутентичне карте за Бољшој театар и Луткарско позориште Образцова, две афише за мјузикл и оперу...),
Санкт Петербург – пет, Москва – три, фотографије Толстоја, Даља, Чехова и Мендељејева, а запажамо и фотографију популарне групе ДДТ. Језик гестова представља двадесет, а језик знакова
шест илустрација, на крају уџбеника је таблица
транслитерације слова руске ћирилице.
У О-4 као доминантна по броју културолошких илустрација је тема Москве: тридесет и
осам (знаменитости Москве, метро, временски
услови...); Русија – двадесет и један (образовни систем, клима и годишња доба, Златни прстен, карта, грб и застава Русије); Србија – шест;
две фотографије Толстоја; руски здравствени
систем, фотографије познатих руских лекара;
школа, распоред часова и огласна табла ваннаставних активности, аутентичне рођенданске
и новогодишње честитке; традиција и обичаји:
руски верски празници и обичаји, руско народно веровање у вези са тумачењем појава у природи и предсказивањем времена; две фотографије аутентичних руских породица.
Серија Родничок
У Р-1 илустрације културе мало су заступљене, али не и недовољно ако се имају у
виду узраст ученика и прва година учења стра118

ног језика. Нема национално обојеног ИМ, настава је тематски усмерена према конкретном
дечјем свету и свакодневном животу. На јединој фотографији у уџбенику, датој као позадина, приказан је Кремљ, а у првом плану су деца
– прваци, главни лик (девојчица) и још троје
деце, који носе цвеће у рукама, што је руски обичај 1. септембра. На двадесет и четвртој страни
је илустрација на којој је нацртана шака са луткама у типичном руском оделу или ношњи на
сваком прсту, следе цртежи на којима је главни
јунак – мачак, који на себи има препознатљиву руску кошуљу косоворотку; затим, наилазимо на илустрације новогодишњих празника, уз
Деда Мраза је његова унука Снегурочка, на тридесет и седмој страни је типична дрвена сеоска
кућа (изба), на четрдесет и другој страни сврака
и њени млади, опет обучени у руске кошуље... На
следећој страници уџбеника уз изрезбарену столицу новина су самовар и подстаканник. Могло би се закључити да је било могућности да се
убаци још културолошки маркираних детаља,
а да уџбеник ипак не буде „презасићен културом“, на пример: илустрација прославе Нове године не садржи детаље националне културе, али
има детаље западне културе (венчићи на вратима, Деда Мраз без унуке и тако даље); на почетку уџбеника представљена је Земља – на њој су
јасније могле бити наглашене две земље; на педесетој страни приказана кућа на селу не може
да се одреди као типична ни за руску ни за српску средину.
У Р-2 мало је културолошки маркираних илустрација – мотив препознатљиве руске
цркве са златним куполама у даљини понавља
се два пута; два старија лика, мушки и женски,
обучена су у традиционалну руску сеоску одећу;
на десетој страни уочавамо брезу као дрво које
симболизује Русију, на истој илустрацији је споменик, али неодређен, а могао би бити везан
за националну културу, руску или матерњу; на
четрдесет и шестој и четрдесет и седмој страни
је препознатљиво руско село са типичном дрве-
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ном кућом са украсима и дрвеном изрезбареном
оградом (црквом у даљини), што представља изворну руску дрвену градњу која одражава дух
народа и традицију.
Р-3 је, можемо констатовати, лингвокултуролошки веома садржајан. Један од три главна
лика, медведић Мишка, чији се лик може узети
као симбол – типична животиња Русије (медведић је био маскота Олимпијаде у Москви 1980.
године) – јавља се чак седамдесет и три пута у
уџбенику, а од тога је једанаест пута приказан у
руској кошуљи; илустроване су као стрип на првих шест страна три руске бајке и приче: „Теремок“ (уместо животиња главни јунаци су оцене и
прибор као школски симболи: теремок је ђачка
торба, а податак из руске културе је да је двојка
лоша оцена и да није примљена унутра), прича
„Репка“ (главни јунаци су приказани у народној
ношњи са мноштвом лепих украса) и „Лесенка“
(у стрипу је уочена типична дрвена сеоска кућа).
На тридесет првој страни је новогодишња честитка, уз Деда Мраза је Снегурочка; на четрдесетој страни, у позадини – што је важан и занимљив начин дочаравања фонских знања – кроз
прозор се виде куполе руске цркве; на тридесет
и петој страни су на столу типична руска јела;
на тридесет и шестој страници је застава руског
фудбалског тима ЦСК, а у доњем делу исте странице, преко екрана телевизора доминира назив
познате вечерње емисије за децу „Спокойной
ночи, малыши“(„Лаку ноћ, децо“). На тридесетој
страни је карта Русије са обележеним најпознатијим градовима Русије (границе Русије су дате
прецизно, али нејасна је граница копна и мора);
на шездесет и четвртој страни приказан је сусрет на мору између два дечака – из Србије и Русије, ситуација која мотивише децу на учење руског језика; на крају, илустрација познате дечје
песмице „Чунга-чанга“.
Р-4 је богат културолошким илустрацијама које приказују Русију, Србију и Београд, што
указује на комуникативну и културолошку ус-

мереност уџбеника. Уџбеник на доступан и разумљив начин, адекватно узрасту ученика, преко сличних елемената, приближава две културе: матерњу и страну. Илустроване су две руске
бајке „Колобок“: осамнаест илустрација и „Теремок“: седам, дате у наставцима у више лекција,
као слике у низу. На шездесетој страни је илустрована песмица Чуковског, животиње – познати јунаци цртаних филмова (крокодила Гену,
на пример, зна свако дете у Русији). Даље су дате
теме: Покладе (Масленица) у Москви – шест, Дан
школе, Московски циркус – дванаест, фотографије Москве – деветнаест (Црвени трг, Црква
Василија Блаженог, Кремљ, Цар-звоно, Цар-топ,
цркве Кремља, Дом књиге, Дом играчака…),
портрет Пушкина, споменик Пушкину и Наталији Гончаровој, споменик Пушкину у Тверској улици. На шездесет и трећој страни приказани су руски сувенири, дрвене осликане лутке матрёшки и кутијице, посуде, кашике, руско
традиционално обојено и нашарано платно. На
страни седамнаест дате су државне заставе Русије и још пет земаља.
У Р-5 већ корицама (Бољшој театар) наговештава се културолошко усмерење овог уџбеника, руском графијом исписани су називи
лекција на задњим корицама. На шестој и седмој
страни, где је дат садржај лекције и њени задаци, налази се фотографија којом је приказан час
енглеског језика у руској школи, на једанаестој и
четрдесет и петој страни налазе се илустрације
руских бајки „Дан и ноћ“ и „Три медведа“. На седамнаестој страни девојчица у рукама држи и
показује дневник руског ученика, следи фотографија руских ученика на часу, честитка за Дан наставника, две занимљиве илустрације објашњавају значење речи педагог у старој Грчкој (двојица дечака у старогрчкој одећи). Друга лекција
почиње фотографијом аутентичне руске породице. На више цртежа у позадини је дата препознатљива руска архитектура, типичне руске сеоске дрвене кућице, сеоске ношње и атмосфера
села и природе у различитим годишњим доби119
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мa, пре свега зими. Толстојев портрет налазимо на четрдесет седмој страни. Скијашко одело
руског такмичара је у бојама руске заставе, следи илустрација стихова Сергеја Михалкова. Матерњу и руску културу, обичаје на Бадње вече
одражавају компаративне илустрације текста на
седамдесет и трећој страни, где је на једној фотографији приказано паљење бадњака као српски обичај, на другој – коледари одевени у руску
традиционалну ношњу, као руски сеоски обичај.
На више места наилазимо на аутентични руски
мени са традиционалним руским јелима и ценама у рубљама.
Р-6 је усмерен на страну културу, изглед
корица такође упућује на ову чињеницу, на
њима је приказана Москва и ВВЦ. У оквиру прве
лекције двадесет и четири илустрације приказују железничке станице у Москви, атмосферу и
ситуације на њима, мапу железничких станица у
Москви, једну железничку станицу у Санкт Петербургу са схемом кретања возова са поласцима из Санкт Петербурга, затим аутентичну карту за воз, фотографију једне од станица московског метроа, аеродромски простор, обавештајне табле на аеродрому. У другој лекцији тема је
школски живот, можемо видети сајт руске школе, школске приредбе у Русији, аутентичну атмосферу руске учионице са ученицима... Трећа
лекција посвећена је руској природи, бојама и
одликама руске јесени, московском зоолошком
врту, животињама које живе у Русији, брези као
симболу Русије, оскоруши... ИМ четврте теме је
у новогодишњем празничном тону, весели плакат позива на школски маскенбал и још један у
циркус, затим девојчица у костиму Снегурочке
и разне друге маске; илустрација бајке „Снегурочка“, новогодишња честитка, традиционална
руска женска одећа… Пета лекција упознаје заинтересоване са најпознатијим јелима руске кухиње (шчи, палачинке...), следе фотографије типичне руске породице, затим приградске дрвене
куће и као контраст – модерно опремљен московски стан у центру града. Последња лекција
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уџбеника информише о најпознатијим руским
режисерима и глумцима, руским филмовима (плакати): „Дванаест“ Никите Михалкова и
„Игра“ Александра Рогожкина, следи илустрација позоришне благајне са афишом која најављује представу „Галеб“. На једној илустрацији
видимо цистерну на којој пише квас, без додатних објашњења, а ту је и руски мени једног бифеа. Као увод у последњу лекцију служи велика фотографија Кремља и обале реке Москве, а
у самој лекцији још двадесет и две илустрације,
углавном фотографије, приказују руску престоницу (Третјаковска галерија, споменик Пушкину, Кремљ, Цар-звоно и Цар-топ у Кремљу, Саборни трг и цркве Кремља, Црвени трг, Историјски музеј...). Дата је и уметничка репродукција Васнецова „Богатыри“, посебно су занимљиве фотографије најстаријих улица у центру
града и насловна страна речника топонимије
„Имена московских улица“. Крај уџбеника најављује распуст уз фотографију „Последње звоно,
25. мај“, датум када у руским школама почиње
летњи распуст за ученике завршних разреда. У
уџбенику налазимо нејасне илустрације: на сто
двадесетој страни је приказан споменик, али
нема појашњења о каквом споменику се ради, на
двадесетој страни је приказана станица метроа
– не пише о којој станици је реч, на осамнаестој
страни такође је илустрација за коју ученици не
могу знати шта представља – требало би да све
илустрације имају јасну одредницу.
Уџбеник Р-7 обилује квалитетним и занимљивим културолошки маркираним ИМ. У
првој теми ученицима су приказани савремени
видови и средства комуникације, електронска
пошта која потискује класичну преписку... На
илустрацији која уводи у лекцију приказана је на
половини једне стране, фотографија која представља Београд (Победник, панорама града), на
половини друге стране је Москва (Црква Василија Блаженог), обе фотографије су спојене, док
је на површини која представља небо Београда
дато авионско писмо. Ово лепо и интересантно
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решење симболизује две културе и повезује их у
њиховом међусобном дијалогу – информацијом
која креће из Београда (авионско писмо) најављује се тема Београда. На страни једанаестој је
коверта која објашњава како Руси пишу адресу,
затим фотографије Београда: Калемегдан, Улица
кнеза Михаила, Скадарлија, прате их илустрације у вези са сајтом првог дечјег радија. Друга
лекција обрађује тему спорта и сходно томе присутне су одговарајуће културолошки маркиране илустрације: најпопуларнији спортови у Русији и код нас, фотографије познатих руских и
српских спортиста (Јелена Дементјева, Јевгенија
Канајева, Алексеј Тишченко, Новак Ђоковић и
Милорад Чавић), следи илустрација текста који
се бави историјом маратона. У трећој лекцији
тема су школска такмичења у знању руског језика која се одржавају у Русији, прате је портрети
Толстоја, Тургењева, Достојевског и Чехова, илустрована је прича Чехова „Каштанка“ и дат омот
за ДВД. Следећа лекција илуструје одлазак код
зубара, долазак пролећа и празнике, ученици из
ИМ могу сазнати о Татјанином дану... На седамдесет и седмој и седамдесет и осмој страни су репродукције слика познатих руских сликара Игора Гробара и Александра Саврасова. На истој
страни је илустрација кифлица у облику птице
(шеве) са сувим грожђем уместо очију, које су у
по старом обичају пекли у Русији. Знак опасности, добро познат деци, јер упозорава на близину
школе и присуство деце, налази се на осамдесетој страни, а ту је и честитка за Дан смеха, 1. април. Пета лекција упознаје ученике са „Златним
прстеном Русије“, налазимо две мапе градова
који га чине и знаменитости неких од њих: манастири у Владимиру, Ростову, Костроми; звона Ростова, лик Александра Невског у ратничкој
опреми, иза њега у позадини су представљени
ратници са копљима – фотографија говори о победи на Чудском језеру; споменик Јурију Долгорукому у Суздаљу и Кремљ. Следи омот за ДВД
цртаног филма који представља Иљу Муромца
и на деведесет и осмој страни илустровани су

