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АБСТРАКТ 
 
Свака култура или друштво, колектив, ствара себи онакво средство за 
споразумевање какво му је потребно и мења га на основу својих потреба. Зато нема 
развијених и неразвијених језика јер је сваки језик добар у култури и друштву у коме 
је створен, па га због тога треба подстицати и развијати. 

Сасвим је јасно да су последњих година идеје о томе како двојезичност, нарочито 
рано учење страног или другог језика, утиче на развој деце, постале суптилније и 
рафинираније.  Усвојеност првог и другог језика требало би третирати као процесне 
варијабле, јер преносе дечја искуства у школи и одређују академски исход. 
Усвојеност првог и другог језика требало би третирати као зависне варијабле, тј. 
усвојеност оба језика код  детета се посматра као резултат образовања које је оно 
добило упоредо са когнитивним и академским резултатима.  
 
Период 2000–2004. на међународном плану карактерише покретање глобалних 
иницијатива усмерених ка омогућавању приступа слободном, квалитетном и 
обавезном основном образовању што широј популацији у свету, искорењивању 
неписмености и увођењу базичног образовања. Образовање припадника 
националних мањина посматра се у контексту описмењавања и образовања 
сиромашних и угрожених група, међу којима су и поједини припадници етничких 
мањина и сагледава из перспективе образовања заснованог на људским правима. 
 
 На националном нивоу, у Србији долази до демократских промена које утичу на 
успостављање нове мањинске политике. Образовање се окреће ка васпитању у духу 
демократије, људских права и прихватања европских стандарда и идентитета, уз 
задржавање националних и регионалних вредности. Посебан допринос представља 
укључивање припадника националних мањина у креирању мањинске образовне 
политике и састављању делова наставних планова и програма.  
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Циљ овог рада јесте да теоријски и практично осветли проблематику усвајања 
српског језика у румунској и српско-румунској билингвалној средини у првом и 
четвртом разреду основне школе, са посебним освртом на дидактичко-методичке 
аспекте. У теоријском делу рада коришћена је доступна литератута која се бави овом 
проблематиком, у циљу дефинисања основних појмова везаних за тему, и изложене 
су основне теоријске поставке разних домаћих и страних аутора које су послужиле у 
анализи резултата истраживања. 
 

Због постојећих разлика између фонетског система српског и румунског језика као и 
због тога што део популације која говори румунски језик не познаје специфичне 
карактеристике фонема из српског језика, успоставља се серија сличности између 
гласова матерњег језика и оних из српског језика под утицајем негативних навика у 
изговору матерњег језика. У условима све јачег утицаја књижевног језика, почиње 
процес удаљавања од народног билингвизма у корист књижевног. Народни 
билингвизам ће се пре или касније претворити у пасивни билингвизам. 

Процес прожимања између нематерњег језика и оног другог, познатог, матерњег 
језика, представља средишњу тачку многих лингвистичких система. Прожимање 
између српског и румунског језика у којем се стапају два система јесте дуготрајан 
процес и састоји се у конзервирању елемената матерњег и нематерњег језика, али и 
у продирању елемената из српског језика у већ познати, румунски језик. Овај 
феномен почиње у моменту контакта са новим језиком и наставља се онолико 
времена колико постоји међујезички однос.  

 

Кључне речи: билингвизам, учесници, школа, истраживања, хипотезе, резултати. 
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S U M M A R Y 
 
 
Every culture or society, a collective, creates itself the kind of communication that it 
needs and changes it based on its needs. So there are no developed and undeveloped 
languages because each one is suitable in the culture and society in which it was created, 
and therefore it should be fomented and developed. 
 
It is quite clear that the recent years ideas about how bilingualism, especially early 
learning of a foreign or second language, affects the development of children, have 
become more subtle and refined. The acquisition  of the first and second language should 
be treated as procedural variables, because it carries children’s experience at school and 
determines the academic outcome. The acquisition of the first and second language should 
be treated as dependent variables, namely, the acquisition of both languages  is seen as a 
result of education received along with cognitive and academic outcomes. 
The period between 2000 and 2004  at the international level is characterized by initiation 
of global initiatives aimed to provide access to free, quality and compulsory primary 
education to the wider population in the world ("Education for All"), the eradication of 
illiteracy and the introduction of basic education. The education of national minorities is 
observed in the context of literacy and education of poor and vulnerable groups, including 
some members of ethnic minorities and it's also perceived from the perspective of 
education based on human rights, as a holistic approach.  
 
At the national level, in Serbia there are democratic changes that affect the establishment of the 
new minority policy. Education turns toward upbringing in the spirit of democracy, human rights 
and acceptance of European standards and identity while retaining national and regional values. A 
special contribution represents the inclusion of minorities in the creation of minority education 
policy and compiling parts of the curriculum. 
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The aim of this paper is to highlight, theoretically and practically, the problems of 
adoption of the Serbian language in the Romanian and Serbian-Romanian bilingual 
environment in the first and fourth grade of primary school, with a particular emphasis on 
the didactic-methodological aspects. The theoretical part of this paper used the available 
literature dealing with these issues, in order to define basic terms related to the subject, 
and are exposed to basic theoretical assumptions of various local and foreign authors that 
were used in the analysis of research results. 
 
Because of existing differences between Serbian and Romanian phonetic system as well as 
because of the Romanian population who doesn’t recognize the specific characteristics of 
phonemes in the Serbian language, a series of similarities are established between the voices of 
the mother tongue and those of the Serbian language under the influence of negative habits in 
native language pronunciation. In an increasingly stronger influence of the literary language, 
begins the process of alienation from their ethnic bilingualism in favor of literature. National 
bilingualism will sooner or later turn into a passive bilingualism. 
 
The process of permeation between non-native language and the other one known, mother 
tongue, represents the central point of many linguistic systems. Intertwining between the Serbian 
and Romanian language in which two systems are merging is a lengthy process and consists of the 
elements’ conservation of native and non-native language, and also of penetration of these 
elements from the Serbian language into the already known, Romanian language. This 
phenomenon starts at the point of contact with a new language and continues as long as there is 
a relationship between languages. 
 

Key works: bilimgualism, participants, schools, research, hypothesis, results. 
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА 
 

 
Задњих неколико деценија догађа се промена која се односи на перципирање 
билингвизма, у односу на ранији период када је билингвизам посматран као 
природан, нормалан али и посебан феномен, захваљујући чињеници да више од 
половине светске популације живи у билингвалној или вишејезичној средини.1  
 
Вишејезине средине су хетерогене не само из угла лингвистике већ и по правилу из 
етничког, културног и верског аспекта. Припадници ових заједница сусрећу се 
свакодневно са ефектима наведених чињеница, експериментишу са алтернативном 
употребом језика, сукобљавају се са језичким баријерама, покушавајући да се 
прилагоде различитим системима вредности и норми. Овај феномен је постао 
предмет изучавања више научних дисциплина, као што су лингвистика, психологија, 
педагогија, социологија, историја, демографија, али и других интердисциплинарних 
области, између осталих и методике наставе језика. 
 
У науци су најчешће у оптицају две периодизације развоја лингвистичке 
контактологије: једна појмовна, друга, хронолошка. Ако се као критеријум за 
периодизацију узму кључни појмови, онда се обично издвајају три периода.2 Први 
период се везује за појмове мешањејезика и мешанијезици који су били у употреби 
до краја прве половине 20. века, односно до појаве Вајнрајхове монографије о 
језичким контактима.  
 
Други  период обележио је појам језичко или лингвистичко посуђивање који је 
повезан са три основна елемента билингвизма: билингвалним говорником, 
наизменичном употребом два језика и интерференцијом.  

                                                             
1 Göncz, I., (2006), Psihologia bilingvismului, рад објављен у: Imaginea celuilalt şi comunicare, 
Ediţia Diaspora, Timişoara, 39. 
2 Thompson & Kaufman,  (1988), Language contact, Creolization, and Genetic Linguistics, 
University of California Press, Berkeley; 



 

 

9 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 

Трећи период лингвистичке контактологије везује се за појмове језици у контакту, 
језички контакти,  контакт језика,  контактна лингвистика,  лингвистика 
језичких додира,  лингвистичка  контактологија.   И  у  овом   периоду  место  
језичког контакта везује се за билингвалног говорника. Тежиште изучавања језика у 
контакту на лексичком нивоу све више се помера ка проучавању израза из угла 
примарне, секундарне и терцијарне адаптације и ка укључивању когнитивне науке у 
објашњавање контактолошких процеса. С друге стране, хронолошка периодизација 
се базира на пет деценија развоја теорије језика у контакту Први период везује се за 
педесете године 20. века и за радове Е. Хаугена3. У овом периоду веома су била 
популарна проучавања позајмљивања на морфолошком, фонолошком, синтаксичком 
и лексичком нивоу. Шездесете године (други период) карактеришу 
социолингвистичка истраживања. Језички контакт се посматра као друштвена појава, 
а језик је показатељ друштвених процеса У овом периоду постоји потреба да се 
пронађе универзална теорија позајмљивања која би узела у обзир како структуралне, 
тако и психолошке механизме Неки научници су се бавили проблемом интеграције и 
њеним мерењем на разним нивоима.4 Међутим, интеграција, као и раздвајање 
"интеграције (позајмљивања) у коду од интерференције у поруци" и даље 
представља проблем.5 И у  трећем   периоду (седамдесете године XX века) постоји  
потреба да  се  повежу лингвистички  и  екстралингвистички  нивои анализе, односно 
да се пронађе теорија која је прихватљива и за лингвисте, физиологе, социологе, 
антропологе. Под билингвизмом се подразумева  лингвистичка  ситуација  у  оним  
европским  земљама  које  су највише монолингвалне и у којима постоје мањинске 
групе које желе да ступе у језичке и културне контакте. Дакле, централно место у 
проучавању билингвизма не представља појединац,  већ група и њен политички 
идентитет.  У овом периоду термин интерференција се сматра застарелим. У ширу 
употребу улази појам трансфер који почиње да се употребљава још крајем 
шездесетих година. Било је покушаја да се процес позајмљивања тумачи у 
социокултурном контексту. Неки аутори су сматрали да би јединица анализе 

                                                             
3 Haugen, E., (1970) Linguistics and Dialinguistic, Alatis, 1-7, 40-41; 
4 Mackey, W., (1970), Interference, Integration amd The Sychronic  Fallacy, Monograph Series in 
Languages and Linguistics 23, Georgetown University Press, Washingron, 195-223; 
5 Видети: Myers-Scotton (2006), Multiple voices, An introduction to Bilingualism, Multilingual 
Matters, Clevedon, England.  
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пребацивања кодова требала да се налази ван реченице, док би истраживања на 
нивоу дискурса требала да узму улогу дискурсног маркера.6 За овај период се везује 
настанак теорије говорног пршагођавања каја је реакција на социолингвистички 
приступ као и расправа о универзалним ограничењима у пребацивању кодова. Још 
увек нема одговора када интерференција постаје позајмљивање. У четвртом периоду 
(осамадесете године XX века) настаје појам контактна лингвистика која се 
дефинише као "скуп лингвистичких дисциплина".7 Билингвизам се посматра као 
"вишедимензионална појава" која обухвата широки дијапазон метода, различитих 
поставки и теорија. Истраживаче интересује билингвизам у различитом периоду 
животног века, затим билингвизам у здравим и патолошким условима, као и његов 
развој и губитак.8 У овом периоду се пажња премешта са проблема трансфера на 
проблем учења језика. Радови Ш. Поплак указују на проблем синтаксичке 
еквивалентности, граматичке обележености, претпостављене везе између степена 
двојезичне способности и пребацивања кода.9 Неки лингвисти се баве губитком 
језика и језичким променама. Најчешће се говори о губитку првог матерњег језика 
код имиграната у окружењу другог језика и о губитку другог језика имиграната у 
окружењу другог језика.10 Психолингвистичка и неуролингвистичка истраживања се 
интересују, између осталог, за настанак нових речи код билингвалних говорника, за 
мождани аспекат билингвизма итд. Од почетка деведесетих година почиње пети 
период у проучавању језичких контаката. Главни теоријски модел који се односи на 
граматичку природу пребацивања кода представља Мајерс-Скотонов модел 
матричног језичког фрејма. 

                                                             
6 Ferguson, C. (1966), "Applied Linguistics", Reprinted in Oil A. S., Language Structure and 
Language Use. Essays by Charles A Ferguson. Stanford University Press, Stanford, California., 1971: 
135-147. 
7 Видети: Filipovic, R. (1986), Teorija jezika u kontaktu: uvod u lingvistiku jezičnih dodira, JAZU, 
Zagreb. 
8 Johanson, L. (1999), The dynamics of code-copying in language encounters видети у: 
Brendemoen, Bernt & Lanza, Elizabeth & Ryen, Else (eds.). Language encounters across time and 
space. Oslo: Novus Press. 37-62, 
9 Poplack, S. (1980), Sometimes I'll start a sentence in Spanish y termino en Esparibl: toward a typo 
logy of code-swifching, Linguistics, 18: 581-618. 
10 Van Els, T, Weltens, B. (1989), Foreign Language Loss Research from a European Point of View, 
Review of Applied Linguistics, 83: 19-35. 
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У центру овог модела налази се хијерархија коју чине језик који има главну улогу, 
матрични језик, и онај који игра не тако значајну улогу, уклопљен језик. Према овој 
теорији пребацивање кодова се посматра као механизам језичке конвергенције и 
језичке промене.11 Наиме, постоји скуп дозвољених структурних шаблона преба-
цивања кода који је урођено ограничен. Заједница или специфичне групе одређују 
који ће се шаблон фактички употребити. Неки истраживачи сматрају да су идеје овог 
модела већ приказане у првој декади развоја контактологије, нпр. у радовима Е. 
Хаугена.12 С друге стране, сматра се да је слабост ове теорије у томе што "не 
објашњава све варијанте пребацивања кода као што је, на пример, адаптирана и 
неадаптирана, или пак разлике које постоје у пребацивању кода именских речи и 
глагола.13 Намеће се  претпоставка да мешани језик настаје пре као резултат 
необичне социјалне ситуације него лингвистичког процеса.14  

 
Без језика бисмо у великој мери били ограничени на сопствено искуство. Наравно, 
могли бисмо да учимо гледајући друге, али ако би нам нешто од тога што они раде 
било нејасно, не бисмо могли да затражимо никакво објашњење. Сем тога, могли 
бисмо да тражимо било шта само тако што бисмо испружили руку и показивали. Не 
бисмо могли да комуницирамо с неким другим људским бићем које је од нас 
одвојено било у простору или времену.  
  
Језик не представља једино средство комуникације са људима у непосредном 
окружењу, али са онима који су удаљени, језик постаје најважнији облик 
комуникације. Посредством језика ми примамо културно наслеђе из прошлости и 
помоћу језика ми га поново уобличујемо, прерађујемо,  селекционишемо, 
одбацујемо, поново стварамо заједно с другим људима.  

                                                             
11 Nelde, P. H. (1983), Plaidoyer Pour Une Linguistique des Langues en Contact, у:  Current Trends 
in Contact Linguistics. Dummler, Bonn., 3-12. 
12 Haugen, E. (1970), Linguistics and Dialinguistics. Публиковано у:  Alatis, 1-7; 40-41. 
13 Johanson, L. (1999), The dynamics of code-copying in language encounters у: Brendemoen, 
Bernt & Lanza, Elizabeth & Ryen, Else (eds.). Language encounters across time and space. Oslo: 
Novus Press. 37-62, 
14 Toth, D. P. (2006) Processing Instruction and a Role for Output in Second Language Acquisition. 
Language learning, Vol. 56, бр. 2, стр. 387- 390 
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Језик јесте систем симбола помоћу којег појединац може да опише и спољни свет, 
реалност која га окружује и свој унутрашњи свет, као и однос између њих. Али, језик 
није непристрасан или неутрални систем симбола. Таква неутралност би била могућа 
само за систем који постоји сасвим независно од човека. Међутим, језик је 
друштвено условљен. Важност језика управо потиче из чињенице да се учи и користи 
у заједници са другим људима. Постоји дијалектички однос између језика и 
стварности: они узајамно утичу једно на друго. Језик има важну функцију у 
уобличавању стварности, пошто нам пружа категорије за стварање појмова. Али, и 
стварност са своје стране обликује језик, како би он одговарао потребама 
изражавања.  
 
Језик је наш најважнији инструмент за формирање појмова. То је оруђе које 
појединац користи када барата својом околином да би био у стању да је  прихвати, да 
је схвати и разуме. Овај инструмент мора да буде врло развијен, како би се могао 
достићи и највиши могући когнитивни (интелектуални) развој15, а и да омогући 
анализу самога себе, спољњег света, као и њиховог међусобног односа. Према томе, 
језик нам је потребан да бисмо остварили степен свесности који ће омогућити 
промену реалности у ономе што се налази у фокусу инструмента анализе. 
 
И док језик представља наш најважнији инструмент анализе, он се истовремено 
стално нијансира и налази под утицајем онога што се анализира. Језик задржава и 
преноси ставове и вредности које треба да се налазе у стварности коју он по својој 
функцији треба да описује. Човеково искуство изражавања кроз говор није 
једнолично, већ се представља као јединство различитости, или, као што рече 
румунски лингвиста, Александру Филипиде, као „Човек са хиљадама лица“. Али, са 
свом различитошћу могућности изражавања код људи, могу се ипак одредити, у 
оквиру једног друштва, неке заједничке особине.  
 
Тада, када су заједничке особине из говора једне групе говорника чиниле један 
кохерентни систем изражавања, тада је био створен језик тог друштва. Види се, 

                                                             

15 О томе видети: Boysson-Bardies, B. (2001.) How Language Comes to Children. From Birth to 
Two Years. Bradford Press, MIT Press. Cambridge. 
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наиме, да постоји јасна разлика између језика и говора.  Говор јесте процес 
изражавања идеја и осећања, посредством језика, или, како га је приказао 
утемељивач модерне лингвистике Фердинанд де Сосир, природним човековим 
искуством, док се језик усваја кроз искуство и конвенционално. (La langue) „c’est a la 
fois un produit social de la faculté du langage et un ensemble du conventions nécessaire, 
adoptées par le corps social pour permettre l’exercice de cette faculté chez les 
individus”.16 
  
У нашем веку, научници једнодушно прихватају да је језик производ човекове 
заједнице. Као било који специфично друштвени феномен, језик пак представља 
оригиналан, дистинктиван и релативно независтан производ од појединаца који чине 
друштвену групу.17 Проистичући од друштва, он се намеће свима и свакоме понаособ. 
Једном створен, сваки језик наставља да се развија, сагласно његовим специфичним 
законима18.  
  
Савремена лингвистика конципира језик као систем. Кроз систем се подразумева 
„комплекс елемената који се међусобно условљавају и координирају у погледу 
извршавања једне заједничке функције“19. Сваки језик представља једно благо и 
уколико познајемо више језика наша знања постају различитија а културни фонд 
богатији.  
 
У новије време, ставља се све већи акценат на учење страних језика. Присутна је све 
више идеја да циљ учења једног другог језика није само ради комуникације са 
другим људима, већ и због развијања личног потенцијала сваког људског бића.  
 

                                                             
16 Genc, L., (1981), Rana dvojezičnost i kognitivni razvoj, Filozofski fakultet u Novom Sadu- OOUR 
Institut za pedagogiju-Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 5. 
17 Paradis, J., Crago, M., Genesee, F., Rice, M. (2003.) French - English Bilingula Children with SLI: 
How Do They Compare with Their Monolingual Peers? Journal of Speech, Language and Hearing 
Research. 46, 113 -127.  
18 Clara, G, Ch., (1971), Baze lingvistice pentru teoria şi practica predării limbii române, Editura 
didactică şi pedagogică, Bucureşti, 14-24, 
19 Jezik i kultura govora u obrazovanju, Institut za pedagoška istraživanja/Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, Beograd, 1998, 23-54 
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Језик, као основни инструмент комуникације у једном образованом свету, 
представља једно екстремно комплексно питање . Говоримо „језик је...,“ али не један 
језик, већ стотине, свака етничка група има свој специфичан код комуникације, на тај 
начин, ми се односимо на све њих под јединственим термином „језик“ будући да сви 
они имају заједничке особине. Језик је семиотички систем „сачињен од система 
знакова конвенционално прихваћених од стране свих чланова једне заједнице“.20 
 
Речници су доказ чињенице да сваки језик има сопствени семиотички код: сваки 
језик има сопствену варијанту за речи „дечак“, „девојчица“, „добар“, „зао“ итд. 
Привидно, нема ниједног логичног објашњења чињенице да срби  животињу са 
четири ноге из псеће врсте називају „пас“, а румуни „câine“. На тај начин, сви 
говорници српског језика користиће реч „пас“ и сви говорници румунског језика 
користиће реч „câine“, када ће се односити на ову животињу.  
 
Српски речник је екстремно простран али и румунски речник има та својства. Али ово 
су само два од многобројних  официјелних језика који се говоре у Европи. Постоје, 
затим, многи језици у Америци, Африци, Аустралији итд. Појединим језицима говоре 
милиони људи, други се употребљавају у оквиру мањих заједница, као на пример 
језици који се говоре у појединим афричким племенима.  
 
Сваки језик звучи другачије, неко може често препознати језик који употребљава 
друга особа без разумевања онога што она говори. То се дешава из разлога што сваки 
језик има сопствени систем гласова, сачињен од индивидуално изговорених гласова.  
 
На уобичајен начин, свака реч има сопствено значење, које се налази у речнику 
дотичног језика. Многе речи су, ипак, полисемантичке, односно, имају више од 
једног значења. Тако, на пример, реч „табла“ у српском језику може значити 
наставно средство (школска  табла), плочу, послужавник или леју. У румунском језику 

                                                             
20 Flege, J.E.,  (1995.): Second-language speech learning: Theory, findings and problems; Speech 
perception and linguistic experience: Theoretical and methodological issues, Timonuim, MD: York 
Press, 37-39. 
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реч „tablă“ значи наставно средство (школска табла, табла за цртање), плочу, даску, 
фирму, таблету, калуп, ледени блок.  
 
Сваки језик је током  своје еволуције наилазио на одређене проблеме. Ако дубоко 
испитамо историју једног језика, анализирамо начин стварања, било да је реч о 
српском, румунском или неком другом језику, проналазимо одређене потешкоће на 
које је наилазио одређени језик да би достигао садашњи стадијум развоја. Језик је 
подложан сталном притиску изазваном унутрашњим антагонизмима. Општим био-
психолошким, социо-културним, просторним и временским тежњама, које нагињу 
према оријентацији језика ка једнаким правцима, супротставља се распрострањени 
матерњи лингвистички импулс, с његовом снагом отпора, који ће гурнути све што се 
касније научи у оквире матерњег језика. Овоме се додаје и фактор тежње за 
имитацијом, који делује у два правца: један конзервативан, који спречава ново кроз 
истрајност већ постојећих лингвистичких феномена, и други прогресиван, који настаје 
из перманентно променљивих животних форми те се може наметнути једино 
обликом лингвистичке имитације.  
 
Вероватно да сви језици поседују, упркос њиховој различитости, исте  основне 
тенденције које налазе свој израз у фонолошким, граматичким, синтактичким и 
семасиолошким приципима (појмови субјекта и предиката, на пример, специфични 
су свим језицима) 21. Ова уопштавања постају занимљива и  оправдана тек у моменту 
када се користи хипотеза идентичних тенденција у унутрашњости просторних (нпр. 
Европа) и временских (нпр. XIX и XX век) јединица, у погледу проналажења реалних, 
постојећих језичких чињеница. Одувек су се, у различитим временима и на 
различитим местима, стварале различите културе, које су замењивале једна другу. 
Узимајући, поново, као пример Европу, тежња која приближава језике старог 
континента у погледу структуре и садржаја, има своје корене у грчко-римској 
култури. Ова тежња одређује јединство појмова, више или мање слично 
структурисаних чије лингвистичке форме траже начин да продру у различите језике. 
Супротно утицајима који произилазе из лингвистичких односа, налази се матерњи 
језик с његовим конзервативним тенденцијама. Човек доживљава стварност 
посредством матерњег језика, чији му је механизам аутоматски на располагању, као 

                                                             
21 Clara G., Ch., (1971), Baze lingvistice pentru teoria şi practica predării limbii române, 41-48. 
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најприродније средство за именовање предмета и бића. Из овога произилази да 
монолингвал поима само једну стварност  док не открије, кроз познавање другог 
језика, постојање једне друге стварности и другог механизма. Он ће, свакако, 
покушати да идентификује нове садржаје са личним и да их убризга у формалне 
категорије матерњег језика.22 Резултат овог свесног или несвесног конфликта 
представљају различити типови језичких калкова23.  
  
Креативне снаге језика налазе се под јаким притиском утицаја који на њих врше 
комуникације, медији, развој технике и индустрије итд. Новине у матерњем језику, 
продиру по моделу секундарног језика. Најизложенија је лексика, која се непрестано 
прилагођава културним и духовним ситуацијама. Лексика постаје, на тај начин, 
средство информисања за један одређени период духовног живота једне државе: 
истражујући фонд речи једне епохе, налазимо које слике и које идеје су владале 
духовним животом тога времена. Начини изражавања хуманизма, ренесансе, барока, 
просветитељства, класицизма и романтизма обогаћивали су европске језике са 
новим садржајима. Преласком од општег ка појединачном, приметићемо да су у 
румунски језик били пренесени неологизми просветитељства, класицизма и 
немачког романтизма. Приближавање из супротног смера води до имитације / 
калкова, у моменту када систем матерњег језика пробија лингвистичке границе. 
Један исти калк може имати различите полазне тачке, у зависности од говорника и 
односа или језика из кога потиче калк. Утицаји страних  и матерњих језика могу ићи 
руку под руку, а лингвистичко изједначавање може бити, бар теоретски, толико 
резултат иновативне тежње, колико и оне конзервативне. 
 
У многим земљама промовисане су форме билингвалног и/или мултилингвалног 
образовања. То, обично, предпоставља да (1) део курикулума буде предаван на 
другом језику осим матерњег, (2) да наставни предмет буде предаван на другом 
језику осим матерњег и (3) да традиционална настава страних језика има и даље 
своју улогу, упркос њеном прилагођавању специфичној билингвалној ситуацији 
учења.  

                                                             
22 О томе видети: Magda, I., .................str. 
23 Исто...58-64. О томе видети: Magda, I., .................str. 
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 Ако се предпоставља да ученици на млађем школском узрасту треба да уче два 
страна језика, поставља се питање на који начин ће они то чинити ако се имају у виду 
недостаци које носи традиционална настава језика? Како се могу превазићи класични 
аргументи против билингвалног образовања, као што су (1) билингвално образовање 
није корисно јер се укршта са процесом учења; (2) билингвално образовање 
условљава недостатак знања из матерњег језика; (3) билингвално образовање 
успорава способности ученика за учење; (4) билингвално образовање је корисно за 
децу емиграната, али не и за аутохтону децу и (5) деца постају билингвална већ по 
завршетку школовања.24 
  
Теорије учења као и теорије учења језика веома су различите. Самим тим, може се 
рећи да је Хaл25 створио идеалан модел теорије учења и да је он још увек важећи. 
Карактеристике ове Хилове теорије су следеће: теорија треба (1) да има у виду 
сложеност човековог симболичког учења и решавање проблема на свестан начин, (2) 
да омогући флексибилност у понашању, (3) да појасни сазнајну флексибилност и 
њене универзалне аспекте, (4) да има у виду еволутивне процесе, (5) да води рачуна 
о утицају раног учења на касније образовање и (6) да укључи мотивацију и 
утврђивање. Хaлова идеална теорија интеракције у супротности је са једноставним 
теоријама учења страних језика инспирисаним традицијом Чомског. За ове 
лингвисте, учење страних језика чини се да представља само једноставну временску 
вежбу.26  
  
Теорије учења језика које се односе на билингвизам и образовање чини се да пре 
потичу из теорија интеракција него из једне форме временског приступа. Ове теорије 
се, у првом реду, усредсређују на начин којим се учење другог језика (учење Л2) 
разликује од учења матерњег језика или у другом реду, теорије се усредсређују на 
(не)повољност експлицитног учења, оријентисаног на граматику и форму, у односу на 
имплицитно учење, оријентисано на говор и значење. У трећем реду, теорије учења 

                                                             
24 Torgesen, J.K., Wagner, R.K., Rashotte, C.A. (1994.) Longitudinal Studies of Phonological  
Processing and Reading. Journal of Lerning Disabilities. 27, 5, 276 - 286.  
25 Gojkov, F., (1985), Kognitivni stil u didaktici – Kognitivni stil kao faktor strukturisanja didaktičkih 
instrukcija, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršcac, 102-103. 
26 Ben-Zeev, S. (1977). The influence of bilingualism on cognitive strategy and cognitive 
development. Child Development, 48, 1009-1018.  
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језика се усредсређују и на утицај билингвалне компетенције на сазнајне аспекте 
мозга. Није увек лако правити разлику између теорија о билингвизму и теорија учења 
другог језика. Ова чињеница не представља, свакако, неповољност: у већини 
случајева, теорије учења другог језика и оне које се односе на билингвизам треба 
посматрати као комплементарне а не супротне.27  
  
Задржавање на Хaловим запажањима у погледу идеалне теорије учења, констатује се 
да се теоријама учења може приступити ефикасније изучавањем разлика из оквира 
индивидуалног учења, него ли тражењем универзалних аспеката учења.  
 
С друге стране, А. Ј. Русаков сматра да је слабост ове теорије у томе што "не објашњава 
све варијанте пребацивања кода као што је, на пример, адаптирана  и неадаптирана 
употреба глагола или пак разлике које постоје у пребацивању кода именских речи и 
глагола.  С. Томасон закључује да мешани језик настаје пре као резултат необичне 
социјалне ситуације него лингвистичког процеса.28 
 
Постоји богата литература29 која се бави општим комплексом лингвистичких односа, 
у оквиру којега се испољавају језичка позајмица и калк, као симптоми лингвистичког 
развоја, преузимањем или трансформацијом форми и садржаја. В. Бец30 захтева и 
пружа једну образложену терминологију са теоријског али и практичног аспекта. 
Кроз класификацију консеквентно коришћених критеријума и кроз именовање 
конципираних категорија, подробно је истакао процесе преузимања страних 
лингвистичких добара као таквих или кроз аутохтони лингвистички материјал. Треба 
истаћи чињеницу да скоро сва каснија истраживања узимају у обзир критеријуме и 
терминологију овог лингвисте.  

  
Тх. Христеа31, румунски лингвиста, сачинио је најподробнију и најаргументованију 
класификацију лингвистичког калка. Он сматра лексички калк најзначајнијим, јер 
                                                             
27 Cummins, J. (1976). The influence of bilingualism on cognitive growth: A synthesis of  research 
findings and explanatory hypotheses. Working Papers on Bilingual&m, 9, 1--43.  
28 Видети: Thomason, S. Kaufman, T. (1988), Language Contact, Creolization, and Genetic 
Linguistics. University of California Press, Berkeley . 
29 Flege, J.E, нав. дело...41-49. 
30 Betz, W. , (1959) Lehnworter und Lehnprügungen im Vor und Freuhdeutsch.,  127-147. 
31 Hristea, Тh.,  (1975),  Calcul internaţional. у: SCL XXVI, 5, 1975,  499-505. 



 

 

19 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 

води до обогаћивања речника са новим појмовима и лексичким значењима. У 
зависности од онога што се подражава и новонасталих елемената у речнику првог 
језика, овај лингвиста разликује семантички калк (који може бити најмање 
бисемантички) и лексички калк (који може бити тотални или парцијални, у 
зависности од тога колико подражава структуру страног модела). Апелујући на 
стабилни карактер граматичке структуре и на дисоцијацију између фразеологије и 
синтаксе, Христеа утврђује границе граматичког калка и његових подгрупа, 
морфолошког калка (нпр. ру. a se ruga = сл. молити се) и синтактичког (нпр. ру. a locui 
= фр. habiter).  
  
Теоријским проблемима лингвистичког односа и његовим практичним последицама, 
прожимањима, бавили су се лингвисти из различитих култура. У том смислу, треба да 
поменемо допринос В. Вајнриха, чији радови представљају основу за даља 
истраживања у овом домену32. Универзалност његових радова произилази из 
чињенице да се он не ограничава на одређени језик,  већ налази примере, зависно 
од онога шта жели да докаже, у најразличитијим језицима. Вајнрихова истраживања 
имају посебан значај, будући да језичка позајмица и калк нису ништа друго до 
последица фонетских, граматичких и лексичких прожимања, које је овај лингвиста 
подробно истражио.  
 