познати стихови Ирине Токмакове „Ива“. У последњој лекцији тема је књига, као симбол знања
и прогреса: илустрације приказују аутентичне
руске књижаре са свом тематском разноврсношћу литературе; фотографија записа на брезовој кори илуструје текст који говори о њима;
приказани су и јунаци руских бајки – Баба-Јага
и Кошчеј Бесмертни; илустрације ВВЦ-а и у оквиру њега илустрације павиљона Космос говоре
о Русији као великој космичкој сили, подсећају
на њена достигнућа и делују врло подстицајно
на ученике којима је тема космоса свакако једна
од омиљених. Портрет Констатина Циолковског
и фотографија космичке ракете илуструју текст
о великом научнику, следе фотографије тројице
чувених руских космонаута. На сто тридесет и
четвртој страни је приказана учионица у којој се
одвија такмичење из руског језика, а на следећој
је фотографија са осликаним дрвеним кашикама и посудама као илустрацијама текста који говори о руској традицији и обичајима. Текст који
говори о историји писма илуструју примери из
старог мексичког рукописа, цртежи из египатског сликовног писма и кинеско знаковно писмо
са старим и новим знацима. На крају последње
лекције су портрет Виталија Бианкија, уметничка репродукција Шишкина „Јутро у боровој
шуми“ и илустрација песме „Шумски јелен“.
Уџбеник Р-8 располаже највећим бројем
илустрација којима је додељена лингвокултуролошка функција. У првој лекцији ученици могу
сазнати како изгледају најпопуларнији и најзанимљивији руски телевизијски и радио програми, које су најпознатије емисије на руском језику, дати су амблеми чак двадесет и једног најпопуларнијег руског канала, компаративно су
приказане фотографије најавних шпица за јутарњи програм руске телевизије РТР Планета –
„Утро России“ и јутарњи програм српске телевизије РТС – „Јутарњи програм Телевизије Београд“, затим илустрације у виду цртежа једног
школског студија из којег иду радио-емисије за
ученике, као и велика фотографија аутентич121
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ног студија која представља уводну илустрацију
за прву лекцију. Друга лекција почиње ВВЦ фотографијом , што упућује да је тема друге лекције
у вези са науком и знањем. У њој су илустрације
Музеја науке и технике, МГУ, соларне станице,
портрети Мендељејева, Ломоносова, Лобачевског и портрет Александра Блока, песника који
је био ожењен ћерком Дмитрија Мендељејева. Приказане су насловне стране аутентичних
научних часописа за младе и додатак часопису „Юный техник“ за децу од шест до дванаест
година. Следи програм Фестивала науке у Београду, календар за децембар као месец Фестивала и улазница. Трећу лекцију најављује велика фотографија (аеродром, авиони, а у позадини
– панорама Москве) – увод у тему о будућности
и занимањима. Показан је московски аеродром
„Шереметјево“, дати називи руских авио-превозника и приказани запослени на аеродрому.
На шездесет и првој страни је портрет Мајаковског, затим аутентична руска учионица и још
неколико илустрација које приказују природу.
Ученици се затим упознају са палехском школом сликања, сазнају о осликаним дрвеним кутијама и дрвеним луткама од брезовог или липовог дрвета – матрјошкама (назив је настао од
женског имена Матрјона), комплету лутака у
коме се лутке отварају да би се исте такве, мање,
сместиле унутар већих, свака лутка је ручно осликана (код нас чест назив за такву лутку, насталу пре више од сто година – последњих година се израђују сатиричне матрјошке са ликовима познатих личности – јесте бабушка), симболисала је сељанку, следе илустрације на којима
је руска марама, кошуља и сарафан... На седамдесет и шестој страни је дата атмосфера традиционалне београдске манифестације „Улица отвореног срца“, а на страни седамдесет и седмој
су фотографије традиционалних руских јела и
напитака, руских ђеврека. Илустрација на осамдесет и првој страни представља Деда Мраза и
Снегурочку у његовој кући у шуми, где живи током године. Стране осамдесет и четири и осам122

десет и пет доносе илустрацију песме Сергеја Јесењина „Бреза“ и портрет песника. Пета лекција
посвећена је Санкт Петербургу који је приказан на уводној фотографији, следе илустрације
железничке станице, Зимски дворац, Ермитаж,
споменик Петру Великом, канали и реке, Летњи
врт Петра Великог, аутентична карта за музејски
комплекс на Дворском тргу. На сто трећој страни је фотографија московског Бољшог театра,
затим на сто седмој и сто осмој страни унутрашњост Мариинског позоришта, приказана је
московска железничка станица, афиша за премијеру америчког хипи-рок мјузикла. Последња
лекција доноси занимљив ИМ који се односи на
растанак од старе школе и другова и одлазак на
даље школовање, тема врло актуелна и блиска
ученицима осмог разреда: препознаћемо здања
Филолошке гимназије, Филолошког факултета и
Руског дома у Београду, уочити примерак месечног програма активности Руског дома... Приказан је активни одмор руске породице (руска природа, вожња гуменим чамцима, планинарење...).
Илустрација текста о Дану словенске писмености показује стару азбуку Ћирила и Методија са
називима слова.
Закључујемо да преовладавају културолошки маркиране илустрације као прикази архитектуре, амбијената, обреда, на шта указује и
преглед тематског аспекта ИМ у анализираним
уџбеницима. Прилога са чисто естетском поруком нема јер су тесно повезани са вежбањима
или текстовима, дати са неком намером, те стога репродукције уметничких слика нисмо уврстили у ову групу. Када разматрамо документарне прилоге, има их у већем обиму у серији
Родничок него у серији Орбита, и представљени су: географским картама, факсимилима писама, имејловима или СМС-овима, разгледницама и честиткама, прилозима који реално приказују изглед карте за превоз, афишама и улазницама за позоришта, омотима за ЦД и ДВД; затим илустрацијама Московског филмског фестивала, кадровима из четири филма и сценама
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из три представе; у О-4 су фотографије грба и
заставе Русије, грбови шест градова Златног прстена, распоред часова, у О-2: распоред секција,
О-4: распоред часова и школска огласна табла.
Стрип, као младима веома блиска форма и неконвенционалан медиј, коришћен је доследно у
серији Родничок јер не изазива отпор код ученика основношколског узраста као што се дешава
са текстом без ИМ. Препоручили бисмо стрип и
у вежбањима за активизацију материјала и проверу његове усвојености. У уџбеницима наведеног корпуса запажамо и илустрације знакова и
гестова: О-3 – двадесет и два геста и осам знакова, а стриповног је типа и прича приказана у
луткарском позоришту Образцова (приказ познате руске романсе Я тебе ничего не сказал),
испричана помоћу прстију руку и две пластичне
лоптице на њима; у О-4: шеснаест знакова.
У уџбеницима серија Орбита и Родничок
од петог до осмог разреда као убедљиво доминантну категорију илустрација издвајамо фотографију, присутни су у мањој мери и цртежи уз текстове или вежбања, а најмање је репродукција уметничких слика и дечјих радова.
Разумљиво, у уџбеницима серије Родничок од
првог до петог разреда доминантна категорија
илустрација са аспекта културолошке маркираности јесте цртеж.
РС обеју серија углавном не доносе ништа
ново у односу на уџбенике које прате, у њима
доминирају цртежи који су у најтешњој вези са
вежбањем, нема фотографија у боји, а и двобојних је мало.
д) Функционалност илустрација. Културолошки маркиране илустрације уџбеничког корпуса Орбита теже да прикажу оно што
је најбитније за разумевање и прихватање руске
културе, веродостојне су, настоје да прате савремена и актуелна кретања блиска српској деци,
није запажена архаизација. Веома често, поред
културолошке, илустрације врше васпитну, семантизујућу или мотивациону улогу. Илустра-

ције свих уџбеника и РС из серије Орбита на
насловној страни и корицама приказују руску
стварност, што наводи на закључак да су уџбеници оријентисани ка упознавању руске културе. Уџбеник О-1, као уџбеник за прву годину
учења језика, усмерен је, пре свега, на савладавање језичких појава, те је схватљиво зашто је у
њему најнижи проценат културолошки маркираних илустрација у односу на укупни ИМ, иако
је, можда, могао бити издвојен већи број детаља
са елементима културе.
Културолошки елементи из уџбеничке
серије Родничок су успешно приказани, лингвокултуролошке илустрације су бројне у уџбеницима од трећег, нарочито четвртог разреда и имају снажно мотивационо дејство. У Р-1
и Р-2 илустрације су једноставне тематски и по
бојама, можда се могло издвојити више детаља
са елементима културе. У уџбеницима од првог
до четвртог разреда дате су слике типичне дрвене куће и народне ношње, идилично је представљен живот на селу и истакнута васпитна
функција. Реалије – сувенири у Р-4 су илустровани врло шарено и привлачно, јасно и веродостојно, а поред културолошке врше функцију семантизације. У уџбенику Р-8 дат је портрет Мендељејева, а мишљења смо да би функционалније
било да је дат у седмом разреду када ученици почињу да изучавају хемију. У уџбеницима из ове
серије, нарочито у уџбеницима за седми и осми
разред, на занимљив начин представљен је дијалог култура, руске као стране и српске као матерње, чиме је мотивациона функција илустрације максимално искоришћена.
Ради боље прегледности дајемо табеларни
приказ најзначајнијих параметара који представљају културолошки маркиран ИМ у анализираном корпусу.
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Табела 1.
бр. култ. мар.

уџбеник
Орбита

број стр.
уџбеника

укуп. број
ил. у уџб.

О-1

120

412
3,43/стр.

57

О-2

136

320
2,35/стр.

93

О-3

176

438
2,48/стр.

126

О-4

168

320
1,90/стр.

115

рус.

срп.
59
2
94

1

150
24
125
10

% култ. ил.
/ук. бр. ил.

Најзаступљ.
тип илустр.

број култ.
рел. фот.

14,32

доминантне
и водеће

44

29,06

равноправне
и пратеће

69

34,24

пратеће и
равноправне

121

39,06

равноправне
и пратеће

118

Табела 2.
уџбеник
Родничок

број стр.
уџб.

Р-1

55

Р-2

51

Р-3

67

530
7,91/стр.

Р-4

71

235
3,30/стр.

Р-5

113

325
2,87/стр.

Р-6

131

226
1,72/стр.

Р-7

143

225
1,57/стр.

Р-8

165

244
1,47/стр.

124

укуп. број
ил. у уџб.

бр. култ. мар.
рус. к.

срп. к.
7

167
7

0
9

150
9

0
65

65

0
89

84

5
62

58

2
99

97

2
132

114

13
180

168

9

% култ. ил.
/ук. бр. ил.

Најзаступљ.
тип ил.

број култ.
марк.
фот.

4,19%

водеће

1

6%

водеће

0

12,26%

водеће и
равноправне

0

37,87%

водеће равноправне и
пратеће

27

19,07%

доминантне
пратеће водеће

29

43,80%
58,66%
73,77%

доминантне
равноправне
пратеће
пратеће
равноправне
доминантне
пратеће

71
105
122
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Дискусија
У раду смо покушали да укажемо на значај, функцију и примену културолошки релевантног ИМ као једне од структурних компоненти уџбеника, који се у целини налази у функцији трансмисије стране културе. Одредили смо
најважније критеријуме за процену и вредновање ИМ са различитих становишта (квантитативности, тематике, типологије, функционалности) и настојали да наведемо и најважнија теоријска начела на којима је засновано истраживање на одабраним уџбеницима и РС. Илустративни материјал из анализираних уџбеника помаже разумевање текста, мотивише ученика за
учење језика и упознавање стране културе, развија његова естетска осећања, служи као очигледни ослонац у мисаоним процесима, дочарава изглед специфичних реалија стране културе,
које ученик не среће у свом свакодневном животу, истиче поједине садржаје, олакшава њихово
запамћивање, омогућава предах и тако даље. Коришћење илустрација у свим фазама наставног
процеса скраћује обим вербалних инструкција и
подстицаја и чини га економичнијим.
Запажамо да је у свим уџбеницима знатно мање илустрација матерње културе, а у неким уџбеницима су сасвим изостављене, и то у
Р-1, Р-2, Р-3 или минимално присутне: у О-1: две
илустрације и у ОРС-1: једна. Подаци из националне културе треба да су присутни на илустрацијама, али у мањој мери, пре свега у компаративној функцији (подстицај на комуникацију
у којој би ученик говорио о својој култури).
Имајући у виду чињеницу да све више уџбеника
има лингвокултуролошки приступ, јасно је да се
повећава укупан број илустрација са подацима
из стране културе.
Када упоредимо добијени резултат истраживања са поменутим нормативом, по коме
би однос између текста и илустрације требало
да износи 1:2 у нижим, а 1:1 у вишим разредима, запажамо да је у анализираном уџбеничком

корпусу ИМ много заступљенији. Овакав исход
поклапа се са резултатом емпиријског истраживања на претходним уџбеничким серијама које
је спровела Кончаревићева (Končarević, 1997).
И овде прихватамо мишљење Кончаревићеве о
разлозима одступања од датих норматива: прво,
ради се о чињеници да илустрација у страном
језику често у потпуности замењује текст, служи као његов аутоман репрезентант, и друго,
постоји потреба да се сам текст у уџбенику страног језика снабде већим бројем илустративних
оријентира који ће потпомоћи бољем разумевању прочитаног, надокнадити недостатак културолошке информације у самом тексту, послужити као мнестички ослонац да се ученик лакше
усредсреди на садржинску страну свог исказа,
будући да му је оперативна меморија оптерећена
формалним обележјима – концентрисаност на
граматичку правилност, лексичку адекватност,
ортоепску или ортографску нормативност.
У анализираном корпусу уџбеника тематске области културолошког карактера заступљене су у складу са Наставним планом. Можемо констатовати разноврсност тема и тежњу
аутора ка што обухватнијем и систематичнијем
тематском аспекту уџбеника, у чему су и успели. Избор тема условљен је узрастом ученика,
тако да у уџбеницима за ниже разреде налазимо
најчешће информације о свакодневном животу
деце, руском народном стваралаштву и стваралаштву познатих руских дечјих аутора. У вишим
разредима културолошка тематика је комплекснија, разноврснија и свеобухватнија, одговара
комуникативној компетенцији ученика. Посебно бисмо у том смислу истакли серију Родничок,
али ради се о осмогодишњем учењу језика, што
логично даје веће могућности у односу на укупно четворогодишње учење језика које представља серија Орбита. Примећујемо да су први пут
присутне илустрације са религиозном тематиком: посета манастирима, Божић, Ускрс... – у ранијим корпусима их није било, истичемо их јер
наглашавају српско-руске духовне и православне
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везе, упућују на дијалог култура. Не налазимо
ИМ који дотиче тему друштвеног и политичког
уређења Русије, што, из искуства нам се чини,
веома занима ученике. Сматрамо да је показани
приступ избору тема оправдан са становишта
психолошке примерености, али и комуникативне сврсисходности (практично комуникативно
усмерена настава у нижим разредима).
На основу тематског аспекта можемо издвојити следеће групе лингвокултуролошких
илустрација у уџбеницима из анализираног корпуса и задатке које имају.
1. Илустрације које информишу о архитектури, историјским догађајима и личностима, градским и сеоским срединама;
о достигнућима у науци и уметности,
портретима најпознатијих представника
различитих области и њиховим делима;
о савременим збивањима и личностима;
2. Илустрације које дочаравају естетску и
емоционалну страну онога што је приказано: природа, животиње и сл.;
3. Илустрације које представљају народну
традицију, обичаје, религиозни и верски
аспекат живота, савремени начин живота: спорт, музику, филм…;
4. Илустрације реалија, појмова и предмета које је тешко семантизовати јер је потребно фонско знање (шчи, блин, лапти,
самовар...);
5. Илустрације које објашњавају невербални језик, језик гестова, мимике и знакове.
Када говоримо о функционалности ИМ,
констатујемо да илустрације прате конкретне
текстове или вежбања, нефункционалних готово
да нема у овим серијама (у њих бисмо убројали
превише мале по велични или нејасне илустрације и оне које нису везане за текст или су непотписане...). Можда би у том циљу, бар у првим годинама учења страног језика, требало потписати
илустрацију на матерњем језику, што у анализираном корпусу није понуђено као решење. Култу126

ролошки маркиране детаље илустратори углавном не истичу онако како о томе говоре Верешчагин и Костомаров. Сви уџбеници из серије Орбита и уџбеници за старије разреде из серије Родничок имају на најистакнутијим деловима књиге
(корице, насловна страна) илустрације оријентисане према руској стварности, уз приметан континуитет и јединствено решење корица за сваки
од уџбеника.
У серијама Орбита и Родничок у уџбеницима за више разреде (Р-6, Р-7, Р-8) доминирају
фотографије као категорија илустрација која је
највише коришћена због своје документарности,
реалног бележења чињеница стварности и реалија. Фотографија врши сазнајну функцију, помаже у превазилажењу тешкоћа приликом рецепције тако што носи оријентациону информацију која може да буде разних нивоа, усмерена на
шири или ужи појам, земљу у целини, на неки период њене историје или локалне карактеристике,
на конкретне области друштвеног живота. Културолошке илустрације усмерене су на одређену
тему, типичне појаве и ликове везане за њу, тако,
на пример, као илустрације уз тему породице у
свим уџбеницима дају се фотографије руских породица, уз тему позоришта: најпознатија руска
позоришта, глумци, аутентичне улазнице, афише
и слично. Ретко налазимо илустрације пословица
и фразеологизама, можда је илустраторима тешко приказати њихова значења, али оне би обогатиле културолошки садржај уџбеника и приближиле га савременом језичком изразу (два успешна примера налазимо у О-3: сидеть сложа руки и
работать засучив рукава).
Пожељно би било да већи број илустрација које су културолошки маркиране буде компаративно постављен (добар пример за то су Р-7
и Р-8) како би се могле упоређивати друштвене
и културне појаве стране земље и земље ученика,
да би се ученици мотивисали да говоре о ономе
што им је блиско и оспособили да представљају
матерњу културу на страном језику. У серији Орбита могла је, можда, у већој мери бити иско-
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ришћена могућност повезивања и препознавања
конкретних култура, руске и матерње, што би оснажило мотивациону функцију ИМ за комуникацију кроз културну размену.
У готово свим РС из обеју серија наилазимо на илустрације културе које су идентичне
илустрацијама из уџбеника, РС не доносе скоро
ништа ново. Корисно би било да у РС буду различите илустрације у односу на уџбеник, али ипак
препознатљиве ученицима. Уколико се ради о
истим илустрацијама, треба бар нешто изменити; у датом корпусу та измена се састојала у одсуству боје (мишљења смо да би РС била далеко
привлачнија за ученика када би у њој било више
боје, нарочито имајући у виду чињеницу да је она
мање омиљена књига код ученика).
Закључак
Илустративни материјал из анализираног
корпуса уџбеника и РС одражава његову општу
усмереност – приступ и концепцију аутора. Можемо констатовати да је приступ аутора савремен, тежи се приближавању културних вредности Русије. Код ученика се могу формирати
реалне представе о стварној, конкретној земљи
чији језик уче. Успешно је остварена веза између
прошлости и садашњости, земља се путем ИМ
упознаје са различитих аспеката.
Уџбеници из анализираних серија, изузев
уџбеника за прву годину учења: Р-1, Р-2 и О-1,
одликују се садржајним и богатим лингвокултуролошким ИМ. Испитивањем културолошки
маркираних илустрација у актуелним уџбеницима и РС руског језика за основну школу дошли смо до очекиваног закључка истраживања
да се са узрастом повећава број илустрација које
носе културолошку информацију. Оваква тенденција супротна је доказаном односу укупног
ИМ према години учења језика, где је изражена
тенденција да број илустративних прилога опада са годинама учења језика. Обе правилности

потпуно су природне због узрасних, развојних,
перцептивних и других одлика деце нижих разреда, у односу на децу виших разреда, посебно
због периода аудио-оралног курса и практичне
комуникативне усмерености наставе у првим
годинама учења страног језика и комуникативно-когнитивној настави на вишим разредима.
Општи је закључак да квантитативном заступљеношћу, типолошком разноврсношћу, тематском и функционалном адекватношћу, квалитативним карактеристикама ликовног израза ИМ у актуелним уџбеницима руског језика
успешно учествује у остваривању конкретног
циља и задатка наставе – стицања и развијања
социокултурне компетенције ученика. Ипак,
сматрамо да аутори и илустратори у креирању
уџбеника морају имати у виду технолошки напредак и познавати и користити нове могућности које он пружа, осавремењивати и мењати уџбеничке комплете јер они који се користе
више година застаревају у ономе што нуде. Истичемо нарочито начин презентације и обим,
као и дозирање ИМ, јер ови чиниоци значајно
утичу на стицање и уједначавање социокултурне компетенције ученика (наставници, у складу
са оним чиме располажу, пружају додатне разнолике културолошке информације ученицима). Превазилажењу оваквог стања допринела би прецизна таксономија свих појмова и одређивање обима у форми лингвокултуролошког минимума у основношколском профилу или
појава засебног лингвокултуролошког приручника или додатка у било ком виду (у оквиру самог уџбеника или, још боље, у електронској форми). Могућности које пружа интернет су велике и треба их искористити упућивањем ученика
на руски интернет и предлагањем праћења визуелних садржаја из актуелних тематских области, давањем адреса сајтова који нуде такве пригодне садржаје. Надамо се да овај рад може бити
схваћен као позив за изналажење нових конструкцијских решења при презентацији културолошки релевантног ИМ.
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Summary
This paper is on the research of culturally relevant illustrated material from primary school
course books and manuals for Russian language. Visual evidence has immense value in comprehension and adoption of lingual-cultural facts, because differences in visual expressions of different peoples are far smaller than differences in verbal means.
In contemporary methodology, lingual-culture and teaching culture are discussed as an integral and compulsory part of the teaching process in accordance with the new cultural paradigm,
formed in the second part of the 90s entitled “culture by the means of the language, language by the
means of culture”. Based on the results of the analysis of illustrated material (IM) from the actual
course book corpus (consisted of two actual primary school course books series for Russian the “Orbit”
(Russian as compulsory optional foreign language - between the 5th and 8th grade)), and “Rodnicog”
(Russian as the first foreign language – from the 1st to the 8th grade). We intended to point at one of
the functions of a foreign language course book – function of foreign language transmission. In this
respect, we have identified, estimated and evaluated culturally relevant IM from the different aspects,
and we tried to find the most significant theoretical postulates for each of them upon which research
has been done on the defined material. We have seen all types of illustrations found in general theory
of course books, IM is functional, determined by definite methodological task, adjusted to the age of
a child and his/her experience, receptive abilities and preferences, adjusted to the text or exercises. Illustrations aimed at semantics are clear, without any insufficient details, photographs are dominant,
most often there are reviews of architecture, ambient, nature and realia.
Approach of IM author is contemporary, real presentations of cultural values of Russia are
authentic. Course books have rich and versatile IM, different topics, for the first time, there are religious topics, and this is significant for Serbian-Russian spiritual and Orthodox relations (points at
the culture dialogue). The initial assumption has been confirmed, that with the age and widening
communicative competence, there is a larger number of illustrations carrying cultural information.
Key words: course book, illustrated material, transmission of culture, socio-cultural competence.
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language for specific purposes
Summary: Globalization as a 20th century phenomenon continued intensively in the 21st century
and - coupled with a substantial economic crisis - has led to a massive migration of experts from all fields
across the countries and continents. Together, these phenomena have forced people to seek employment not
only in different cities but also in different countries and continents. Furthermore, scientists and researchers are changing their places of residence to do joint researches, which are intensifying in the XXI century.
These migrations have led to a growing need for learning foreign languages, and not only the spoken
language: oftentimes, people have to learn language for specific purposes to be able to have successful communication with their colleagues from other countries.
Development of modern technologies has changed the way we learn language. Learning is no longer
static, classroom-bound, relying on textbooks and teachers. It uses multimedia while applying ICT and
is quite often done online, with a teacher who is, of course, still present, but whose role has undergone a
complete change, and a new one is also being adapted to alterations, embracing the advantages of the
new technologies utilization in the language learning processes, especially in learning language for specific
purposes.
The aim of the paper is to show the lecturers’ role in foreign languages teaching, the use of ICT in
foreign languages instruction, and the teacher-student relationship. The results of the survey and statistical
data show that students have a great interest in learning LSP online, which is particularly popular among
the employed. Hence we may conclude that IT and ICT greatly facilitate and improve LSP learning, since
materials and courses are available at all times, and their number is constantly rising.
Key words: Foreign languages, ICT, LSP, modern technologies, teacher
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Introduction
The modern time, 21st century and globalization have led to a series of changes in lifestyle and in
the way we do business. In many ways, these changes have also had a profound effect on education.
Whether it is learning a foreign language for general or for specific purposes, ICT is considered an
almost indispensable part of teaching. Great many
researches have been undertaken in the last two
decades on the subject matter of ICT and a conclusion we may draw is that ICT is recognized and accepted as an important element of foreign language
instruction (Zhao, 2003). The changes in modern
technology, which are happening on an almost daily
basis, have brought considerable alterations in the
LSP teaching structure. The Web is no longer a place
one only uses to read. It has become a place where
one reads, writes, listens, and speaks, an ideal place
for learning language for specific purposes where all
four language skills are being equally perfected and
developed.
The purpose of this paper is to show examples
of good practice and adequate use of ICT in foreign
language teaching, with special emphasis on LSP.
The work will feature the results of a survey, the purpose of which was to point to the importance and
prevalence of the Internet in foreign language teaching, and pinpoint the drawbacks listed by respondents which should facilitate future improvement.
Methods
This paper will present research important for
the application of ICT, mostly in foreign language
teaching. By analyzing and synthesizing the recent
results, and using statistical data and results obtained through the survey, this paper will illustrate
the importance of the use of ICT in foreign language
teaching, as well as the changes related to work and
relationship between the professor and the student.
The change in the manner of work, as well as the