Теоретска истраживања В. Вилдомека33 заснивају се на Вајнриховим резултатима, али 
за нас су занимљива јер и он користи примере из различитих језика. У свом обимном 
раду, Л. Дерој34 настоји да узме у разматрање што више језика, мећу којима и 
румунски. Аутор је свестан значаја језичких позајмица и полазећи од тога прелази на 
одређивање начина за диференцирање између елемената позајмице, граматичких 
категорија којима могу припадати и језичке форме из које могу проистећи, бавећи се 
и психолошким и материјалнимм проблемима феномена у разматрању, а закључује 
са испитивањем лингвистичког феномена у току његовог одвијања и његовим 
последицама: реакцијама против страног доприноса матерњем језику, предности 
изучавања језичких позајмица за једног лингвисту, проблему мешовитих и 
                                                             
32 Weinreich, V., (1964) Languages in Contact. The Hague, 1964. 
33 Vildomec, v., (1963) Multilingualism. Leyden,  
34 Tabouret-Keller, A., (1982), Entre bilinguisme et diglossie: du malaise des chroissanement 
universitaires au malaise social, Linguistique 18/1, 17-43. 
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интернационалних језика. Један од лингвиста који користи Бецову терминологију је и 
Е. Ехман35,  у тренутку утврђивања заједничких структурних карактеристика немачког 
и француског језика, које воде, са једне стране, до заједничке културе и, са друге 
стране, до стварања сличних израза с обе стране немачко-француске границе. Е. 
Пуслан36 истражује енглески и француски из лексичког, синтактичког и стилистичког 
угла. За нас је значајно да Пуслан приказује узрочну везу између културно-
психолошког аспекта и еластичности лексике тада када постоје неопходни услови.  
  
У румунској лингвистици, Тх. Капидан37 међу првима развија  теорију  о билингвизму 
као једном од главних узрочника продирања неологизама у језик. По мишљењу 
већине румунских лингвиста сметња у остваривању једног консензуса у дефинисању 
и типологизацији језичких калкова произилази толико из масивних зона језичких 
прожимања, колико и због непостојања једне коначне теорије о калку.  
 
Право на образовање је кључно људско право, јер је минималан ниво његовог 
остваривања, укључујући писменост, предуслов за уживање многих других 
економских, социјалних и културних права и грађанских и политички права.38 
Образовање повећава друштвену покретљивост, омогућава успон на друштвеној 
лествици и промовише суштину људских права – живљење са људским достојан- 
ством. На међународном плану право на образовање први пут постаје званично 
признато право усвајањем Универзалне декларације о људским правима, а касније 
га афирмишу бројни документи, од којих су најважнији: Конвенција UNESCO о борби 
против дискриминације у области просвете (1960), Међународни пакт о економским, 

                                                             
35 Betz W., (1959) Lehnworter und Lehnprügungen im Vor und Frühdeutsch. у: Dwg, 127-147. 
36 Видети о томе: Pousland, E., (1933) Etude semantique de l’Anglicisme dans le Parler Franco 
Americain de Salem (Nouvelle Angleterre). Paris.  
37 О томе видети старије али са аспекта билингвизма корисно дело: Capidan, Th., (1943), 
Limba şi cultura. Bucureşti. 
38  Coomans, Y. (2007). Content and Scope of the Right to Education as a Human Right and 
Obstacles to Its Realisation у: Human Rights in Education, Science and Culture, Legal Developments 
and Challenges. Paris: UNESCO Publishing, 183–231. 
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социјалним и културним правима (1966), Протокол бр. 1 уз Европску конвенцију о 
људским правима (1952).39 
 
Право припадника националних мањина на образовање на матерњем језику једно је 
од најзначајнијих права у каталогу мањинских права. Оно представља битан 
елеменат у афирмацији мањинског културног идентитета, јер је без образовања на 
матерњем језику немогуће обезбедити континуитет и стабилност културних 
образаца.40 Неувођење учења матерњег језика на дужи временски период резултира 
слабљењем свести о припадности мањини и стварању нејасне представе о 
властитим коренима, а оскудно образовање на матерњем језику доводи до културне 
стагнације, деформације и мањинског комплекса.41 Оно се одражава на развој 
културне интелигенције, уметности и стваралаштва мањине. 
 
Државна политика игра пресудну улогу у томе да ли ће се на ово право гледати као 
на културно богатство и разноликост или као на фактор раздора и неповерења.42 
Међународноправни поредак у области права припадника националних мањина на 
образовање на матерњем језику није довољно изграђен и не садржи јасна и опште 
обавезујућа правила. Међународни стандарди у области образовања мањина имају 
пре карактер смерница него правно обавезујућа решења које државе ако желе могу 
да прихвате ратификацијом (Повеља о регионалним или мањинским језицима, 1992, 
Оквирна конвенција за заштиту националних мањина, 1995)43. Не занемарујући 
њихов утицај на унутрашњу политику једне земље, садржај и обим мањинских права 
                                                             
39 Пајванчић, М. (1996). Слободе и права националних мањина, Компаративни преглед. 
Београд: Отисак из публикације Положај мањина у Савезној Републици Југославији (Научни 
скупови Српске академије науке и уметности, књ. LXXXIV, Одељење друштвених наука, књ. 
19. 
40 Вујић, А., (2009), Право припадника националних мањина на образовање у Војводини од 
1974. до 2004.  године, Педагошка стварност,  LV, 7–8, Нови Сад 
41 Картаг-Одри, А., Милинковић, Б., Симовић-Хибер, И. (1999). Мањинска права у области 
културе у: Културна права. Београд: Београдски центар за људска права, 185–222. 
42  Wilson, D. (2005). Education Rights у: Economic, Social and Cultural Rights: A Guide for 
Minorities and Indigenous Peoples, London: Minority Rights Group International, 5–7. 
43 Кривокапић, Б. (2000). Положај етничких мањина у образовању, упоредна анализа, Том 1 
и 2, Београд: Службени гласник; Институт за упоредно право, 42. 



 

 

22 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 
у области образовања на матерњем језику, првенствено зависе од 
заинтересованости држава да их спроводе.44  
 
На националном плану, право припадника националних мањина на образовање на 
матерњем језику уређује се: уставом, законом и другим прописима. Фокус 
истраживања у раду је на Војводини, као једној од национално најхетерогенијих 
регија у Европи, чији је данашњи састав резултат бројних историјских догађаја у 
последња три века и у којој припадници мађарске, словачке, румунске и русинске 
националне мањине, традиционално уживају висок степен остваривања права на 
образовање на матерњем језику на предшколском, основном, средњем, вишем и 
високошколском нивоу. Услови за стицање њиховог образовања су у погледу мреже 
школа, опремљености и кадрова бољи него у осталим деловима Србије, а 
могућности школовања националних мањина на матерњем језику су веће у 
срединама у којима је мањинско становништво сконцентрисано, а мање у 
срединама са малим бројем припадника мањина. Најбоље услове школовања на 
матерњем језику имају припадници мађарске националне мањине, док су 
могућности Словака, Румуна и Русина мање. 
 
Период од 1974. до 1990. године, генерално карактерише незаинтересованост 
међународне заједнице за решавање проблема припадника националних мањина, а 
у складу са тим, међународни документи о људским правима не придају посебну 
пажњу образовању припадника националних мањина на матерњем језику. Оно се 
експлицитно гарантује само чланом (5.1.ц) Конвенције UNESCO о борби против 
дискриминације у области просвете (1950) и одредбама које се односе подједнако 
на све грађане и тичу права појединаца, а не колективитета. Супротно томе, у 
Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији (СФРЈ), припадници 
народности се третирају равноправно са осталим народима, а предшколско, 
основно, средње, више и високо образовање на матерњем језику гарантује се 
уставима и законима, уз могућност извођења двојезичне наставе и неговање језика 
народности. Социјалистичка Аутономна Покрајина Војводина (САПВ) има самосталну 
нормативну функцију, а систем васпитања и образовања се уређује покрајинским 
законима. За разлику од међународног инсистирања на заштити индивидуалних 

                                                             
44 Исто...43. 
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права, у СФРЈ се апострофира заштита колективних права. Период социјализма 
бележи највеће опадање броја неписмених лица код свих посматраних националних 
у посматраном периоду, са напоменом да је удео неписмених жена у односу на удео 
неписмених мушкараца код свих посматраних националних мањина био 
перманентно већи, али да се из године у годину континуирано смањивао. Највећи 
број неписмених лица код све четири националне мањине био је у најстаријим 
старосним групама и код жена и код мушкараца.  
 
Од пописа 1971. до пописа 1981. године, код националних мањина долази до 
највећег опадања броја лица која немају завршену основну школу и највећег пораста 
броја лица са завршеном основном школом. У исто време, код мањина расте удео 
лица која завршавају средњу, вишу и високу школу. Упркос позитивним трендовима 
у школско-образовној структури, подаци о броју школа, одељења и ученика који су 
слушали наставу на језицима мањина указују да високо загарантовани стандарди у 
образовању на матерњем језику у овом периоду, нису битније утицали на негативне 
трендове у образовању мањина на матерњем језику. Наиме, број одељења у 
основним школама са наставом на језицима мањина и број ученика који ту наставу 
слушају, од школске 1974/75. До 1989/90. године перманентно опада, за разлику од 
Покрајине, где број основних школа, одељења и ученика од 1974/75. до школске 
1982/83. године опада, а од 1982/83. до 1989/90. године, број школа остаје исти, а 
број одељења и ученика расте. Подаци о тренду смањивања броја одељења са 
наставом на језицима четири посматране националне мањине и ученика који 
похађају ту наставу, с једне стране указују на перманентну депопулацију мањинског 
становништва.  
 
У периоду од 1990. до 2000. године на глобалном и регионалном плану, доноси се 
низ докумената о људским правима који садрже одредбе којима се, између осталог, 
припадницима националних мањина гарантује образовање на матерњем језику на 
предшколском, основном, средњем и вишем ниову и учење матерњег језика. Иако 
овакав тренд представља позитиван помак у односу на претходни период, поменуте 
су одредбе генерално нејасно и неодређено формулисане (Оквирна конвенција за 
заштиту националних мањина, Декларација УН о правима припадника националних 
или етничких, верских и језичких мањина), а неке имају само политичко-моралну 
снагу. За разлику од претходног периода, пасиван однос према мањинама уступа 
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место њиховој активној заштити. Поменутим се одредбама, као и у претходном 
периоду, првенствено штите индивидуална права. Супротно томе, због друштвених, 
политичких и економских чинилаца, у СР Југославији и Републици Србији 
деведесетих година прошлог века долази до смањивања и сужавања стечених права 
мањина. Укидањем аутономије Војводине, престају да важе покрајински закони, а 
образовање припадника националних мањина се погоршава и на легислативном и 
на практичном нивоу. Због изразите централизације власти, све надлежности у 
области образовања преносе се на републички ниво, Владу Републике Србије и 
Министарство просвете.  
 
Број основних школа са наставом на мађарском језику се смањује, док се број 
основних школа са наставом на словачком, румунском и русинском језику готово не 
мења. Број одељења са наставом на мађарском и словачком језику опада, а на 
румунском и русинском расте. Број ученика се из године у годину смањује код свих 
посматраних националних мањина. У погледу средњих школа са наставом на 
језицима мањина, број средњих школа са наставом на мађарском језику опада, а са 
наставом на словачком,  
 
Период 2000–2004. на међународном плану карактерише покретање глобалних 
иницијатива усмерених ка омогућавању приступа слободном, квалитетном и 
обавезном основном образовању што широј популацији у свету („образовање за 
све“), искорењивању неписмености и увођењу базичног образовања. Образовање 
припадника националних мањина посматра се у контексту описмењавања и 
образовања сиромашних и угрожених група, међу којима су и поједини припадници 
етничких мањина и сагледава из перспективе образовања заснованог на људским 
правима, као холистичког приступа.45 Документи Европске уније ниједном одредбом 
не гарантују поменуто право припадницима мањина. На националном нивоу, у 
Србији долази до демократских промена које утичу на успостављање нове мањинске 
политике. Образовање се окреће ка васпитању у духу демократије, људских права и 
прихватања европских стандарда и идентитета, уз задржавање националних и 
регионалних вредности. Право припадника националних мањина на образовање на 
                                                             
45 Марков, С. (2007). Промене у образовној структури становништва Војводине. Нови Сад: 
Зборник Матице српске за друштвене науке, број 122,  87–104. 
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матерњем језику се, као и у претходна два периода, гарантује уставом и законом, а 
од посебног значаја су законске одредбе које прописују да се достигнут ниво 
мањинских права не може смањивати и које отварају могућност враћања појединих 
надлежности Покрајини, између осталог, и у области образовања националних 
мањина на матерњем језику. Посебан допринос представља укључивање 
припадника националних мањина у креирању мањинске образовне политике и 
састављању делова наставних планова и програма.  
 
У погледу броја школа, одељења и ученика који похађају наставу на језицима 
мањина, у овом периоду, број основних школа и одељења са наставом на 
румунском и русинском језику се готово не мења, док број ученика код свих 
заједница опада. Исти је тренд забележен и на нивоу Покрајине.  
 
У вези са постављеним захтевима држави да поштује принципе прихватљивости и 
прилагодљивости, припадници мањина имају замерке и примедбе, у сва три 
посматрана периода. У доба социјализма мањине указују да је њихов етнички 
идентитет подређен креирању социјалистичке личности и систему који поштује 
права мањина у име идеје братства и јединства и радничке класе, занемарујући 
културни идентитет и интегритет самих мањинских заједница. Деведесетих година, 
мањине указују на проблем наметања српске културе и традиције и националних 
елемената већинског народа мањинским културама и традицијама; Ситуација се 
мења 2000. године, укључивањем националних савета националних мањина и 
мањинских аутора и стручњака у састављање планова и програма за наставу на 
језицима мањина и израду уџбеника, док уџбенике из матерњег језика и 
књижевности у потпуности пишу аутори из редова мањина.46 

 

                                                             
46 Спевак, З. (2008). Интеркултурално образовање – у потрази за (новим) идентитетом 
Војводине? у: Европске димензије промена образовног система у Србији, Зборник радова / 
књига 4. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за педагогију,      
43–61.  
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I ЈЕЗИК У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 

 

Језик је то што повезује људе, и у односу на савременике који живе доста близу 
сигурно не представља једино средство комуникације, али са људима који су 
удаљени, или који су напросто у комшилуку, или са онима који су умрли, језик 
постаје најважнији облик контакта.47 Посредством језика прима се културно наслеђе 
прошлости и помоћу језика се поново уобличује, прерађује, селекционише, 
одбацује, поново ствара заједно с другим људима. Језик се користи и за то да у 
великој мери пренесе културу на наследнике. Језик везује за друге и у историјској 
перспективи (вертикално) и у садашњости (хоризонтално) и уколико смо у времену 
или простору удаљенији од непосредног физичког контакта са својим непосредним 
физичким окружењем, утолико више зависимо искључиво од језика да се између 
нас и других одржи нека спона. 

 

1.1 ЈЕЗИК КАО СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

Сам језик је свет који посредује између јединке и њених спољњих окплности. Под 
спољњим околностима има се у виду и унутрашњи свет јединке који се може 
схватити као део спољњог света који се транспоновао у њу. Језик има функцију која 
далеко превазилази преношење вербалних порука. Владање језиком је предуслов за 
когнитивни и појмовни развој, а као консеквенца човековог конституисања 
реалности, она са своје стране конституише полазну тачку за људску  свакодневну 
праксу. 

                                                             
47 Свакако да не треба узети у обзир оно што је у историји човечанства откривено помоћу 
физичких предмета. 
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У језику се одражавају структуре власти, а да он истовремено доприноси 
репродуковању и устаљивању ових структура.1 Дакле, знање о језику је потребно, 
пре свега, да омогући одређене интервенције у процесу репродуковања постојеће 
структуре власти у оквиру појединих друштава. Људско биће мора да буде у стању 
да анализира и загосподари језиком, како он не би загосподарио њиме48. Човек 
треба да има право и као појединац, али и као члан друштва да се одреди и према 
самом себи и према свету који га окружује. Сваки појединац мора да дозволи самом 
себи да постане индивидуа, активни свесни субјект, а не нешто друго, манипулисани 
појединац, несвесни објект деловања других људи. Према томе, језик представља 
неопходни предуслов који, с једне стране, омогућује да људи постану свесни 
неподударности између сопствене дефиниције стварности (чији су део и они сами) и 
дефиниције других људи те исте стварности, а са друге стране, да као последица тога 
буде покушај да се направи компромис између ових различитих дефиниција.. 

 

1.2. УНИВЕРЗАЛНОСТ ЈЕЗИКА 
 

Ако се језици посматрају као оруђа којима се делује на свет, онда сви они имају исту 
вредност. Сваки језик којим група људи говори као својим матерњим језиком 
довољно је развијен да би могао послужити као средство наставе. Са лингвистичког 
гледишта немогуће је неки језик (нпр. српски или румунски) описати као бољи или 
развијенији од другог, јер су у том погледу сви језици једнаки. Према неким 
схватањима лингвисти још нису нашли језичку заједницу са матерњим језиком који 
би се могао описати као појмовно или логички примитиван, неадекватан или 
мањкав.49 Према Чарлсу Фергусону, сви језици су комплексни системи хијерархијски 
успостављених правила која се могу анализирати или описати пошто ниједан језик 
није несистематичан или ирационалан, нити би се за структуру било ког језика могло 

                                                             
48 Бугарски, Р.,  (1975) Лингвистика о човеку, Београд, 11-26. 
49 Labov, W., (1972), Linguistics and the IQ contraversy, LSA, Linguistic Society os american Buletin, 
бр 52, 17-18;  
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рећи да представља ранију или каснију фазу у еволуцији људског језика50. Далеке 
1921. године  Едвард Сапир дао је једну сликовиту дефиницију језика:51 

У језику највише импресионира чињеница његове унверзалности. Човек може да 
дискутује о томе да ли неко племе изводи активности које заслужују да их 
називамо религијом или уметношћу, али не познајемо ниједан народ који не 
поседује потпуно развијени језик. И најнеразвијенији Бушман јужне Африке говори 
у облику богатог система симбола који се по његовој суштини савршено добро 
може упоредити са говором културног Француза. 

Свакако да треба признати како између језика постоје разлике у погледу степена 
развијености стандардног писаног облика или у развијености терминологије која 
одговара за неко постиндустријско друштво. Међутим, то је ствар технике која се уз 
стручност и научну компетенцију лако решава, тако да би поједини радови о 
примитивним језицима  стварали велике заблуде. 

Поред чињенице да сви језици имају многе заједничке црте, они би у принципу сви 
морали да буду у стању да подједнако функционишу као инструмент сазнања и 
комуникације. Међутим, познато је да се сви језици не користе подједнако као 
средство комуникације. У принципу би румунски језик морао да буде исто тако 
добар као енглески када је реч о школовању румунске деце у Енглеској, али без 
обзира на то ова деца наставу академских предмета имају на енглеском, а као 
предмет матерњи језик уче румунски. То није зато што он не би био исто тако добар 
језички инструмент као претходни. Српски језик је у сваком погледу исто тако добар 
инструмент за изражавање научне мисли као енглески, али и поред тога многи 
научници у свом раду морају да читају и да пишу знатно више на енглеском језику 
него на српско, поготово ако се ради о медицинским, педагошким или техничким 
наукама.  

Према томе, чињеница да је у принципу сваки језик подједнако добар не испољава 
се у пракси његовом применом, јер се о томе одлучује на глобалном плану. Због 
                                                             
50 Ferguson, Ch., (1977), Linguistic Theory, у Bilingual Education: Curent Perspectives, вол. 2, 
Linguistic, 43-52.  
51 У књизи Bilingvizam Da ili Ne, Тоне Скутнаб на страни 12. цитира нама недоступан рад 
Едварда Сапира под називом  Language. An Introduction to the Study of Speech, Harcourt, Brace 
&World, Inc, New York.  1921. 
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врло доминантног утицаја неколико великих светских језика постоји разлог да човек 
себи поново постави вечито питање о којем се много расправљало: Чије мисли 
уствари човек мисли када је принуђен да говори на неком одређеном језику? 

1.3. ЈЕЗИК КАО ПОГЛЕД НА СВЕТ 
 

Много се писало о питању језичке релативности, о томе у којој мери свачији 
матерњи језик одређује поглед на свет. То је подстакло неке антрополошки 
оријентисане лингвисте да се поново осврну на то питање. Хипотеза о језичкој 
релативности добила је име по Бенџамину Ли Ворфу чији је изворни облик 
формулисао сам аутор: 

„Облике нечијих мисли контролишу неумољиви закони или обрасци којих он није 
свестан. Ти обрасци представљају несвесну сложену систематизацију сопственог 
језика... И само његово мишљење се одвија на неком језику... И сваки језик 
представља обиман систем образаца, који се разликује од других, у коме су према 
култури сређени облик и категорије којима јединка не само да комуницира већ и 
анализира природу, региструје или запоставља типове односа и феномена, који 
каналише њено резоновање и изграђује здање њене свести".52 

Свет око нас се састоји од милиона детаља и кад га гледамо, ми „видимо" само неке 
од њих, оне који нам нешто значе. А наш језик, његова структура и речник, као и оно 
што смо о њему научили, учествују у избору детаља које „видимо". Ми можемо да 
кажемо да сваки од нас буквално „види" различите ствари гледајући исти призор.  

 

1.4. РАЗЛИЧИТИ АСПЕКТИ ИЗУЧАВАЊА ДВОЈЕЗИЧНОСТИ  
 

Изучавање двојезичности део је подручја примењене лингвистике, супротно општој 
лингвистици која отприлике одговара фонетици или делу експерименталне 

                                                             
52  Whorf, B. L., (1956), Language, Thought and Reality: Selected  Writings  of Benjamin Lee Whorf, 
издање: J.B. Caroll, New York and Cambridge, Mass, 252. О томе детаљније видети: Kangas, T., 
S., (1991), Bilingvizam Da ili Ne, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,  17.  
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психолингвистике, јер је традиционална фонетика била укључена у општу 
лингвистику, а психолингвистика у примењену. 

Истраживања у области двојезичнoсти су по свом карактeру интердисциплинарна. 
Немогуће је двојезичност схватити као феномен, а да се не премосте традиционалне 
границе између појединих дисциплина. Питања која треба поставити у било којој 
студији o билингвизму често су врло комплексна, а резултати су често били 
контрадикторни. И то указује на чињеницу да нису у питању проблеми који се могу 
решавати унутар једне дисциплине, већ да је потребна сарадња међу 
дисциплинама. И данас су у појединим земљама присутни примери потпуне 
конфузије у спровођењу основне дистинкције и релативног несналажења да се 
схвате проблеми двојезичности, што доводи то тога да се овакво стање ствари често 
може објаснити уским психолошким или лингвистичким приступом овим 
проблемима.53 Свакако да се и у оквиру целокупне проблематике двојезичности 
могу изучавати одређени проблеми бар једне дисциплине. Прибегавањем 
дисциплини лингвистике, може се изучавати интерференција, тј. начин како један 
језик утиче на други, али се специфични проблем не може сместити у одговарајући 
контекст без познавања контакта између дисциплина. При изучавању 
интерференције поставља се питање зашто се она јавља, у којим околностима на та 
питања лингвистика не може да да одговор. Што се тиче образовања чији је циљ 
двојезичност, може се без претеривања рећи да је образовање изузетно значајно 
питање, јер је развој деце сувише сложен. Изучавајући двојезичност различити 
истраживачи стављали су тежиште на различите аспекте: 

 Какав утицај има друштвени систем и на језичку употребу билингвала?  
 Какав је утицај  монолингвала на билингвала у међусобном контакту?  
 На који начин деца и одрасли уче два језика?  
 Постоје ли у томе разлике измеду деце и одраслих?  
 Постоје ли разлике у усвајању првог и усвајању другог језика?  
 Како изгледа посреднички лингвистички систем у процесу развоја од 

монолингвалности преко различитих стадијума „интерјезика"  према 
билингвизму?  

                                                             
53 Kangas, T., S., (1991), Bilingvizam Da ili Ne, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 
221.  
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 На шта указују резултати контрастивне анализе, анализа грешака и изучавање 
интерјезика на стратегије усвајања другог језика? (лингвисти, психолози, 
педагози);  

 Како се понашају двојезичне особе?  
 Да ли двојезичност у било ком виду утиче на интелектуални, језички и 

социјални развој детета, и то под којим условима? (психолози, социјални 
психолози, социолози, педагози, психијатри);  

 Како се понашају двојезичне особе у различитим типовима друштва?  
 Како функционишу двојезична друштва?  
 Какав социјални, правни, економски и политички статус имају билингвали или 

билингвизам? (социолози, антрополози, етнографи, правници, политиколози, 
економисти, историчари);  

 Како се мери билингвизам на индивидуалном и друштвеном нивоу? 
(психолози, педагози, лингвисти, демографи).54 

 

1.4.1. ДВА РАЗЛИЧИТА ЈЕЗИКА 
 

Мада се већина дефиниција билингвизма (двојезичности) експлицитно односи на 
два различита језика, а не на две различите варијанте истог језика, мало је 
дефиниција које јасно казују шта се подразумева под два језика. Стога се 
применљивост ових дефиниција често може проширити до бесконачности, јер се 
резултати истраживања који се на њима заснивају могу се погрешно интерпретирати 
и злоупотребити, што зависи од врсте удаљености између два језика која је потребна 
пре него што ће се они дефинисати као посебни. Зато је важно моћи разликовати  

                                                             
54 Велико интересовање за билингвизам показали су многи домаћи аутори, између осталог 
и: Микеш, М., (1961), Проблематика раног билингвизма, Педагошка стварност бр. 2, Нови 
Сад,  95-104. О томе видети: Клеменовић, Ј., (2000), Развијање комуникације у двојезичној 
средини, Педагогија, Београд, бр.3-4, стр. 299-302;  Клеменовић, Ј., (1999),  Коауторство са 
Каменов, Е., Микеш, М., (1996),  Развијање двојезичне комуникације предшколске деце у 
вишекултурној средини, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду - 24 свеска, Нови 
Сад, 233-239.  
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оно што се сматра да представља различите језике од онога штп се сматра 
различитим варијантама истог језика (регионалне варијанте, дијалекти, социјалне 
варијанте, разлике везане за пол или узроковане полом, ситуационе или стилистичке 
варијанте). Најчешћи критеријуми који се могу узети у обзир при покушају да се 
дефинише  да ли се ради о два посебна језика или не, јесу лингвистичка структура 
оба језика, њихова међусобна  разумљивост и  њихова  социјална функција. 

 

1.4.2. УЗАЈАМНО РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
 

Пажња интересовања структуралног критеријума усмерена је на лингвистичко 
сродство међу језицима. Ако два језика нису сродна, онда они заиста морају да буду 
различити језици. Међутим, ако су они сродни, тако да се може тврдити да имају 
известан број заједничких обележја која су довољна да укажу како потичу од 
заједничког језика - претка (на пример, румунски из романског), у том случају 
структурални критеријум не помаже да се начини дистинкција између два језика, јер 
се не може установити квантитативни критеријум који би одредио која је мера 
структуралне сличности или разлике потребна, да би се могло говорити о истом или 
о два различита језика.55 Што је прајезик временски ближи, утолико је теже одлучити 
да ли да се говори о два посебна језика или само о два различита дијалекта истог 
језика.  

Могло би се рећи да узајамна разумљивост представља поуздан критеријум jeр то 
што говорник неког језика разуме јесте дијалекат његовог језика, а то што не разуме 
јесте посебни језик.56 Међутим, овај критеријум је далеко од тога да буде 
недвосмислен. Ако неки говорник језика разуме суседни дијалект, а говорник  
суседног дијалекта разуме његов следећи дијалекат, а трећи говорник свог дијалекта 
опет разуме суседни, итд., поставља се питање где је граница између језика и 
дијалекта. Другачије речено, да ли се мора инсистирати на томе да разумевање 

                                                             
55 Teleman, U., (1977), Samsprá pá gragrannsprák, у ELERT ELIASSON, FRIES & URELAND, 234-243.  
56 Haugen, E., (1968), The Scandinavian Languages as Cultural Artifacts, у: FISHMAN и други, 267-
284.  
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говора мора бити узајамно или треба да се остави по страни питање узајамности у 
пракси и да се теоријски акценат стави  само на  питање међусобног разумевања.57 

Такође, може се поставити и питање у којој мери саговорници треба да се разумеју, 
да ли се морају остварити потпуне комуникације пре него што се може говорити о 
варијантама истог језика, или је делимична комуникација довољна.58  Стога, 
разумевање никада није потпуно чак ни унутар истог језика, јер се због различитих 
конотација семантички доживљај онога што је речено разликује код сваког 
појединца59.  

Након изреченог, поставља се неизбежно питање како се може одредити колико  је 
речено у тексту а колико се од појединца очекује да изведе из онога што је у њему 
речено?  

o Да ли говорник треба да  буде посредник помоћу кога се језици који се 
тестирају потврђују монолингвалност?  

o Да ли основни критеријум треба да буде разумевање говорног језика, или 
треба да се узме  у обзир питање како се разуме писани вид језика?  

o Да ли као критеријум треба да послужи језик како га говори изворни 
говорник, или треба да прихватимо и језик како га изговарају неизворни 
корисници?  

o  
Многи су имали прилике да се увере у то да се страни језик најлакше разуме онда 
када га говори неко од сународника, мада то не мора увек да буде тако. Напротив, то 
може да доводи до тога да теже разумемо језик него да га говори изворни говорник. 
Ако, на пример, Србин разуме македонску песму коју чита други Србин, а не разуме 
је кад је чита Македонац, да ли то значи да је македонски језик у првом случају исти 
језик као српски, а у другом случају представља страни језик? 

                                                             
57 Dahlsted, K., H., (1975), The dilemmas  of diactology, у: BENEDIKSSTON, 158-184. 
58 Muhvić Z. , (1960),  Seminar u Aberystwythu – doprinos boljem poznavanju problema 
dvojezičnosti, Pedagoška stvarnost br. 10, Novi Sad, 724-733. 
59  Hansegard, N., E., (1972), Todsprdkighet eller halosprdákighet? Aldus seriea 253, Stockholm, 35-
40. Овим путем захваљујем се своме куму и пријатељу, Вирђилу Керчобану из Јенчепинга 
(Шведска),  за преводе текстова са шведског језика. 
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Према томе, јасно је да критеријум разумљивости доводи до низа недоследности. 
Разне регионалне варијанте истог језика могу се на основу критеријума 
разумљивости сврстати као посебни језици ако њихови говорници не разумеју једни 
друге, а да се два посебна језика, нпр. румунски и италијански сврстају као дијалекти 
истог језика (ако њихови говорници разумеју једни друге). То што за неког говорника 
представља дијалекте истог језика, неки други говорник може да схвати као два 
посебна језика.60 Изгледа да и толеранција у односу на одступања од своје употребе 
језика или од своје језичке варијанте код појединаца показује знатне разлике.61 

Двојезичност се често повезивала са више негативних појава. Она је често 
представљала слабу, потчињену језичку мањину која је била принуђена да буде 
двојезична, ону без друштвене моћи, а то може да се односи и на бројчано 
доминантне али социјално и политички потчињене делове популације. Када две 
групе које говоре различитим језицима или различитим варијантама истог језика 
дођу у међусобни контакт, често једна група мора да научи језик оне друге, ако те 
две треба да комуницирају. У случају комуникације између појединаца, ово правило 
се може пренебрегнути, поготово онда кад постоји равнотежа моћи. Али то често не 
важи на нивоу групе, посебно не онда када се језици између себе у великој мери 
разликују. 