motivation of students, who generally learn language for specific purposes to be able to advance in
a particular job, resulted in the relationship between
the student and the professor becoming a partnership (Vučo, et al 2009). The motivation of students
is raised to a higher level, and with the availability of
materials on the Internet being unlimited and ceaseless (24/7), students themselves become programme
creators, while professors assume the role of coordinators.
Traditional vs. online foreign language learning
A traditional manner of learning foreign languages, which implied an active role of a teacher and
a passive role of a student (Warrschauer, Meskill,
2000) today is completely replaced with a new and
a different mode of work. The traditional manner of
work underwent a gradual change, in accordance
with the novelties and changes that happened slowly over the years. Unlike that process, the changes
of today are happening almost on a daily basis and
teachers are expected to adapt to them and use information technologies while working with the digital generation (Davies, Elder, 2006: 82). The research conducted at a university in Belgrade showed
that students have expressed considerable interest
in enrolling in online courses and foreign language
courses, which entail an active use of computers and
electronic devices. However, as a drawback or a fault
of this method of work they cited the inability to get
answers and explanations the moment they make a
mistake and absence of teachers who would point
to the error straight away (Radić Branisavljević,
Milovanović, 2014).
A large number of researches have shown that
the absence of communication with a professor in
real time and the inability to give a feedback have
led to a loss in motivation in great many foreign language students and their dropping online courses, which is further substantiated by a large number of online courses being left unfinished (Stanić,
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Gavrilović, 2011). It is precisely because of this that
many argue that in the classroom students motivate each other and foster competitive spirit, which
strengthens the motivation in course attendants.
ICT in learning language for
specific purposes
The use of ICT in teaching a foreign language
and a language for specific purpose pose two most
frequent challenges which foreign language teachers
face. Namely, the majority of faculties of philology
teach or have taught language for general purposes, and it is towards the end of graduate studies that
foreign language students have encountered for the
first time some modern articles containing specialized terminology. However, currently the situation
in the market is such that there is an increasing demand for studying language for specific purpose. In
the last few years foreign languages have been taught
at nearly all faculties. But, it is not seldom that LSP
teachers have completed LGP courses in their studies (Vučo, et al, 2009), and hence require additional training to master language for specific purposes.
Unlike students who study the language for
general purposes, students who study language for
specific purposes are additionally motivated. Namely, for these students a foreign language is necessary
means for achieving their utmost end: making progress at work and in a particular profession, therefore the thirst for knowledge and passing and ultimately acquiring internally-recognized certificates
tie in with the desire to climb up the career ladder
and obtain a job abroad.
In the section below we will show how foreign
language teachers, using ICT, can organize classes
for learning language for specific purposes.
ICT in teaching, both language for general
and specific purposes, can be taught in three different and yet interconnected aspects:
1. ICT in preparing teaching material
132

2. ICT in the classroom
3. ICT for self-study
ICT in preparing teaching material
ICT, the Internet before all else, places at
teachers’ disposal the material that is modern, including a large number of articles, magazines, exercises and the like. In the majority of cases, a textbook is an essential teaching material, but professors have the freedom to expand and innovate it and
to use social networks, blogs or forums to post new
exercises and exchange them with colleagues from
around the world. It depends solely on the teacher
to what extent they will express creativity and innovativeness, and how well they will be able to find and
adequately use the material for teaching language
for specific purposes (Warrschauer, Meskill, 2000).
In conversation through Skype, teachers are
able to continuously master their language skills
and keep up with the way their colleagues across the
world work.
The preparation of teaching material for
LSP is a serious commitment and responsibility for
teachers. Considering that course attendants or college students are planning to advance their knowledge or work abroad, it is highly likely that their
expectations from professors will be much higher.
In the light of the fact that professors sometimes
have to seek help from students, when encountering some specialized terms, it is then that the role of
teachers changes and they become coordinators and
partners in the teaching process, as well as people
who are learning something they had no previous
knowledge of (Vučo, et al, 2009: 575).
Many textbooks, aspiring to meet the contemporary market demand halfway, are businessfocused from the beginner’s level (A1) and students
learn business terminology in a foreign language
from the very start. In this case, the teacher’s job is
much easier. However, if a professor uses a textbook
for LGP and teaches students business terminology
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tied to a specific profession, the preparation of material can take up a lot of time.
It is important to gradually introduce terminology and business situations students may encounter. This implies reading and translating specialized terminology, writing business letters,
emails, preparing CVs and motivational letters in
the target language and the like.
Cloud computing (Dropbox, Internet) is a
new technology that enables access and sharing different kinds of folders and materials independent of
the user’s location. All needed information is contained in “the cloud” which users may easily access
wherever they are. All they need is a computer and
the Internet. There is no longer need to save, keep,
record data, burn them on discs or save in removable usb flash drives. A well-known Dropbox service is closely linked to the aforestated as this is yet
another modern way of storing files. In preparing
their material, a teacher may have in the computer
all the material that they need for a certain class or
for the entire school year in one or in several folders. The folder/folders are placed in the Dropbox, after which the teacher chooses which users he’s going
to share the material with. Furthermore, the teacher
may open their Dropbox anytime on any computer and use the material, presentations etc. Dropbox
(Dropbox) is certainly very useful and frequently
used lately by teachers and students alike.
ICT in the classroom
In order to implement ICT in the LSP teaching, it is a prerequisite that a classroom has a computer, the Internet connection and an overhead projector. The task of teachers is to - in addition to providing materials and specialized articles - enable
and create a real business environment for their students. With examples from YouTube that could feature such business environment or a business meeting, students will have the task to present business
situations, business meetings or job interviews.
There is an option to record such situations, which

would be replayed for students to hear and analyze and see the mistakes they may have made. In
electronic classrooms it is also possible to organize
an email exchange between a number of students,
while in this situation the professor’s role is that of
a students’ coordinator and a manager in the teaching process.
In some well-equipped classrooms it is also
possible to simulate a video conference, a form of
meeting that is quite common in the world today.
Namely, it enables business people to hold a meeting at the same time - from distant places, even from
different continents - using the Internet, computer, Skype, and make important business decisions.
Such meetings can be simulated in the classroom.
ICT for self-study
In this teaching process, foreign language
teachers bear great responsibility. Today, when every person has a computer, Internet, email, Facebook
account, Twitter account, blog and the like, an independent approach in language learning encompasses these means of communication without fail. The
professor is a person who should give tasks that students ought to complete on their own, and he is to
coordinate online (Learning and teaching practice).
Student self-study using ICT largely refers to
websites, platforms and virtual classrooms.
Internet websites such as www.livemoccha.
com or www.ver-taal.com enables students to make
progress and learn foreign languages in a quite interactive and dynamic way. Some websites also have
a network of teachers who are native speakers and
who mentor students by pointing to mistakes and
explaining potential difficulties.
It has already been said that students who
learn language for specific purposes are more motivated, because the chosen foreign language is something that is closely connected with their profession,
employment and career development.
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Those LSP course attendants who already
have jobs are the ones who finish the majority of
online courses. They are motivated and individual
work suits them well. They are also able to organize
their schedule and adjust it to learning LSP. Online
studying enables them to use materials and take tests
24/7, while also giving them freedom to set work
and progress dynamics. Considering that learning
a foreign language is closely linked with their profession, they do not need an environment and peer
support, but it is in their interest to connect with
colleagues and experts from different fields abroad.
In addition to applying for online courses and platforms for learning LSP, foreign language learners
may also take private lessons through Skype or use it
for communicating with native speakers of the target language. Independent work also encompasses
email exchange (with other course students or the
teacher), posting important units topic-wise, on Facebook, blog, chat, etc.
The need to keep the contact with a student,
to keep a record of his development and assess his
performance has led to both development and perfection of the tool for managing learning processes
called Learning Management System (LMS). One of
the best Open Source Learning Management Systems
Moodle platform (Moodle).
Moodle is a package for creating web-based
courses and is quite favourable for learning LSP with
a great opportunity for personalization that enables
the teacher to create on-line courses with exceptionally rich interaction (Stanić, Gavrilović, 2011).
According to the current statistical data, the number of users is 71,919,458, and the number of users
in terms of different courses on Moodle platform
is 103,589,549, whereas the number of teachers on
the platform is 1,155,662 (Moodle). Moodle makes
it possible to develop all four language skills. The exercises on the platform are interactive, they are done
online and the results may be seen right away.
Aside from platforms, foreign language learning increasingly uses virtual classrooms and in the
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last couple of years so-called 3D virtual classrooms
are being developed. Students are located in the real-time environment where they learn a foreign language. At the University in Bielefield there is a 3D
amphitheatre, where students come to the University through their avatars, listen to lectures and attend office hours.
Quite an interesting and a useful example is a
3D classroom for the Spanish language, which was
premiered at the international conference in Madrid. Each course attendant in this 3D classroom has
his avatar, which is located in the capital of Spain,
Madrid. The students had the task to find a way, using their avatars, to the final goal, the Prado Museum. By engaging in the conversation with other
course attendants, i.e. their avatars, their task was to
find their way around, find the right transport and
reach the goal (Ibáñez, et al, 2010).
Virtual classrooms enable experts from certain fields to establish a connection and to exchange,
by learning a foreign language, experiences from a
certain profession.
Considering that we’ve seen the example
for a 3D virtual classroom along with the example
of setting students, i.e. their customized avatars of
choice in a realistic Madrid environment, it would
be a good idea to create virtual offices, firms, business centres, hospitals, courts, restaurants and the
like, where course attendants could, in a real environment and with other attendants, work and master their business skills in a foreign language. It is
believed that the work in a 3D environment has a
positive effect on students, especially those who are
shyer or not quite communicative. In this way, practically without leaving the room, students can lose
restraints, communicate and learn.
The movement that is attempting to introduce
3D technologies in the curriculum and intensify its
use is called MMLO (Massively Multi – user Online
Learning). “The MMOL platforms are mixed environments that bring an interactive learning space
with the use of 3D technologies - 3D graphics, seri-
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ous games, virtual reality, realistic simulations, mirror worlds, augmented reality, synchronous communication tools, live chat, web cams, and rich digital media to build collaborative online course environments and classrooms in which individuals participate in a real or figurative presence (avatar). The
MMOL platforms provide educators and students
with the ability to connect and communicate in a
way that greatly enhances the learning experience”
(Lorenzo, 2010).

Image 1. Virtual roundtable (Source: Virtual Worlds
Education Roundtable)

The professor is a person who is supposed to
create the syllabus and the textbook students use,
to modify and adjust it to the virtual environment
and other activities that include ICT. It is only by
doing so that the teaching process can be realized
in a quality-way, and this certainly affects the motiUnit
Reading
Writing
Use of
title
English
Food, Part 2: Learn- Part 2: Review
Part 1:
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ing about
of a restaurant Moso Moso
food
food
restaurant
-Identifying cohesive
features

vation in students, emphasizes their independence
and gives them a possibility to learn a foreign language at their own pace and in keeping with other
duties and private obligations.
Class model
Textbook – Complete First Certificate (language for general purpose textbook, not for business) (Brook-Hart 2008: 5)
Level – B2 Upper-intermediate
Unit 4 – Food, glorious food
Number of lectures– 2 X 105 min
Number of students in the group: 30
The unit from the textbook that is used for
learning English language for specific purpose, can
be changed, amended and adapted to suit the needs
of specialized language, and classes can be organized using ICT. To successfully complete a teaching
unit, aside from a textbook, the task of the teacher
and students would be to prepare for the following
additional activities:
Teacher: prepares the material that is connected with the professions in the catering industry, sets the following topics on either a blog or Facebook: restaurant, food (fruit, vegetables, desserts,
meat, fish, sea food etc.), prepares YouTube videos
related to restaurants, stores, food, dialogues, ordering and delivering food, and the like. Following this,
students should make a CV and a motivational letter.
Listening
Part 4: The Slow
Food Movement
-Two candidates
doing Speaking
Part 4

Speaking

Voacbu- Grammar
lary
-Talking about
Food,
So and
favourite dishes and dish, meal
such
healthy eating
Too and
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enough
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Table 1. Preview of the book unit (Source: Complete First Certificate)
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Prior to the class, students should take photos and post on either the blog or Facebook relevant
photographs according to categories, say what particular food is called and give examples for their use
in a sentence.
In the class, the work dynamics should be as
follows:
1. Discussion about food, type of food, restaurants and the like.
2. Overview of thematic blog, corrections,
explanations, sentence examples.
3. Showing YouTube videos that simulate situations in restaurants, stores, in the kitchen and places where we meet with food and
where food is prepared.
4. Introducing the topic of professions linked
with food, analysis, what each employee
needs to have, how they should behave and
the like.
5. PPT presentations are used to show students how to make a CV, featuring the form
they need to adhere to and learn about the
content of the motivational letter
6. Students write their own CV, creating a
profession that is related to hospitality or
tourism.
7. In the next section, students are put in
groups, some are interviewers, some are
potential candidates for a job. Should conditions allow, candidates and employers
can be in separated classrooms, and may
have job interviews through a video conference.
8. If possible, students may be recorded, after
which the recordings will be played to correct potential mistakes.