1.5. НЕОБИХЕЈВИОРИСТИЧКЕ  ТЕОРИЈЕ  О  ДВОЈЕЗИЧНОСТИ 
 

Необихејвиористички оријентисани психолози баве се проучавањем језичког 
понашања. Пошто је језик једним делом приступачан спољашњем посматрању а 
податке је релативно лако квантификовати и подвргнути статистичкој анализи, то ово 
интересовање добрим делом има и методолошке разлоге.62 

Двојезично језичко понашање, као посебан вид језичког понашања, веома је 
раширено у данашњем свету, привлачи пажњу психолога већ више од седамдесет 
година. Међутим до појаве психолингвистике, нове психолошке дисциплине која у 

                                                             
60 Radu, F., (1983), Rumunski jezik prema romanskim, slovenskim i balkanskim jezicima, Pedagoška 
stvarnost br. 1, Novi Sad, 9-19. 
61 Teleman, U., нав. дело...268-280. 
62 Генц Л.,  (1974), Прилог необихејвиористичких теорија значења теорији двојезочности, 
Педагошка стварност бр. 8, Нови Сад, 425-429. 
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себи успешно обједињује психолошки и лингвистички прилаз проучавању језичког 
понашања, о овом феномену се није много знало.63  Психолози су се првенствено 
бавили утицајем двојезичности на манифестације разних особина личности 
(првенствено интелигенције) и упоређивањем резултата билингвалних испитаника. 
Таквих радова има веома много.64 Резултати су веома контрадикторни, с једне 
стране због недостатака у контроли експерименталних варијабли који су и на први 
поглед уочљиви (нпр. двојезични испитаници се узимају из редова имиграната који 
су претежно веома слабог социјалног статуса, па се у ствари не мери утицај 
двојезичности већ се мере утицаји нестимулативне и сиромашне околине на 
резултат у тесту интелигенције), а са друге стране због тога што се двојезичност 
третира као јединствена појава и не води се рачуна о контроли различтих аспеката 
двојезичности, као што су нпр. степен владања језицима или врста двојезичности.65 
 
Без обзира на бројност оваквих истраживања и нагомиланост емпиријских 
чињеница, дуго није било теорије која би у себи на прикладан начин објединила и 
објаснила суштинске проблеме двојезичности. Неки истраживачи су на феномен 
двојезичности покушали применити теорије развоја говора, доста бројне у 
психологији, сматрајући да је двојезичност само посебан вид језичког понашања. 
Међутим, постало  је јасно да то није могуће. Фазе учења матерњег и другог језика 
се не поклапају, а суштинска разлика између монолингвизма и билингвизма указује 
се онда ако се ситуација у којој се налази двојезична особа анализира у светлу 
сазнања која постоје о појави интерференције. Двојезична особа мора научити два 
вербална одговора на исти стимулус, и налази се у ситуацији која је идентична са 
ситуацијом у експерименталним студијама негативног трансфера.  
Двојезична особа је у истој ситуацији када се нпр. симболи „прозор" и „облак" 
асоцирају са одговарајућим спољашњим импулсима. Психолози су последице 
овакве врсте интерференције проучавали најчешће испитујући реакционо време 

                                                             
63 Поред психолингвистике присутна је још једна интердисциплинарна наука, 
социолингвистика, па се може очекивати да ће се сазнања о језику у следећим годинама још 
брже богатити. 
64 Darcy, N.T.  (1963):  Bilingualism and the  measurement of intelligence. Review of a decade of 
research. J. genet. Psychol., 103, 59-270.  
65 Исто...271-282. 
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двојезичних, а сматрали су да би ту могао лежати узрок евентуалним разликама у 
мишљењу и емоционалном понашању монолингвалних и билингвалних особа. 

Објављени су радови и о томе како избећи последице интерференције. Познато је да 
ће се интерференција смањити ако се повећава значај два задатка која се уче. 
Примењујући то на двојезичност значи да предност треба дати директној методи 
учења, где се матерњи језик не користи као медијум за превођење тако да у том 
случају нема мешања два језичка система. Истраживања посвећена ретроактивној 
инхибицији потврђују да се интерференција смањује и онда ако се повећава степен 
научености задатака.  

Да је интерференција један од основних проблема везаних за двојезичност 
наглашавали су и лингвисти и психолози. Тако је Вајнрајх, један од водећих 
познавалаца ове проблематике међу лингвистима, док се још осећао потпуни 
недостатак психолошке теорије, наглашавао да би једна таква теорија морала 
објаснити успешну употребу два језичка система и појаву интерференције. 

На такву теорију није морало дуго чекати. Њу су дали Ервин и Осгуд и она је добила 
и многе експерименталне потврде.66 Ова теорија се успешно уклапа у савремена 
теоријска схватања необихејвиориста о значењу која су веома раширена у модерној 
психолингвистици. Значење неке речи дефинисано је операционално реакцијама 
које се јављају на ту реч када се она даје као стимулус. Те реакције могу би-ти 
асоциране речи или пак фракционалне емоционалне реакције као што тврди Осгуд.67 
Без обзира на ова неслагања, битно је да ти репрезентантни медијациони процеси 
као еквиваленти за појам значења леже у основи стицања значења, смисла речи. 
Смисао се стиче учењем, и то условљавањем, , тако да ова схватања веома добро 
објашњавају и суштинску разлику између две врсте или типа двојезичности о којима 
говоре Ервин и Осгуд. 

Наиме, они у својој теорији разликују сложену (compound) или комбиновану и 
координирану (coordinate) двојезичност. Ако се пође од тога (као већином у 
                                                             
66  Osgood, Ch.  E.  (1962):  Studies  in the generality of affective meaning systems, Americ. 
Psychologist, 17, 10-28. 
67 Fulgosi, A., Bačun, Đ., Žaja, B. (1971): Promjene u auditivnpj percepciji riječi i semantička 
аsоcijacija. Jedan eksperiment sa područja psiholingvistike. Rev. za psihol., Vol. II, br. 1—2,  10—
16. 
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традиционалној методи подучавања страних језика у школама) да се иста ствар или 
појава истовремено означава са два симбола (речју А у једном језику и речју Б у 
другом језику), настаће сложена двојезичност.  Једноставније речено, у основи 
значења за исту реч у два језика леже исти процеси, те се њихово значење поклапа. 
Овакав комбиновани или сложени језички систем настаје онда када се два задатка 
која се уче довољно не одвајају као што је чест случај у школи, где се један језик 
користи као медијум за превођење или када се један језик не везује већином само 
за иста лица и ситуације. Тада долази до мешања језичких система, па се један језик 
уграђује у други. 

Насупрот напред реченом,  код координиране двојезичности су језички знаци и 
одговори у језику А повезани са једним одређеним репрезентативним 
медијационим процесом, а знаци и одговори језика Б саопштено другачијим 
репрезентативним медијационим процесом. То је значење еквивалентних речи у два 
језика донекле различито. Овакви језички системи настају када постоји раздвајање у 
учењу два језика, када се један језик говори у кући а други у школи, или један од 
родитеља са дететом говори увек на једном, а други увек само на другом језику. 

Као и многе друге необихејвиористичке теорије и ова садржи у себи карактеристике 
необихејвиоризма и функционалног типа теорије. Репрезентативни медијациони 
процеси, као основни појам којим се ова теорија служи, су хипотетичке конструкције. 
Тај појам јесте операционално дефинисан али нека значења нису дефинисана у 
смислу операционалног и физиолошког карактера. Осим тога, ово је типична 
функционална теорија, ограничена на уско подручје, а хипотезе које се из ње 
дедукују могу се релативно лако подврћи експерименталној провери.68 

Једна од основних консеквенци која произлази из теорије Ервина и Осгуда односи се 
на интерференцију језичких система. Ако се узме у обзир да су језички системи код 
координиране двојезичности више одвојени и ако се следи логика теорије 
интерференције, долази се до претпоставке да интерференција код ове врсте 

                                                             
68 Göncz, L. (1975): Jedna provera teorije dvojezičnosti o koordiniranim i složenim jezičkim 
sistemima kod dvojezičnih osoba, 192 – 197. У: Zbornik radova sa V. Kongresa psiholologa 
Jugoslavije, Skopje. О томе видети од истог аутора: Genc [Göncz], L. - Otoranov, B. (2001): Jedna 
provera efekata subtraktivne dvojezične situacije na obrazovnu efikasnost učenika. Pedagoška 
stvarnost, 7 – 8, 571 - 583. 
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двојезичности треба да буде мања.69 Међутим, аутори су одбацили претпоставку да 
би процес превођења са једног језика  на  други  код  сложених  двојезичних  
система  требало да тече брже. 

Осгуд је израдио и данас актуелну технику за мерење тзв. конотативног значења  
синтагме семантички диференцијал. Инструмент је састављен од низа континуума 
који су омеђени једним придевом и његовим опозитом (нпр. добро-лоше), а сваки 
континуум има седам подеока. С обзиром на то како се реч-драж локализује на тим 
скалама, закључује се о томе какво је конотативно значење речи за тог испитаника. 
Примењујући ову технику, аутори Ламберт, Хавелка, Кросби, проверили су 
претпоставку да је конотативно значење речи у два језика за двојезичну особу, ако је 
развила координирану двојезичност различита, а за сложену двојезичност иста. 
Претпоставка је добила своју експерименталну потврду и потврђена је у пракси. 

Да је оправдано говорити о два суштински различита типа двојезичности доказано је 
делимично и у проучавају феномена који се темељи на закону екстинкције (гашења) 
условљених одговора ако се дају без поткрепљења. Ако је значење условни одговор, 
онда би ова законитост требало да вреди и за вербално понашање. То значи, ако реч 
понављамо без поткрепљивања, она мора да изгуби смисао, тј. доћи ће до 
слабљења медијационих  процеса.70   Јакубович и Ламберт су пошли од претпоставке 
да би код координиране двојезичности требало да дође до блеђења значења само у 
оној речи која се понавља док би значење еквивалентне речи у другом језику (која у 
основи има друге процесе) требало да остане  нетакнуто. 71  Код  сложене  
двојезичности  требало  би  да  дође  до промена у значењу за исту реч у оба језика. 
Поменути испитивачи нашли су такође да је након понављања стварно дошло до 
неутралније локализације исте речи оба језика на скалама семантичког 
диференцијала, што би у оперативнoм значењу довело до гашења значења. 
Међутим,  код координиране двојезичности неочекивано се појавило појачање 
значења у другом језику. 

                                                             
69 Lambert, W. E., Havelka, J., Crosby, C. (1958): The influence of language acquisition   contexts   
on   bilingualism,   J.   abnorm.   soc.   Psychol.,   56, 239-244. 
70 Fulgosi, A., Bačun, Đ., Žaja, B....нав. дело, 13-16. 
71 Jakobovits, L., (1968), Dimensionality of Compound-Coordinate Bilingualism. Language Learning, 
Special issue br. 3, 29-49. 
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Ервин-Осгудова теорија је вредним прилозима обогатила сазнања о феномену 
двојезичности. Даља експериментална проверавања хипотеза које произилазе из 
ове теорије била би зато веома пожељна. Такође би требало усмерити пажњу на 
израду нових техника којима би се могло са релативном лакоћом утврдити који тип 
двојезичности је неко развио. Тек полазећи од операционалних дефиниција 
различитих аспеката овог сложеног феномена може се са већим успехом него што се 
то до сада чинило испитивати односе двојезичности и различитих особина личности. 

 

1.6. ДЕФИНИЦИЈЕ БИЛИНГВИЗМА 
 

 
Може се стећи утисак да је билингвизам хомоген, добро дефинисан циљ, који тешко 
може да ствара конфузију било које врсте, ако га, на пример, налазимо у 
документима којима се одређују циљеви образовања појединих етничких структура. 
Међутим, то није једноставно јер постоји скоро онолико дефиниција билингвизма 
колико има научника који га изучавају. Сваки истраживач користи ону врсту 
дефиниције која најбоље одговара циљу интересовања и циљевима истраживања. У 
том смислу све су дефиниције подложне арбитражи. 

То је допринело појмовној конфузији у изучавању билингвизма. Истраживачи овог 
проблема повремено очевидно нису били свесни тога које се дефиниције управо 
држе а понекад се нису ни потрудили да експлицитно формулишу своје 
дефиниције.72 И други истраживачи изводили су нeприхватљиве генерализације у 
односу на сасвим друге врсте двојезичних појединаца или група. Неке од негативних 
последица које су се некада приписивале билингвизму могу да се објасне управо као 
резултат таквих неспоразума. Ова терминолошка збрка се јасно види у неким 
скандинавским дискусијама о „билингвизму" или „семилингвизму" (полујезичности) 
код језичких мањина, посебно код имиграната. Билингвизам се може разматрати 
као карактеристика једне јединке, или као друштвени феномен. Но, већина 
дефиниција се односи на појединце.  

                                                             
72 Skutnab, K.,T., ( 1972) нав. дело ...86. 
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Психолози показују више интересовања за двојезичне особе, описујући децу која су 
од самог почетка билингвална, те као полазну основу узимају порекло. Често пута то 
чине и лингвисти, само што се њихове дефиниције чешће заснивају на компетенцији 
двојезичне особе, на начину како је савладала своја два језика. Социологе чешће 
интересује шта се ради са језицима, за шта се користе или за шта се могу користити. 
Они билингвизам дефинишу са гледишта функције коју језици врше код двојезичне 
особе или за саму особу или за двојезичну заједницу. Међутим, социологе и 
социјалне психологе као и демографе интересује начин на који говорник и људи 
међу којима живи реагују на други језик. Они тада билингвизам дефинишу са 
становишта ставова. Према неким дефиницијама учињен је покушај да се комбинују 
два аспекта, и то је често пута у питању компетенција и функција. У принципу, све 
дефиниције могу се проширити да обухвате и вишејезичност те према томе, избор 
дефиниције у потпуности зависи од намене. Важно је нагласити да не постоји једна 
општеприхваћена дефиниција билингвизма која је применљива на све случајеве. 

Имајући у виду мноштво дефиниција, у даљем току излагања биће разматране само 
неке типичне, што не искључује могућност да се нагласе и друге дефиниције, 
класификоване на други начин.73 

 

1.6.1. ДЕФИНИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ЗАСНИВАЈУ НА КОМПЕТЕНЦИЈИ 
 

Дефиниције које се заснивају на компетенцији су много бројне и разноврсне. У 
принципу, требало би да буде могуће поређати их по тачкама једног низа који се 
распростире од тренутка првог контакта јединке са неком речи на страном језику до 
стања потпуне двојезичности, уколико оно постоји. 

Класичну дефиницију двојезичности дао је Максимилијан Браун74, а Еинар Хауген 
дао је језгровиту дефиницију која личи на оне већ поменуте, тј. о компетенцији не 
само на једном језику.  

                                                             
73 Takač, M., (1974), Tvàspràkhiget hos invandrareveler – del. Emotionella och sociala effekter. 
Pedagogiska angreppssãtt. Report from Invanrarprojektet, Skolpsyhokologbyràn, Göteborg skol 
förvaltning, 35-72.  
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Дефиниције које искључују интерференцију такође спадају у ову категорију, нпр. 
Естрајхерова: „потпуна савладаност два различита језика без интерференције 
између два физичка процеса.75 Да би направио разлику између ове потпуне 
билингвалне способности, која на функционалном нивоу претпоставља коришћење 
оба језика без диглосије, тако да је говорник у стању да користи оба у свим 
функцијама у којима могу да се користе, Халидеј и други предлажу термин 
амбилингвалан за комплетне билингвале.  

Удаљавајући се од ових врло ригорозних дефиниција са високим захтевима на 
једном крају низа и приближавајући сe средини, може се као пример узети често 
пута цитирана тврдња да билингвизам почиње у оном тренутку када говорник на 
другом језику може да изговори мисли које имају  своје значење. Неки научници 
инсистирају на минимум познавања  и савладавања граматичке структуре другог 
језика. Други теже да прошире дефиницију и да укључе чак и почетни ниво 
двојезичности, на коме неко само разуме страни језик а да није способан да говори 
на њему. 76  Други су опет спремни да прихвате још мање знања. Џон Макнамара 
наводи четири области језичких умења (разумевање, говорење, читање и писање), 
па затим сваку од ових области дели на четири нивоа (фонеме/графеме, лексика, 
синтакса и семантика). Према његовом мишљењу, неко лице је билингвално ако у 
другом језику поседује бар једну од наведених језичких умења, чак и у минималном 
степеnу. То би дозволило да за неког Румуна кажемо да је билингвалан ако, на 
пример, познаје ћирилична или грчка слова, без могућности да чита или разуме речи 
које су од њих састављене. 

Такође, научници су почели да говоре о билинвизму чак и онда када се разматрало 
владање различитим вaријантама истог језика77. У принципу су истраживачки 
проблеми исти јер је билингвална пракса погодна за исту врсту описа као језичке 

                                                                                                                                                                                         
74 Haugen, E., (1970),  On the meaning of bilingual competence, објављено у: JAKOBSON- 
KAWAMOTO, 221-229. 
75 Osterrieth, P.,(1974), The Four Belgian Research Proiects: Introduction, Council of Europe 
Information Bulletin, 1., 32-54.                       
76  Diebold, R., A., Jr., (1964), Incipient Bilingualism, у: Hymes, 495-508.              
77 Међу првима који је користио синтагму Социјални билингвизам био је Џон Гумперз. О 
томе видети у: Gumperz, J., J., (1969), How can We Describe and Measure the Behavior of 
Bilingual Groups. KELLY, 241-248. 
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варијације уопште. Са те тачке гледишта свако се може сматрати билингвалним, јер 
се језичке варијације јављају у свим социјално стратификованим друштвима а сва 
позната друштва су социјално стратификована.78  Свакако да нису дате све 
могућности и варијанте читавог низа могућих дефиниција које се заснивају на 
језичкој компетенцији. 

Реална је претпоставка да се на основу компетенција тешко може дати применљива 
дефиниција. Дефиниције двојезичности су потребне да би се описали и упоредили 
двојезични субјекти или различите ситуације у којима се двојезична лица могу 
налазити. Најчешће би научници волели да имају могућност да искажу степен 
двојезичности операционалним (мерним) средствима и да их описују и мере 
довољно поуздано. Компетенција треба да буде мерљива, јер су дефиниције често 
потребне да би се  недвосмислено проценили резултати наставе или да се издвоје 
појединци за које се може утврдити да су у довољној мери билингвални за одређене 
послове (наставник језика, преводилац,  тумач, студент који студира код куће или у 
иностранству), од оних који не удовољавају тим захтевима.79 Из тога следи да би 
примењива дефиниција са мерним карактеристикама морала јасно да разграничи 
разне групе билингвала. 

Дефиниције на основу компетенције имају тенденцију или да буду сувише уске, тако 
да се било ко тешко уклапа у критеријуме, или сувише широке, тако да практично 
свако постаје билингвалан.  

Оне дефиниције које се налазе негде измеду екстрема, суочавају се са великим 
тешкоћама кад треба довољно поуздано одређивати степен компетенције на свим 

                                                             
78 Ferguson, Ch., (1977), Linguistic Theory, у: Bilingual Education: Current Perspectives, Tom 2., 
Linguistics, 44-50. О томе видети: Генц Л., (1976), Степен двојезичности и учесталост 
употребе различитих врста речи у матерњем и нематерњем језику, Педагошка стварност 
бр. 5, Нови Сад, 310-319; Eckman, F.R. (1987.):  Markedness and the contrastive analysis 
hypothesis; у: G.Ioup & S.H. ed., Reading in the Sociology of Language, The Hague − Paris, Mouton, 
139−169;   
79 Петровић, Ј., (2008), Социјална компетенција - концептуална и теоријска питања, ТЕМЕ, 
vol. 32,бр. 3,  611-623. 
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нивоима. Дефиниције би морале да наводе шта се захтева на четири нивоа језичких 
умења (разумевање, говор, читање, писање).80 

Међутим, поставља се питање да ли су рецептивна умења довољна, или би 
појединац морао да буде у стању и да продукује, да говори или да пише: 

o Да ли је особа билингвална ако разуме шта људи говоре, а да сама не уме 
ништа да каже?  

o Да ли је особа билингвална ако на том језику чита без тешкоћа, али не уме ни 
да говори, ни да пише, а не разуме га ни кад се говори?  

o Да ли је неко билингвалан ако уме да каже неколико реченица из приручника 
за туристе, чак и ако не разуме шта му се одговара?  

o Да ли су примарна умења довољна, или би билингвална особа морала да 
савлада и секундарна умења (читање и писање)?  

o Да ли је мало дете билингвално ако перфектно говори два језика, али је још 
премладо да би могло да чита и пише?  

o А шта са неком одраслом особом која поседује иста умења као дете, а да не 
уме да чита и пише?  

o Да ли је Румун у Ердељу, на пример, тројезичан ако говори румунски, 
мађарски и немачки, а не уме ни да чита ни да пише на тим језицима?81  
 

Чак ни врло ригорозне дефиниције не воде рачуна о проблемима ових секундарних 
језичких нивоа. Оне дефиниције, нпр., које говоре о изворној компетенцији још 
ништа не казују о њима, јер и дете које не уме да чита и неписмена одрасла особа 
могу да имају изворну компетенцију у свом матерњем језику.  

Још једна област језичког умења је последњих година доспела у центар расправа, а 
то је когнитивна компетенција: способност да се језик користи као ефикасни 

                                                             
80 Ferguson, Ch., нав. дело...48. Видети о когнитивном стилу у дидактици: Gojkov, G., (1995), 
Kognitivni stil u didaktici,  Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac. 
81 Петровић, Ј., (2008), Социјална компетенција - концептуална и теоријска питања, ТЕМЕ, 
vol. 32,бр. 3,  611-623. 
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инструмент мишљења, у зависности од тога како се појам когнитивне компетенције 
развијао у односу на билингвале.82   

Постоји још једна тешкоћа у вези са дефиницијом на оснву компетенције, а то је ко 
треба да буде основа за поређење, ко представља норму када се наводе захтеви 
којима неко треба да удовољи како би се сматрао за билингвала? Ако се имају у 
виду претходно наведени примери о детету и неписменој одраслој особи, постаје 
јасно да се мора одредити и изворни говорник који треба да представља норму. 
Разлике изворних говорника су велике јер ће једна одрасла особа само уз тешкоће 
моћи да напише приватно писмо или да прочита популарни чланак у новинама без 
стварне користи, док ће друга без икакве помоћи бити у стању да састави писмени 
састав. 

Можда би најприродније било да се упоређење врши са говорником који са 
испитаником има што више сличности (пол, узраст, академска способност, 
образовање, социјална група, језичка способност). Али и ту наилазимо на проблеме. 
То што бисмо очекивали од неког лица да бисмо га описали као билингвално, 

разликовало би се од случаја до случаја. Ако би неко лице које има само основно 
образовање и друго лице са академским степеном имали исту компетенцију на два 
језика, прво лице бисмо можда уврстили у билингвале, али друго не, јер би се, 
можда, у другом случају очекивало више, и захтеви би били друкчији. Често је, 
можда, и немогуће одредити шта треба захтевати, јер се, можда, одговарајућа 
једнојезична особа и не може наћи. Двојезичност и пратеће околности могу да 
доведу до тога да билингвална особа не личи ни на једног једнојезичког говорника 
ни у једном, ни у другом случају. Друго, ту је и питање односа измеду два језика. У 
дефиницијама се често полази од претпоставке да билингвалне особе у потпуности 
владају са другим језиком па да се, у ствари, мора дефинисати само ниво владања 
њиме. Балансирани (уравнотежени) билингвизам се предлаже као идеал, па се 
претпоставља да то значи да јединка овлада са оба језика, што уопште не мора да 
буде случај. Узевши у обзир напред наведено, највеће тешкоће са којима се 
суочавају дефиниције на основу компетенције могу бити: 

                                                             
82 Cummins, J., (1977), Cognitive Factors Associated with the Attainment of Internediate Levels 
Bilingual Skills, Modern Language Journal, 83. 
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1. да су оне или прешироке или преуске да би могле да дискриминишу како 
ваља; 

2. тешко је тачно одредити ниво компетенције који дефиниција захтева на 
секундарним нивоима језичке способности; 

3. најчешће не одређују са чијим језичким умењем треба упоређивати 
компетенцију двојезичне особе, и не одређују да ли норму треба да 
представља компетенција монолингвала или компетенција других 
билингвала 

4. оне тражени ниво владања језиком често дефинишу као идеални 
балансирани билингвизан. 
 

1.6.2. ДЕФИНИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ЗАСНИВАЈУ НА ФУНКЦИЈИ 
 

Почетна изучавања билингвизма, која су  често заснована на компетенцији, тежила 
су да дају чисто граматички опис двају кодова билингвалне особе. Квантификација је 
уведена тек касније.  У  почетним  изучавањима посебна пажња је поклоњена 
„чистоти" оба кода и интерференцији између њих. Почетком 1950-их година, али и у 
следећој деценији,  научници су обраћали све више пажње на функцију коју оба 
језика имају у двојезичном друштву.83 Класичну дефиницију која се заснива на 
употребу језика дао је Јуриј Вајнрајх: Пракса алтернативне употребе два језика 
назива се билингвизам, а лица на која се то односи, билингвали. Дефиниција 
Вилијема Ф. Макија је врло слична: Алтернативна употреба два или више језика 
од стране исте особе.84 Дефиниција Елс Оксар је на истој линији, само што укључује 
захтев за аутоматско мењање кода. Она сматра да је билингвалан онај ...ко у већини 
ситуација слободно може да користи оба језика као средство комуникације и, по 
потреби, може да пређе с једног језика на други 85. Њена дефиниција, која пре 
полази од билингвалне јединке него од социјалне ситуације у којој се оба језика 
користе, представља покушај комбиновања компетенције и функције у дефиницији. 
Вилга Риверс чини сличан покушај и предлаже да би требало сматрати да је дете 
билингвално чим је у стању да разуме и наводи друге да га разумеју унутар свог 

                                                             
83 Weinreich, U., (1980), Languages in Contact. Findings and Problems, Deutch Lernen, 1., 66-78. 
84   Mackey, W., F., (1970), The Description of Bilingualism, FISHMAN, 554 – 582. 
85   Oksaar, Е., (1971), Sprákpolitiken och minoriteterna,  SCHWARTZ, 165-171. 
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ограниченог језичког и социјалног окружења (што значи, у складу са његовим 
узрастом и ситуацијом у којој говори)86. Вилијем Ф. Маки изводи следећи закључак 
из функционално оријентисаног гледања на билингвизам: Билингвизам није језички 
феномен; он је карактеристика употребе језика. Он није обележје кода, већ 
поруке.87. 

Дефиниције на основу функције биле су делимично потребне да би се направила 
противтежа врло уском дефинисању језичке компетенције које су примењивали 
лингвисти-теоретичари, посебно у првим годинама развоја трансформационо-
генеративне граматике. Према Чомском, лингвистичка теорија би се пре свега 
морала бавити изучавањем говорникове компетенције. Чомски је компетенцију 
схватао као говорниково - слушаочево познавање сопственог језика и правио је 
разлику између тога и перформансе, која представља стварно коришћење језика у 
датим ситуацијама. За Чомског је идеални говорник - слушалац лице које говори 
течно у потпуно хомогеној заједници, које одлично влада својим језиком и није било 
под утицајем било ког граматички ирелевантног фактора, као што је расејаност, 
нестална пажња или грешка (тренутна или карактеристична) и практично користи 
своје знање.88 Чак и у случају монолингвала, има разлога да се приговори 
лингвистичкој теорији која као ,,ирелевантне" не узима у обзир неке факторе који су 
потребни за разумевање.89 Полазећи од дефиниције Чомског идеалног говорника - 
слушаоца, билингвали, гледано са становишта лингвиста - теоретичара, постају чак и 
перифернији као објект истраживања од „неидеалних" монолингвала. Они обично 
живе у много мање хомогеним језичким заједницама но што је случај са 
монолингвалима, а многи од споменутих граматички ирелевантних фактора су 
управо те врсте која изазива промену кода. Стога ће оно што разликује билингвале 
од монолингвала у свакој уској дефиницији компетенције у великој мери спадати у 
домен перформансе  па ће се на тај начин, строго узевши, налазити ван домена 
граматике.90 Уосталом, задатак формалне граматичке анализе у трансформационо-
                                                             
86    Rivers, W., (1969), Commentary on R.M. Jones, paper. KELLY, 35 – 36. 
87   Mackey, W., F.,нав. дело...554. 
88  Chomsky, N., (1965), Aspects  of the Theory of Syntax, The M.I.T. Press, Cambridge, Mass, 3. 
89   Canale, M., Mougeon, R., & Beniak, E., (1978),  Acquisition  of Some Gramatical Elements in 
English and French by Monolingual and Bilingual Canadian Students, Canadian Modern Language 
Review, 34:3, 505-524. 
90 Chomsky, нав.  дело...9-10. 
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генеративној граматици састојао се у покушају да се опишу сва правила и принципи, 
којима изворни говорник - слушалац инстинктивно влада као резултат његове 
компетенције, знања језика. 91 Изворни говорник - слушалац је у стању да одлучи шта 
јесте а шта није граматично у његовом језику, да ствара неограничен број 
граматичких реченица. Трансформационо--генеративна граматика истиче креативни 
аспекат језика, способност изворног говорника да помоћу великог броја правила 
ствара неограничен број реченица које никада раније није чуо. 

Покушаји да се компетенција редефинише и да се прецизира дистинкција између 
компетенције и перформансе вршени су да би се појам компетенције са чисто 
лингвистичког аспекта у већој мери усмерио у правцу социолингвистике 
комуникативна компетенција, да би се касније истицао психолингвистички аспект, 
пошто се на језик гледало као на инструмент мисли, 92 когнитивна компетенција. 93 
Сматрало се, такође, да између некадашњих екстрема у погледу компетенције и 
перформансе постоји више различитих прелазних нивоа. Са гледишта 
социолингвистике, задатак граматике није само у томе да опише правила која у 
датом језику производе граматички правилне реченице већ да описује и то што се 
сматра прихватљивим језичким понашањем у разним говорним ситуацијама.  

Постоји и тежња удаљавања од просте дихотомије измеду компетенције и 
перформансе у правцу префињенијег описа језичке способности као целине. 
Немогуће је описати језичку компетенцију или изучавати неки језик у социјалном 
вакууму, пошто сам језик представља социјални феномен. Све се више прихвата 
мишљење да је изучавање чисто језичко--граматичког инструмента неадекватно, ако 
се тај инструмент не изучава у односу на његову функцију. У једном новом покушају 
да анализом допру до сржи ових двеју дихотомија (компетенција - - перформанса и 
граматичко - комуникативно), Микел Канале и Мерил Свејн повукли су разлику 
између граматичке компетенције која описује познавање правила и 

                                                             
91  Исто...10 — 11. 
92  О томе видети: Bruner, J., (1975), Language as an Instrument of Thought, DAVIES.  
93  Cummins, J., (1977), Cognitive Factors Associated with the Attainment of Internediate Levels 
Bilingual Skills, 83-85. 
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социолингвистичке компетенције која описује познавање правила употребе језика.94 
Према томе, с њиховог гледишта комуникативна компетенција би подразумевала 
однос и интеракцију између граматичке и социолингвистичке компетенције. У свим 
овим случајевима перформанса се односи на актуелну примену говорникове 
компетенције у реалним ситуацијама, а комуникативна перформанса је 
демонстрација познавања и граматичког и социолингвистичког система правила, као 
и њихове интеракције у пракси, употребљене у стварне комуникативне сврхе у 
реалим ситуацијама. Ако истраживачи у области билингвизма све више прихватају 
дефиниције на основу функције а не на и основу компетенције, то значи да боље 
сагледавају валидност Макијевог описа. Исто тако, померање пажње са језика као 
ствари по себи на кориснике језика и на језичке заједнице карактеристично је за све 
аспекте савремене лингвистике и то не само за изучавање двојезичности. 

 

1.6.3. ДЕФИНИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ЗАСНИВАЈУ НА СТАВОВИМА (ИДЕНТИФИКАЦИЈА) 
 

Већ је приликом разматрања могућности да иста јединка може према дефиницији на 
основу ставова да има два матерња језика, постало јасно да се у дефиницији 
билингвизма на основу ставова пажња може концентрисати на мишљење самог 
говорника. Малмберг мало модификује ово гледиште кад каже да говорник мора да 
буде у стању да се понаша тако да не показује било каква одступања. Али ова 
модификација подлеже истој критици као и дефиниције на основу компетенције и 
она не прецизира коју то врсту изворних говорника треба доводити у погледу 
незгодних одступања. Мада дефиниције на основу ставова површно могу да 
изгледају врло лаке и недвосмислене, јер обично не укључују појам степена у којој 
мери се идентификујете са једном или другом групом?  

Када узимамо у обзир говорникове ставове о личној компетенцији, лакоћу којом 
комуницира на оба језика, или његову идентификацију са сваким од датих језика, 
видећемо да ми не постављамо проста питања, већ вршимо мерења дуж 
хоризонталних и вертикалних скала: ту може да се јави било који степен 
                                                             
94  Canale, M., & Swain, M., (1979), Theoretical Bases of Comunicative Approaches to Second 
Language Teaching and Testing French as a Second Language, Ontario Assessment Instrument, 
Pool Project, 124-133.  
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компетенције, лакоће или идентификације, а у различито време исти говорник може 
да оперише на различитим тачкама скале у зависности и од унутрашњих фактора 
(умор, мотивација итд.) и од спољних (колико је времена прошло од када је 
говорник последњи пут говорио на том језику, на пример, о којој се теми говори, с 
ким говори, статусне разлике између говорника итд.). Исти фактори се могу 
применити и на мишљење које други имају о говорнику али у том случају 
интеракција између судије и суђеног може још више да ослаби поузданост и 
ваљаност датог суда. 

Тачка на којој треба да се повуче граница између билингвалног и небилингвалног 
говорника постаје спорна, нарочито зато што су интериндивидуалне варијације тако 
велике. Лако је могуће да се иста особа у некој прилици (или земљи) сврста у 
билингвалне, а у другој прилици (или земљи) у небилингвалне. 
 

1.6.4. СИНТЕЗА ПОЈЕДИНИХ ДЕФИНИЦИЈА О БИЛИНГВИЗМУ 
 

Сходно претходно наведеном, могуће је навести неке од најзначајнијих дефиниција 
билингвизма. Истовремено би требало да постане јасно да су дефиниције и 
матерњег језика и билингвизма сасвим могуће. Према томе, тешкоће у дефинисању 
се не могу користити као аргумент да би се оправдало изостављање питања у вези са 
матерњим језиком или билингвизмом. Сасвим је могуће одабрати једну одређену 
дефиницију и детаљно је објаснити. 

Као што је до сада постало јасно, свака од претходних дефиниција је врло 
неадекватна, ако се само она примењује у оне сврхе које су набројане као домени у 
којима су дефиниције двојезичности потребне. Можда би стога неке комбинације 
најпогоднијих аспеката различитих дефиниција и могле конституисати општу 
дефиницију која би могла да буде основа за разне врсте мерења. Ова ће дефиниција 
морати да буде нешто сложенија.  

Можда би једна дефиниција која удовољава више критеријума могла бити 
прихватљива. Билингвални говорник је неко ко може да функционише на два (или 
вишe) језика, било у монолингвалној, било у билингвалној заједници, у складу са 
социокултурним захтевима које те заједнице или сам говорник постављају у односу 
на комуникативну и когнитивну компетенцију појединца, на том нивоу као и изворни 
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говорник, и ко позитивно може да се идентификује са обе језичке групе (и културе), 
односно са свим језичким групама (културама), или са њиховим деловима. 95 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
95 Skutnabb-Kangas, Bilingvizam...121.  
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II О МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ 

 
Већина људи на свету без тешкоћа одређују свој матерњи језик, па према томе, 
вероватно, мало људи икада размишља о томе које критеријуме примењују када за 
неки језик кажу да је то њихов матерњи језик. Постоје два посебно важна разлога 
због којих питања матерњег језика постају све важнија:  

а) Припадност неке етничке групе језичкој мањини одређује се често на 
основу њеног матерњег језика. То се дешава када се дата група разликује од 
већинске само по језику и ничему другом.96 

б) Велика пажња која се посвећује образовању деце мањинаца.  
Многи учитељи и родитељи се суочавају с проблемом избора наставног језика за 
децу на предсшколском или млађем школском узрасту, а понекад ће им бити 
потребна помоћ да одлуче који је језик детету матерњи језик, ако дете говори два 
језика. Понекад се воде дискусије о праву детета на наставу језика, нарочито у оним 
случајевима у којима су родитељи прешли на употребу већинског језика код куће, 
али ипак желе да деца добију могућност да уче мањински, односно матерњи језик.97 
 
За дефинисање матерњег језика користе се критеријуми по којима је то: језик на 
коме се мисли, језик на коме се сања, језик на коме се рачуна. Али све су то 
релативно слаби критеријуми, јер неко ко дуже време живи у окружењу новог 
језика, може да се оспособи да тај нови језик користи у тим функцијама. 98 
 
Матерњи језик се често схватао као језик којим мајка говори. Овај критеријум не 
односи се само на биолошку мајку, већ на лице које прво успоставља редовну и 

                                                             
96 Paulston, K., (1977), Theoretical Perspectives on Bilingual EducationPrograms, Workinf Papers 
on Bilingualism, 13, 134-169. 
97 Клеменовић, Ј., (1999), Развој комуникације у светлу различитих теорија и модела развоја 
детета, Педагошка стварност, Нови Сад,  бр. 9-10, стр.791-808. 
98 Rabel - Heyman, L., (1978),  But How Does a Bilingual Feel? Reflection on Linguistic Attitudes of 
Immigrant Academics, PARADIS, 222. 
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трајну језичку комуникацију са дететом. Наравно, да ће то лице често заиста и бити 
биолошка мајка, пошто је у многим културама још уобичајено да мајка буде та која 
највише говори малом детету и разговара с њим99.  
 
Многи лингвисти сматрају да је матерњи језик онај који дете прво научи. У 
двојезичној средини као што је српско-румунска, постоје многи који се школују на 
језику који није њихов матерњи језик. То се односи на децу из мањинске групе која 
похађају наставу на српском језику, односну језику већинске групе100.  
 
Матерњи језик се може дефинисати и као језик који неко највише користи, и који не 
одговара у потпуности јер људи су често приморани (нпр. У школи, на послу, у 
јавним институцијама) да се служе језиком који не знају најбоље или није њихов 
матерњи језик.  
 
Друштвено психолошки оријентисана дефиниција о ставовима гледа на матерњи 
језик као на језик са којим се неко лице идентификује у процесу социализације и 
посредством њега усваја норме и вредносни систем своје групе. Пошто се процес 
социјализације у великој мери одвија помоћу језика, долази до тога да сам језик 
постаје симболички представник групе. И као последица тога, идентификација са 
датим језиком, тј. унутрашња идентификација, постаје симболички чин.  
 
Ако у процесу социјализације у односу на језик нема притисака, који подстичу људе 
да се идентификују са неком групом којој не припадају, онда ће критеријум 
идентификације вероватно бити најпоузданији. Мањински језици често имају низак 
статус у поређењу са већинским језицима. То припаднике мањинских група често 
може да наведе да минимизирају или чак да поричу знање и идентификацију са 
њиховим матерњим језиком, да се стиде свог порекла и да у складу с тим 
преувеличавају своје знање већинског језика трудећи се да се с њим што пре 
идентификују 101.  
 
                                                             
99 Skutnab – Kangas, U.,  (1991), ...23 
100  Исто...23-24 
101 Skutnabb – K., U., (1979) Papers from the Second Nordic Conference on Bilingualism, 
Akademilitteratur, Stockholm, 159-170. 
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Други аспект критеријума идентификације односи се на прихватање неког лица као 
изворног говорника од стране других који тај језик говоре. Ово прихватање од 
стране других говорника, сматрамо спољном идентификацијом, може да се 
подудари са нечијим личним мишљењем о себи, а може и да се не подудари.  
 

2.1.  ДЕФИНИЦИЈА ПО ПОРЕКЛУ 
 

Питање два матерња језика разматраћемо са гледишта теорије о два кода које 
претпоставља да билингвално лице поседује два комплетна језичка система, од 
којих сваки личи на једини систем монолингвалног говорника.  
 
Ако се матерњи језик дефинише као језик мајке или као језик који се први научио, 
дете сасвим слободно може да има два различита матерња језика. Родитељима у 
билингвалним породицама понекад може да се чини неприродним да говоре на 
различитим језицима, чак и међусобно, нарочито онда ако је пре рођења првог 
детета било уобичајено да искључиво говоре на језику једног од њих. То је 
уобичајени проблем у Војводини, где је број мешовитих бракова у сталном порасту. 
На избор језика најчешће одлучујуће утиче језичка компетенција родитеља: 
изабраће се онај језик којим други партнер најбоље влада.102 Ту би школа морала 
притећи у помоћ: деца би требало да похађају наставу на оном језику који има 
слабију подршку. Мали је број земаља који својим мањинама обезбеђује сопствене 
могућности школовања од вртића до универзитета – у том погледу је румунска 
мањина у Србији у повлашћеном положају. Требало би поставити даље захтеве да се 
обезбеди да деца у билингвалним породицама подједнако савладају оба језика, да 
би требало да оба њихова матерња језика буду заступљена као наставни предмет.  
 
На основу дефиниције по пореклу може се утврдити да дете може да има два 
матерња језика 103. 
 
 
                                                             
102 Fishman, J., A., & Lovas, J., (1970),  (1970), Bilingual Education in Sociolinguistic Parspective, 
TESOL, Quarterli 4, 215-221. 
103 Saunders, Gh., (1982), Bilingual Children: Guidance for the family, Multilingual Matters 3. 
Clevedon, 84-87. 
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2.2. ЈЕЗИК У ПОРОДИЦИ И ВАН ЊЕ 
 
Двојезичност се ретко развија тамо где дете два језика чује у различитим 
окружењима, једно код куће а друго ван ње, на пример у вртићу. Важно је пратити 
развој двојезичности у таквим ситуацијама и зато су резултати емпиријских и 
теоретских истраживања тако различити.104 Карактеристична за српско-румунску 
билингвалну средину јесте чињеница да децу из монолингвалних породица које уз 
то говоре мањински језик (у овом случају румунски) родитељи уписују у групе где се 
настава похађа на нематерњем језику (српском језику). 
 
Када се ради о двојезичним породицама, честа је ситуација да један родитељ 
покушава да у породици или макар код детета одржи активно коришћење 
мањинског језика. Ако дете свој матерњи језик користи само код куће са једним 
родитељем и нигде другде, та борба је прилично безнадежна.105  
 
Из наведеног намеће се закључак да ће родитељи припадници мањине, који  се 
опредељују да њихова деца у вртићу уче језик који није њихов матерњи, често 
ризикују да им деца у мањинском језику не постигну онај ниво савладаности који се 
очекује од одговарајућег монолингвалног детета. Постоји и ризик да деца неће тако 
добро научити језик вртића као монолингвална деца. Чини се да користити један 
језик у кући, а други ван ње, и то у свим институцијама са којима дете долази у 
контакт, није баш најбољи пут да дете постане билингвално поготово у оним 
случајевима кад матерњи језик детета има ниски статус.  
 
 
 
 

                                                             
104 О томе видети: McLaughin, B., (1978), Second Language Acquisition in Childhood, Lawrence 
Erlbaum Associates Publishers, Hillsdale, New Jersey. 
105 Anderson, A., (1978), Language Minorities and International Frontiers: the Contemporary 
Situation, 1, Western Europe Paper presented at the 9th World Congress of Sociology, Uppsala, 
79-85. 
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2.3. ДЕФИНИЦИЈА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА ПО КОМПЕТЕНЦИЈИ 

 

Ако пођемо од претпоставке да је матерњи језик онај језик који човек најбоље зна, 
онда лице које има два матерња језика мора подједнако добро да зна оба језика и 
сваки језик да зна исто тако добро као одговарајући монолингвални говорник.106  
 
Владање језиком може се поделити на четири различита подручја: разумевање, 
говорење, читање и писање. У ову поделу може се укључити и мишљење, јер је 
однос између мисли и језика још увек врло нејасан, нарочито у погледу ефеката 
утапања на језик детета и преко језика на његову сазнајну способност.  
 
Области разумевања, говорења, читања и писања могу да се деле на различите 
нивое аспекта. Тада ће се појавити фонеми (гласови) или у случају писања графеми 
(слова), као и лексеми (речи), синтакса (конструкција реченица) и семантика 
(значење речи).107  Као основу за даље поделе могу се узети различите области 
живота, од којих свака захтева употребу друкчије варијанте језика, као што су 
најуобичајеније области живота: кућа и пријатељи, школа или радни амбијент, 
културни живот итд.108  
 

                                                             
106  Када се користи термин компетенција чини се то сa намером да он има свoје обично 
свакодневно значење умења, владања језиком и способности. Термин не треба схватити у  
његовом уском лингвистичком значењу. Чомски је познат по проучавању разних врста 
формалних језика који могу да садрже кључ особина људског језика. Његова хијерархија 
подела формалних граматика у врсте или групе са све више израженом моћи, свака успешна 
врста може да ствара широки скуп формалних језика. Интересанто је то да је Ноам Чомски 
доказивао да обликовање неких аспеката људског језика захтева сложенију формалну 
граматику (као она што је одмерена његовом хијерархијом) за разлику од других 
обликовања. На пример, регуларни језик је довољно моћан да обликује морфологију 
енглеског језика, али није довољно моћан да обликује његову синтаксу. О томе видети: 
Chomsky, N., (1965). Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press, Cambridge, Mass. 
107   Anderson, нав. дело...87-88. 
108 Bain, B., & Yu, A.,  (1978),  Toward and Integration of Piaget Vygotsky: A Cross-cultural 
Replication (France, Germany, Canada), Concerning Cognitive Consequences of Bilinguality, 
PARADIS, 113-125.  
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Ако се размишља у оквиру стриктне дефиниције по компетенцији, то онда значи да 
човек тешко може истовремено подједнако добро да зна два матерња језика, мада 
постоје изузеци, исто тако добро као што монолингвал зна свој једини изворни језик. 
Међутим, могуће је да билингвал један од матерњих језика зна исто тако добро као 
што монолингвал зна свој једини језик, а да другим језиком влада мало слабије.109  
 

2.4. ФУНКЦИОНАЛНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА – ДИГЛОСИЈА  
 

Поставља се питање могу ли се два језика користити потпуно једнако? Ако се један 
језик користи колико и други, онда би требало да постоји могућност њихове замене 
у свим ситуацијама. Човек би требало да буде у стању да оба језика користи у свим 
језичким функцијама. Многи научници сматрају да ће у таквој ситуацији један језик 
постепено нестајати, а да ће се друштвени билингвизам одржати релативно дуго 
тамо где међу језицима постоји функционална подела.110 Чак и кад би неки 
индивидуални говорник испочетка подједнако добро савладао оба језика (на 
пример у детињству у двојезичној породици) на крају би се функционална 
диференцијација у ширем друштву, вероватно, одражавала и на индивидуалном 
плану. Пошто би човек у појединим областима могао да користи само један језик, 
способност употребе другог језика у тим доменима би опадала или се никада не би 
ни стекла у потпуности. У том случају човек више не би имао на располагању два 
мање-више целовита система, већ би то пре била два непотпуна система која се 
узајамно допуњују.111  
 
Да би се могло имати два матерња језика са потпуно истоветном употребом, која би 
се подједнако употребљавала у свим ситуацијама и која би се потпуно могла 
узајамно замењивати, потребно би било билингвално друштво, без функционалне 
диференцијације, друштво у коме би свако могао да функционише на оба језика у 
свим ситуацијама.112  

                                                             
109  Skutnabb – K., U., (1979) Papers from the Second Nordic Conference on Bilingualism, 172-174. 
110 Borbély, A., (2000),  Bilingvismul, у: Simpozion, Comunicările celui de-al IX-lea Simpozion al 
Cercetătorilor Români din Ungaria, Giula, 126-137. 
111 Fishman, J., A., & Lovas, J., нав. дело...  217-222. 
112 Lewis, Е. Г., (1978), Bilingual Education and Social Change in the Soviet Union, SPOLSKY & 
COOPER,  218. 
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Закључак може да гласи да је врло неуобичајено имати два матерња језика, ако се 
дефинишу на основу лингвистичких и социолингвистичких критеријума подједнаке 
савладаности и идентичних функција за оба језика.113  
 

2.5. ИДЕНТИФИКАЦИЈА СА ЈЕЗИКОМ  
 
Да ли други могу да идентификују неко лице као изворног говорника два различита 
језика, спољна идентификација, и да ли та особа сама може да се идентификује са 
два различита језика, унутрашња идентификација? Прва врста идентификације је 
свакако могућа. То произилази из истраживања која изучавају билингвале и из оних 
који раде са монолингвалним говорницима који су слабо упућени у неки други језик 
(Валас-Ламбертово Подешено прерушавање, Нојфелдови 18-часовни програми за 
кинески и јапански)114.  
 
Питање је да ли је заиста неопходно да неко перфектно говори неки језик да би био 
прихваћен као изворни говорник. Нојфелд сматра да једна скоро непостојећа 
способност може да заведе изворног говорника да поверује да слуша другог 
изворног говорника115.  
 
Ако се пажња усмери на другу страну дефиниције по ставу (на унутрашњу 
идентификацију) па се поставља питање да ли је неко лице у стању да се 
идентификује са два језика, две групе, две културе, одговор још јасније мора да буде 
афирмативан.116  
 

                                                             
113 Нав дело....220-221. 
114 У истраживањима која су названа Валас-Ламбертово Подешено прерушавање, од 
информаната се тражило да опишу своје ставове према различитим националним или 
језичким групама и да опишу своје реакције на гласове који говоре два језика. Међутим, 
није им речено да се исти глас јавља два пута тако да нису приметили да је то један те исти 
глас. Недовољно дефинисани резултати проистекли су из те ситуације тако да истраживач 
није могао да пронађе довољан број комплетних билингвала, што би употпунило тезу о 
њиховој потпуној двојезичности.  О томе видети: Skutnabb-Kangas, нав. дело...43. 
115 Neufeld, G.,  (1977), Langage Learning Ability in Adukts, A Study on the Acquisition of Prosodic 
and Articulatory Features, Working Papers on Bilingualism, 12., 46-57. 
116 Оswald, , 1971. O tome videti i: Skutnabb – Kangas, 1979 b 
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Из извесног броја истраживања произилази да постоји значајан број појединаца који 
се идентификују са оба своја језика и који се радије опредељују за оне алтернативе 
које потврђују њихов двојни идентитет, кад год су оне понуђене. Према оба аспекта 
дефиниције по ставу, могуће је, дакле, да неко има два матерња језика. 
 
 

2.6. ПОТПУНА ДВОЈЕЗИЧНОСТ  
 
Ако неко лице има два матерња језика, оно би морало да буде потпуно двојезично, 
јер неко ко има један матерњи језик мора нормално да се сматра потпуно 
једнојезичним.117  
 
Питање да ли је потпуна двојезичност могућа такође може да изгледа као чисто 
теоријско питање без икаквог практичног значаја. Али то није тако, пре свега из 
следећих разлога: 

o -Када се за школску децу која говоре мањински језик одређују 
васпитно-образовни циљеви, један од њих требало би да је активна 
двојезичност. Многи сматрају да је изворна компетенција у оба језика 
недостижан образовни циљ и да је важно утврдити услове под којима 
је потпуни билингвизам могућ. 

o Пре разјашњења појмова у вези са питањем обостране двојезичности 
мора се утврдити да ли је могуће поседовати два матерња језика и 
бити потпуни билингвал.  

 
Ако је потпуна двојезичност могућа и ако се могу поставити критеријуми којима 
билингвал треба да удовољи да би се квалификовао као компетентни билингвал,  
 

                                                             
117 Göncz, L., Kodžopeljić, J. (1991): Exposure to Two Languages in the Preschool Period: 
Metalinguistic Development and the Acquisition of Reading. Journal of Multilingual and 
Multicultural Development, 12, 3, 137 - 163. Видети: Lambert, W. E. (1977): The Effects of 
Bilingualism on Individual: Cognitive and Sociocultural Consequences. 15 – 28. у: Hornby, P.A. (ed.) 
Bilingualism: Psychological, Social, and Educational Implication. Academic Press, New York. 
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морало би да се језичка течност и перформанса било ког билингвала мери на основу 
тих критеријума (тј. норме монолингвала) и да се сва одступања од њих сматрају као 
мањкавости. У том случају би свака поједина личност која не испуњава 
монолингвалне норме у оба језика била сматрана као обострано полујезична. 
 
Ако је, пак неопходно да се прихвати да је потпуна двојезичност сасвим немогућа, 
било у пракси, било као концепт, онда ће бити немогуће да се одреди разлика 
између двојезичности и обостране полујезичности. У том би случају сви билингвали 
по дефиницији били мање компетентни у њихова оба језика од одговарајућих 
монолингвала и целокупни билингвизам би мање-више био непотпун или 
релативан.118  
 
Можда су билингвали критичнији од монолингвала у оцењивању својих језичких 
ограничења. Кад се неко једном одмакао од наивности монолингвала, вероватно ће 
бити строжи приликом суђења о ограничењима сопствене језичке компетенције, 
пошто ће знати многе различите начине да каже једно те исто. Лакше је, на пример, 
неке ствари изразити на једном језику него на другом, па билингвални говорник 
може да мисли да је то његов неуспех што у једном језику није на лак начин могао 
да каже нешто што без тешкоћа може да каже на другом. Билингвални говорник овај 
недостатак лакоће може да припише свом непотпуном владању језиком него 
чињеници да нешто што се у једном језику исказује лако, у другом не мора да има 
тачан еквивалент па мора да се изрази на заобилазни начин. Другим речима, лако је 
окривити сопствену непотпуну језичку компетенцију због неке тешкоће која се може 
приписати чињеници да се ресурси у оба језика разликују у различитим областима. 
Исто тако, двојезична особа управо због свог двојезичног искуства може да буде 
осетљива на нијансе и да буде иритиранија од једнојезичне због несклада између 
свог искуства и своје способности да га изрази речима.  
 
Према томе, намеће се закључак да се не тврдити о томе да ли је потпуна 
двојезичност могућа. Но, истовремено је постало јасно и то да исто тако децидирано 
тврдити о томе шта је потпуна једнојезичност или хололингвизам. Варијације у 

                                                             
118 Wande, E., (1980), Rapport fràn proiectet Sverige, Multietniskt samhãlle, Faculty of Humanities, 
Universitety of Upsala, Supplement 3, 23. 
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оквиру једнојезичности су вероватно уже него код билингвала, али у принципу би 
требало да буде могуће да се обе појаве опишу на исти начин.119  
 
Билингвизам, као ни остале манифестације језичких кодова, није нешто што је 
јединка сама одабрала, то је један од механизама друштвене моћи који се одражава 
у врсти приступа коду, коју имају различита лица. Економски услови и подела рада 
стварају оквир у коме неки кодови могу да се јављају. Стога питање потпуне 
двојезичности треба посматрати из шире перспективе. Поставља се питање какве 
социјалне ситуације доводе до двојезичности? Које врсте билингвала стварају 
различита друштва? Да ли та друштва функционишу тако да у највећој могућој мери 
задовољавају комуникационе потребе билингвала испољавајући управо оне језичке 
кодове којим билингвали располажу? Ако не, чему служе?  

 
Права језичких мањина и обавезе друштва да им обезбеди језик, нпр.  организујући 
образовање на мањинском језику су везана за матерњи језик. Симптоматично је да 
велики део захтева које постављају различити типови мањинских покрета (трећи, 
четврти и пети светови, потчињене већине у неразвијеним земљама, мигрантска 
радна снага) произлази из захтева или им је циљ да се призна њихов матерњи језик 
и његов значај у процесу буђења свести и интеграције, јер матерњи језик поседује 
велику симболичку вредност.120 
 
Исто су тако симптоматични покушаји већинског дела друштва да разним 
средствима спречавају мањине да поднесу те захтеве. Примењено средство може,  
нпр., да буде употреба другог термина за описивање језика мањина од оног који се 
користи у односу на матерњи језик већине, покушавајући да се негативном 
конотацијом тог термина умањи значај мањинских матерњих језика. Један од 
метода је и брисање питања о матерњем језику са анкетних листова за попис 

                                                             
119 Paulston, C., B., (1976), Bilingual Education and its Evaluation: A Reaction Paper, Bilingual 
Education, Current Perspectives,  у: Linguistics,  88-142. 
120 Једноставно речено, матерњи језик би био онај који дете прво научи или језик који дете 
најбоље зна, најбоље користи, језик са којим се особа индетификује  и сл. Неретко би његов 
слободни превод гласио и овако – језик којим говори мајка, с тим да се под мајком нужно не 
мисли на биолошку, већ на особу која ће успоставити редовну и трајну језичку комуникацију 
са дететом. 
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становништва, упркос притиску које мањине врше, па се онда позива на недостатак 
статистичких података о бројности тих група, када оне подносе захтеве у вези са 
очувањем матерњег језика.  
 
Други метод састоји се у томе што се тврди да су неки језици, нарочито они који 
немају стандардни писани облик, сувише примитивни, недовољно цивилизовани да 
би се користили као наставни језици или као носиоци савремене културе, па се чак и 
надаље заступа мишљење да употреба ових језика омета интелектуални развој 
деце.121 
 
Такође, понекад се тврди да се оно о чему се може говорити на језицима мањина, 
оно у чему се мањински говорници боље сналазе од говорних припадника већини, 
односи на интуицију и емоције, а да су већине, те које могу да уче рационално 
мишљење као теоријски заснованом и научно верификованом аргументу.122  Постоји 
и аргумент да мањински језици нису довољно аналитични и да зато као остали 
дивљи језици ометају интелектуални развој.  Постоји и мишљење да култура која је 
везана за мањински језик заправо уопште није култура 123.                                                    
 
Други разлог због којег питања матерњег језика постају све важнија је све већа 
пажња која се посвећује образовању деце мањинаца. Многи учитељи и родитељи се 
суочавају са проблемом избора наставног језика Многи учитељи и родитељи се 
суочавају са проблемом избора наставног језика за децу на предшколском или на 
школском узрасту, а, понекад ће им бити потребна помоћ да одлуче који је језик 
детету матерњи језик, ако дете говори два језика (или ако оба говори мало, што је 
чест случај). Понекад се воде и дискусије о праву детета на наставу језика, нарочито 
онда ако је дете усвојено па има други матерњи језик, или у оним случајевима у 
којима су родитељи прешли на употребу већинског језика код куће, али ипак желе 
да деца добију могућност да уче матерњи језик. На несрећу, чак се и данас могу 

                                                             
121 Osterrieth, P., (1974), The Four Belgian Research Proiects: Introduction, Council of Europe 
Information Bulletin, 1., 32-53.  Протест против става Остереита  изнео је Вилијам Лабов у:  
Labov, W., (1972),  The Logic of Nonstandard English, GIGIOLI, 179-208.  
122 Аndersson Th., (1977), Philosophical Perspectives on Bilingual Education, SPOLSKY & COOPER; 
192-225.  
123 Еkstrand, L., H., (1979), Early Bilingualism: Theories and Facts, MUNICIO, 38-45. а 
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наћи људи, па и истраживачи, који дискретно предлажу да би код такве мањинске 
деце можда ипак језик већине требало прихватити као матерњи језик. Могуће да 
овакав предлог може да потиче само из монолингвалне наивности и он показује 
потпуно несхватање важности матерњег језика за појединца. 

 
2.7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

 
За дефинисање матерњег језика популарно се користе критеријуми по којима је то: 
- језик на коме се мисли; 
- језик на коме се сања; 
- језик на коме се рачуна. 
 
Претпоставља се да све те функције спадају у ону врсту која се усваја у првом језику, 
па се и надаље врше на том језику  чак и ако касније други језик може за некога да 
постане исто тако важан или важнији. 124 Али све су то релативно слаби критеријуми. 
Неко ко дуже време живи у окружењу новог језика, ко чак и не мора да га говори 
претерано добро, може да се оспособи да тај нови језик користи у тим функцијама, 
мада то није случај код свих говорника. 125 Вероватно фактори друге врсте (а не 
знање језика) одлучују о томе како брзо неко може да се пребаци да сања или да 
мисли на другом језику. 126 

2.8. ПОРЕКЛО 
 

Матерњи језик се често схватао, нарочито у културама у којима је реч мајка стварно 
заступљена у термину, као језик којим мајка говори. То је прилично добар 
критеријум, уколико се реинтерпретира појам мајке. Он не мора да се односи на 
биолошку мајку, већ се може схватити мало шире, да се односи на лице које прво 
успоставља редовну и трајну језичку комуникациону везу са дететом. Наравно, да ће 
то лице често заиста и бити биолошка мајка, пошто је у нашој култури још уобичајено 

                                                             
124 Rabel-Heyman, L.,  (1978),  But How Does a Bilingual Feel? Reflections on Linguistic Attitudes of 
Immigrants Academics, PARADIS,  222. 
125 Paulston, C., B., (1977) , Theoretical Perspectives on Bilingual Education Programs, Working 
Papers on Bilingualism, 133-177. 
126 Champagnol, R., , (1973), Organisation sémantique et linguistique dans le rappel libre bilingue, 
Annèe Psychologique, 73, 115-132. 
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да мајка буде та која највише говори малом детету и разговара с њим.  Добиће се 
отприлике исти резултати ако се каже да је матерњи језик онај који дете прво научи. 
У почетним истраживањима често се показивало да је код вишејезичних говорника 
матерњи језик био последњи који је афазија оштетила и први се враћао. Међутим, у 
скорије време показало се да то није увек случај. Стручњаци за афазију су сада мање 
расположени да без даљих питања претпостављају да је однос између матерњег 
језика и афазије баш тако једноставан. 

 
 

2.9. СТЕПЕН УСВОЈЕНОСТИ ЈЕЗИКА 
 

Матерњи језик се може дефинисати и као језик који неко лице најбоље зна, 
дефиниција по језичкој компетенцији која звучи једноставно и недвосмислено.  Али 
у савременом постоје многи који су се школовали на језику који није њихов матерњи 
језик. Енглески је језик струке и у њиховој сопственој дисциплини постоје области у 
којима се најбоље сналазе на енглеском.127 Многи двојезични који живе у ситуацији 
диглосије боље ће се сналазити у различитим ситуацијама на различитим језицима.  
 
Ова дефиниција не може да нуди недвосмислен појам о томе шта се подразумева 
под матерњим језиком. Али без обзира на то, доносиоци одлука, учитељи и 
родитељи, најћешће се ослањају на њу кад треба одлучити хоће ли децу сместити 
нпр. у одељење са српским или румунским језиком као матерњим.128 Поставља се 
неизбежно питање: Који језик дете најбоље зна? И поред тога што се зна да 
усвојеност великог броја речи представља само мали део нечије језичке 
компетенције, ипак су малобројни тестови компетенције који су примењивани у 
неким земљама и који су скоро увек мерили само речник. То, наравно, пружа врло 
оскудну слику о томе у којој мери деца владају језиком. 
 
 
 

 

                                                             
127 Dahlstedt, K., H., (1970), The dilemas of dialectology, BENEDIKTSSON, 158-181.  
128 Аndersson, Th., нав. дело...200-219. 
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2.10. ЈЕЗИК КОЈИ СЕ НАЈВИШЕ КОРИСТИ 
 

Више социолонгвистички оријентисана дефиниција о функцији ће нечији матерњи 
језик дефинисати као језик који се највише користи. Али ни ова дефиниција не 
одговара, јер су људи често приморани, нпр. на послу, да се служе језиком који баш 
не знају најбоље или језиком који им није основни.  
 
Билингвизам, као ни остале манифестације језичких кодова, није нешто што је 
јединка сама одабрала, то је један од механизама друштвене моћи који се одражава 
у врсти приступа коду, који има различита лица 129. Економски услови и подела рада 
стварају оквир у коме неки кодови могу да се јављају. Стога питање потпуне 
двојезичности треба посматрати из шире перспективе. Поставља се питање какве 
социјалне ситуације доводе до двојезичности? Које врсте билингвала стварају 
различита друштва? Да ли та друштва функционишу тако да у највећој могућој мери 
задовољавају комуникационе потребе билингвала манифестујући управо оне 
језичке кодове којима билингвали располажу?  

 
2.11. УСВАЈАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

 
Постоје бројни добри описи начина како дете учи свој матерњи језик. Међутим 
треба прићи том питању са другог аспекта - који је можда значајнији са тачке 
гледишта двојезичних особа. На основу хипотезе Ворфа и Сапира постало је јасно да 
језик није неутралан.130 Он не даје објективан опис света у окружуењу, већ пре 
помаже да се организује, да се категорише, да се одреди шта је важније или мање 
важно, да се види шта је потребније или мање потребно, лакше или мање лако да се 
запази, шта је добро и лоше, исправно и погрешно.  
 
Језик којим се говорници служе не пружа само информацију о чињеницама, 
информацију о стању духа, информацију о намери, о жељи која подстиче да се 
говори (за убеђивање, наређивање, утицај на нечију активност) и информацију о 
                                                             
129 Тeleman, U.,  (1980), Om den dansk-svenska hörgörstàelsens  betingelser, Nysvenska studier, 
59-60, 266-277. 
130 Skutnabb – Kangas, наведено дело...51.  
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ставу који неко има у односу на веродостојност онога што се каже (надање, 
веровање, сумња). Он слушаоцу у великој мери указује и на вредносне судове и 
гледишта говорника. Људи стално емитују сигнале који показују личне вредносне 
судове, идеологију, филозофију, када се говори или када се ћути (ћутање је такође 
говорни чин вербалног или невербалног карактера),131  понекад мање-више 
несвесни детаља у овим сигналима, што је свакако  повезано са начином на који се 
усваја матерњи језик, тако да учење језика започиње врло рано.  
 