Results
For the purpose of the research, we have used
statistic data and surveys carried out among the students of the University of Singidunum, which has
had a distance learning option available since the
school year 2005/2006. This option was introduced
precisely owing to the development of Internet technologies and ICT that made this kind of studying
possible. The statistical data showed that the number of students rose year-on-year (Graph 1), which
is substantiated by the fact that a large number of
people wish to continue or upgrade their current education, regardless of their age and working status,
but for some reason they were not able to attend lectures regularly by being physically present at the faculty (Radić Branisavljević, Milovanović, 2014).
Number of DLS students per
accademic year
1000
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0

Graph1. The number of DLS students per academic year
(Source: Singidunum University)
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Graph 2. Survey results
(own source)
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The survey encompassed 60 students who
regularly attend University classes and regarded
their need to use the Internet to study and learn foreign languages. All 60 students said that they have
and use the Internet for studying purposes (graph 2,
category 1). As many as 2/3 of respondents have perceived positively the opportunity to use Internet for
learning a foreign language, while even more students said that they regularly use Internet as a learning tool (graph 2, category 2). However, only 1/3 of
respondents deemed that it was possible to learn a
language through the Internet, and yet 80% of all respondents attended an online course and/or plan to
do so in the future (graph 2, category 3). As for their
assessment of the Internet use in the classroom by
teachers, an average grade of above 3.55 (graph 2)
leads to a conclusion that students of today, who belong to the modern digital age, expect higher ICT
implementation in teaching from their professors
(Radić Branisavljević, Milovanović, 2014) .
The results of the survey clearly confirm that
even though all respondents have the Internet, which
they use on a daily basis, they still do not think that
it can serve as a serious tool for working and studying. They perceive it more as a means for fun and
entertainment. Within the survey the respondents
said that the major drawback in using the Internet
for foreign language learning is absence of teachers,
personal contact and feedback, that is explanations
they can get straight away.

Discussion
The conclusion we may draw is that the Internet and ICT technologies have brought many novelties and improvements in foreign language teaching,
especially in teaching language for specific purpose,
because they enabled the use of practically endless
source of information that is both authentic and
modern. The information is available to students
and teachers alike. Furthermore, ICT provided a
new form of communication for students and teachers via platforms, forums, social networks, Skype
etc. A great advantage of learning language online
is the fact that course attendants are no longer time
and classroom bound. Instead, they are free to organize their study time in keeping with their possibilities and interests. This is particularly convenient
for foreign language students, since it enables them
to learn a foreign language in line with their workrelated commitments.
Advantages of this technologically advanced
way of learning a foreign language are manifold and
they overshadow potential drawbacks. This is why
we believe that ICT in language learning has brought
considerable changes and dynamics in studying per
se, as well as in communication and exchange of information around the globe. Further development
of information technologies will advance the work
and development of professors themselves, but it
will also improve the level of knowledge of specialized language among employees and experts from
different fields.
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Употреба ИКТ-а у настави страног језика струке
Глобализација као појава XX века која се интензивно наставља и у XXI веку и изражена економска криза последњих година довеле су до велике миграције стручњака из свих
области из једне земље у другу. Ове појаве заједно су условиле потребу људи да у потрази за
послом мењају не само градове већ и државе и континенте. Научници и истраживачи, такође, мењају своја места становања ради удружених истраживања која се интензивирају
у XXI веку.
Ове миграције су нужно наметнуле потребу за учењем страних језика, али не више
само говорног језика, већ, све чешће, људи морају да уче и језик струке да би напредовали на
пословним пољима и успели да остваре успешну комуникацију са својим колегама из других
земаља. Са развојем савремених технологија дошло је до промена и у начину учења језика. То
више није статично учење у учионици, уз помоћ уџбеника и професора, већ мултимедијално,
уз примену ИКТ-а, врло често и онлајн учење, уз, наравно, и даље присутног професора који,
међутим, сада има потпуно другачију улогу и који се такође прилагођава променама и
прихвата предности увођења нових технологија у процесе учења страних језика а посебно
језика струке.
Циљ рада је да представи улогу наставника у процесу учења страног језика, употребу
ИКТ-а у настави страног језика и однос између наставника и ученика. Резултати
спроведене анкете и статистички подаци показују да постоји велико интересовање за
учењем страног језика струке преко интернета, посебно код запослених. Из свега наведеног
може се закључити да информационе технологије и ИКТ олакшавају и унапређују процес
учења страног језика струке, будући да су материјали и курсеви доступни стално и њихов
број се константно повећава.
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Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац

Испитивање Л2 ставова2
Резиме: Основни циљ рада је да се укаже на проблем перципирања конструкта става
у досадашњим истраживањима из области усвајања другог или страног језика (Л2). Будући
да се ставови испитују због своје предиктивне вредности (предвиђају понашање), неопходно је јасно одредити наведени конструкт, и у теоријском и у операционалном смислу. Наша
анализа показује да се конструкт става у истраживањима из наведене области веома слободно тумачи и да се став врло често симплификује тако што се своди на једну од својих
димензија (афективну или мотивациону). Такође се указује на проблеме који настају непоштовањем основних принципа при испитивању ставова (принципа комплексности, компатибилности и релевантности), што доводи у питање и резултате неких истраживања
из Л2 области. У складу са теоријским оквиром на којем се заснива рад, то јест теоријом
намерног понашања, у раду се закључује да позитиван став није нужно довољан знак да ће се
понашање извести, што је у складу са савременом теоријом о ставовима, већ да су намере
кључан чинилац за извођење понашања (у контексту рада овладавање страним језиком).
Најзад, закључује се да наставници могу индиректно утицати на постигнуће ученика
тако што ће утицати на формирање и неговање њихових намера. Обликовање ученичких
намера је важно јер су свесне одлуке чинилац на који и наставници и ученици могу утицати, за разлику од многих других чинилаца који су изван опсега њиховог утицаја (на пример,
интелигенција, тип личности, таленат и сл.).
Кључне речи: Л2, мотивација, ставови, теорија намерног понашања.
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1 bram.english@yahoo.co.uk
2 Рад се ослања на докторску тезу Ставови према учењу енглеског језика и њихов утицај на постигнуће, одбрањену 13. 3. 2013.
на Филолошком факултету Универзитета у Београду, пред комисијом у саставу: доц. др Маја Миличевић (ментор), проф. др
Јелена Филиповић, проф. др Мирјана Мишковић Луковић.
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Испитивање Л2 ставова

Увод
Многи аутори издвајају наставни предмет
други/страни језик (Л2) – од енг. second language:
неутрална ознака за други (нематерњи језик који
се усваја) и страни (нематерњи језик који се учи
у формалном образовном систему) – као специфичан и другачији од било ког другог предмета, јер се ученици упознају и са културом језичке заједнице (на пример, Dörnyei, 1994). Због
ове културолошке димензије, предмет многих
истраживања постају ставови и мотивација ученика. Ставови према учењу Л2 представљају једну од најзначајних варијабли које чине индивидуалне разлике (Ellis, 1994; MacIntyre, 2002 и др.),
поред мотивације, талента за учење језика, стила учења и типа личности. Учење Л2 представља социјално-психолошки феномен (Gardner,
1985), те су индивидуалне разлике које постоје
код ученика делом засноване на наведеним психолошким факторима (таленат, стил учења, личност), а делом друштвено условљене (Ellis, 1994).
Друштвени фактори имају велики утицај
на овладавање Л2, и тај утицај остварују индиректно на два могућа начина: (1) преко ставова, зато што друштвени фактори имају функцију
обликовања ученичких ставова који повратно
утичу на исход учења, и (2) одређивањем могућности за учење Л2, па тако припадност друштвено-економској класи или етничко порекло могу
да утичу на природу и количину инпута којем
су ученици изложени (Ellis, 1994). Истицање и
личног и друштвеног контекста усвајања Л2 веома је важно, јер испитивање овог феномена мора
укључити и контекст у којем се учење језика
одвија, али се истовремено мора узети у обзир
и чињеница да код различитих контекста различите варијабле долазе до изражаја (Gardner,
1985), те да се доминантне варијабле не могу
универзално користити широм света.
О великом интересовању научника и
практичара за ставове и мотивацију у контексту усвајања/учења Л2 сведочи велики број ис-

траживања која су се бавила овом тематиком (у
литератури се често подвлачи разлика између
подсвесног усвајања и свесног учења језика; Крашен (Krashen, 2002) сматра да је усвајање (другог) језика процес сличан усвајању матерњег језика код деце јер захтева смислену комуникацију
на циљном језику, док се учење (страног) језика
заснива на представљању експлицитних правила и на исправљању грешака; пошто је поменута дистинкција спорна са становишта савремене наставе енглеског језика, ми ћемо користити
оба термина наизменично). Ради илустрације,
на интернет претраживачу Google scholars добили смо податак да је у последњих тридесет година (то јест између 1980. и 2014. године) објављено 47.900 радова са тематиком Л2 ставова. Када
смо у упиту Л2 ставове заменили са Л2 мотивацијом, број радова је дуплиран (109.000 за исти
период), с тим што су у значајном броју радова
(20.000) ставови и мотивација третирани као напоредни концепти (motivation/attitudes). Претрага је извршена 11.1.2014. (Кобсон).
Л2 ставови
Литература која се бави истраживањем
ставова у лингвистичким дисциплинама веома је опсежна. Ипак, ставови нису истраживани у многим подобластима лингвистике. Заправо, анализа ставова је углавном уско повезана
са социолингвистиком, посебно са пољем лингвистичких варијација и/или промена (на пример, Grubor, 2011; Preston, 2008). Иако има радова који се баве ставовима у вези са енглеским
као страним језиком или његовим варијететима (Grubor et al., 2011; Zang, Hu, 2008 и др.), који
могу имати импликације и за наставу страног језика, и они су у основи социолингвистичког карактера.
Кад говоримо о ставовима у оквиру наше
тематике, важно је нагласити да ученици изражавају различите ставове према: (1) циљном је141
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зику, (2) говорницима циљног језика, (3) култури циљног језика, (4) друштвеној вредности
учења Л2, (5) конкретним употребама циљног
језика, (6) себи самима као припадницима сопствене културе (Ellis, 1994), (7) учењу Л2 (Grubor,
2012) и тако даље, тако да истраживања из ове
области обухватају читав спектар различитих
аспеката који се могу истраживати у наведеном
контексту.
Концепт става
Ставови су одувек чинили упоришну тачку у истраживањима, пре свега, социјалне психологије. Према речима социјалних психолога,
преокупираност ставовима је лако разумљива,
будући да они представљају кључни концепт за
објашњавање мисли, осећања, и активности у
вези са људима, ситуацијама и идејама (Bordens
and Horowitz, 2008). Испитивање ставова у истраживањима из области хуманистичких наука
има за циљ да објасни различите врсте друштвених збивања (Rot, 2003), али и предвиди одређено понашање код појединаца и/или група (Ajzen
and Fishbein, 2005; Pennington, 1997).
Многи аутори мисле да је концепт става
тешко дефинисати, не само зато што представља
сложен конструкт већ и због чињенице да се значење речи „став“ у научној јавности, а пре свега
у социјалној психологији, не поклапа са њеним
употребним значењем у свакодневном животу.
Иако је појам става релативно кратког века, његово значење се нагло проширило (Rot, 2003) у
смислу секундарних значења. Заправо, у свакодневном говору људи тврде да имају став о некоме или нечему, те у овој употреби став имплицира позитивна или негативна осећања према
некоме или нечему, или да неко има „лош став“
или „погрешан став“, чиме се сугерише на карактеристике личности или бихевиорални образац који је увредљив (Bordens and Horowitz,
2008). Рот (Rot, 2003) наводи да се у потрази
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за концептом који објашњава сложено људско
понашање, у којем долазе до изражаја све три
основне функције људског понашања, дошло до
појма „став“.
Према структуралистичком приступу,
комплексно људско понашање представља производ интеграције три компоненте: когнитивне,
емоционе и конативне (вољне). Укратко, когнитивну компоненту чине уверења о објекту става (Pennington, 1997), односно схватања и знања
о објекту става (Rot, 2003); емоциона компонента се односи на евалуацију објекта става и одражава вредности појединаца (Pennington, 1997) и
у себе укључује осећања у вези са објектом става (објекат је пријатан/непријатан, добар/лош и
слично) (Rot, 2003); и конативна (вољна) компонента представља тенденцију да се учини
нешто у односу на објекат према којем имамо
став (Rot, 2003). У савременијој литератури став
се посматра као генерални евалуативни скуп информација које потичу од ових компоненти (на
пример, Crites, Fabrigar and Petty, 1994). Према
новијим структуралистичким теоријским оквирима, став сачињавају четири међусобно повезане компоненте: когниције, афективне реакције,
бихевиоралне намере и понашања (Bordens and
Horowitz, 2008).
Став је, дакле, сложени конструкт и представља структуру знања која је сачувана у меморији или створена у тренутку евалуације, а сама
структура става подразумева везу између објекта става и евалуације и структуре знања која
их повезује (Fabrigar, MacDonald and Wegener,
2005).
Испитивање везе став–понашање
Као што је то случај са радовима из области социјалне психологије, испитивање ставова у контексту усвајања Л2 најчешће има за циљ
предвиђање понашања (језичког понашања, то
јест постигнућа), услед предиктивне вредности
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ставова. Међутим, још увек је отворено емпиријско питање да ли ставови предвиђају (језичко) понашање и у којој мери, иако многи аутори
истичу да је за истраживаче важно да испитају
„прелаз од ставова ка акцији“ (MacIntyre, 2002:
57), тако да је незнатан број истраживања која
су испитивала директну везу између става ученика и њиховог постигнућа. У литератури из области усвајања Л2 такође наилазимо на различите проблеме.
Став је често сведен на неку од својих димензија. Највећи број истраживања се бавио испитивањем мотивације и конструкта уско повезаних са овим концептом, као што су интринзична, екстринзична мотивација у истраживањима која су полазила од теорије самодетерминације (Deci and Ryan, 1985), интегративна и
инструментална димензија у истраживањима
која су полазила од друштвено-образовног модела (Gardner, 1985) и сл. Ставови су најчешће
испитивани у комбинацији са мотивацијом и
третирани као фактор који утиче на њу. Ова два
концепта нису међусобно искључива јер ставови
често делују као мотиви (Rot, 2003). Ипак, став је
много сложенији конструкт, те се не може просто свести само на један свој елемент. Неки аутори (Dörnyei, 1994: 274) истичу да став треба посматрати као „функцију друштвеног контекста и
образаца међугрупних односа, док сама мотивација садржи покретаче људског понашања у
појединцу пре него у друштвеном бићу“.
Осим мотивационе димензије, став је често посматран искључиво кроз призму афективне
(емоционе) димензије, о чему сведоче многе дефиниције става (на пример, Petty and Cаcioppo,
1996), као и конкретна истраживања (на пример, Thadphooton, 2001). У поменутој студији
ставови су мерени скалом ставова у којој су се
све тврдње тицале афективне димензије (на пример, Срећан/Срећна сам када учим енглески; Непријатно се осећам када говорим енглески). Иако
афективна димензија обично доминира ставом