Истраживања приликом којих су новорођене бебе од 12. часова до 2. недеље 
снимљене на видео-траку како слушају говор одраслих показала су да деца 
ритмички реагују на говор, опонашајући ритам говора својим покретима. 132 За 
разлику од тога, деца нису реаговала на изоловане самогласнике или ударе. Дошло 
се до претпоставке да су обележја као што су интонација и ритам матерњег језика 
утиснути тако рано да је могуће утврдити оригинални матерњи језик чак и онда када 
нека личност у потпуности влада неким језиком који је научила касније у животу, па 
чак и онда када је матерњи језик замењен другим језиком.133 
 
Показало се да новорођене бебе већ имају предиспозицију према језику, исто тако 
као што имају предиспозицију да реагују на облике који личе на људско лице. Чак се 
и врло мала деца труде да окрену главу према људским гласовима и да активно 
слушају - дете већ од самог почетка тражи контакт и осећање социјалне 
припадности. Када дете почиње да гуче и хода, изговара своју прву реч, оно је већ 
прошло релативно дуги и активни процес учења језика током којег оно није само 
примало, већ је и покушавало да активно реагује и да репродукује то што је чуло. 
Неки научници подржавају семантичку теорију о томе како деца усвајају језик, 
дефинишући при томе три различита аспекта значења.134 
 

                                                             
131 видети Spender, D., (1980), Man made language, Routledge & kegan Paul, Boston, 38-49. 
132  Condon, W.,  (1977), A Primary Phase in tge Organisation of Infant esponding Behavior, 
SCHAFFER, 156-173. 
133 Аndersson Th., (1977), Philosophical Perspectives on Bilingual Education Андерсон,  нав. 
дело...44. 
134  Исто...52. 
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1) Сам израз, тј. спољњу форму: то што се каже, чује и види, шта је 
написано. Мање јединице израза могу се комбиновати у веће, па је 
значење веће јединице израза повезано са значењима мањих 
јединица које су њени саставни делови; 

2) Референца - веза са реалношћу тј. са стварима и околностима: 
физичком реалношћу која окружује и која је присутна без обзира на 
то да ли се уочава или не. То не значи да се она јавља у неутралној 
или објективној форми, јер ће различити посматрачи различито и 
неједнако примати физичку реалност, што зависи од тога за које ће 
се од њених безбројних детаља посматрач определити.  
 

3) Ментални концепт о томе шта израз именује, нпр. реченицу, исказ или 
појам.  

 
И са тог аспекта значења Т. Скутнаб прави разлику између денотативног и 
конотативног значења. Денотативно значење се често користи просто као синоним 
за референцијално значење, а конотативно значење се често игнорише, јер се њиме 
оперише само у расправама о посебном искуству појединаца или у анализама, нпр. 
идеолошки обојених израза. 135 
 
Када дете учи неки језик, оно улази у свет у коме конкретни предмети које оно види, 
чује и спознаје већ поседује неке особине и међусобне односе, на пример: сто има 
особину да је тврд, итд. Истовремено када дете усваја предмете у својој околини и 
сазнаје особине и односе међу њима, оно почиње, уз помоћ одраслих, само да 
везује речи за предмете. Међутим, тада речи постају ознаке за цео семантички 
комплекс, за цео ментални концепт. Значења се тек касније диференцирају, тако да 
се она референцијална - посебна значења, која су могла да буду у саставу истог 
семантичког комплекса, раздвајају једна од других. Ако је ономатопеја пса у почетку 
означавала све живо на четири ноге, дете касније почиње да разликује мачку и 
коња, који имају различите референце у стварности. На тај начин денотативно 
значење постаје јасније, постаје збир свих социофункционалних семантичких 

                                                             
135  Исто...55. 
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комплекса које је дете, уз обилату помоћ околине, али и као резултат сопственог 
искуства, везало за референцијално-конкретна значења. 
 
Када мала деца уче да говоре, она не уче само речи. Учењем речи она стичу знања и 
о свету и о себи и како да се поставе у односу на свет, да нађу сопствено место у 
њему. Пошто околина, пре свега, помоћу језика помаже детету да структурише свет, 
да га уређује и категорише, дете ће заједно са језиком научити како да гледа на свет, 
како да га процењује, усвојиће перспективу гледања на њега, што све сугерише 
околина.  
 
Свет сасвим малог детета је у почетку, вероватно, нека врста безобличне, 
неодређене, недиференциране целине, у којој оно тешко може да издвоји неке 
детаље. Лице које брине о детету почиње мало по мало да му указује на детаље и да 
им даје имена: мама, тата, цвет, сто, кола, меда. Пошто дете доста често види те 
детаље, можда их и додирује, узима у уста, чује шумове које они стварају, а 
истовремено чује и њихов назив, оно почиње да их препознаје и да их издваја од 
њему недовољно јасне целине, а речи помажу да се свет организује у детаљима које 
оно препознаје и које може да запамти, а да преостали део реалности још увек буде 
неодређен. Приметно је да реч почиње да помаже детету да запамти детаљ који је 
издвојен из недиференциране неодређености кад оно почиње да реагује на речи 
тако што покушава да очима нађе тај предмет.  
 
За дечје искуство у периоду када оно покушава да упознаје свет је карактеристично 
да још увек има врло дифузне, целовите утиске у којима су, изгледа, све границе 
прилично флуидне и неодређене. То је тако у односу на границу између самог 
детета и његове околине, у односу на границу између феномена на који се дете у 
датом тренутку концентрише и околине  тог предмета, тј. физичког окружења и саме 
ситуације у којој се дете тог тренутка налази, као и у односу на границу између речи 
које дете учи, с једне стране, и феномена који реч описује као и окружења, 
контекста, с друге стране. Већи број посматрања и експеримената у развојној 
психологији потврђују чињеницу да су те границе углавном непрецизне.136 

                                                             
136 Clark, H., & Clark, E., (1977.), Psychology and Language An Introduction to Psycholinguistics, 
Harcourt Brace Jovanovic, New York, 86-97. 
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Васпитање детета се у великој мери остварује путем језика, посебно тамо где је реч о 
разним врстама етичких правила која се не могу директно, на чисто физички уочљив 
начин, извести из дате ситуације. Понекад се физичким путем лако утврђују правила 
о томе шта дете сме или не сме да уради. Сем тога, начин на који је организован рад 
у друштву, поготово начин на који се очекује да се деца стручно оспособљавају, 
веома проширује потребу да се за децу претвори у речи то што се жели да она науче. 
У друштвима у којима деца уче занимање родитеља, учење се чешће постиже 
опонашањем и посматрањем одраслих или старије деце него путем језика. 137 Али 
чак и у оним културама у којима су одрасли и деца стално заједно и у којима то 
стално присуство омогућује невербално усвајање етичких правила, вербални и 
невербални тип учења иду руку под руку. Ако се посебно испита невербално 
значење, видеће се колико се језик рефлектује на етичка правила. Дете најзад осећа 
афинитет према онима које може да разуме, према онима који говоре истим 
језиком, према онима који сачињавају сопствену групу, тако да језик има важну 
улогу и у развоју идентитета. 
 
Денотативна значења речи су заснована на договору између говорника истог језика 
и ради споразумевања та значења морају у великој мери да буду заједничка свим 
говорницима датог језика. Али с друге стране конотације (асоцијације, емотивни 
набој и вредносни судови) се разликују. Коју ће врсту конотације дете усвојити у 
великој мери зависи од његовог личног искуства и од групе или група којима 
припада. Може се претпоставити да конотација речи показује већу променљивост 
унутар групе па чак и међу појединцима у мери у којој је денотација неке речи 
апстрактнија, или уколико реч мање указује на нешто у физичкој реалности.                                 
Чињеница да је конотација у тој мери емоционално оптерећена, може врло 
смишљено да се злоупотреби у оглашавању, и политичкој пропаганди итд. То што се 
усвајање конотација јавља несвесно, тако да оне с тачке гледишта за ученика 
представљају скоро неки ненамерни нуспродукт и да су потпуно утиснуте у дубље 
слојеве личности, отежава њихову анализу, а пре свега отежава јединки да се 
ослободи њиховог снажног емоционалног утицаја. 

                                                             
137 Овај модел учења се посебно односи на традиционална ловачка и земљорадничка 
друштва. 
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Када дете стекне довољно искуства у односу на околину тако да је у стању да 
упоређује различите предмете са истим референцијалним значењем, оно ће развити 
све више денотативних значења. Примера ради,  када дете први пут научи реч сто 
оно, вероватно, повезује само неки одређени сто са датом речју: браон кухињски сто 
за којим је често јело па га стога добро познаје. Можда је на њега просуло воду или 
сок, или је по њему мазало лепљивим прстима, пипало га, лупкало по њему 
кашиком или песницама или лончетом, изазивајући различите шумове. То је једини 
сто за који дете зна и то је сто на који мисли кад мама или тата говоре. Када дете 
порасте и отпузи до дневне собе, сазнаје да се ниски округли стаклени предмет на 
једној нози такође зове сто, без обзира што нема заједничке спољне карактеристике 
са предметом које је до тада називало сто. Затим се дете одводи у комшилук где 
види нешто што се такође назива сто али што уопште не личи на остале столове. 
Упоређујући разне столове међусобно и покушавајући да види по чему су једнаки а 
по чему се разликују, дете ће после своје анализе постепено схватити шта сто чини 
столом тј. које карактеристике предмет мора да поседује да би се назвао сто.  Кад је 
дете достигло ту тачку, оно је научило појам речи сто. 
 
Вероватно је да обе врсте значења почињу да се развијају заједно, што се у сваком 
случају може претпоставити. Пошто је детету потребно да исти феномен сазна у 
разним облицима много пута како би било у могућности да упоређује, одбацује и 
генералише, вероватно развој денотативних значења захтева више времена. Могуће 
је све већy важност денотативних значења у животу детета повезати све 
многостранијом употребом језика: у почетку се језик више користи за преношење 
емоција и исказивања воље и за успостављање контакта с другим људима. Касније 
се он користи за добијање и преношење знања и информација, за истраживање и 
упознавање света.138 
 

                                                             
138 У почетку, када су денотациона значења још неодређена, учење језика код детета 
подлеже утисцима о целини и емоцијама: оно је зависније од конотација. Касније, 
инструментална функција језика као средства за стицање знања, више долази до изражаја 
када дете научи да користи језик као оруђе за интелектуалну комуникацију. О томе видети: 
London et Skutnabb-Kangas, 1976,  2-3). 
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Истовремено када дете учи да разуме речи и ситуације, оно учи и да интерпретира 
невербалне поруке које окружење преноси. Дете учи врсте интонација и тонове, 
карактеристичне за његов језик, што се учи врло рано. Дете научи шта значе 
различити изрази лица и покрети  с тим што су на том плану културне разлике врло 
велике. Дете научи у кога да гледа и како, и коју врсту визуелног контакта мушкарац 
и жена могу односно не могу да имају. Оно научи да интерпретира изразе лица свог 
народа и да реагује на њих с тим што се мале девојчице у томе сналазе много брже и 
боље од малих дечака а билингвали су вештији од монолингвала.139  У складу с тим 
дете научи које изразе лица оно може да има и у којој мери може да се служи њима. 
Жене се, на пример, чешће смеше него мушкарци.  
 
Изрази лица, гестови и друге невербалне поруке помажу да се интерпретирају и 
вербалне поруке. 140 За ову врсту интерпретације је важно да вербална и невербална 
порука буду у складу, тако да се не деси да се виче када се некоме казује да се воли. 
Ако се шаљу контрадикторне поруке, примаоцу ће бити тешко да тачно 
интерпретира шта се  заправо хоће. Ако се малој деци дуже времена упућују 
контрадикторне поруке, последице понекад могу да буду запањујуће, чак и опасне. 
Која ће се порука боље пробити, којој се заправо верује и на коју се реагује када су 
контрадикторне, у великој мери зависи, изгледа, ,од тога који су фактори и циљеви 
најважнији за јединку која учествује у комуникацији. Према томе, вербална и 
невербална комуникација не могу се сврстати по редоследу важности.141 
 
Три наведена аспекта процеса учења се постепено прожимају и заједно 
представљају учење матерњег језика. Савладати језик у потпуности претпоставља да 
га је говорник савладао на свим тим нивоима, да је јединка савладала како 
денотативно- конотативна тако и невербална значења. Тај развој чини одвојиви део 
процеса којим дете упознаје свет око себе, учи да познаје свет, да стекне сазнање о 
себи, осећа пут којим напредује и покушава да нађе своје место на свету. 

                                                             
139 Eakins, B., W., & Eakins, R., G., (1978) Sex Differences in Human Communication, Houghton 
Mifflin Company, Boston, 55-59. 
140 Gymperz, J., (1979), The Conversational Analysis of Interethnic Communication, SEAMEO, 
Regional Language Center, 12-17. 
141 Аllwood, J., (1979),  Ickeverbal kommunikation eller konten att överföra information utan ord. 
Invandrare och Minoriteter, 3., 16-23. 
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Посредством овог процеса дете постаје људско биће и развија се у индивидуалну 
јединку. Стога ће детету бити најлакше да резултате овог процеса, тј. своју личност, 
своје најзначајније емоције, своје најјасније мисли, своје ја изрази језиком на коме 
су ово учење и развој протекли, тј. на свом матерњем језику. 
 

2.3. РАЗЛИКE У УЧЕЊУ ДРУГИХ ЈЕЗИКА  
 
Последњих година су међујезичка истраживања показала да учење матерњег језика 
и учење страног језика и код одраслих и код деце имају много заједничког. То се, 
пре свега, односи на напредовање у усвајању граматике, а можда и на неке 
стратегије које се користе приликом генерализације и корекције.142 Грешке које и 
одрасли и деца праве у синтакси и морфологији приликом учења страног језика у 
великој мери личе на грешке које праве мала деца када исти тај језик уче као свој 
први језик. Али је исто тако јасно да чак и поред обимнијег усвајања граматике, 
постоје неке грешке које нису заједничке код оних који исти језик уче као први или 
као други језик. Када се сагледају све оне студије појединачних случајева о учењу 
страног језика код деце, изгледа убедљиво да постоје разлике између учења првог и 
другог језика. Постоје разлози за претпоставку да у најнеприступачнијим зонама, 
махом несвесних процеса учења језика, који су описани у односу на учење првог 
језика, долази до разлика у начину усвајања првог и другог језика. 143 
 
Пошто деца уче два језика истовремено, најчешће само у билингвалним 
породицама, у којима родитељи говоре различитим језицима и сваки од њих говори 
с дететом на свом језику, за већину људи је уобичајеније да већ доста добро знају 
један језик кад започињу да уче други. Они су једном већ прошли кроз процес 
истраживања околног света, именујући га, издвајајући на основу искуства 
денотативна значења, вршећи упоређивања и селекцију. Они већ располажу 
великим бројем појмова и са више начина за класификацију света. Они већ познају 
свет и себе, па више не доживљавају свет на онај исти целовити, емоционални и 
неодређени начин како су учинили пре но што су га познавали. Када дете или 
одрасла особа, поред матерњег учи и неки други језик, није потребно, није ни 

                                                             
142 Canale, M., & Swain, M., (1979), Theoretical Bases of Communication Approaches to Second 
Language, Ontario Assessment Instrument Pool Project, 56-76: 
143 О томе видети:: Skuntabb-Kangas, Bilingvizam, da ili ne...212-227. 



 

 

72 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 
могуће, да изнова прођу исти процес.  Они одмах могу да преносе појмове из свог 
матерњег језика у нови језик, могу одмах да почну са денотативиним значењима 
језика у школи, иако се наставници труде да створе амбијент за страни језик.144  
 
Ученицима је најчешће потребно да много слушају страни језик и да много говоре на 
њему, потребно им је разнолико реално искуство, треба да живе у њему тако да би 
конотативна значења могла постепено да се појављују и да се апсорбују невербална 
значења.145  Али пошто ученик већ „познаје" свет, његово искуство и речи које су за 
њега везане у новом језику, више неће имати онај емоционални набој какав имају у 
његовом матерњем језику. Штавише, он ће, можда, бити и критичнији, тј. бити у 
бољој ситуацији да уочава који се вредносни судови преносе речима у оном другом 
језику.  
 
Приликом учења другог или страног језика више није потребно и могуће да се све 
прима без размишљања, емоционално, као очевидно, холистички, као природно 
једино могуће, како се чини при усвајању матерњег језика. Многи билингвали 
потврђују чињеницу да им се други језик, који су учили касније у животу, чини 
хладнијим, отуђенијим, сиромашнијим у речима, мање суптилним, у целини узевши, 
сиромашнијим. Он не задире тако дубоко, није им тако близак, не даје  тако снажнан 
утисак као први. Човек има утисак да је површнији, више придодат и не буди оне 
дубоке слојеве личности. На матерњем језику је човек више оно што јесте. Изгледа 
да је то тако и код многих билингвала који врло добро знају свој други језик, управо 
исто тако добро, или у неким случајевима чак и боље од језика који су прво научили. 
 
Изузетак, изгледа, чине конотације за речи, за искуства које човек просто није имао 
на свом првом језику. У том случају, дотична особа је те речи у сопственом језику 
усвојила само као интелектуално знање, без личног искуства, а она су добила реални 
садржај само на страном језику. Изгледа да се то исто односи и на искуства у области 
културе, која су врло различита у два језика, па према томе и у двема културама. То 
описују многи који су отишли у страну земљу управо у оном периоду њиховог живота 
када су почели да се ослобађају прихваћених вредности у кући или неких 

                                                             
144  Наведено дело...202-211 
145 Rabel -  Heyman, L., (1978), But How Does a Bilingual Fell? ....224. 
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формалнијих социјалних конвенција које су типичне за старије генерације у њиховој 
личној култури. У том случају они су ново окружење у страној земљи доживели с 
олакшањем и као ослобађање. Многи научници су покушали да и емпиријски 
верификују такве тврдње или тако што су применили Озгудов семантички 
дференцијал, покушавајући да утврде да ли се конотације у различитим језицима 
разликују.  
 
Прилично је тешко, ако не и немогуће, да се измени интензитет и дубина искуства.146 
За сада ми у потпуности зависимо од оног што позитивистички оријентисани 
научници називају анегдотски доказ, од несистематично прикупљених 
информација, без икакве претензије да оне буду репрезентативне или да се могу 
уопштавати.  
 
Етнојезичком виталношћу сматра се својство етнојезичке заједнице, односно 
националне мањине да се у међунационалним односима понаша као посебна и 
препознатљива колективна целина. Заједнице са слабом виталношћу губе могућност 
да се разликују од осталих заједница. Што је јача етнојезичка виталност неке 
заједнице, то је већа могућност њеног преживљавања и развоја, што већи престиж 
ужива национална мањина, то ће јача бити њена виталност. Етнојезичка виталност 
националне мањине зависи од низа фактора који утичу на формирање ставова 
припадника националне мањине у односу на властити положај и положај већинског 
народа, као и на њихово понашање према етничкој баштини у складу са поимањем 
свога положаја. Реч је о статусним и демографским чиниоцима и факторима 
институционалне подршке.  
 
Статусни фактори се тичу друштвеног положаја заједнице, њеног 
друштвеночисторијског статуса и вредновања њеног језика и културе. Демографски 
фактори су повезани са бројношћу и густином насељености припадника националне 
мањине у одређеном региону. Њихова већа бројност и густина насељености 
позитивно утичу на очување етнојезичког идентитета. Поред статусних, 
демографских и институционалних фактора, на виталност језика утичу и друштвено 

                                                             
146  Herrel l, I., C., & Herrell, J. M., ( 1980), Afective and Cognitive Aspects of Bilingualism, NABE 
Journal IV, 3. 81-92. 
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психолошки процеси који се одражавају у ставовима припадника мањинске и 
већинске народности у вишејезичној заједници. Песпективе очувања неког језика не 
могу се сагледати само на основу статуса који језик има у вишејезичној заједници, на 
основу демографских кретања на територији вишејезичне заједнице и на основу 
институционалне подршке на локалном, регионалном и државном ивоу, већ треба 
имати у виду и то како грађани доживљавају суживот у тој заједници и како се 
користе равима и погодностима која им се нуде на институиционалном нивоу  
 
Испитивања ставова према употреби свог језика и језика којим се служе припадници 
друге нациналне заједнице, као и према духовној култури чији су ти језици носиоци, 
омогућују откривање неких појава у свести испитаника и отварају пут ка 
идентификовању фактора који утичу на те појаве.147 
 
 

2.4. СИНТЕЗА ДЕФИНИЦИЈА О МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ 
 
На основу досад обрађеног садржаја јасно је да не постоји једна тачна дефиниција 
матерњег језика или билингвизма. Истовремено би требало да постане јасно да су 
дефиниције матерњег језика и билингвизма сасвим могуће.  
 
Можда би се стога неке комбинације најпогоднијих аспеката различитих дефиниција 
и могле користити као општа дефиниција. Тове Скутнаб-Кангас покушава да 
комбинује више различитих критеријума: Билингвални говорник је неко ко може да 
функционише на два (или више) језика, било у монолингвалној, било у билингвалној 
заједници, у складу са социокултурним захтевима које те заједнице или сам 
говорник постављају у односу на комуникативну и когнитивну компетенцију 
појединца, на истом нивоу као и изворни говорник, и ко позитивно може да се 
идентификује са обе језичке групе (и културе), односно са својим језичким групама 
(културама), или са њиховим деловима.“ 148 
 

                                                             
147 Kamenov, E., Mikeš, M., Klemenović, J. (1996). Razvijanje dvojezične komunikacije predškolske 
dece u višekulturnoj sredini. Godišnjak Filozofsokg fakulteta u Novom Sadu. XXIV: 233 
148 Skutnabb – Kangas, нав. дело...231-248. 
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Треба подвући да су све дефиниције о матерњем језику и о билингвизму подложне 
променама и да појединац може да има различите матерње језике, у зависности од 
различитих дефиниција, и да буде билингвалан према једној дефиницији, али не и 
према другој. Мишљење о томе, шта је нечији матерњи језик, да ли неко јесте или 
није билингвалан и на којим језицима је билингвалан, може да се мења више пута, 
изузев према дефиницији на основу порекла, која не дозвољава такве промене.  
 
Билингвални оквир требало би да има у виду како компетенцију, тако и функцију и 
ставове. Под функцијом се подразумева лице које користи или може користити два 
језика као средство сазнања, истраживања, мишљења и свести у складу са 
сопственим жељама и захтевима заједнице.  
 
Идеални двојезични оквир био би онај који и са индивидуалног и са друштвеног 
становишта омогућује највиши могући степен самопотврђивања и компетенције као 
актвиног члана друштва. Са гледишта различитих дисциплина могли би се навести 
чисто лингвистички, психолошки, социолошки и социопсихолошки149 захтеви у 
погледу компетенције, у погледу унутрашње и спољашње функције, у погледу 
ставова, а посебно у односу унутрашње и спољашње идентификације.150  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
149 Ingram, E., (1976), Criteria for Determining Bilingualism, Nordic research seminar Reports, No. 
137. 
150  Ofstad, H., (1971), Identitet och minoritet, SCHWARZ, 113-119. 
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III ДЕТЕ  И ЈЕЗИК 

 

Матерњи језик се усваја спонтано, од најраније доби и начелно га сви људи могу 
успешно усвојити. За разлику од усвајања, језици се уче с напором. Да би неко 
научио нови, тј. други језик, мора овладати свим његовим нивоима, мора научити 
мноштво речи са њиховим значењима и употребним вредностима, мора знати како 
се речи спајају са другима и мењају у реченицама  сходно реченичним правила, 
треба знати течно изговорити све гласове и њихове спојеве, нагласке, интонације, 
ритам итд.  
 
Како деца и људи обично уче језике пошто су већ усвојили бар један језик, при 
учењу новог језика старо језичко знање и несвесно ће утицати на учење, нешто ће 
им због тога бити лакше него деци која га усвајају, а нешто теже. Људима који су као 
одрасли научили језик увек ће остати у памћењу препознатљиве изговорне 
специфичности, тзв. страни изговор. Исто тако ће на речи и њихово слагање утицати 
матерњи језик или први страни језик који је неко већ научио.  
 
Будући да су урођене језичне способности и основне сазнајне способности 
заједничке свима, деца у читавом свету показују неке сличности у начину усвајања 
језика, у редоследу почетних гласова, у темама о којима говоре, у врсти речника 
итд.. Дете усваја језик у природном окружењу, у природним ситуацијама, спонтано, 
од рођења надаље, али неке његове слојеве, нпр. фонетски и пре рођења. Кад су 
деца старија, нарочито ако су већ усвојила један језик, теже усвајају нови језик него 
на млађем узрасту.  

Иако су сва деца способна да науче сваки језик коме су изложена у раном 
детињству, ипак ће различити језици и различите околности у којима дете учи језик, 
осим дететових посебних особина, утицати на начин и брзину којом поједино дете 
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усваја језик151. Много тога у дететовом језичкому развоју зависи од његове околине, 
од односа родитеља према њему, до броја и редоследа деце у породици, од 
друштвеног положаја родитеља, од врсте породичног живота, од пола детета, од 
броја језика којима се говори у породици итд. Свакако да постоје и велике али и 
појединачне разлике међу јединкама у оквиру  једног језика и међу говорницима 
различитих језика, нарочито ако се језици разликују структурно152. Тако у истом 
језику нека деца проговарају врло рано, са десетак месеци говоре речи попут мама, 
беба, тата, не, нема, вода, а друга касно, нека на почетку користе више именица, 
друга више глагола и слично.  

Да би деца уопште могла усвојити језик, она морају имати способност спонтаног 
учења било којег људскога језика (укључујући способност да опонашају језичке 
узоре: родитеље и остале блиске људе), морају бити изложена језичком узору у 
директном споразумевању, тј. неко мора са њима разговарати, морају се  сазнајно 
развијати, а да би дете могло говорити, потребно је да жели, да може и да се зна 
споразумевати, а то значи да опажа гласове и разуме значење које се њима исказује, 
да може само произвести гласовне склопове које други разумеју и да зна говорна 
правила. Дететов језички развој је повезан са његовим телесним, спознајним, 
осјећајним, друштвеним и комуникативним развојем153, због чега се осим 
лингвистике њиме баве и различите науке, као медицина, психологија, социологија, 
психолингвистика, неуролингвистика, социолингвистика, које се могу обухватити 
појмом сазнајне или когнитивне науке, односно науке која проучава међуделовање 
интелигентних јединки са њиховом околином.  

Дуго се сматрало да деца уче језик тако да опонашају говор одраслих који их 
исправљају, упућују и уче их језику. Мала деца не могу  опонашати говор старијих 

                                                             
151 Babić, Z. (1993.) Towards a Linguistic Framework of Prenatal Language Stimulations, 
објављено у: Bloom, T. (ed.) Prenatal Perception, Learning and Bonding, Berlin, Hongkong, 
Seattle, Leonardo Publishers 
152 Flege, J.E. (1995.): Second-language speech learning: Theory, findings and problems;  у W.  
Strange (ed.): Speech perception and linguistic experience: Theoretical and methodological issues, 
Timonuim, MD: York Press 
153 Pavličević-Franić, D. (2003.) Okomita dvojezičnost i rano učenje jezika, u: Kovačević, 
kompetencija u višejezičnoj sredini II: teorijska razmatranja, primjena, Zagreb: Naklada Slap, str. 
93.-106.M., Pavličević-Franić, D. (ur.) Komunikacijska  
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чак ни кад се то од њих изричито тражи. 154  Већина људи сматра да дете почиње 
говорити отприлике са годину дана, када изговара прве речи којима именује чланове 
породице, животиње, храну, играчке, одећу и слично, нпр. мама, тата, беб, хеј, 
нема, папа на српском 155. Међутим, чињеница да је дете проговорило, не значи да 
се оно тек тада почело језички споразумевати, него да га тек тада језичка заједница 
сматра својим чланом. Пре него што је проговорило, дете је већ пре морало 
разумети језик, а то значи да је говору претходило опажање и разумевање говора 
заједно са општом способношћу споразумевања.   
 
Обично се сматра да разумевање говора увек претходи говору па тако деца морају 
разумети реч или граматичку сруктуру пре него што је изговоре. Међутим, каткада то 
није тако, тј. обе способности се могу истовремено развијати, или говорење може у 
нечему чак претходити разумевању. Деца понекад употребљавају изразе чије 
значење очигледно не разумеју, или не разумеју правилно са гледишта одраслог. 
Такво говорење јесте заправо опонашање одраслих, али и оно има велику улогу у 
усвајању језика. Опонашање је важно у усвајању гласовног састава и усвајању речи 
Многи аутори наводе опонашање као помоћ у учењу синтактичко-семантичких 
структура које дете покушава произвести или које је недавно произвело. При томе 
дете не понавља све што чује, већ бира шта ће опонашати, поједине речи или делове 
реченице које се могу јавити и у промењеном облику. 156. Способност за усвајање 
језика урођена је људима, а теорија о урођеној језичкој способности доказује се 
тиме што сва деца (осим деце са сметњама у развоју) успевају усвојити језик, без 
обзира на њихове међусобне разлике и разлике у језицима којима су изложена. 

Међутим, урођена језичка способност није једини услов за овладавање језиком. 
Други услов јесте да дете има језички узор због којег ће се послужити својом 
способношћу усвајања језика. Да је за стицање језика битна и језичка околина, 
показало се у случајевима тзв. дивље деце, изгубљене, остављене или украдене 
деце или деце коју су људи држали у потпуној изолацији.  

                                                             
154 Neuman, S.B. (2004.) Introducing Children to the World of Writing. Early Childhood Today.Vol. 
18. 4. 
155 Babić, нав. дело...339-354; 
156 Pullen, P.C., Justice, L.M. (2003.) Enhancing Phonological Awareness, Print Awareness, and Oral 
Language Skills in Preschool Children. Intervention in School and Clinic. 39, 2, 87 - 98. 
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За усвајање језика није довољно да дете једино чује говор одраслих. Мала деца која 
свакодневно гледају страни телевизијски програм не науче тај страни језик, што 
показује да једноставна изложеност језику није довољна за његово усвајање.157 
Потребно је да дете учи језик у непосредном споразумевању, у којој осим говора 
играју улогу и покрети тела, лица, главе, руку, мимика, мирис, укус итд, а врло су 
важни и осјећаји и осјећајно споразумевање. 158 

 
3.1. ДЕТЕ, ЈЕЗИК И ШКОЛА 

 
Билингвално образовање може да значи много различитих ствари, као што је англо-
америчка дефиниција да се два језика користе у наставне сврхе.159 Према овој 
дефиницији велики део образовања које имигрантска или друга мањинска деца 
добијају у разним земљама не би се могао сматрати билингвалним, јер је често језик 
већине једини наставни језик. Примера ради, настава страних језика за децу из 
већинске групе или програм за децу из мањинске групе, у коме је њихов језик 
заступљен само као наставни предмет, не би задовољили захтеве америчке 
дефиниције о билингвалном образовању и не би били у складу са билингвалним 
програмима који су израђени према Одлуци о билингвалном образовању из 1968. 
године. Али ни образовни систем који мањинској деци пружа интензивну наставу 
другог, већинског језика (уместо да их директно укључује у разреде са већинским 
језиком) не може се сматрати правим билингвалним чак ни онда ако постоје 

                                                             
157 Torgesen, J.K., Wagner, R.K., Rashotte, C.A. (1994.) Longitudinal Studies of Phonological 
Processing and Reading,  Journal of Lerning Disabilities. 27, 5, 276 - 286.  
158 О томе видети: Babić, нав. дело...339-354, Здрава деца глувонемих родитеља каткада 
немају прилике ни са једним одраслим редовно разговарати све док не крену у јаслице или 
вртић. Обично такви родитељи имају стално укључен радио или телевизор како би децу 
изложили говору. Међутим, ако са њима нико директно не разговара, такво дете знатно 
заостаје у језичком развоју за вршњацима. Иако је било изложено сличној количини говора, 
поседује врло мали речник састављен тек од речи које је вероватно чуло у игри са 
вршњацима и са телевизијских реклама. Када одрасла особа почне са њиме редовно 
разговарати, језик му се убрзано развија. 
159 О томе видети: Flege, J.E. (1995.): Second-language speech learning: Theory, findings and 
problems;  у W.  Strange (ed.): Speech perception and linguistic experience: Theoretical and 
methodological issues, Timonuim, MD: York Press; Neuman, S.B. (2004.) Introducing Children to 
the World of Writing. Early Childhood Today.Том 18. 4. 
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пријемни или припремни разреди намењени само деци из језичких мањина, којој се 
обезбеђује специјална настава на већинском језику. Термин билингвално 
образовање се, према томе, односи само на наставни језик и изискује да се настава 
нејезичких предмета изводи бар на два језика. Овај термин се не односи на 
образовне циљеве већ на средства. 
 

3.2.   НЕКЕ ТИПОЛОГИЈЕ ДВОЈЕЗИЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 
Двојезично образовање се може класификовати на разне начине. Једна од 
најразрађенијих типологија припада Вилијаму Макију 160, али у њој има знатних 
слабости што је разумљиво, јер Маки у својој типологији разматра четири различите 
димензије, и на крају укршта прве три. Када расправља о односу између домаћег 
језика (домаћих језика) и језика школе, Маки прави разлику између ученика из 
једнојезичних или двојезичних породица и тога да ли се у школи користи домаћи 
језик (један или оба) или не користи као школски језик. У другој димензији, 
програму Маки узима у обзир следеће:   
 
 медијум наставе,  
 образац развоја, 
 дистрибуцију језика,  
 правац усмерен ка асимилацији (акултурацији) у доминантну културу или у 

правцу интеграције у поново оживљену културу,  
 потпуни или постепени прелазак са једног медијума на други. 

 
Макијева трећа димензија је језички карактер непосредног окружења у поређењу 
са ширим националним окружењем. Он овде користи модел који се састоји од 
четири посебна круга, од којих сваки обухвата шири простор од претходног. Његова 
шема ширења иде од куће до школе, до непосредног окружења или регије. Свих 
десет његових типова програма се могу сместити у категорију школе и они се могу 
ставити уз девет варијација обрасца окружења (према томе да ли је сваки круг 
монолингвалан или билингвалан и да ли су језици у свима њима исти или 

                                                             
160 Mackey, W., (1972), A Typology of Biligual Education, у FISHMAN, JOSHUA, A. , издање 1972 а, 
413-432. 
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различити), што нам даје 10 x 9 могућих комбинација. Макијева четврта димензија 
односи се на функцију језика, на њихов статус, регионални, национални или 
интернационални и на разлике међу језицима. 
 
Очевидно је било тешко дати тако обухватну типологију билингвалног образовања, 
како је то Маки покушао да учини. Међутим, постоји доста тешкоћа у вези са 
Макијевом типологијом. Изгледа да међу различитим димензијама не постоји било 
каква природна хијерархија. То у Макијевом случају значи да се исти појам може 
појављивати више пута (на пример, када се трансфер у димензији програма користи 
само у значењу лоше повезаности између језика, дома и школе).   
 
Појмови трансфер и одржавање су тешки. Маки их користи у истој димензији на 
различите начине, тако да се трансфер понекад односи на историјску, вертикалну 
промену у целом школском систему, у коме је у датом моменту дошло до промене 
наставног језика, а понекад се односи на појединачно дете, или у смислу да се 
наставни језик мења у неком моменту образовања детета, или трансфером назива 
чак и то кад језик школе и куће нису исти. Одржавање се понекад односи на исти 
језик или језике који су коришћени као наставни медији током школовања деце, без 
обзира на то да ли је у питању већински или мањински језик, што понекад значи да 
се језици само налазе у програму, дакле као наставни предмети, а понекад се 
односи на покушај да се оба језика одрже на истом нивоу употребе. 
 
Ови примери показују да би било важно направити разлику између историјског 
описа школског система и измена у њему и организације школе као система у 
садашњости. Исто би тако требало моћи правити разлику између школе као 
институције саме по себи и индивидуалног детета.  
 

3.3.  ФИШМЕНОВА ТИПОЛОГИЈА 
 

Џошуа Фишмен је врло концизно изложио своју типологију, али она садржи многе 
дистинкције које су важне за мањине161. Она је посебно прикладна да се 

                                                             
161 Fishman J.&-Lovas J., (1970), Bilingual Education in Sociolinguistic Perspective, TESOI, Quaterly 
4., 215-222. 
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окарактеришу разни модели образовања мањина у Америци. Пошто се он бави 
неким аспектима двојезичног образовања који недостају у Макијевим типовима 
програма, биће о њима неколико речи: 162 
 
 транзитивна двојезичност представља шему у којој се мањински језик 

користи само за време првих неколико година школовања и онда само у оној 
мери колико је потребно да помогне деци да се прилагоде школском животу 
или да на њему уче разне предмете док њихпво знање језика већине није 
довољно да би се овај језик могао користити за наставу. 

 
 двојезичност са писменошћу само на једном језику (чита се и пише само на 

једном језику) узима у обзир само развој оралног коришћења оба језика, али 
нема покушаја да се деци помогне да науче да читају и пишу на свом 
матерњем језику, већ само на језику већине. 

 
 делимични билингвизам, покушава код деце да развије течно владање са 

оба језика, укључујући и читање и писање, с тим да се само мали број 
предмета предаје на матерњем језику деце. То су често они предмети који су 
од посебног значаја за дететову етничку групу и његово културно наслеђе. 

 
 потпуна дуојезичност подстиче децу да оба њихова језика развијају у свим 

језичким функцијама (разумевању, говору, читању, писању, мишљењу) у свим 
областима, и то без икакве диглосије. Обично се у настави свих предмета 
користе оба језика (изузев наставе самих тих језика). Овакав тип система је 
усмерен на одржавање и развијање језика мањине. 

 
Фишменова типологија заснива се на претпоставци да се о сваком поједином 
програму најбоље суди на основу његовог циља. Он на тај начин прави разлику 
између организације и циља програма. 
 
 

                                                             
162 Fishman J.., (1977), The Social Science Persective, у Billingual Education: Current perspectives, 
Том 1. , Social Science, 1-52. 



 

 

83 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 

3.4.  ГОНЗАЛЕСОВА ТИПОЛОГИЈА 
 

Ј. М. Гонзалес у својој класификацији различитих типова двојезичних образовних 
програма користи клизну скалу.163 И у његовој типологији циљ представља 
најважнији критеријум сваке шеме, али он још јасније него Фишмен процењује у 
којој мери програм служи интересима мањине. Сем тога, његови различити типови 
програма обухватају шире подручје од Фишменовог: 
 

I. Енглески као страни језик/двојезичан (транзитиван). Овај тип има строго 
компензаторну/допунску оријентацију. То што дете зна други језик сматра се 
позитивном карактеристиком коју вреди истраживати и развијати. 

II. Билингвалан/бикултуран (одржавајући) укључује „историју и културу" дате 
групе као интегрисани део садржаја и методологије програма. 

III. Билингвалан/бикултуран (обнављајући). Чини се озбиљан напор да се деци 
пружи могућност да уче језик и култури својих предака, пошто се знање и 
једнога и другога могло губити у процесу асимилације. 

IV. Културно плуралистички. Деца не подлежу никаквој рестрикцији у 
зависности од језичке групе којој припадају. Сва деца добијају језичко и 
културно плуралистичко образовање. 

 
Вероватно је истина да Гонзалесова типологија има и историјску и утопијску 

перспективу: она показује развојни тренд и Гонзалес јасно показује коју врсту 
развоја сматра позитивном. Он, дакле, не жели да његови типови програма буду 
намењени само одређеним ограниченим групама; он управо жели да сва школска 
деца, и мањинска и већинска, постану мултилингвална и мултикултурна, што свакако 
припада идеалистичкој утопији. 

 
 
 

                                                             
163 Gonzáles, G., (1977), Teaching Bilingual Children, у Bilingual Education: Current Perspective, 
том 2. Linguistics, 53-59. 
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3.5. МОНОЛИНГВАЛНО ИЛИ БИЛИНГВАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Међу погрешним схватањима које је Куминс подробно анализирао у неким својим 
радовима, два су најспорнија:164  
 

o Да је увек најбоље поучавати дете путем медија његовог матерњег језика 
(што значи да је штетно подучавати га путем медија страног језика),   
 

o да матерњи језик мора бити стабилизован пре него што може започети 
настава посредством неког другог језика.  

 
У овим захтевима крије се опасност, јер су они у једним условима тачни, а под 
другим погрешни, а услови су ретко кад одређени. Ако овај тип захтева да се 
приказује тако да изгледа као да представља генералну истину, онда је лако 
показати да он може увек да се примени. Ако су школске власти, нпр. ушле у 
разреде са наставом на матерњем језику, сматрајући да је овај захтев увек ваљан, 
без обзира на услове, оне ће се свакако збунити кад чују нешто што би могло да 
послужи као противдоказ. Када се посматрају различити програми, па се види да 
деца постају билингвална (бар у великој мери и до високог степена), а на основу 
других то не постижу, без обзира на то да ли се настава изводила на једном језику 
или на два, конфузија је неизбежна.  
 
У типологији  Т. У. Скутнаб повлачи се разлика између наставе (на једном или на два 
језика) и циља програма, прво са језичког становишта (при чему се  
монолингвалност/билингвалност узима и као независна и као зависна варијабла.165 
Скутнаб покушава да утврди којим друштвеним потребама служе језички циљеви, те 
тада друштвени циљеви постају независна узрочна варијабла, која има одлучујућу 
улогу у избору наставног језика (посредна варијабла), на којима ће се развијати 
монолингвалност или билингвалност (зависна варијабла), што је опет са своје стране 

                                                             
164 Cummins, J., (1976), The Influence of Bilingualism on Cognitive Growth: A Synthesis of Research 
Findings and Explanatory Hypoteses, Working Papers of Bilingualism, 9., 1-43. 
165 Skutnab, T. K., (1991), Bilingvizam, Zavod za udžbenike I nastavna sredstva, Beograd, 150-151. 
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одлучујуће за то да ли се друштвени циљеви могу остварити или не, тако да даје 
објашњење за сваки тип из типологије: 
 
 Монолингвално образовање путем већинског језика чији је циљ 

монолингвалност за децу већинске групе, најуобичајенији је начин 
образовања деце већине у највећем броју земаља са богатим, тзв. 
међународним језиком већине, као што су Немачка, Сједињене Америчке 
Државе, Русија, Кина и Шпанија. Канада овде представља најзначајнији 
изузетак. Он се примењује и у мањим земљама које јесу или тврде да јесу 
језички хомогене. У свим тим земљама деца често имају неки страни језик 
као наставни предмет, али се она ретко кад приближавају било чему што 
личи на двојезичну компетенцију. 
 

 Монолингвално образовање посредством мањинског језика може да буде 
тројако. У случају радника на привременом раду, када је један од циљева 
образовања да се деца не интегришу, да би била спремна да се врате кући 
чим рад њихових родитеља више није потребан. Овај тип образовања 
припрема их и за репатријацију, а и онемогућује им да добију свој удео 
добара и услуга већинског друштва уколико им је дозвољено да остану.  

 
И ови програми образују формално будуће раднике, али млади могу да имају боље 
шансе да се повезују, да развијају солидарност и протестују но што их имају млади који 
су прошли програме утапања.  
 
 Једнојезично образовање чији је циљ двојезичност код деце из мањинске 

групе, јесте програм за одржавање, заштиту  језика, по коме се настава изводи 
током првих неколико година, могуће и током целог обавезног школовања, а да 
се језик већине учи као други језик.  

 
Ови програми одржавања језика појавили су се као протест против угњетавања мањина 
и њихово постојање често указује на то да је мањинска заједница започела динамичну 
борбу за добијање свог удела у добрима и услугама већинског друштва. Често су ови 
програми знак ревитализације и, понекад они указују на то да је мањина имала више 
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власти када су ови програми уведени и служе у исте сврхе као редовни програми 
одржавања језика. 
 
 Једнојезично образовање чији је циљ двојезичност код деце из већинске групе. 

То су програми зарањања у језик на млађем узрасту, пре но што је започела 
настава на матерњем језику деце. До појаве ових типова програма долази у 
ситуацијама у којима нека језичка већина треба да постане билингвална из 
инструменталних (не интегративних) разлога, како не би изгубила старе 
привилегије, или да стекне нова права или привилегије које се признају 
билингвалима. То је ситуација у којој је мањина довољно ојачала да спроведе 
захтеве у погледу билингвалности и обезбеди нека права за билингвале, на 
пример, на тржишту рада.  
 

 Двојезично образовање чији је циљ двојезичност. То је тип образовања у 
коме се улажу велики напори да се у области језика постигне високи ниво и 
где се реалистички процењује колико подршке захтева сваки од језика. Овде 
треба разјаснити и следеће. Према теорији Ламберта и Валаса, ако један језик 
не може да се развија друкчије, треба му у школи обезбедити највећи део 
средстава и времена.166 Чак и ако статусне разлике нису врло велике, један 
или други језик ће најчешће захтевати компензацију у школи зато што се у 
датом друштву или у средини у којој дете живи мање користи. 

 
 Изгледа да овај тип модела најбоље функционише и у ситуацијама са прилично 
малим статусним разликама између језика и говорника (без обзира на разлоге због 
којих су разлике мале), и често (али не увек) код деце из повлашћених средина, а и 
код ученика изнад почетног нивоа. Већ би поменути типови могли да се развију у 
билингвално образовање које води билингвизму (што се често и дешава). Али у том 
случају, развоју мањинског језика треба посветити посебну пажњу. Пошто у 
реализацији билингвалног програма учествују и већинска и мањинска деца, 
узајамност је од пресудног значаја. Обе групе треба да уче оба језика. Ако само 
мањинска деца постају билингвална, а већинска деца науче само неколико песама и 
фраза на језику мањине, онда је то ситуација која је већ раније описана као 
                                                             
166 Lamber, Wallace, E., (1969), Psychological Studies of the Interdependiens of the Bilingual,s Two 
Languages, у PUHVEL, 99-126. 
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билингвално образовање која води у монолингвалност, иако она може повољно да 
утиче на ставове већинске деце. На наведене типове би могло да се гледа као на 
прогресију  која не одговара потребама деце појединачно и не пружа им оно 
преимућство до које високи нивои билингвизма могу да доведу.  
 
Пошто су раније само припадници мањина били билингвали, само они су и могли да 
користе сва та нова права, све док припадници већине и сами не постану 
билингвали. Ови типови програма уживају подршку моћне већинске заједнице и то 
потпомаже развој деце чак и онда када он у првим годинама није наставни језик.167  
 
Монолингвално образовање које води ка билингвизму, изгледа да даје врло добре 
резултате и код већинске и код мањинске деце, посебно у оним ситуацијама у 
којима постоје велике статусне разлике између мањинских и већинских језика и 
група, али и у ситуацијама са мањим разликама. Један од предуслова да би модел 
могао да функционише је то да се онај други језик, онај који није наставни језик, учи 
као наставни предмет. Основни принцип за постизање високог нивоа двојезичности 
уопште, наиме, може да се примени и на ове програме. 
 

3.6. ДВОЈЕЗИЧНОСТ И ШКОЛСКИ УСПЕХ 

У извесном броју истраживања, у којима су мерене когнитивне способности 
двојезичне деце, без обзира на то да ли је то био тест интелигенције или неки други 
тестови, добијени су контрадикторни резултати, о чему ће бити речи у наставку 
разматрања проблема. 
 
У првој верзији хипотезе о прагу Куминс је изнео идеју да ниво компетенције који 
двојезично дете постиже, може да функционише као интервентна варијабла која 
преноси ефекте билингвалног искуства детета на когнитивни раст168. Он и на 
двојезичност и на једнoјезичност гледа као на инструменте, оруђа, која дете користи 
да оперише околином, тј. оно истражује и организује окружење. Билингвални 
инструмент је комплекснији, па се према томе и теже савладава, али кад је једном 

                                                             
167 Ламберт....1983. 
168 Cummins, J., (1976),  The Influence of Bilingualism of Cognitive Growth: A Synthesis os Research 
Findings and Explanatory Hypotheses, Eorking Papers of Bolingualism,  23. 
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савладан, он у већој мери може да допринесе когнитивном развоју од једнојезичног. 
Али, ако је дете дуже времена принуђено да се служи мање савладаним језиком, 
вероватно ће његова интеракција са окружењем, па и улазни материјал, обрада и 
усвојени материјал да буду мање погодни за когнитивни раст.169 У том случају, дакле, 
могуће је да дете не успева да разуме велики део садржаја који се у разреду 
преноси, а исто тако да има тешкоћа у испољавању своје интелигенције у развоју и 
да утиче на околину вербално. Могућа последица тога је опадање интелектуалне 
радозналости.170 
 
Потом Куминс износи мишљење да ту може да постоји одређени ниво компетенције 
(компетенције матерњег језика за коју се претпоставља да је овде висока), који се 
мора достићи како би се потицајним позитивним аспектима развоја у билингвала 
омогућило да утичу на когнитивни развој. Он тај ниво назива ниво прага. У свом 
првом чланку о нивоу прага, Куминс је такође изнео мишљење да можда постоје два 
прага, и да би савладавање нижег „било довољно да се избегне когнитивна 
ретардација, а да је можда потребно савладавање вишег нивоа билингвалне 
компетенције да се дође до убрзаног когнитивног раста" .171 Ова хипотеза је даље 
развијана и упоређивана са низом студија у намери да се оне објасне.  
 
Сматра се  да деца која су постигла врло висок (изворни или скоро изворни) ниво у 
оба своја језика спадају у групу која показује позитивне ефекте када се мере 
различити аспекти когнитивног развоја. Међутим, она деца која су достигла изворну 
компетенцију само на једном језику, нормално на матерњем језику, а знатно слабије 
владају другим језиком, неће показати ни позитивне ни негативне ефекте, тј. њихови 
резултати се неће разликовати од резултата монолингвалне деце. Најзад, она деца 
која не постижу изворни ниво ни у једном од својих језика и која су принуђена да се 
дужи период времена сналазе на мање савладаном језику у оним ситуацијама које 
су предвиђене за даљи когнитивни развој (у школи, на пример), према хипотези о 
прагу, показивала би негативне ефекте, тј. слабији успех од одговарајућих 
монолингвала.  
                                                             
169 Katz, I., (1973 ), Negro Performance in Interracial Situation, у WATSON,   257-261. 
170 Gojkov, G., (1995), Relacija kognitivnog stila i stila učenja – KOGNITIVNI STIL U DIDAKTICI, 
Vršac, 20-21. 
171 Cummins, I., нав. дело...24. 
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Прва истраживања двојезичности и когнитивног развоја (интелигенције) често су 
била само покушаји да се истражи зашто двојезична деца имају лош успех у школи. 
И пошто се сматрало да интелигенција представља одлучујући фактор у школском 
успеху (постојало је опште одушевљење са релативно простим објашњењима 
интелигенције која, као да су се појавила изнад широког фронта истраживања и са 
поузданим ослонцем на тестирање интелигенције, са становишта развојних процеса) 
обављено је низ истраживања у којима су упоређиване перформансе монолингвала 
и билингвала на разним типовима тестова интелигенције. Таква истраживања су у 
широким размерама спроведена већ 20-тих година прошлог века и она све до сада, 
иако усавршенија, чине део многих психолошки оријентисаних истраживачких 
пројеката о билингвизму.172 Међутим, истовремено је распрострањена критичка 
оцена, према којој је у неким земљама подвргнута недиференцирана употреба 
психометријских података уопште, а посебно тестова интелигенције, почела да утиче 
на изучавање билингвалности, тако да се сада радије прихватају „мекше" методе, 
које се у већој мери заснивају на посматрању или бар неке комбинације оба типа.173 
Многе грешке које су почињене током 20-тих година прошлог века чине се још и 
данас у истраживању двојезичности, а истраживања која укључују тестирање 
интелигенције могу се сврстати у три групе: 
 

1. Истраживања у којима се користе вербални тестови, с тим што је ИQ 
двојезичне деце упоређивано са оним код једнојезичне деце, а да се при том 
није поклањала пажња типу теста који је примењиван. Међутим, није се 
водило рачуна о језику на коме тест није дат, о матерњем језику деце. Пошто 
су то били вербални тестови, они су имплицирали разумевање и употребу 
језика теста који је најчешће био језик који су деца учила у школи, а не њихов 
матерњи језик;  

2. Истраживања у којима су примењивани и вербални и невербални тестови и 
упоређиван њихов ИQ са ИQ монолингвалне деце у обе врсте теста; 

                                                             
172 Labov, W., (1972 ) The Logic of Nonstandard Enhlish, у GIGLIOLI, 191. 
173 Cummins, J., (1980 ), Psychological Assessment of Minority Language Students, Logic or 
Intuition, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1:2, 97-108. 
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3. Истраживања у којима су примењивани или вербални или невербални 
тестови,  с тим да су упоређени резултати за сваки језик посебно анализирани 
са резултатима које су постигла монолингвална деца. 

У многим студијама ниво двојезичности деце није адекватно или није уопште 
провераван. Дете је могло да се сврста као билингвал ако је имало родитеље 
имигранте или „страно" презиме, или ако се у кући детета говорио неки страни језик, 
без обзира на то ко га је говорио. Ретко су ваљано контролисани: пол, узраст деце.174 
 
Други типови теста, и вербални и невербални, обично су били боље контролисани у 
односу на горе наведене факторе. Резултати су обично показивали да су 
монолингвали постигли приближно исти број бодова на оба типа теста, док су 
билингвали слабије успевали на вербалним тестовима (њихов просечни IQ је могао 
да буде и до 20. поена нижи на вербалном, него на невербалном тесту, на)  
невербалним тестовима су постизали исто тако добре резултате као монолингвали 
(понекад чак и боље).175  
 
Неки  истраживачи су сматрали да деца која су у школи имала наставу на језику 
теста нису доживљавала никакав језички хендикеп на вербалним тестовима, али се 
већина њих сложила у томе да у односу на двојезичну децу није фер користити 
вербалне тестове на њиховом другом и да их не треба примењивати. По обављеном 
темељном истраживању, Арсерманов закључак се слагао са мишљењем многих 
истраживача да није утврђено да постоји било каква корелација између 
двојезичности и IQ.176 
 
Трећи тип теста, на оба језика детета, показао је да су деца постизала више IQ 
скорове на тесту. Али приликом примене вербалних тестова на оба језика, јавиле су 
се многе тешкоће; тестове је требало учинити еквивалентним и стандардизовати их. 
Закључци који су се могли извести из истраживачког материјала још пре другог 
светског рата су: билингвална деца имају боље скорове на нејезичким него на 
језичким тестовима, а бољи су на свом матерњем језику, него на језику који су 

                                                             
174 Katz, I.,  нав. дело..., 378-381. 
175 Goldman,  R., (1973), Education and Immigrants, у WATSON, 353. 
176 Watson, P., (1973), Race and Inteligence through the Looking Glass, у WATSON, 367-368. 
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касније учили. Билингвали често постижу исте резултате као и монолингвали на 
тестовима перформансе, али су обично слабији од монолингвала на вербалним 
тестовима, често на оба језика. Вербални тестови интелигенције не дају праву слику 
интелигенције двојезичне деце, без обзира на језик на коме су деца тестирана и 
никада не би требало примењивати само њих.177 

 
Иако су многи научни радници који се баве билингвизмом одавно прихватили и сада 
практично примењују резултате ранијих истраживања, изгледа да они нису јасни 
свим психолозима који се баве мерењем IQ и другим психометријским 
изучавањима, а да се не интересују посебно за двојезичност.178 Може чак и у 
најсавременијој литератури да се наиђе на изненађујуће незнање о природи 
језичких проблема, нарочито у САД, али и у све већој мери у земљама у којима 
постоје нове и старе мањине. Постоји став према другим језицима, сем сопственог, 
који се чини као сасвим несхватљива неспособност да се увиди вредност других 
језика. Овај став, на који се понекад наилази посебно код говорника тзв. великих 
светских језика (али не само међу њима) утолико је више за размишљање, јер се 
одржава не само у научним истраживањима већ и у препорукама које истраживачи 
дају, а оне често имају неадекватне последице за језичке мањине. Потврда за 
тежину проблема је што је у озбиљној научној публикацији требало истаћи само по 
себи јасну чињеницу179: „Ако неко дете не влада стандардним америчким енглеским, 
али је његова когнитивна структура комплексна у погледу формирања и интегрисања 
појмова, то дете јесте интелигентно."  

Због појачаног интересовања за школску децу која су социјално или језички  
хендикепирана", поново је у међународним релацијама покренута расправа о 
општој правичности и валидности мерења интелигенције и успеха у школи, и 
захтевима који се у школи постављају. Ова широка тема се разматра са свих страна и, 
можда, се зато понекад чини да јој недостаје општи преглед и перспектива. У неким 
случајевима дошло је до јасне регресије у погледима, до занемаривања знања које 

                                                             
177 Watson, P., (1973), Some Mechanics of Racial Etiquette, у WATSON,  281-282. 
178 Исто...283-285. 
179 Seng, M., W.,  (1970), The Linguistically Different: Learning Theories and Intellectual 
Development, у HORN,  113. 
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већ постоји. Психолози су опет почели да предлажу да би за тестирање двојезичне 
деце требало примењивати вербалне тестове.180  

Прилично мало се зна о томе шта је у другим земљама учињено раније. Тако се и у 
Данској примењују тестови на данском језику за одређивање пласмана, способности 
и потребе за неким додатним мерама за имигрантску децу. Ови ставови, између 
осталог, утичу и на укључивање имигрантске деце у "специјална одељења у 
школама, иако централне власти у Шведској, на пример, покушавају да спроведу 
прописе како треба тестирати децу пре но што се смештају у специјална одељења.  

И у САД су деца мањина прекомерно заступљена у таквим разредима. Иста се 
тенденција запажа у Енглеској  и у Западној Немачкој.181 Но, све је јасније да су 
истраживачи свесни тога да ово не одражава разлике у интелигенцији, већ нефер 
методе оцењивања.182 Наслов сада већ класичне Коардове књиге симптоматичан је у 
том погледу: Како је у британском школском систему од детета из Западне 
Индије направљено ЕСН (ретардирано) дете.183 

 
3.7. БИЛИНГВИЗАМ И КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ 

 
Постоји низ студија које показују да двојезична деца постижу боље успехе од 
једнојезичне на тестовима којима се мере различити аспекти когнитивног и језичког 
развоја као и различите врсте невербалних аспеката комуникације. Овај бољи аспект 
је био посебно изражен у доменима општег интелектуалног развоја, дивергентног 
мишљења, тенденције да се посматрају и анализирају различити језички аспекти, 
нека врста металингвистичке свести и осетљивост на појединости повратне 
информације и на невербалну комуникацију.184 
 
                                                             
180 Oestereicher, J.P., (1974),  The Early Teachning  of a Modern Language, Education and Culture, 
Rewiev of the Council for Cultural Cooperation of the Council of Europe, 39-40. 
181 Yletyinen, R., (1982), Sprachkiche und kulturelle Minderheiten in den USA, Schweden und 
Bundesrepublik Deutchland, Ein minderheiten und bildungspolitischer Vergleich, Frankfurt, Main, 
64-65.  
182 Katz, I., исто...369-375. 
183 Исто...378-381. 
184 Cummins, J., нав. дело...16-43. 
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Проучавању овог проблема може се приступити на два начдна. Највишe истражрвача 
занима се за везу између степена двојезичности и резултата. На неком тесту 
интелигенције. Међутим, у новије време чести су и покушаји да се евентуални 
ефекти двојезичности искажу у специфичнијим манифестацијама когнитивног 
функционисања, као што су откривање правила, решавање задатака Пиажеовог типа 
или као везу двојезичности са когинитивним стилом. Такође, чешће се јављају и 
теоријска разматрања о могућим утицајима двојезичности на интелектуални развој, 
што омогућава да се резултати појединачних емпиријских студија тумаче у 
јединственом референтном оквиру.  

Класична студија Пила и Ламберта била је једна од првих добро организованих 
студија у којој су билингвали постигли више бодова од монолингвала.185 Она је на тај 
начин одскакала од иначе једнообразно негативног обрасца резултата за 
билингвале. Она је указивала на позитивну везу између билингвизма и опште 
интелигенције. Штавише, профил интелигенције је, према различитим субтестовима, 
био диференциранији од билингвала него код монолингвала. Пеал и Ламберт нуде 
следећа могућа објашњења за свој налаз да су двојезична деца успешнија и на 
вербалним и невербалним тестовима интелигеницје.186 

1. Двојезично дете размишља апстрактније, независније од речи, јер рано научи 
да одвоји реч као ознаку објекта од самог објекта. 
 

2. Двојезично дете поседује већу флексибилност у мишљењу. Често прелажење 
с једног језика на други помаже у решавању тестова који захтевају 
симболичку реорганизацију. 

 
3. Диференциранија структура интелекта код двојезичних ученика могла би се 

објаснити тиме што двојезично дете стиче разноврсније искуство, јер је 
изложено утицају двају култура. 

 
4. Речник двојезичног детета и разумевање сложених лингвистичких структура 

се повећава упоређивањем језика, када се јавља позитиван трансфер разних 
језичких вештина са једног језика на други. 

                                                             
185 Peal, E., & Lambert, W.E.,  (1962), The Relation of Bilingualism to Intelligence, Psychological 
Monographs 76 : 546, 11-18. 
186 Genc, Rana dvojezičnost i kognitivni razvoj, 38. 
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Касније се дошло до сличних закључака, показујући да двојезичност потпомаже 
општи интелектуални развој. Лако су у свим тим студијама фактори као узраст и род 
контролисани, билингвални и монолингвални субјекти нису увек сврстани у парове, 
узимајући у обзир друге важне биографске варијабле, као што је то било учињено у 
Пиловој и Ламбертовој студији187. С друге стране, тешко је рећи која је IQ мера, 
вероватно, најнеутралнија независна варијабла у истраживањима, која мере општи 
интелектуални развој, а где су и зависне варијабле когнитивне мере различитих 
врста. Али, с друге стране, можда треба изучавати управо оне аспекте општег 
когнитивног развоја на које двојезичност може позитивно да утиче, него изучавати 
интелектуални развој као целину. 
 

 
3.8. ЈЕЗИЧКА КРЕАТИВНОСТ  И ДИВЕРГЕНТНО МИШЉЕЊЕ  

 
Дивергентно мишљење, једна од интелектуалних операција које је Гилфорд188 
разматрао у његовом нехијерархијском моделу интелектуалне структуре, јесте тип 
језичке креативности, нека способност реорганизовања: то је врло добар концепт 
али га је тешко издвојити помоћу тестирања189. У већем броју студија резултати 
показују да билингвали постижу већи број бодова за дивергентно мишљење него 
монолингвали.  
 
У Ландријевој студији „двојезична" деца у 6. разреду (она су имала наставу страног 
језика између 25 и 45 минута дневно) постигла су значајно више нумеричке 
резултате него монолингвална деца у Торансовом тесту креативног мишљења, како 
на вербалном тако и на нумеричком суптесту.190 Међутим, треба напоменути да је 
сам Торанс добио различите резултате у Сингапуру, где су билингвали постигли 
слабији успех од монолингвала на суптестовима за флуентност и флексибилност, а 

                                                             
187 Peal, E., & Lambert, W.E.,  нав. дело...19-23. 
188 Guilford, J.P., (1966), Intelligence: 1965-model, American Psychologist 21, 21-25. 
189 Liungman, C. G., (1970),  Myten om intelligensen. En  vok om intelligens, arv ochmilijõ 
Bokfõrlaget Prisma, Stokholm,  202-203. 
190  Landry, R.G., (1974), Comparison of Second LanguageLearners  and Monolinguals on Divergent 
Thinking Task at the Elementary School Level, Modern Language Journal  58., 10-15. 
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боље на тестовима оригиналности и излагања.191 Што се флуентности тиче, резултати 
су у складу са теоријом да они аспекти језика који се тичу акцента и флуентности 
имају слабу корелацију са језиком који се користи као когнитивни инструмент.  
 
У једној анализи података Ламбертове деце, која су учила по програму утапања, Скот 
је утврдио да постоји велика корелација између владања деце француским језиком 
у 6. разреду и резултата на тесту за дивергентно мишљење у 3. разреду. Резултати на 
тесту дивергентног мишљења су боље предсказивали њихово касније знање 
француског језика него резултати на невербалним тестовима интелигенције.192 
Скотова анализа подржава и могућност да су програми зарањања могли позитивно 
утицати на дивергентно мишљење. У ствари, немогуће је просудити да ли су високи 
резултати који су постигнути на тестовима дивергентног мишљења резултат 
функционалног билингвизма, или један од разлога за висок ниво функционалног 
билингвизма. 
 