(Breckler and Wiggins, 1989) – јер је евоцирање
става увек праћено неким позитивним или негативним емоцијама које варирају у интензитету (Bordens and Horowitz, 2008) – заправо је само
једна од димензија која је део сложене структуре
овог конструкта.
Осим што је став изједначаван са неком
од својих појединачних димензија (мотивационе, афективне), чиме је прекршен принцип
комплексности, у литератури се јављају и друге методолошке мањкавости. У наведеној студији (Thadphooton, 2001), ставови су мерени скалом од четири тврдње. Могући проблем са овако малим бројем тврдњи може да буде искреност одговора, јер многи аутори сматрају да се
проблем давања друштвено пожељних одговара делом може санирати понављањем тврдњи,
како би се обезбедиле вишеструке мере сваког
става (Gardner, 1985). Још један пример је истраживање које је, између осталог, испитивало утицај ставова студената на прихватање прагматичких норми (LoCastro, 2001). Прва мањкавост се
тиче неусклађености мерног инструмента и интерпретације података. Иако је коришћена скала ставова Ликертовог типа, која је типична за
квантитативна истраживања, анализа резултата је у основи квалитативна (детаљније о методама мерења ставова у Хавелка и сар, 2008). У
раду се говори о генералном ставу испитаника,
иако није израчуната средња вредност одговора на скали. Други методолошки проблем тиче
се принципа компатибилности. За утврђивање
тенденција код става студената примењена је
скала која мери став студената према изворним
и неизворном говорницима енглеског језика
(пријатни/непријатни за слушање; звуче интелигентно/неинтелигентно и слично), али се закључује да постоји позитиван став према учењу енглеског језика, иако су два објекта става различита (став према изворним говорницима и став
према учењу језика). Најзад, ни за једну од наведених скала није израчуната интерна конзис143
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тентност, те не знамо ни да ли су саме скале поуздане.
Сви од наведених проблема потичу од
„слободног“ тумачења става. Неопходно је стога
јасно дефинисати појам става, не само због његовог јасног теоријског одређења већ и због потенцијалних методолошких мањкавости, и најзад саме операционализације става у конкретним истраживањима. Ако одређени испитаници имају позитивно мишљење о некој појави,
то не значи да је њихов став позитиван. Такође,
позитивне асоцијације са објектом става (у смислу позитивних емоција) не морају нужно да означавају позитиван став. При испитивању ставова, дакле, не смемо занемарити целину тако
што ћемо је сводити на појединачне делове. И
мишљења, и емоције, и намере, и понашање
чине став.
Правац будућих истраживања
Иако се ставови испитују због своје предиктивне вредности у најразличитијим областима, многа истраживања су показала да позитиван став не мора нужно да буде сигнал да
ће се понашање извести (на пример, Kennedy et
al., 2009), јер је веза између става и понашања
веома комплексна. С друге стране, уврежено је
мишљење међу различитим странама образовног система да позитиван став ученика према
неком предмету доприноси бољим резултатима, те наставници подстичу или самоиницијативно настоје да изграде позитиван став према
наставном предмету. Међутим, наставници често истичу да неки ученици не показују добре резултате упркос позитивном ставу.
Као што смо већ навели у раду, став се често своди на неку од својих компоненти, али, што
је још важније, не узимају се у обзир свесне одлуке појединаца нити њихов интензитет да се изведе одређено понашање. У складу са савременим
тенденцијама у проучавању ставова, компонен144

та става која најдиректније утиче на понашање
јесте управо намера да се одређено понашање
изведе (в. семиналне радове Ајзена и Фишбајна). Стога, да би се у једном истраживању заиста испитивала наведена веза, не смеју се занемарити намере нити прекршити три најважнија принципа: принцип компатибилности, релевантности и комплексности (види на пример,
Ajzen and Fishbein, 2005). Другим речима, неопходно је обезбедити да ставови и понашање буду
на истом нивоу општости/специфичности; затим, мерити ставове који су репрезентативни/
релевантни за одређену врсту понашања; и, најзад, узети у обзир сложену природу и ставова и
понашања и чињеницу да намере представљају
директне предикторе понашања, као што многа
истраживања из других области и показују.
Став је повезан са уверењима, вредностима, намерама и понашањем, а теорија која укључује све наведене појмове је теорија намерног
понашања (Ajzen and Fishbein, 1980). Уверења и
вредности обликују став (који је позитиван, негативан или неутралан), ставови узрокују намере да се понашамо на одређен начин, а намере
узрокују само понашање. Наведена теорија произлази из теоријског приступа рационалног деловања, у којем бихевиоралне намере разумски/
рационално следе уверења која су повезана са
извођењем понашања. Ајзен и Фишбајн (Ajzen
and Fishbein, 2005) наводе да се савремене теорије људског понашања баве факторима који доводе до формирања намера и да, без обзира на то
што се међусобно разликују, њихову заједничку
тачку чини мали број варијабли које објашњавају велики део варијансе код бихевиоралних
намера. Понашање је условљено јачином намере да се понашање заиста и изведе, а сама намера
је условљена ставом према извођењу понашања,
који је плод најразличитијих уверења појединца
о објекту става. Дакле, понашање ће се извести
онда када постоји јасна, свесна намера (одлука)
да се то учини.
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Поменута теорија, колико је нама познато,
први пут је примењена у истраживању у којем
се бавило усвајањем Л2 у Србији (Grubor, 2012),
што представља иновацију у истраживањима
која испитују везу између ставова и понашања
у наведеној области. Ово истраживање је показало да намера да се добро овлада енглеским језиком објашњава једну трећину општег постигнућа средњошколаца из енглеског језика. Ако
узмемо у обзир чињеницу да је усвајање Л2 повезано са многим несвесним чиниоцима (интелигенцијом, талентом за језик, типом личности
и сл.), овај податак је обећавајући. Он говори у
прилог идеји да наставници, између осталог, заиста могу индиректно да утичу на постигнуће
ученика, тако што ће утицати на формирање и
неговање ученичких намера да постигну успех.
Ово је веома важно, јер наставници не могу утицати на неке друге факторе (на пример, наставници не могу утицати на интелигенцију ученика, њихов таленат за језике, тип личности и
слично), те у том смислу наведена димензија
постаје неизмерно важна, јер се утицањем на њу
може допринети бољим резултатима у настави.
Наравно, и сами ученици могу да утичу на боље
постигнуће, између осталог, тако што ће јасно
дефинисати своје намере. Један од могућих начина јесте вођење дневника активности ученика, у којима би ученици дефинисали своје намере у вези, на пример, са конкретним наставним
јединицама. Такође, ученици би бележили шта
су конкретно радили да би остварили своје намере у наведеном року, што је у одређеном смислу и вид самооцењивања ученика. Наравно,
мишљења смо да наведене сугестије могу наћи
примену и у осталим школским предметима.
Закључак
Предмет овог рада је испитивање ставова
ученика према учењу страног језика, јер се преко ставова може (индиректно) утицати на по-

стигнуће ученика. Самим тим, испитивано или
циљано понашање добија још један ниво комплексности у односу на конкретне видове понашања у психолошким студијама. Дакле, није довољно само да се понашање изведе (да се изађе
на изборе, да се рециклира и слично), већ је потребно да понашање буде успешно. Зато је неопходно да се у складу са приступом рационалног
деловања испита који фактори утичу на формирање става ученика према учењу Л2. У складу са
наведеном теоријом, то су лични фактори (интелигенција, личност...), друштвени (старосна доб,
култура...) и информације (знања, медији...). Сви
ови фактори утичу на формирање нормативних,
бихевиоралних и контролних уверења, који индиректно утичу на намеру да се понашање изведе (преко става према понашању, субјективних норми и перципиране контроле понашања).
Овај задатак није лак, јер небројени број варијабли потенцијално утиче на формирање и обликовање ученичких уверења.
У складу са савременим педагошким
принципима, акценат у настави треба да буде на
ученицима, а не на наставницима. Аналогно, у
фокусу будућих истраживања, природно, треба
да се нађу ученици и њихово постигнуће. С тим
у вези, неопходно је првенствено утврдити чиниоце који (ин)директно утичу на њихово постигнуће. Један од тих чинилаца може бити и наставник, али велики број истраживања из области усвајања Л2 ван Србије указује на личне (индивидуалне) факторе као кључне. Један од тих
индивидуалних фактора је, свакако, став.

Ако и наредна истраживања покажу
сличне резултате као наведено истраживање
(Grubor, 2012), то јест да намере одређују успех у овладавању (конкретно) енглеским језиком, онда ће наставници моћи у много
већој мери да утичу на остваривање добрих
резултата него што је сада случај. То је веома важно, јер је крајњи циљ наставника да
допринесу што бољем успеху својих учени145
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ка (у смислу проширења постојећих знања,
усавршавања способности, компетенција...).
Најзад, основна идеја рада је да се, са једне
стране, укаже на теоријске и методолошке проблеме које изазивају слободне интерпретације
конструкта става, јер резултати истраживања не
могу допринети бољем осветљавању наведеног
феномена ако различита истраживања другачије третирају и дефинишу исти концепт, то јест
став. У том смислу, може се поставити логично
питање да ли различите студије испитују исти
конструкт или је њихов једини заједнички именилац само назив конструкта. Зато је неопходно
поново истаћи значај јасног одређења кострукта
става, и у теоријском и операционалном смислу,
као и поштовање принципа компатибилности,
релевантности и комплексности при испитивању ставова. Став није само мишљење, нити
само емоција, нити је он једнак мотивацији.