Изучавајући у 6. разреду монолингвалну и билингвалну децу, Куминс добија 
значајно боље резултате код билингвала на тестовима језичке оригиналности, али на 
преостала четири теста дивергентног мишљења није било разлике. У даљој анализи 
истих података Куминс је утврдио да су добре успехе постигли балансирани 
билингвали са добрим знањем, баш као што би предсказала хипотеза прага, док су 
деца са јаком превагом матерњег језика постигла слабије резултате.193 
 

3.9. ЈЕЗИЧКА АНАЛИЗА МОНОЛИНГВАЛА И БИЛИНГВАЛА 
 
У већем броју студија испитиван је начин на који монолингвали и билингвали 
анализирају језик, а посебно њихова свест о специфичној природи језика. 
Најобухватнију студију о језичком развоју двојезичног детета до сада написао је 

                                                             
191 Torrance, E.P.G. J.C. Wu, J.K. & Alioti, N.C., (1970), Creative Functioning of Monolongual of 
Bilingual Children in Singapore, Journal of Educational Psichology 61, 73-75. 
192  Scott, S., (1973), The Relation of Divergent Thinking to Bilingualism: Cause and Effects, McGill 
University, 112. 
193 Cummins, J., (1976), The iIfluence of Bilingualism on Cognitive Growth: A Synthesis of Research 
Findings and Explanatory Hypoteses, Working Papers on Bilingualism, 9., 3-77. 
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Вернер Леополд.194 Он је пре неколико деценија уочио да су његове ћерке 
(специјално старија, Хилдегард) у стању да раздвоје звук и значење, назив и 
предмет, раније него монолингвална деца. Претпостављао је да то што деца обично 
чују два назива за исти предмет, један за сваки језик, приморава их да придају више 
важности значењу, него речи која је употребљена за изражавање.195 Анита Јанко-
Ворал 196 проучавала је 30-оро билингвалне деце на једном афричком и енглеском 
језику, између 4. и 9. година из билингвалних породица у којима су се родитељи 
стриктно придржавали принципа једно лице - један језик.  Свако дете је у погледу 
узраста, пола и интелигенције било повезано са два монолингвална детета, једним 
које је говорило афрички, а другим енглески језик. Билингвална деца су постизала 
много боље резултате него монолингвална на тесту осетљивости на семантичке 
особине речи (супротно, на пример, од интерпретације сличности између речи у 
погледу њихових акустичких особина: да пронађу, на пример, која од  две задате 
речи више личи на нову, трећу реч Билингвали су били свеснији и арбитрарне 
природе речи када је требало да одлуче да ли би се нешто могло називати друкчије.  
 
Џим Куминс је хтео да провери да ли се овај тип одговора, у коме деца схватају 
однос између речи и означене ствари као арбитраран, јавља зато што су двојезична 
деца стварно свеснија арбитрарности везе него једнојезична, или зато што су она 
била осетљивија на покушај испитивача да их додатним питањима наведу да мисле 
даље (тако да су деца, на пример, рекла да би се у другим околностима називи 
могли изменити, јер су билингвална деца можда схватила да је то одговор који се од 
њих очекује). Он је извео сличан експеримент са ирском децом у 3. и 6. разреду која 
су по узрасту, полу и IQ била уједначена са монолингвалном децом. У овој студији од 
деце се захтевало да образложе своје одговоре. Деца су морала да се одлуче и у 
погледу контрадикторних и таутолошких исказа. Двојезична деца су постигла бољи 
успех у свим исказима изузев таутолошких (ту није било разлика, сва деца су 
сматрала да су задаци тешки). Куминсов закључак је био да двојезична деца имају 

                                                             
194 Leopold, W. F., (1950), Speech Development of Bilingual Child; A Linguist,s Record, 
Northwestern University Press, Evanston, III : 1-4, 149 - 199. 
195  Katz, I., наведено дело...263-264. 
196 Skutnab, K. T.,  Bilingvizam....270. 
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боље развијену свест о неким особинама језика и да су способна за ригорознију 
анализу неких врста је-зичких исказа.197 
 
Сандра Бен-Зев 198 претпоставља да ова појачана свест и интензивнија аналитичка 
способност у односу на језик као последицу развија покушај код двојезичног детета 
да оба своја језика држи одвојено, да избегава интерференцију. Она је изучавала 98. 
хебрејско/енглеска детета из средњег сталежа и 188. шпанско/енглеска детета са 
ниским СЕС, и опет су узраст, пол, СЕС и ИQ били контролисани. Билингвална деца су 
постизала боље резултате од монолингвалне у разним врстама језичких игара, 
укључујући и супституцију речи за друге речи и одговоре на питања, али 
задржавајући значење старе речи. На оваквој врсти тестова, који према Сандри Бен-
Зеев захтевају способност аналитичког прилаза реченичкој структури и језичку 
флексибилност, билингвална деца су постизала боље резултате од монолингвалне. 
Насупрот томе, она нису била боља од монолингвалне деце у употреби правила 
редовне граматике, на пример на Берко-тесту морфологије. 199 Берко-тест, поред 
осталог предвиђа и примену морфолошких правила на нонсенс речи.  
 
Објашњења да двојезична деца поседују већу аналитичку способност полазе од 
претпоставке да двојезична деца, посматрајући своја два језика (неки вид 
контрастивне анализе), трудећи се да их држе одвојено, треба да обраћају више 
пажње на сам језик, на његове структуре и на кључне особине које га одређују него 
монолингвално дете. Постоје и претпоставке, које су у извесној мери и тестиране да 
се ова већа аналитичка способност може преносити на области ван језика. 
 
Различити типови појединости из повратне информације, које су везане за језичку 
перформансу или за перформансу која се изражава путем језика, могу потицати из 
самог језика и његове структуре  или од различитих невербалних детаља у датој 
ситуацији (дете не добија то што је тражило, неко не разуме шта дете покушава да 
каже, неко изражава неслагање или изненађење итд.). Осетљивост на појединости 

                                                             
197 Cummins, J., (1977), Metalinguistic Development of Children in Bilingual Education Programs: 
Data from Irish and Canadian (Ukrainian – English) Programs, 78-89. 
198 Ben-Zeev, S.,,(1977), Mechanisms by which Childhood Bilingualism Affects Understanding of 
Language and Cognitive Structures, у HORNBY, 29-42. 
199 Genc, L. , (1981), Rana dvojezičnost i kognitivni razvoj, 45. 
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из повратне информације захтева приправност, брзину њихове интерпретације, брзу 
свест о могућим грешкама и алтернативним путевима реорганизације. Осетљивост 
на невербалну комуникацију је, у ствари, део ове опште осетљивости и укључује 
способност интерпретације израза лица, гестова, интонације и ситуација. Различити 
тестови су показали да билингвали постижу боље успехе од монолингвала. У њеној 
шпанско/енглеској студији Сандра Бен-Зеев 200 је користила различите тестове за 
мерење ове осетљивости. Показало се да билингвали доследно постижу боље 
успехе од монолингвала. Деца су, на пример, добијала сличне задатке: 
 
 требало је да класификују предмете према различитим принципима као што 

су облик итд. Када им је речено да преуреде предмете према неком другом 
принципу, експериментатор им је давао различита упутства сугеришући 
преуређивање или принцип који могу да користе. Билингвали су брже 
реаговали на ова упутства него монолингвали; - 
 

 од њих се тражило да пронађу недостатке у детаљима слика по Векслеровој 
скали интелигенције на тесту допуне са сликама за децу. Опет су билингвали 
били бољи; 

 
 они су слушали исту бесмислену реч више пута и од њих се тражило да кажу 

да ли је то иста реч, или је можда мало измењена. Билингвална деца су 
идентификовала измене на исти начин као одрасли, тј. она су реаговала на 
зрелији начин, него монолингвална деца.   

 
У једној студији монолингвална и билингвална деца су добила задатак да двема 
партнеркама опишу правила дате игре, с тим што је једна од партнерки имала повез 
на очима. Показало се да су билингвали били у стању да боље воде рачуна о томе да 
ли њихова партнерка има повез на очима или не.201 И Брус је уочио  значајне разлике 
између монолингвала и билингвала на тесту који је сам развио.202 На том тесту се од 
деце захтевало да кажу шта осећају лица приказана на 24. портрета класичних 
                                                             
200 Ben-Zeev., нав. дело...43-55. 
201 Katz, I., наведено дело...385-386. 
202 Cummins, J. (1976), The Influence of Bilingualism of Cognitive Growth: A Synthesis os Research 
Findings and Explanatory Hypotheses, Eorking Papers of Bolingualism, 20-43. 
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сликара. Утврђено је да је ова иста врста осетљивости на осећања која се преносе 
изразом лица већа код жена и девојчица него код мушкараца и дечака. Примећено 
је да су билингвали често уочавали детаље који су били важни за преношење с једне 
слике на другу када се од њих тражило да опишу секвенцу догађаја коју су видели на 
низу слика. Објашњења за ову већу осетљивост више личе на она која су понуђена за 
когнитивну флексибилност и за дивергентно мишљење. Највећи број објашњења 
заснива се на потреби билингвала да науче да мењају кодове и да знају кад то треба 
да чине. Двојезично лице мора да уочава и да узима у обзир врло мале, често 
невербализоване знаке, па да према њима модификује своје понашање. Понекад ће 
само оно извлачити одговарајуће закључке из тих знакова а да говорник који их 
шаље може да буде и сасвим несвестан да то чини. Различите врло мале промене у 
некој социјалној ситуацији могу се посматрати много пажљивије ако њихов ефекат 
захтева промену кода, и тако двојезичне особе стичу више праксе од једнојезичних, 
у обраћању пажње на фине детаље неке социјалне ситуације и у реаговању на 
различите начине. 
 
У том смислу  може се рећи да двојезичност може да има позитивне или негативне 
последице на когнитивни развој, или да их уопште нема.203 Какве су последице 
зависи од околности у којима деца постају билингвална. Чак и у садашњим 
друштвеним условима могуће је повећати број билингвала који имају позитивне 
последице: 
 

 могло би се обезбедити да људи буду боље обавештени о томе како деца у 
разним околностима постижу висок степен двојезичности; 
 

  
                                                             
203 Фактор когнитивне ригидности идентификовали су Шејер и Фергусон који сматрају да је 
њиме засићен највише тест обрнутог читања. Оливер и Фергусон такође су идентификовали 
фактор ригидности који се најбоље одређује тестом аритметике и тестом алфабета у којима 
захтева извођење нових начина понашања насупрот ефектима интерференције. Низак 
резулат на поменутим тестовима у ствари значи да стечене навике условљавају ригидно 
понашање личности у новим ситуацијама. О томе видети:  Kvaščev, R., (1974), Veze između 
teorija rigidnosti i faktorske strukture testova rigidnosti, Psihologija, 1-2, 29-46. 
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 могло би се обезбедити да деца из мањинских група добију праве могућности 
пре но што крену у школу, за време и по завршетку школовања да добро 
науче своја два језика. То захтева обраћање више пажње њиховом матерњем 
језику и као медијум наставе и као наставни предмет; 

 
 деци из већинске групе могло би се пружити више могућности да учествују у 

програмима зарањања; 
 

 уопште узевши, могло би се увек постављати високе захтеве за оба језика, а 
не тежити ка превази једног од језика. 

 
Изгледа да све ове препоруке потичу из онога што се може закључити на основу 
студија са позитивним резултатима. У већини ових студија деца су добро владала са 
оба језика, или бар са једним од њих, док знамо или можемо да претпоставимо да у 
студијама са негативним резултатима то није био случај - што се сасвим добро 
уклапа у хипотезу о прагу. 
 

3.10. СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА БИЛИНГВАЛА И ШКОЛСКИ УСПЕХ 
 

Ранија истраживања широм света која су се бавила двојезичном децом (или децом 
за коју се сматрало да јесу или да постају билингвали) показује да им је заједничко 
то да постижу слаб успех у школи. Докази су убедљиви и разочаравајући, што може 
да се види у већини књига о двојезичности. Тек однедавно овај образац је почео да 
се мења и ми морамо, на исти начин као и у претходним поглављима, да направимо 
дистинкцију: деца која наизглед ломе образац су елитни билингвали, ззатим деца 
која уче по програмима зарањања, а у скорије "време и деца која уче по програмима 
очувања језика.204 
 
Мада су разлози за овај слаби школски успех изучавани од почетка овог века, 
изгледа да свима још увек није јасно зашто су двојезичност и слаб успех у школи у 
                                                             
204 Pettigrew, Т., (1964),    A Profile of tne Negro American, The University Series in Psychology, D. 
Van Nostrand Company, Inc. Princeton, New Jersey, 128. 
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тако чврстој корелацији. Многи се истраживачи и администратори у образовању још 
увек понашају тако као да је корелациона веза узрочна. тј. као да је двојезичност 
узрок слабог школског успеха. Нажалост, још се увек могу наћи радови у којима се 
тврди да билингвизам може да има негативан утицај на интелектуални развој 
детета, да „спутава интелектуалну активност, не само у самим језицима већ и у 
осталим предметима, да спречава децу да јасно мисле.205 
 
Економски фактори утичу или представљају директни узрок свих других фактора који 
доводе до добрих резултата како на тестовима ИQ тако и у школи. Добро је познато, 
такоде, да су сви елементи који се користе за СЕС рангирање у великој корелацији и 
са IQ и са школским успехом: занимање, образовање и зарада родитеља, физички 
(па према томе често и психолошки) услови код куће (број соба, модерна опрема, 
културни стимуланси итд.) и опште домаће окружење.206 Неке психолошке и 
васпитне узрочнике интелектуалне неразвијености и слабог школског успеха наводе 
се из разлога зато што ови узрочници утичу на резултате тестова интелигенције и на 
школски успех, тако да успех деце није у складу са њиховим могућностима. 207 
 
Стрес и анксиозност имају негативан утицај на резултате теста и на школски успех. 
Живети у свету којим влада већина, а припадати мањини, што је искуство скоро свих 
билингвала на свету, лако може да изазове хронично стање стреса, што погоршава 
перформансу. Стрес у тест-ситуацијама има тенденцију да релативно побољша 
способност асоцијалног учења, али да погорша способност апстрактног 
резоновања.208 Само то би објаснило разлике које су, према Јенсену, утврђене 
између различитих СЕС класа у дистрибуцији 1. и 2. нивоа процеса мишљења. Сем 
тога, теорија стреса, надаље, тврди да појединци који на стрес реагују тако што 
постају интровертни и у ситуацијама тестирања показују озбиљније сметње у 
интелектуалним функцијама од оних који реагују екстровертно и агресивно, што 
деца са високим СЕС имају тенденцију да чине.209 Деца из мањинске групе и са 

                                                             
205 Skutnab, T. K....нав. дело...272. 
206 Apple, M. W., (1978), Ideology, reproduction and educational reforms, Comparative Education 
Review, 22:3, 367-368. 
207 Watson,  (1973)...нав. дело...366 - 367 
208 Исто...374.208 
209 Исто...367-368. 
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ниским СЕС обично имају скромнију представу о својим способностима него деца из 
већинске групе и са високим СЕС. То снижава њихова постигнућа, а постигнућа, опет, 
још више подривају њихово самопоуздање и тако повећавају разлике (мада, упркос 
томе, многа деца припадници мањинама могу да имају савршено чврсто 
самопоуздање - један вид отпора.  
 
Недостатак самопоуздања доводи до слабе мотивације. Очекивања учитеља, за које 
је доказано да имају драматичан утицај на постигнуће деце, имају такође тенденцију 
да буду нижа у односу на децу мањина ниског СЕС. Учитељи често имају предрасуде 
према деци са ниским СЕС, па њихову личност, постигнућа и перспективе вреднују са 
мање охрабрења него децу са високим СЕС. И у случају деце мањине често се сматра 
да су расизам учитеља и вршњака из већинске групе, а посебно расизам целокупног 
школског система (организација, програм, дидактички материјал, идеологија) 
најважнији фактор за објашњење слабог школског успеха. У стварању атмосфере која 
мотивише и подстиче децу да уче, најважније је да осећају да их је њихова 
учитељица прихватила. Родитељи деце са ниским СЕС често мање очекују и имају 
ниже аспирације у односу на школу коју деца похађају, а понекад се и мање 
интересују за њу, што одражава чињеницу да школа није организована тако да 
одговара њиховој деци - и родитељи то знају. Али чак и овако, многи родитељи са 
ниским СЕС охрабрују своју децу, а школе често оправдавају сопствени недостатак 
воље и способности да нешто учине, приговарајући родитељима. Деца најзад 
прихватају ниска очекивања учитеља (и родитеља) и њихов неуспех постаје 
остварено очекивање, при чему сама деца мало шта могу да учине да би утицала на 
ситуацију. 
 
Изгледа да узраст, пол и етничка група учитеља или испитивача, као и њихов СЕС у 
односу на дечји, такође имају утицаја. Деца из мањинских група и са ниским СЕС 
често имају мало заједничког са учитељицом или испитивачем и то ће често (али не 
увек) неповољно утицати на њихову перформансу. Савесна учитељица, која прихвата 
децу онакву каква јесу, не мора да буде као она да би постигла добре резултате  
 
Видови похвала и контроле који се примењују у школи исто тако могу да буду 
неприхватљивија деци са ниским СЕС него са високим. То што може представљати 
снажан подстицај за децу са високим СЕС, нпр. усмена похвала или позивање на 
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будућу награду (добре оцене, могућност даљег образовања, бољи посао) може да 
буде бесмислено за децу са ниским СЕС, која су чешће навикла на схватање да је рад 
њихова једина награда. То може да допринесе помањкању у истрајности, јер 
недостаје битна повратна информација. 
 
Често се претпостављало да је код двојезичне деце просто двојезичност сама по 
себи узрок слабог школског успеха. Затим су развијене друге теорије ради 
објашњења везе између двојезичности и слабог школског успеха. Ако се полази од 
тога да је двојезичност, или нека њена варијанта , узрок слабог успеха на тестовима 
и у школи, полази  се од средине узрочног низа, како је то често истицала. 210 У том 
случају двојезичност се третира  као независна варијабила. Али, она се не може 
третирати ни као зависна варијабла, тако да се само утврђује која врста образовања 
најбоље води различите групе ка билингвизму. Стога двојезичност - или 
једнојезичност - никад нису сами по себи циљ. Треба на двојезичност гледати као на 
инструмент који треба да се користи односно који се користи за остваривање 
општијих друштвених циљева. Између осталих циљева она је коришћена за 
смиривање или покушај смиривања делова популације који би се иначе тешко могли 
контролисати, или да се предухитре немири у њима. Двојезичност се може 
користити за спречавање једнакости (ако је оне врсте која има негативне последице, 
на пример, за школски успех), или као помоћ за стварање једнакости.  
 

3.11. ЗАТВОРЕНИ КРУГ ДВОЈЕЗИЧНОСТИ 
 
Пошто је школски систем једно од средстава које владајуће групе користе за 
постизање одређених друштвено-политичких циљева, мора се поставити питање: 
који су циљеви различитих друштава да посредством школе развијају разне групе у 
билингвале или их спречавају да то постану?  
 
Врста образовног програма по коме је дете учило утицаће на резултате. Програми 
зарањања обично доводе до адитивног типа двојезичности: матерњи језик детета 
је неоштећен, или се развија чак и боље него по програмима на већинском језику, 

                                                             
210 Watson, нав. дело...281-82. 
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иако дете није имало толико часова наставе колико монолингвални говорници 
већинског језика. То показује да ту вероватно постоји нека могућност трансфера 
између језика, ако неко постигне високи ниво на оба језика (ако, по теорији прага, 
неко достигне виши праг савладаности за оба језика). То показује и да ће се језик 
којим се у непосредном окружењу детета служи велики део говорника, језик који 
дете сваки дан чује у различитим ситуацијама и који ужива високи статус, вероватно 
боље развијати ван школе и без њене помоћи. Овом добро развијеном већинском 
матерњем језику програм зарањања додаје други језик, који ниуколико не угрожава 
онај први.  
 
Код програма утапања ситуација је супстрактивна: учење језика се одвија тако да 
се у дечјем владању језиком стално одражава процес у коме неки други језик 
постепено подрива знање првог и замењује га, а учење другог језика је спорији 
процес од заборављања првога.211 Тско да сте тај језик никада не научи до степена 
којим њиме владају монолингвали.212 Развој је у оба језика фрагментаран и 
непотпун. Суптрактивни билингвизам је то што се често називало обостраном 
полујезичношћу, а може да се назива и „диструптивни билингвизам", пошто прекида 
развој матерњег језика.213 
 
Могуће је да се сви негативни резултати код билингвала приликом изучавања IQ, на 
језичким тестовима и приликом мерења школског успеха, појављују у вези са 
суптрактивним билингвизмом у ситуацијама утапања. Често ту може да буде 
ситуација сугерисана хипотезом о прагу, у којој дете ни у једном од језика још није 
достигло ниво монолингвала.  
 
Изгледа да програми одржавања језика дају позитивну врсту двојезичности, коју би 
могли назвати функционалном: дете се сналази на оба језика у складу са 

                                                             
211 Lambert, W. E., Gardner, R. C., Olton, R. & Tunstall, K.,(1970), A Study of the roles of Attitudes 
and Motivation in Second language Learning, у:  FISHMAN, 473-491. 
212 Catani, M., ,(1982), Changing one,s country means changing one,s flag, у: Living in two  cultures, 
163-239. 
213  Bain B., & Yu, A., (1978 ), Toward and Integration of Plaget and Vygotsky: A Cross –cultural 
Replication (France, Germany, Canada) Concerning Cognitive Consequences of Bilinguality, у: 
PARADIS, 115-123. 
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друштвеним захтевима и сопственим жељама. Једна од разлика у односу на 
ситуацију адитивног учења језика је у томе што се одлучујући критеријуми у погледу 
тога шта ће се на ком језику учити могу разликовати. У почетку ће дете које учи по 
програму зарањања имати релативно ограничене могућности за коришћење, тј. 
наставног језика у сврху природне комуникације, што ће више зависити од активног 
напора самог детета (и његових опредељења).  
 
За разлику од тога, деца која уче по програмима одржавања језика обично живе у 
срединама у којима доминира већински језик, тако да на то што ће она у том миљеу 
најбрже научити утичу захтеви споља, а не њихов сопствени избор. Она су се у 
ранијим фазама налазила у ситуацијама у којима су морала да се служе са другим 
језиком и то у великој мери одређује врсту репертоара за који сматрају да је 
најкорисније да га науче.214 На тај начин друштво ван школе у великој мери утиче на 
улазни материјал који ученици добијају на другом језику. С друге стране, ученици 
који уче по програму зарањања понекад неће имати никакав контакт ван школских 
часова, бар не током неколико првих година, и зато она много зависе од тога које 
делове реалности школа бира да их она науче. Функционални билингвизам, као и 
адитивна варијанта, обећава позитивни когнитивни развој и успех у школи, док код 
програма утапања и сегрегације постоји јасни ризик од негативних последица (о 
детаљима видети одељак 7.4). 
 

3.12. ПОВОЉНЕ ОКОЛНОСТИ ЗА УЧЕЊЕ ДРУГОГ ЈЕЗИКА  
 
У досадашњем излагању разматрани су многи важни фактори који утичу на учење 
другог језика, сумирајучи их на разне начине.  Међутим, нема гаранције да ће се сав 
улазни материјал претворити у усвојени материјал. У ствари, постоје многе ситуације 
у којима количина улазног материјала може да буде велика, а усвојени материјал 
крајње мали. То је случај оних одраслих миграната који су годинама живели у земљи 
у којој раде, понекад и деценију па и више, али су језик већине слабо научили, мада 
су били окружени њиме на радном месту, у продавницама, на улицама, на 
телевизији итд. Слично томе постоје докази за то да нема гарантованог усвојеног 
материјала чак ни онда када су деца у питању, без обзира на количину улазног 

                                                             
214 Skutnab, T.K., нав. дело...279. 
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материјала. Типично је запажање Дороти Легарета-Маркаиде из једног дечјег 
вртића, у коме је 14 деце са шпанским језиком било укључено у програме који су се 
изводили на енглеском језику: „Школски програм је искоренио шпански језик, а 
деца су научила мало енглеског - иако су била изложена цео дан." 215 
 
Уколико је неопходно да се процене који су услови или предуслови повољни за 
претварање улазног материјала у усвојени материјал, треба узети у обзир следеће: 
 
 Улазни материјал мора да буде разумљиво за дете, бар у већој мери. Фактори 

који утичи на разумљивост зависе од нивоа когнитивног развоја, 
усвојености датог језика, познавања света и могућности закључивања на 
основу контекстуалних појединости. Важност прва два фактора је скоро 
сама по себи јасна. О познавању света смо већ нешто рекли. Уколико дете 
мање разуме вербални улазни материјал, утолико више мора да зна и/или да 
закључује из контекста. Деконтекстуализована ситуација, као она коју смо већ 
описали у вишим разредима, пружа мање појединости за разумевање 
улазног материјала и стога дететово познавање света (између осталог, као 
најважније, његово познавање предмета) постаје још важније. Познавање 
дате теме (околности, ситуације) посебно доприноси бољем разумевању 
улазног материјала. 

 
Познавање света, бар у извесној мери, може да надокнади недостатак језичке 
компетенције на страном језику, и да тако допринесе да лице прима више 
разумљивог улазног материјала. 
 
Што је улазни материјал разумљивији, веће су шансе да се претвори у усвојени 
материјал, тј. да се учи или усваја. 

o Афективни филтар мора да буде низак, што значи да ниво анксиозности 
мора да буде низак, а мотивација \ самопоуздање морају бити високи. 
 

                                                             
215 LegarretaM. D.,  (1981) Efective Use of the   Primary Language in the Classroom, у: Schoolind 
and Language Minority Students,  88. 
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o Дете - а посебно одрасла особа - мора да има неки инструмент за 
анализирање улазног материјала. 

 
Важно је обратити пажњу и на улогу улазног материјала на часовима страног и 
другог језика. У већини западноевропских земаља у којима се налазе мигранти, језик 
већине се деци још увек предаје ако постоје посебни часови, помоћу истих метода 
које се примењују приликом учења страног језика, јер многи језици на које се то 
односи никад нису предавани као други језици, већ као матерњи или као страни 
језик. У настави страног језика учионица је често једини извор улазног мате-ријала, 
јер ученици, према дефиницији, не живе у окружењу у коме страни језик говори 
велики број изворних говорника. Задатак овакве наставе је да пружа сам улазни 
материјал и средства за претварање улазног материјала у усвојени материјал. Ако се 
часови језика укину (или се одлажу за неки каснији период дечјег шкпловања), 
улазни материјал, па према томе и усвојени материјал, нестају, па дете нема никакве 
шансе да научи језик.216 
 
И низак ниво анксиозности, који потиче из осећања да се вреднује према стварним 
перформансама и да се процењује на фер начин, да се његово непотпуно знање не 
тумачи као недостатак, већ да се на интервенцију гледа као на нешто природно код 
ученика. 
 

a) висока унутарња мотивација у којој се одражава прихватање детета, његовог 
језика и културе. Могућност да дете реагује и да га разумеју како невербално 
тако и посредством и да добије помоћ од двојезичних наставника када не 
успе да нешто каже или разуме;217 
 

b) висок степен самопоуздања, које се заснива на прихваћености, на осећању да 
постоје фер шансе за успех, заједно са доживљеним успехом. 

 

                                                             
216 Genc, L., нав. дело...49. 
217 Lozanov, G., (1978), Suggestology and Outlaines of Suggestopaedia, Gordon and Breach 
Science Publishers, Inc., New York, 28-36. О томе видети и: Goldman-Eisler, F., (1972), 
Segmentation of Input in Simultaneous Translation, у: Journal of Psycholinguistic Research 1., 127-
135. 
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2.  Захтеви за добијање разумљивог улазног материјала (когнитивно-језичко-
социјални фактори везани) 
 
а)  улазни материјал у школи, који је прилагођен језичком нивоу ученика који учи 
нарочито на почетку учења други језик, када дете нема велике користи од улазног 
материјала ван школе; 
 
б) улазни материјал ван школе који потиче од вршњака који имају разумевања, са 
могућношћу постизања високог статуса и прихваћеношћу на равноправној основи. 
 
3.  Захтеви за развијање инструмената за анализирање улазног материјала и за 
његово претварање у усвојени материјал (когнитивно-језичко-социјални фактори) 
 

а)  адекватни когнитивни развој на матерњем језику, да би дете имало добре 
могућности за закључивање, коришћење контекстуалних појединости, анализу итд.,  
да би се допринело развоју заједничке језичке подлоге за све језике и анализирање 
улазног материјала; 

 
б)  адекватни језички развој на матерњем језику да би дете бар у једном 

језику потпуно усвојило начине језичке реализације   когнитивних   категорија   
(укључујући   познавање комплекснијег стандардног језика и добро читање и 
писање); 

 
в) довољно знања о окружењу и свету, уз помоћ првог детета, тако да оно 

буде упознато са темама о којима се говори на том језику, како би више разумело и 
добило више разумљивог улазног материјала; 

 
г) помоћ двојезичне учитељице која може да објасни, наводи примере, 

упоређује, формулише правила када дете то тражи, пошто је пре тога нешто 
дефинисала као проблем. Са становишта учења другог језика, у најгорем могућем 
положају се налази дете - припадник мањине које учи по програму утапања.  
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Не постоји једнозначно објашњење за разлике у вези са резултатима емпиријских 
студија. Сигурно је да се  неконсистетност  резултала може објаснити са више 
аспеката: 

 Двојезичност није јединствен феномен, па зато не би ни требало очекивати да 
ће сви облици двојезичности имати асоцијације истог смера и интензитета са 
показатељима когнитивне развијености. Рано учење два језика може бити 
различито повезано са когницијом, зависно од тога да ли се језици усвајају 
симултано или сукцесивно и на ком узрасту, у којој мери се употребљавају у 
породици или широј друштвеној средини, како средина вреднује језике итд. 
Другим речима, свака двојезична ситуација је специфична, па је на основу 
одређене двојезичне ситуације често неоправдано закључивати и уопштавати 
о другој. 
 

 Постоје велике методолошке разлике између ранијих и новијих студија. У 
новијим студијама ригорозније се контролишу сви они релевантни фактори 
који, осим двојезичности, могу утицати на резултат (пол, узраст, социјално-
економски статус), и у њима се користе тзв. балансирани двојезични 
испитаници који подједнако  (добро или лоше)  говоре оба језика, а поред 
тога, вероватно су развили и адитивну двојезичност, тј. новоусвојене језичке 
вештине придодали су ранијим и допунили их.  

 
Такође, мора се нагласити да откривене асоцијације између двојезичности и 
говорног и општег конгитивног развоја не морају значити обавезно и узрочно-
последичну везу. Може се поставити питање да ли је двојезичност узрок овим 
разликама или су ове разлике довеле до тога да неко постане двојезичан. Ако 
постоји неки однос између двојезичности и когнитивног развоја, он вероватно има 
облик кружног узроковања. Треба поседовати одређену когнитивну структуру да би 
се постало двојезичним, а у процесу стицања двојезичности та се когнитивна 
структура, под утицајем учења два језика, модификује.  
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IV СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ИЗМЕЂУ ПРИСТУПА И МЕТОДА 

 

 
Домаћи програм намењен развијању комуникативних вештина на нематерњем 
језику у дечјим вртићима предвиђа методичке поступке који се заснивају на 
следећим сазнањима.218 Усвајање језика је креативан процес, а способност деце да 
опонашају оно што чују у свом окружењу само им помаже да искористе језичку 
креативност којом их је природа обдарила. Језичко-спознајни механизам у мозгу 
деце предшколског узраста поседује флексибилност која омогућује да деца 
нематерњи језик усвајају на начин близак усвајању матерњег језика, тј. природним 
путем. У усвајању језика природним путем много помажу ситуације у којима се 
одвија говорни чин и све оно што је у тренутку говорног чина приступачно чулима 
детета које усваја језик. 
 