Став је склоп и уверења, и емоција, и намера и
понашања, а саме намере директно утичу на понашање, те истраживачи не смеју пренебрегнути
ове основне премисе када желе да испитују ставове.
Са друге стране, практични допринос рада
лежи у чињеници да наставници могу директно
у настави да примене наше резултате: да настоје
да граде код ученика позитивне ставове о различитим аспектима страног језика – на пример,
ставу према изворним говорницима, ставу према учењу Л2 и слично; в. факторе који утичу на
формирање ставова (Grubor, 2012) – али и, што
је најважније, да подстичу ученике да свесно артикулишу своје одлуке (намере) да овладају одређеним аспектима страног језика, односно конкретним наставним јединицама и/или лингвистичким партијама.
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Јелена В. Грубор

Summary
The main aim of the paper is to point to the problem of the conception of the attitude construct
in SLA research to date. Researchers examine attitudes due to their predictive values, i.e. the fact that
they predict behaviour, so it is necessary that the attitude construct should be clearly determined,
both theoretically and operationally. Our analysis shows that the attitude construct has frequently
been overly simplified in the SLA literature and reduced to one of its dimensions (e.g. affective or
motivational). The results also underline that non-compliance with the basic principles of investigating
attitudes (i.e. the principle of complexity, compatibility and relevance) may lead to various problems
that bring into question the results of some studies in the field of SLA. It is concluded that a positive
attitude is not necessarily a signal that the behaviour will be performed, which is consistent with
the contemporary attitudinal theory and the theory of planned behaviour that this paper adopts,
but rather that intentions to behave in a certain way are the key factor in performing the behaviour
(herein: mastering an L2). Finally, teachers may indirectly influence their students’ achievement
by shaping their intentions. Shaping students’ intentions is significant because both teachers and
students can have a direct impact on them, unlike many other components which are beyond anyone’s
influence (e.g. intelligence, a type of personality, aptitude etc).
Key words: attitudes, L2, motivation, theory of planned behaviour.
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Приказ

ЕТИЧКИ ОДНОС ИЗМЕЂУ ВАСПИТАЧА И
ВАСПИТАНИКА У АВАНТУРИ ОБРАЗОВАЊА
Филип Мерије (2014). Образовање је васпитање.
Етика и педагогија. Београд: Завод за уџбенике, 186 стр.
Аутор књиге Образовање је васпитање. Етика и педагогија је Филип Мерије, доктор филозофије и
друштвених наука, професор педагогије на Универзитету Лимијер
Лион II, данас потпредседник региона Рона-Алпи, доживотно задужен за област образовања. Књига
је први пут објављена 1991. године
у Француској, и доживела је једанаест издања. Издавачка кућа „Завод
за уџбенике“ из Београда објавила
је овлашћени превод једанаестог
издања на француском језику (из
2012. године). Превод са француског потписала је Бранислава Гонтје
Пешић.
Занат васпитача, Сумњива
професија, Нужно лудило, затим,
Казна, Борба утицаја, Умереност
универзалног, Дидактичка упорност и педагошка толеранција,
Фасцинација инструментом, Присиљени на тривијалност, Усамљеност и тим, Парадокс обуке итд.
– само су нека од тридесетак поглавља која већ оригиналношћу и
луцидношћу назива провоцирају
читаоце. Међутим, како сам аутор
напомиње у предговору, није реч о
моралном васпитању или о учењу
морала, како би се могло очекивати на основу назива књиге или ње-

ног садржаја. Реч је о етичком односу између васпитача (наставника) и васпитаника (ученика) „кад
се заједнички упусте, хтели – не
хтели, у авантуру образовања“. У
том контексту, аутор од самог почетка тражи преиспитивање појединца с обзиром на циљ сопственог делања и прављење избора са
свешћу о ономе што је у њих уложено. Тиме нас уводи у авантуру
читања са смелим предвиђањем да
из ње нећемо изаћи потпуно нетакнути. И нисмо.
Поменута и друга поглавља,
међу којима ни најдужа не прелазе десет страна, отварају многа
размишљања о сопственој пракси
васпитања и образовања и преиспитивање личног искуства. „Проблем“ је што понекад дају и превише простора за тумачења, посебно у ситуацији када пожелимо
да по сваку цену уметнемо лично
искуство у Меријеову педагогију и
етику. Тако је, на пример, сам почетак првог поглавља старо-ново питање: „Да ли ико зна зашто
је одабрао свој занат?“ Можемо, с
једне стране, да наведемо на десетине истраживања којима се, када
је реч о позиву наставника, као
основна мотивација препознаје

„љубав према позиву“. Али „није
ли наша прича, заправо, донекле
слична скулптури која је потпуно материјална и с муком обликована“? И самом скулптору тек на
крају рада постаје доступан смисао
скулптуре. Да ли избор позива наставника може да се тумачи изван
„физиолошких, психолошких и социјалних неравнина од којих зависимо“? Аутор упозорава да преиспитивање или истраживање „личне динамике“ у овом контексту
може да поприми изглед „једне неугодне вежбе систематске сумње“.
Још интензивније размишљање
изазива поглавље Нужно лудило,
које почиње на следећи начин: „Да
васпитач има проблем са моћи, то
је данас јавна тајна.“ Незаустављиву жељу да у тренутку осудите моћ
васпитача потпуно порази наставак поглавља у којем аутор каже:
„И да је потребно томе се веселити, а не осуђивати, то је моје лично
дубоко уверење. Јер ако васпитач
не жели да има моћ, боље би било
да промени занат.“ Реч је, заправо,
о постојању вере у могућност васпитања као основног педагошког
постулата, и то вере у способност
сваког детета да буде васпитано и
вере наставника у сопствену спо-
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собност да омогући тај успех. Аутор упозорава на цену коју плаћамо ако наставник одустане од васпитања и образовања и ако није
убеђен да има ту моћ, тј. способност да – он и једино он – допринесе успеху ученика у ономе чему га
учи („изгубљене прилике, мирење
са неуспехом, изневерене наде и,
можда, проћердане животе“). На
питање о моћи васпитача аутор се
враћа и у поглављу „Правити се
да“. Мерије указује колико је важно да наведени педагошки постулат буде предмет сталног преиспитивања, односно да „васпитач мора да се понаша ’као да’ јесте
свемоћан, истовремено знајући да
то није и да није добро да то буде“.
Тиме аутор заправо не негира веру
у могућност васпитања и моћ васпитача, већ упозорава на непостојаност људског бића, „бескрајну
неизвесност свега и сопствену бескрајну слабост“.
И друга поглавља отварају
„тешка“ питања за нас наставнике
и изазивају својеврстан „бес“ што
једноставне одговоре не можемо да
нађемо одмах у себи. На пример, у
Прорачунатој наивности отварају
се питања: да ли су интелектуалне и физичке неједнакости између
деце, опрезно назване „разлике“,
огромне и одлучујуће; да очигледно није свако способан за све и да
је боље, напослетку, што није тако;
да ли би, у школи и друштву у коме
би сви били успешни, то изазвало
много већи проблем од оног који
поставља данас „неуспех у школи“? У поглављу Замка питање је
да ли је цена коју треба платити
за образовање толико велика да је
боље одустати од њега? Чини нам
се да се аутор још директније обраћа дидактичарима, методичари-
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ма и практичарима када у поглављу Приче пита да ли се може дидактичко размишљање о методама,
које је неопходно за систематску
организацију учења у оквиру школе, задовољити самим собом и одбацити педагошка преиспитивања
циљева учења, вредности које они
садрже и ставова који могу бити у
складу са овим методама?
У поглављу Казна, иако скривено у фусноти, питање је ко може
казнити васпитача, тј. ко може признати његову слободу да почини
грешке у васпитању? Такође, у фусноти у оквиру поглавља Анализа
узрока и смишљање решења аутор
пише: „Ипак, питам се не треба ли
данас да се забринемо због неких
педагошких прохтева које запажамо у загрејаности наставника за
карактеролошке типологије, оквире анализе понашања и способности, и за свакаква средства психолошког истраживања. Не постоји
ли ту једна снажна воља да се ’разуме’ ученик, да на крају вршимо
на њега неподношљив ’интерпретативни притисак’?“ Навођењем
ових „скривених“ питања заправо желимо да скренемо пажњу будућим читаоцима на низ објашњавајућих фуснота у којима аутор,
позивајући се на научне ауторитете и у конструктивној расправи са
њима, отвара низ нових питања и
другачијом аргументацијом потенцијално усмерава размишљања и/
или провоцира дилеме.
Имајући у виду веома присутну тезу о настави као процесу у
којем би требало да доминира самостална истраживачка активност
ученика, читаоце може да изненади Меријеов став исказан у поглављу Захтевање најбољег и прихватање најгорег. Меријеов став

– како сам каже, „став који може
да шокира“ – афирмише потребу
да се доказане вредности и облици људског стваралаштва пренесу
ученицима. Притом, у духу преиспитивања за које се залаже, Мерије
поставља питања: шта друго чини
част ономе који даје, ако не оно
што је најбоље што има; како просудити да је то најбоље ако не баш
зато што се снажно намеће потреба да га дамо, зато што би задржавање тога за себе била неопростива грешка и огромна неправда према људском роду? Читалац овде
веома лако може да упадне у замку коју свако несебично давање и
дељење онога што се зна и у шта се
верује носи са собом. А то је могућност да нас они којима дајемо
„прегазе“, „нападну“ или, што је
још тужније, „игноришу“. Ко није
осетио слабост својих концепција,
свог знања и своје дидактичке активности после оцењивања или у
моменту тужног рецитовања већ
напамет наученог градива где смо,
међутим, били уложили сву снагу свог убеђења? – пита Мерије и
упозорава читаоца да прихватање
најгорег не значи одобравање или
одустајање од најбољег, већ напротив. Потребно је преиспитати аргументацију и приступ, „нудити
средства за учење и владати техникама које морамо звати дидактичким“, прихватајући њихову ефикасност истовремено и као њихово ограничење. Јер суштина дидактичке упорности јесте у доброј организацији наставе, али истовремено и у простору који треба оставити за непредвидиво. Зато је неопходно дидактичку упорност повезати са педагошком толеранцијом,
која, како Мерије истиче, подразумева „прихватање да се друга осо-

ба не своди на оно што сам ја могао
програмирати“. У истом контексту Мерије разматра и „дидактику оријентисану на ученика“, у оквиру које педагошка толеранција
подразумева неигнорисање чињенице да је ту реч о конкретним ученицима и конкретним начинима
мишљења и деловања. Такође, свачији допринос је могућ и поштован. При томе, аутор наглашава да
ту није реч „о томе да се укине различитост, него да се понуди перспектива једног плуралистичког
друштва, где изражавање разлика
чини саставни део солидарности
међу свим члановима колектива“.
Неки од кључних елемената
Меријеовог преиспитивања односа
васпитача (наставника) и васпитаника (ученика) јесу следећи: „епистемолошки раскид са психологизи-

рајућом педагогијом“, образовање
као „ствар друштва“ („и тешко
ономе ко то заборави“), идеја о образовању као идеја о слободи, мноштво васпитних утицаја („једини
могући облик лаицитета“), принцип умерене универзалности („захтев за образовањем је тежња ка
умереној универзалности, ка универзалности која сама себе тражи
у образовном подухвату“), већ поменута дидактичка упорност повезана са педагошком толеранцијом,
храброст да се направи етички избор („који припада сваком месту и
сваком тренутку“) и др.
Иако Мерије, пре свега, разматра васпитање и образовање деце и
младих са аспекта настојања школе и наставника „да им помогну да
одрасту и постану аутономне личности и слободни људи“ (прим.

прев.), реч је о изузетној књизи за
све васпитаче (у ширем смислу те
речи), од предшколског васпитања
до образовања одраслих. Јер није
реч само о одрастању деце и младих него и о образовању васпитача
(наставника), о очувању слободе
личности, о личној и колективној
одговорности за будућност. Занимљив стил, провокативна питања,
бритке анализе и сажето излагање
у одличном и стручном преводу
омогућују да се књига чита и као
роман и као научна монографија
која може да покрене преиспитивања васпитача на свим нивоима
образовања и истраживања у области педагогије и њених дисциплина.
др Вера Ж. Радовић
Учитељски факултет, Београд
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КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Албум сећања на наше претке из
Првог светског рата
славним-прецима.срб

Задужбина Десанка Максимовић
http://zdm.nb.rs/index.htm

Сајт је осмишљен као галерија, отворена 2014. године, поводом стогодишњице Првог светског рата. Основан је од стране Савеза потомака ратника 1912–1920.
ради прикупљања докумената, разгледница и фотографија из овог периода, како би се славило и очувало сећање на његове актере. Између осталог, учесници овог пројекта сарађују са Министарством
спољних послова и Српском православном црквом.
Задужбину „Десанка Максимовић“ основала је Народна библиотека Србије одлуком свог уп-
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равног одбора од 19. марта 1993. године. Задужбина је, како у тој одлуци стоји, основана „ради стварања
услова за трајно очување и неговање успомене на Десанку Максимовић, највећег песника српског
језика 20. века“. Истог дана управни одбор Библиотеке именовао је и
управни одбор Задужбине, у којем
су били угледни културни радници и писци Србије, као и представници Скупштине општине Ваљево
и родбине Десанке Максимовић.
Крајем 2012. године родбина, односно правни наследници Десанке
Максимовић уступили су Задужбини њену заоставштину, која ће
убудуће у оквиру Задужбине имати статус и деловати као легат Десанке Максимовић. Овај заиста непроцењив поклон садржи белешке,
концепте, аутографе песама, прве и
последње верзије текстова, позивнице за културне манифестације,
за свечаности и пријеме у амбасаде разних држава, писма песника
чије је стихове преводила, писма
и разгледнице деце која су је позивала у своју школу или захваљивала на посети, телеграме државних
званичника који су јој честитали
рођендане и престижне награде
које је примила. Заоставштина ће

бити дигитализована и укључена у
дигитално издање Целокупних дела
Десанке Максимовић, као посебан,
једанаести том тога издања, који ће
бити постављен на сајт Задужбине
и Народне библиотеке Србије. Заоставштина ће на тај начин постати
доступна најширој научној и културној јавности и читаоцима и поштоваоцима дела Десанке Максимовић.
Архив Србије
http://www.archives.org.rs/

сноване слике о прошлости, чиме
остварује своју стручну, културну и општедруштвену улогу. Истовремено, стварајући услове да и нараштаји који долазе буду у прилици да критички и на основу архивске грађе суде и о данашњем времену, и сваком другом, ова установа
трајно остаје један од темељних ослонаца националне културе у будућности. У улози централне архивске институције, Архив Србије
кроз функцију матичности, вршећи надзор над тридесет и шест
архивских установа, путем израде
стручних упутстава, школовањем
стручног кадра и додељивањем
стручних звања, усмерава и координира развој и унапређење архивске делатности у Србији.
Магазин за савремену уметност
http://www.supervizuelna.com/

Архив Србије је једна од
најзначајнијих државних установа,
у којој је у посебном виду сабрано
искуство ранијих генерација које,
у не малој мери, изграђује и дефинише и савремено доба. Својим
постојањем и радом, стварно и
симболички, сведочи о националном и културном идентитету, историјској и правној заснованости
државног постојања и континуитета, о нашој посебности, али и о
припадности и истинској уклопљености у европско цивилизацијско
искуство. Својом основном делатношћу – да прикупља, чува, штити и сређује архивску грађу и омогућава њено коришћење у научне и
друге сврхе – Архив Србије, осим
што обавља послове заштите културне баштине, у значајној мери
доприноси обликовању научно за-

Storybird
http://storybird.com/

Storybird је веб-алат за заједничко причање или дописивање
прича на задате уметничке колекције илустрација и слика. Намењен
је свима који децу уводе у чаролије
писања и креативног писања. Можемо да пишемо појединачно или
групно. На крају, прича се објављује у виду сликовнице која се
може послати или делити са другима. Ако одаберемо опцију јавно
– наша прича постаје део галерије
сликовница и учествује у гласању
за најбољу причу. Storybird омогућава дељење прича на матерњем
језику.
Израда анимираног видеоматеријала
https://www.moovly.com/

Супервизуелна је веб-локација
електронског магазина за савремену уметност и визуелну културу.
Супервизуелна бележи, преноси
и анализира актуелне идеје, дешавања и теме из домена савремене
визуелне уметности без географских одређења, нудећи простор за
постављање питања и иницирање
разговора о уметности данашњице. Садржај магазина је подељен у
седам секција: разговори, монитор,
мустра, блог, мапа, регистратор и
sneak peek.

Адекватно употребљени образовни видео-материјали у настави
могу допринети разумевању сложених појава и процеса, повећа-
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ти мотивацију и ангажман ученика, приказати експерименте који
се не могу реализовати на часу
и др. Moovly je веб-алат за креирање анимираних видео-материјала као што су: анимиране презентације, интерактивна инфографика, е-честитке и рекламне поруке.
Погодан је за реализацију концепта обрнуте учионице (енг. Flipped
Classroom), тј. ученик се може лакше враћати на секвенце објашњења
неког образовног садржаја. Разлика између анимираног видеа и презентације је у томе што се презентација може зауставити у појединим секвенцама, што предавачу
омогућава давање додатних објашњења или интеракцију са публиком. Да би се радило овим алатом,
неопходна је регистрација. Бесплатна верзија има могућност неограниченог броја анимација резолуције четиристо осамдесет пиксела. Складиштење мултимедијалних објеката, на властитом налогу, ограничено је на сто мегабајта
(двадесет датотека). Анимација
креирана у овом алату има водени жиг са натписом Moovly. Уколико корисник има јутјуб налог или
неки други, Moovly омогућава директно постављање анимираног
видеа. Комерцијална лиценца алата Moovly омогућава креирање и
видео-исечака.

PDFMerge! jeсте бесплатни веб-алат који нам омогућава
спајање два или више ПДФ докумената у један. Веома је једноставан и лак за употребу.
Glogster
http://edu.glogster.com/?ref=com

Pixton
http://www.pixton.com/

Glogster је веб-алат за израду мултимедијалних постера који
могу садржати: текстуални део,
сликовни, звучни, хипервезе и
анимације. Glogster подстиче интерактивност, сарадњу и стицање
дигиталне писмености. Од 2009.
године до данас Glogster има преко деветнаест милиона корисника.
Инклузија
http://www.theinclusiveclass.
com/2012/04/top-10-websites-forinclusive-classroom.html

Pixton je веб-алат који омогућава прављење стрипова. Стрип
обједињује текст и цртеж у равноправним деловима, односно идеју,
причу и цртеж. Састоји се од најмање два кадра. Као и плакат, може
се користити у настави свих предмета. Pixton има три врсте налога,
један је бесплатан, док се пословни
наплаћује.
Examtime
https://www.examtime.com/en/

Алат за спајање ПДФ докумената
http://www.pdfmerge.com/
Инклузивни процес је састављен од многобројних малих и великих корака и захтева време, поступност и, изнад свега, добру промишљеност, а базиран је на веро-

154

вањима, ставовима и вредностима,
интердисциплинарним знањима и
способностима. Инклузија ствара
нови однос према различитости и
различитим могућностима. Дата
локација садржи информације о
сајтовима чији садржаји могу помоћи у стварању стимулативног
наставног инклузивног окружења.

Examtime је скуп алата који
служе за сарадничко учење, као и
за вредновање знања. Examtime
омогућава креирање тематских
књига (е-књиге са мултимедијалним садржајима), упитника и квизова. Можемо користити постојеће
шаблоне или креирати сопствене.

За Examtime је потребна регистрација.

Magnoto
http://www.magnoto.com/

Magnoto је једноставан вебалат који нам омогућава постављање кратких обавештења, фотографија, часовника, блога. Коришћење алата Magnoto је бесплатно. Потребна је регистрација.

Технологија проширене
стварности у образовању
http://www.educatorstechnology.
com/2013/06/20-ways-to-useaugmented-reality-in.html
Проширена стварност (енг.
Augmented Reality – AR) представља технологију која (у реалном
времену) информације из стварног света комбинује са рачунарски генерисаним сликама и садржајем и тако обједињене их приказује на екрану рачунара или преносивог уређаја. Тиме се корисниково виђење света проширује додатним информацијама. Проширена
стварност је другачија од виртуелне стварности (ВР). У виртуелној стварности људи доживљавају
рачунарски-генерисано виртуелно окружење. У проширеној стварности окружење је стварно/реално,
али проширено информацијама и
сликама из система. Другим речима, АР повезује стварни и виртуелни свет на јединствен начин. На
сајту Еducatorstechnology можемо
упознати како можемо користити
АР технологију у образовању.

Turtlediary
http://www.turtlediary.com/
Turtlediary је вишеструко награђивана образовна веб-локација.
Креирана је са циљем да буде место
за функционалну мултимедијалну подршку учењу и развоју деце
предшколског и основношколског
узраста из различитих области.

др Мирослава Ристић
Учитељски факултет, Београд
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Часопис Иновације у настави научни је часопис који издаје Учитељски факултет Универзитета у
Београду. У њему објављујемо теоријске, прегледне и оригиналне истраживачке радове из наука и научних дисциплина које третирају наставни процес на свим нивоима васпитања и образовања у циљу
његовог унапређења и модернизације. Циљ је да Иновације буду подршка истраживачима, а инспирација практичарима у проналажењу оптималних решења и ефикасних стратегија за увођење иновација у
настави од предшколског васпитања преко основношколске, средњошколске и универзитетске наставе
до целоживотног образовања.
Часопис излази четири пута годишње.
УПУТСТВО АУТОРИМА
У часопису Иновације у настави објављујемо научне чланке који припадају следећим категоријама:
1. изворни научни чланак (у коме се износе претходно необјављени резултати сопствених истраживања научним методом према шеми IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion));
2. прегледни научни чланак (рад који садржи оригиналан, детаљан и критички приказ истраживачког проблема у коме је аутор остварио одређен допринос, видљив на основу аутоцитата);
3. кратки научни чланак (изворни научни чланак који сажима резултате изворног истраживачког
дела или дела које је још у току);
4. стручни чланак (у коме се саопштавају позната сазнања и резултати изворних истраживања, са
намером ширења информација и сазнања, као и њихове примене у пракси).
Осим научних и стручних радова, у часопису Иновације у настави објављујемо преведене радове, информативне прилоге и приказе (књига, рачунарских програма, образовних софтвера, научних догађаја и др.), као и стручне информације.
Рукописи се шаљу електронском поштом и не враћају се. Електронска адреса редакције је:
inovacije@uf.bg.ac.rs. Аутори могу послати радове на српском, енглеском, руском или француском језику. Сви радови који добију позитивне рецензије биће објављени у часопису на језику на ком су написани. Уколико аутори желе да рад буде објављен у часопису на страном језику (енглеском, руском или
француском), неопходно је да га преведу на језик који су одабрали.
Сви радови се анонимно рецензирају од стране два компетентна рецензента. Аутор је дужан да у
писменој форми редакцију упозна са свим изменама које је начинио у тексту (број странице на којој
се налази измена и означавање места на коме је промена извршена), у складу са примедбама и пре-

порукама рецензената. Након тога, уређивачки одбор доноси одлуку о објављивању. О томе обавештава аутора у року од три месеца.
Рад приложен за објављивање треба да буде припремљен према стандардима часописа Иновације
у настави како би био укључен у процедуру рецензирања. Неодговарајуће припремљени рукописи
биће враћени аутору (одн. ауторима) на дораду.
СТАНДАРДИ ЗА ПРИПРЕМУ РАДА
Фонт. Рад треба да буде написан у текст процесору Microsoft Word, фонтом Times New Roman, величине 12 тачака. Параграфи: фонт --- Normal, проред --- 1.5, први ред --- увучен аутоматски (Col 1).
Обим. Прегледни и истраживачки радови могу бити дужине до једног ауторског табака (16 страна, око 36.000 знакова), кратки научни чланци, критике, полемике и осврти, као и стручни и преведени
радови до 8 страна (око 15.000 знакова); извештаји и прикази до 2---3 стране (приближно 3800---5600 знакова). Уредник задржава право да објави обимније радове када изражавање научног садржаја захтева
већи простор.
Општи подаци о ауторима. Име, средње слово и презиме аутора наводи се у првом реду, а у следећем се даје институција у којој ради. Испод тога треба навести адресу становања или институције у
којој је аутор запослен и годину рођења (година рођења се не објављује, али се користи приликом класификације радова у Народној библиотеци Србије). Позиција: left. Поред свог имена аутор додаје фусноту, у чијем садржају на дну странице наводи своју електронску адресу. Ако је аутора више, треба дати
само адресу једног, обично првог. Уколико рад потиче из докторске дисертације, у фусноти уз наслов
треба да стоји и назив тезе, место и факултет на којем је одбрањена. За радове који потичу из истраживачких пројеката треба навести назив и број пројекта, финансијера и институцију у којој се реализује.
Наслов рада. Три реда испод имена. Фонт: Times New Roman, 12, bold; позиција: center.
Резиме. Може бити дужине 150---300 речи, налази се на почетку рада, један ред испод наслова.
Садржи циљ рада, примењене методе истраживања, најзначајније резултате и закључке. Редакција
обезбеђује превођење резимеа на енглески језик или превођење проширених резимеа са других језика на српски језик. Редакција не обезбеђује превод радова у целини на стране језике.
Кључне речи. Наводе се иза резимеа. Треба да их буде до пет, пишу се италик стандардним словима и одвојене су зарезом (иза последње стоји тачка).
Основни текст. Радове треба писати језгровито, разумљивим стилом и логичким редом. Он, по
правилу, укључује уводни део, који се завршава одређењем циља или проблема рада, опис методологије, приказ добијених резултата, дискусију резултата и закључак са препорукама за даља истраживања
или за праксу.
Референце у тексту. Све референце на српском језику у списку литературе и у заградама у тексту наводе
се латиницом, без обзира на врсту коришћеног писма у тексту и писма на коме су штампани коришћени извори
--- књиге и часописи. На литературу се упућује у загради у самом тексту, а не у фусноти. Имена страних
аутора у тексту се наводе у српској транскрипцији (према одредбама у важећем Правопису), а затим се у
загради наводe изворно, уз годину публиковања рада. Пример: Мејер (Meyer, 1987). Када постоје два
аутора рада, наводе се презимена оба, док се у случају већег броја аутора наводи презиме првог и скраћеница „i sar.‘‘ уколико је реч о раду на српском, или „еt al.‘‘ уколико је реч о раду на страном језику.
Цитати. Сваки цитат, без обзира на дужину, треба да прати референца са бројем стране. Пример:
(Meyer, 1987: 38).

Табеле, графикони, схеме, слике. Треба да буду сачињени у Word-у или неком њему компатибилном програму. Табеле из статистичких пакета треба „пребацити‘‘ у Word. Свака табела, схема, слика и
сваки графикон морају бити разумљиви и без читања текста, односно, морају имати редни број, наслов
(прецизан, не дужи од једног реда) и легенду (објашњења ознака, шифара и скраћеница). Слике треба
припремити у електронској форми са резолуцијом од 300dpi и у формату jpg. Табеле, схеме, слике и графикони треба да буду распоређени на одговарајућа места у тексту. Приказивање истих података табеларно и графички није прихватљиво. За илустрације преузете из других извора (књига, часописа) аутор
је дужан да упути на извор. Осим тога, потребно је да прибави и достави редакцији писмено одобрење
власника ауторских права.
Резултати статистичке обраде. Треба да буду дати на следећи начин: F=25.35, df=1,9, p<.001 или
F(1,9)=25,35, p<.001 (како је уобичајено у статистици педагошких и психолошких истраживања).
Фусноте и скраћенице. Нису дозвољене, осим у изузетним случајевима.
Списак литературе. На крају текста у складу са АПА (Америчка психолошка асоцијација) треба
приложити списак литературе на коју се аутор позивао у раду. Референце се наводе абецедним редом
по презименима аутора на следећи начин:
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