Поред контекста у којем се одвија говорни чин, тј. заступљености онога што је 
приступачно чулима детета, потребно је да дете уложи и умни напор како би увојило 
језик. Богатији контекст изискује мање умног напора, а сиромашнији више, док 
одсуство било каквог контекста повезаног са говорним чином изискује највише 
умног напора. Стога се не препоручују облици активности на нематерњем језику без 
повезивања са контекстом. Познато нам је да деца воле да се играју, па не маре ако 
у игри треба да се користе нематерњим језиком; деца воле да певају, уживају у 
лепим мелодијама и онда кад им свака реч у тексту није позната; деца радо 
прихватају ритам разбрајалица, па им треба омогућити да у том ритму испробају 
колико су вешта у изговарању гласова на нематерњем језику; деца се радо играју и 

                                                             
218 Mikeš, M. (1996). Spontana kontrastivna analiza i rana dvojezičnost. U Simpozijum 
“Kontrastivna jezička istraživanja”. Novi Sad, 10 - 116. 
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са другарима који говоре другим језиком, па им помозимо да се са њима боље 
споразумеју. 
 
Усвајање нематерњег језика може да буде забавно за децу и да постане једна од 
њихових омиљених игровних активности. Дечји вртић управо представља идеално 
место да се тако нешто оствари, ако се при том користи одговарајући методички 
приступ. Један од ефикасних начина за стицање комуникативних вештина на 
нематерњем језику јесте искуство, па се метод који се заснива на стицању искустава 
на нематерњем језику назива комуникативноискуственим методом. У том 
методском приступу предлажу се поступци за стицање комуникативних искустава, 
могућности примене новостечених комуникативних искустава, као и различити 
облици утврђивања и проширивања тих искустава.219 
 
Пошто се комуникативно-искуственим методом развијају комуникативне вештине, 
не полази се од усвајања речи и других језичких целина, већ од поруке. Деца 
добијају поруке и задатке који се презентују у богатом контексту како би их она 
разумела и на одговарајући начин реаговала. Поруке се већином преносе у поетском 
и игровном облику, па деца често певају уз покрет и игру. Од детета се не тражи да 
се користи језиком који усваја пре него што оно само не осети потребу нити је 
мотивисано да то учини. Никакав поступак није дозвољен који би могао код детета 
да створи осећање принуде и изазове одбојност према употреби нематерњег 
језика.220 
 
Контекст има веома важну улогу у комуникативноискуственом приступу и један је од 
битних предуслова за усвајање нематерњег језика. Друга битна компонента у 
процесу усвајања нематерњег језика је умни напор који дете мора да учини да би 
открило смисао поруке. Задатак васпитача је да се побрине за одговарајући контекст 
а задатак деце је да напрегну свој мозак. Креће се од богатог контекста, како би 
умни напор деце био што мањи, а затим се контекст смањује, док се захтеви за 

                                                             
219 Kamenov, E., Mikeš, M., Klemenović, J. (1996). Razvijanje dvojezične komunikacije predškolske 
dece u višekulturnoj sredini. Godišnjak Filozofsokg fakulteta u Novom Sadu. XXIV: 233. 
220 Titone, R. (1994). Bilingual education and the development of metalinguistic abilities: a 
research project. International Journal of Psycholinguistics. Tom. 1. бр. 1: 5-14. 
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умним напором деце постепено повећавају. Међутим, когнитивни напор, ма био и 
мали, не сме да изостане, јер он је неопходан у процесу било којег стицања знања и 
умења, па тако и у усвајању нематерњег језика. 
 

Мотивисање деце за стицање комуникативних искустава на нематерњем језику и 
њихово активно учешће у развијању комуникативних вештина на том језику веома је 
важан задатак васпитача. Битно је да ниједан облик и садржај активности не буде 
наметнут већ мотивисан. При том треба увек водити рачуна да комуникативна 
искуства стечена на нематерњем језику буду повезана са позитивним емотивним 
набојем, јер то појачава интересовање деце за учешће у активностима на 
нематерњем језику и помаже им да прихвате тај језик као нову могућности за 
комуницирање и дружење са онима који се служе тим језиком. 
 
Свакако да је потребно указати на неке чињенице са којима настава српског као 
нематерњег језика на млађем школском узрасту мора да рачуна: 

– Настава овог предмета уклапа се у наш васпитно-образовни систем. Српски 
као нематерњи језик обавезан је предмет у одељењима са наставом на језику 
националних мањина и заступљен је од првог разреда основног васпитања и 
образовања. 

– Међу ученицима који похађају ову наставу постоје велике разлике у 
способности комуникације на српском језику, односно у предзнању с којим полазе у 
школу. Ове разлике крећу се на распону од потпуне неприпремљености за 
разумевање најосновнијих облика комуникације све до несметане комуникације на 
српском језику, зато се и настава овог предмета креће на распону између наставе 
страног језика и српског као матерњег језика. Ипак, не може се у потпуности 
изједначити ни са једном од њих јер српски језик овим ученицима није страни језик 
(под којим треба подразумевати учење језика који није основно средство 
комуникације у земљи у којој се учи) нити матерњи (односно најчешће није први 
усвојени језик). 
 
С обзиром на чињеницу да се настава овог предмета одвија у 
институционализованим формама школског система, она мора да уважава и опште 
дидактичке захтеве. Принципи наставе како матерњег тако и страног језика у складу 
су са принципима постулираним у општој дидактици. У дидактичкој и методичкој 
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литератури наводи се различит број наставних принципа као руководећих смерница 
у наставној делатности. Неки се обједињују, неки рашчлањују, поједини се различито 
именују. Они су међусобно повезани и условљени, међу њима не постоји 
хијерархијски однос, тако да примена једног подразумева примену осталих. Међу 
онима који су посебно значајни за процес наставе српског као нематерњег, налазе се 
и: принцип научности, принцип систематичности и поступности, принцип свесне 
активности ученика,принцип примерености узрасту ученика и принцип уважавања 
индивидуалних особености ученика. 
 
Разуме се да учење другог језика има своје специфичности у односу на учење других 
наставних предмета, стога и примена постављених принципа мора уважавати те 
специфичности. Савремену ситуацију у настави језика (и матерњег, и нематерњег, и 
страног) карактеришу различити приступи и методе, као и многобројне 
«модификоване» варијанте основних метода, настале у циљу отклањања уочених 
недостатака. Овом приликом пажњу ћу посветити онима који се примењују у настави 
нематерњег/страног језика сагледавајући их из угла њиховог односа према 
наведним принципима. 
 
Принцип научности подразумева да научно морају бити засновани и градиво које 
се обрађује и начини тог обрађивања. Познато је да је теорија наставе језика 
повезана са другим наукама чија сазнања користи и разрађује. Поред општих 
поставки дидактике и теорије васпитања, у наставу језика уграђују се, између 
осталог, и сазнања из лингвистике психологије. 
 
Година 1966. била је прекретница у настави српског као нематерњег језика. Тада 
установљена концепција темељи се на психолошким основама учења нематерњег 
језика и лингвистичком прилазу учењу нематерњег језика. Из психологије се 
преузимају сазнања о стварању система трагова у памћењу у процесу савлађивања 
језика, те да особа која добро влада са два језика располаже и са два система 
трагова. Присутно је и уверење да се сваки од ова два система самостално 
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актуализира: «Систем трагова страног језика не актуализира се помоћу система 
трагова матерњег језика, већ непосредно» (Приручник 1, 1966:16). 221 
 
 Осим наведених, литературе из области дидактике и методике, наводе и принцип 
очигледности, принцип повезаности теорије с праксом, принцип трајности знања, 
умења и навика, принцип економичности. Они се, услед ограниченог времена за 
излагање, у овом раду неће посебно разматрати, иако је њихов значај несумњив и у 
настави овог предмета. Због тога треба настојати да везе унутар сваког система 
постану што чвршће, а да системи међусобно не долазе у додир. Треба, 
даклепостићи строгу одвојеност два система.» (стр.16). Лингвистичку основу ове 
концепције чини структурални модел. У складу с тим садржину наставе «чини 
структура нематерњег језика, а не само одређена јединица; а унутар структуре 
образац или обрасци, у којима се јединица јавља или које илуструје».222  У први план 
се ставља формирање и развијање говорних навика. 
 
У последње три деценије у настави страних језика све се више говори о новом, 
комуникативном приступу, односно о методи која се назива и актуелно 
комуникативна, когнитивна, функционална. Дошло се, наиме, до сазнања да метода 
која је до појаве комуникативне била широко заступљена (називана АВГС,3 а која се 
заснивала на бихевиоризму у психологији и структурализму у лингвистици) не 
задовољава циљеве у области комуникације. Ученици који су по тој методи усвајали 
страни језик имали су ограничену креативну способност, тј. нису стекли довољну 
комуникативну компетенцију.223 
 
И комуникативна метода заснована је на психологији и лингвистици, али на 
теоријама различитим од оних које су преузимане у концепцији из 1966 (која 

                                                             
221 Приручник 1 (1966) употребљаваће се као скраћени назив за приручник групе аутора: 
Кочиш, Чипкар, Јерковић, Брунет Српскохрватски у школама народности, Приручник за 
учитеље и наставнике 1. У њему су приказане теоријске основе учења нематерњег језика 
на којима се и заснива тада израђен програм, дају се упутства за његову реализацију, а 
садржи и поглавље у којем се делови система српског језика пореде са стањем у матерњем 
језику ученика с намером да се наставницима помогне у практичном раду. 
222 Исто...19. 
223 Petrović, Е., (1988). Teorija nastave stranih jezika. Zagreb: Školska knjiga. 44. 
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се у неким својим поставкама подудара са АВГС методом). Комуникативни приступ 
се, с једне стране, заснива на теорији когнитивне психологије, а са друге – на теорији 
говорних чинова. Полази се дакле од поставке да сваки човек поседује сопствени 
начин организовања својих знања и умења и да је «свако ново уношење чињеница и 
њихово меморисање усклађено са том сопственом, већ постојећом 
организацијом».224 Учење је, дакле, непрекидни ланац чије су карике међусобно 
повезане; ако додајемо нову карику, она ће се ослањати на оне које чине целину 
дотичног ланца, који чином додавања увећава свој обим». И учење другог језика 
јесте когнитивни процес. И у том процесу је, дакле, битно ослањање на претходно 
искуство.225 
 
Заснованост на различитим лингвистичким теоријама условљава и разлике у избору 
и организацији садржаја наставе. Основна језичка форма учења другог језика у 
концепцији из 1966. јесте језички образац, док је у комуникативном приступу – 
говорни чин. Различите теорије преузете из психологије утичу и на различит став 
према грешци. Оба приступа имају у виду чињеницу да први (доминантни) језик 
може утицати на језик који се усваја и да се као последица тога утицајапојављују 
грешке у употреби новог језика. У Приручнику 1 стоји да је овај назив настао 
скраћивањем од аудио-визуелна глобално-структурална метода.226 Претпоставља се 
да је овај израз први употребио Дел Хyмес и под њим се подразумева следеће: 
«Истичемо да негативно деловање механизма матерњег језика није лако искључити 
и да је проблем искључења механизма матерњег језика као негативног трансфера 
један од основних проблема методике наставе нематерњег језика».227 Овакав став 
усмерава на поступке који имају за циљ да се отклони негативан утицај матерњег 
језика, да се грешка предвиди и да се избегне. Према когнитивистичкој теорији 
грешка се не може избећи, она је нормална појава у процесу учења, сматра се 
фактором напретка. Могао би се, на основу овога, стећи утисак да су, у односу на 
став према грешци, ови приступи међусобно супротстављени. У литератури се и 

                                                             
224  Точанац-Миливојев, Д., (1997),  Методе у настави и учењу страног језика, Београд, 
Завод за уџбенике и наставна средства, 50. 
225 Исто.... 60. 
226 Приручник...16. 
227 Petrović, Е., (1988). Teorija nastave stranih jezika...44. 
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наилази на мишљење да АВГС метода има негативан став, док комуникативна 
метода има позитиван став према грешци.228 
 
Међутим, у Приручнику 1 моменат утицаја матерњег језика не истиче се да би се 
грешке строго санкционисале, већ да би се одговарајућим поступцима у раду 
олакшало усвајање новог језика, нити се, с друге стране, у комуникативној методи 
тврди да грешке не треба никада исправљати. У основи, разлика је у претпоставкама 
о могућности предвиђања и предупређивања грешака. Преостаје, значи, питање 
када, на који начин и које грешке исправљати да би ученик ипак овладао граматички 
правилним изражавањем, а да се при томе не инхибира слободна комуникација. 
 
Разлике у овим основним поставкама одражавају се и на примену других принципа: 

Принцип систематичности и поступности. У неким дидактикама и 
методикама систематичност и поступност посматрају се као различити принципи, 
међутим њихова непосредна међусобна условљеност омогућује да се о њима говори 
и као о јединственом принципу. 

Под систематичношћу се подразумева захтев да ученици знања усвајају у 
одређеним системима, а не као скуп изолованих елемената. Остваривање овог 
принципа у многоме ће зависити од тога шта се под «системом» подразумева и по 
којим принципима садржај наставе треба «систематизовати». 
 
Све до 1966. године ученици српског као нематерњег били су постављени пред 
целокупну језичку материју српског језика. Училе су се изоловане речи и граматичка 
правила (што је карактеристика граматичко-преводне методе). То не значи да 
лексика и граматичка правила нису учена као саставни делови једног јединственог 
језичког система, али садржај није био системски обрађен за потребе наставе 
усвајања другог језика. Показало се да учење обимног вокабулара и граматичких 
правила не оспособљава ученике за коришћење новог језика. 
 
 Године 1966. преузима се став «да је потпуно савладавање структуре новог језика 
помоћу минималног броја речи најбољи начин да се језик научи»229. Свођење 

                                                             
228 Мисли се на традиционалну, директну, аудио-оралну и АВГС методу. 
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разноврсности садржаја који се могу исказати мноштвом облика на ограничен број 
основних структура подразумевало је и одређена упрошћавања, за која се сматра да 
су неопходна и оправдана у почетној фази учења језика. Једна структура представља 
једну говорну јединицу, односно «исказ који има вредност комуникативне јединице 
изграђене по лексичким, граматичким и фонетским нормама једног језика.»230. 
Говорне јединице српског језика издвојене су на основу четири критеријума:  

(1) уопштеног циља исказивања, 

 (2) основних синтаксичких односа,  

(3) лексичко-морфолошких карактеристика,  

4) педагошко-методских захтева почетног учења нематерњег језика.  

Конкретна форма говорне јединице исказана речима назива се образац. Учење 
граматичких правила замењује се усвајањем основних образаца. И говорни чинови 
се могу посматрати из угла «система» и тако говорити о «систему говорних чинова» у 
смислу да је сваки говорни чин скуп свих језичких средстава којима се неки говорни 
чин може реализовати. Онда би скуп свих говорних чинова и свих језичких средстава 
којима се неки говорни чин може реализовати чинио систем једног језика. 
«Свеукупност говорних чинова једног језика била би једнака свеукупној конструкцији 
комуникативне компетенције. Међутим, обимност и непредвидљвост тема о којима 
се може говорити доводе у сумњу опис свеукупних комуникативних јединица. Ипак, 
ова чињеница не доводи у питање корист и ефикасност која се у настави може 
постићи увођењем осве осведочених, предвидљивих и употребом систематизованих 
комуникативних јединица» .231  

Видимо да је овде акценат на систематизацији на основу употребе комуникативних 
јединица, груписање језичких средстава на основу заједничке комуникативне улоге. 
На овакву организацију садржаја наставе упућује чињеница да се једнозначење 
може исказати различитим језичким средствима, да на избор одговарајућег средства 
утичу норме друштвеног и културног карактера као и конкретна комуникативна 

                                                                                                                                                                                         
229 Приручник 1, (1966), 13. 
230 Исто...37. 
231 Точанац-Миливојев, наведено дело...61. 
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ситуација. Говорник треба да буде способан да у датој ситуацији одабере 
одговарајућу форму. 
 
Ни у овом погледу посматрани приступи нису у потпуности супротстављени. У 
концепцији из 1966. не занемарује се потреба за уважавањем комуникативног циља, 
нити комуникативни приступ негира потребу савладавања формалног језичког 
система (односно поседовања лингвистичке компетенције). Језик јесте скуп 
одређених граматичких правила која се морају савладати. Дакле, и у том приступу 
лингвистичка компетенција је предуслов за комуникативну компетенцију. 
 
На дидактички захтев за систематичношћу надовезује се захтев за поступношћу.Овај 
захтев произилази из чињенице да «ученици не могу одмах усвојити неки систем у 
његовом пуном опсегу и у свој његовој сложености, тј. да их је до тога неопходно 
доводити поступно, корак по корак».  Програм који је разрађен на основу 
концепције из 1966. први пут даје систем поступног савлађивања битних елемената 
српскохрватског језичког система од почетног до завршног разреда обавезног 
школовања. Садржај наставе распоређен је по принципу тзв. «вертикалне 
корелације», што подразумева да се одређени број структура из разреда у разред 
шири, оне се развијају и комбинују, иде се од једноставнијег ка сложенијем, а нова 
грађа наслања се на претходну. «Постепеност у формирању и развијању говорних 
навика на српскохрватском језику огледа се и у томе што програм предвиђа три 
етапе у процесу развијања говорних навика».232 
 
Комуникативна метода не предвиђа прогресију. Ова метода «први пут, у односу на 
претходне методе, аболира појам прогресије, редоследа или фреквенције у 
излагању граматичких правила», што је последица постављања говорног чина у први 
план.233 Овде се мора имати у виду да се негира потреба за прогресијом у приступу 
граматичким правилима, што не значи да се не ради на селекцији садржаја наставе 
сходно општим и посебним потребама ученика. Разрађују се, на пример, нивои у 
учењу језика, одређује се минимални ниво комуникативне компетенције (односно 
доњи праг знања), даје се и опис говорних чинова за основни праг комуникације 

                                                             
232 Приручник 1,....22. 
233 Точанац-Миливојев...63. 
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Принцип свесне активности. У основи овог принципа налази се већ добро познати 
став да ученик не треба да буде објект већ субјект наставног процеса. Ставове да се 
«до правих, збиља употребљивих знања може доћи само самосталним сазнајним 
напорима», да «се учење у настави не сме сводити на слушање, посматрање, 
запамћивање и репродуковање онога што се саопштава», као и да «ученици до 
научних истина морају долазити властитим умним радом, а не усвајањем и 
меморисањем готових резултата туђе активности», у настави овог предмета треба 
схватити условно. При уважавању овог принципа изузетно је важно дефинисати чега 
треба да буду «свесни» ученици при усвајању другог језика и у чему се састоји 
«активност» ученика. 
 
Ни једна позната метода наставе језика не пориче чињеницу да сваки природни 
људски језик функционише према одређеним граматичким правилима из чега 
произилази да способност комуникације на неком језику подразумева способност 
обликовања граматички исправних исказа. Осим тога, треба имати у виду да се под 
термином «граматика» осим система законитости који је иманентан сваком језику, 
подразумева и опис тих закона. Као резултат описивања настају граматике које се, 
опет, међусобно разликују у зависности од циља с којим настају (дескриптивне, 
нормативне, дидактичке) као и у зависности од граматичког модела које узимају за 
основу. 
 
Оно у чему се поједини приступи и методе, између осталог, међусобно 
супротстављају јесте и питање улоге граматике у учењу/настави другог језика. Ту се 
могу уочити две крајности: од учења језика искључиво путем учења граматичких 
правила до потпуног искључивања учења граматичких правила. Између ова два пола 
постоји и низ «компромисних решења». При одређивању места граматике у настави 
нематерњег језика концепција из 1966. узима у обзир узраст ученика, степен 
овладаности српским језиком и корелацију с матерњим језиком. На нижем узрасту 
(до 4. разреда основне школе) предвиђа се тзв. «предграматичка фаза». У току тог 
периода предвиђа се да ученик стекне потребну основу практичног владања 
језиком.  
 
Језик се првенствено учи савлађивањем правилне примене језичких облика у склопу 
говорних целина у реалним говорним ситуацијама, без експлицитних граматичких 
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објашњења. «Граматике» је, у тој фази, свестан само наставник,док ученик 
граматичка правила усваја несвесно, механички.234 Граматика је, дакле, имплицитно 
присутна. Након тога граматика се у наставу уводи постепено, али се и даље ради на 
увежбавању образаца. Ослањајући се на познавање граматике матерњег језика, 
почињу се давати и мања теоријска уопштавања, уводи се потребна терминологија и 
врши се систематизација. 
 
Граматика треба да буде у функцији овладавања језиком, она нија сама себи циљ, 
знања из граматике треба да имају практичну вредност. «Теоретичари 
комуникативног приступа изјашњавају се за експлицитну граматику », што значи да 
учење граматике није искључено из процеса учења језика.235  Разуме се да предмет 
интересовања комуникативног приступа није нормативна, већ значењска, односно 
функционална граматика. Ни у овом приступу учење граматике није циљ за себе. 
Предуслов за организацију наставе према овом приступу јесте постојање 
функцоналне граматике језика који се учи (граматике која за основу има опис 
говорних чинова, која полази од значења и за њих проналази одговарајућеформе). 
Овде се морамо вратити на чињеницу да се са учењем српскогкао нематерњег 
почиње на раном узрасту, што свакако има несумњив утицај на укључивање 
граматике у наставу. С тим у вези значајна је констатација «Проблем је у томе што је 
комуникативна метода стварана за неке друге ситуације, за неки други узрасни ниво, 
а школски узраст је дошао некако на крају њених интересовања»236.  
 
Већина уџбеника насталих према овом приступу ослања се на нека прелиминарна 
знања, а заобилази се проблем правих почетника. Ни у односу према улози 
граматике у настави другог језика посматрани приступи не морају се схватити као 
међусобно супротстављени. Оба приступа истичу значај граматике у учењу језика, 
при чему је она подређена основном циљу – овладавању употребом језика. Овде је 
потребно вратити се на питање «свесности» у учењу. Став да се у почетној фази 
наставе граматика усваја несвесно, механички, не подразумева да ученик не треба 
да буде свестан онога што усваја. Напротив, истиче се потреба за стварањем 
природних, свакодневних ситуација које су блиске ученицима. 
                                                             
234 Приручник 1,...192. 
235 Точанац-Миливојев, наведено дело...63. 
236 Исто...84. 
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Ученик само није свестан граматичких правила која регулишу одређен исказ, онако 
како тога није свестан ни говорник коме је то матерњи језик. Добро позната 
колебања између «механичког» и «когнитивног» усвајања језика зависе у многоме 
од тога шта се под «механичким» односно «когнитивним» подразумева. Ако се под 
механичким не схвати само пуко меморисање унапред утврђених структура, без 
разумевања и уклапања у већ постојећи сазнајни свет ученика, и, ако се под 
когнитивним не подразумева само свесно учење граматичких правила, већ и 
интуитивно јер се и на тај начин она уклапају у постојеће искуство ученика, видимо 
да појам «механичког» не искључује појам «когнитивног», и обрнуто. 
 
У вези са свесном активношћу јесте и питање треба ли ученик да буде 
свестансличности и разлика између матерњег и језика који учи, и, ако треба, у којој 
фази учења и у којој мери. Истовремено, то је и питање укључености матерњег 
језика у наставу другог језика. У концепцији из 1966. заузима се став да «наставу 
српскохрватског језика треба организовати по могућности без употребе матерњег 
језика ученика», као и да «никако не треба на почетном ступњу прибегавати 
упоређивању образаца и облика српскохрватског језика са одговарајућим 
обрасцима у матерњем језику ученика када између њих постоји разлика.»   
 
Овакав став последица је поставке да матерњи језик може негативно утицати на 
учење другог језика, и да је један од начина спречавања овог утицаја настојање да се 
два језичка система држе одвојено. У фази у којој се претпоставља да је ученик 
овладао системом другог језика уводе се елементи контрастирања језика, али само у 
оној мери колико је то у функцији даљег учења. С друге стране, матерњи језик од 
самог почетка треба да буде укључен у припреми за наставу. Сматра се да разлике 
између два језика треба да познаје наставник да би лакше реализовао програм. 
Наставник треба да буде свестан оне језичке грађе чије савлађивање представља 
проблем ученицима одређеног матерњег језика, јер ће тако лакше схватити разлоге 
због којих ученици праве грешке и одређеној грађи посветити одговарајућу пажњу. 
 
Насупрот овоме, «комуникативна метода дозвољава употребу матерњег језика у 
наставном процесу; међутим, матерњи језик није присутан у фази припреме 
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материјала.».237 Сматра се да упоређивање језика у наставне сврхе није потребно, 
што је, опет, последица когнитивног приступа према којем је немогуће спречити 
преношење правила из матерњег језика. 
 
Принцип примерености узрасту ученика у дидактици се формулише као захтев да 
обим и ниво сложености наставних садржаја и начини њихове обраде одговарају 
узрасним могућностима ученика. Истиче се да је штетно не само прецењивање,већ и 
потцењивање ученичких могућности. У настави другог језика овај принцип има 
уплива и на селекцију материјала и на методе његове обраде. Садржај наставе треба 
да буде и лингвистички и социолошки и психолошки прихватљив ученицима 
одређеног узраста.238 У организовању наставе другог језика неопходно је уважавати 
и сазнања према којима постоје битне разлике у усвајању страног језика између 
ученика до пубертета и ученика након завршеног пубертета. Када је у питању 
почетна настава језика, мисли се на потребу за различитом организацијом наставе у 
зависности од тога да ли се са учењем језика започиње на раном узрасту или се 
настава организује за одрасле почетнике. У настави српског као нематерњег ове се 
разлике (на основу концепције из 1966) огледају у постепеном преласку са 
механичког на когнитивно усвајање језика (што, у ствари можемо разумети као 
прелазак са интуитивног усвајања употребе језика, на укључивање спознајних 
елемената, систематизација и генерализација). 
 
Новија истраживања у дидактици показују да је заблуда да ученици до релативно 
касног узраста нису способни за апстракције, дедукцију, критички однос према 
ономе што уче. Развијање ових врста способности у многоме зависи и од поступака 
који се спроводе у настави. Настава у којој се ученици мисаоно активирају позитивно 
утиче и на развој ових способности. Не одређује се прецизније који је то узраст, 
између осталог и зато што и међу ученицима истог узраста постоје значајне 
индивидуалне разлике, што је већ предмет разматрања следећег принципа. 
 
Принцип индивидуализације у раду указује на потребу за настојањем да «сваки 
ученик наставно градиво обрађује у обиму којем је дорастао, на нивоу сложености 

                                                             
237  Исто...81. 
238 Prebeg-Vilke, M., (1977). Uvod u glotodidaktiku, Zagreb, Školska knjiga,159. 
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који му је доступан, помоћу поступака прилагођених његовој личности и темпом који 
му одговара». Осим разлика у психофизичким, емоционалним и вољним особинама, 
као и у степену образованости, развијености радних навика, мотивисаности за 
учење, које се морају уважавати у настави свих предмета, настава српског као 
нематерњег сусреће се и са великим разликама у оспособљености ученика за 
комуникацију на српском језику. 
 
Програм из 1966. прерађен је и допуњен новим сазнањима 1974. године.239 Тада су 
израђене две варијанте програма (сачињене према једнаким поставкама) с обзиром 
на различите услове савлађивања српског језика у различитим срединама. У периоду 
до настанка две варијанте, искуства су показала да ученици мађарског и румунског 
матерњег језика из хомогених средина имају већих тешкоћа у усвајању српског 
језика и често слабије предзнање, док су ученици из мешовитих средина и ученици 
чији је матерњи језик један од словенских језика у нешто повољнијем положају и у 
школу полазе са солиднијим предзнањем. Две варијанте програма корак су ка 
диференцијацији наставе. 
 
Индивидуализација у комуникативном приступу усмерена је на идентификацију 
различитих потреба појединаца или група ученика и селекцију материјала на основу 
јасно дефинисаних потреба. И циљеви који се постављају и наставне стратегије 
усклађују се са претходно утврђеним потребама конкретних ученика. Разрада 
комуникативног приступа подразумевала је разликовање основне оријентације 
учења језика у зависности од узраста, професије и животне средине. 
 
Након овога, треба указати и на неке карактеристике важећег Програма за српски 
као нематерњи језик.240  Овај наставни план и програм разрађен је за први и други 
разред основне школе. У њему се могу уочити елементи различитих приступа: Тако 
се, на пример, предвиђа и усвајање језичких модела (у првом разреду: именовање 
предмета и бића, исказивање радње, исказивање особина предмета и бића,  

                                                             
239 Burzan, M., (1979). Metodički priručnik za nastavu srpskohrvatskog kao jezika društvene 
sredine od III do VIII  razreda osnovnog vaspitanja i obrazovanja, Savremeno obrazovanje, godina 
XV, broj 3. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine, 6. 
240 Просветни гласник бр.10, 12. август 2004, 40-45. 
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исказивање објекта, исказивање просторних односа) и основних облика 
комуникације (казивање имена, адресе, поздрављање, представљање, 
ословљавање; исказивање молбе, жеље, захваљивања; сагласност, одбијање). 
Принцип поступности поштује се и у савлађивању језичких модела и у савлађивању 
основних облика комуникације. Основни језички модели из разреда у разред 
исказују се другим језичким и лексичким средствима, једноставнији искази 
постепено се шире и међусобно комбинују. Предвиђају се и вежбе манипулативног 
карактера (чија је примарна функција увежбавање, учвршћивање и аутоматизација 
језичких модела - стицање језичке компетенције) и комуникативне вежбе (у којима 
се језик користи функционално у одређеној говорној ситуацији – у циљу стицања 
комуникативне компетенције). Истиче се потреба за стварањем што природнијих 
ситуација у учионици, оних које одговарају реалној комуникацији и које подстичу на 
вербално укључивање ученика. 
 
Програм не предвиђа наставу/учење граматике у првом и другом разреду основне 
школе, односно не предвиђа се давање граматичких објашњења ученицима. 
Правила функционисања језика ученици усвајају интуитивно. Став према матерњем 
језику ближи је оном у концепцији из 1966: Да би се утицај матерњег језика 
искључио, настава српског језика организује се без учешћа матерњег језика, 
директном методом. Наставник треба да води рачуна о односу српског језика и 
језика ученика. Пожељно је да наставник познаје структуру језика ученика да би 
тежиште рада усмерио на оне елементе при чијем усвајању ученици највише греше.  
 
Потреба за ослањањем на претходна искуства не садржи се у повезивању система 
матерњег и српског језика, већ у повезивању (корелацији) са другим наставним 
предметима, односно у ослањању на знања из других области, оспособљавању 
ученика да она знања, искуства и вештине која поседују у матерњем језику искажу и 
на српском језику. 
 
Програм је јединствен за све националности. Осим основног, садржи и проширени 
део за који се опредељују школе на предлог предметног наставника, а у зависности 
од: националног састава средине у којој ученици живе, сродности нематерњег језика 
и језика ученика, услова рада у школи и др. Истиче се и потреба уважавања 
индивидуалних разлика међу ученицима. Необично је важно да се поштује принцип 
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индивидуализације у раду, с обзиром на то да је знање језика веома хетерогено и 
међу ученицима једног одељења. 
 
Нема мерних инструмената којима се може утврдити колико је једна метода 
ефикаснија од друге, да ли би под истим условима рада, успех једне групе ученика 
био већи да је радио по овој, а не по другој методи. Методе учења језика више су у 
вези са временским периодом њихове актуелности него са успехом у примени. У том 
смислу не чини се застарелим ни Палмеров еклектични став још из 1922. године: 
Најбоља је метода она која прихваћа најбоља средства да би дошла до жељеног 
циља.241  
 
 

a.  ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА - СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ 
 

Основе школског програма у Републици Србији јасно и детаљно дефинишу програме 
матерњег језика, као и програме страних језика. Српски језик као нематерњи језик 
није прецизно дефинисан већ су за његову реализацију дате одређене препоруке.242  

За српски као нематерњи језик се констатује да се реализује у срединама где се 
настава одвија на језику националних мањина, а један од основних постулата је да 
се језик представи као природно функционално средство комуникације. Циљеви и 
исходи ових предмета нису детаљно дефинисани, већ се уместо тога препоручује да 
свака школа нађе одговарајућу меру у њиховој реализацији између програма 
матерњих језика и страног језика, која највише одговара специфичним потребама 
деце у датој школи. При томе се има у виду да постоје значајне разлике међу децом 
у различитим срединама зависно од језичког миљеа и карактеристика непосредне 
околине у којој деца живе као и индивидуалних разлика у овладавању језичким 
компетенцијама у предшколском периоду. 

У вези са наставом у билингвалним (или мултилингвалним) срединама каква је 
Војводина, Вук Милатовић је предожио да ученицима у првом разреду у почетку 
треба допустити да говоре својим дијалекатским говором због емотивне везе коју 
                                                             
241 Prebeg-Vilke, M., (1977). Uvod u glotodidaktiku… 31. 
242 www.mp.gov.rs./propisi/ 
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дете има према својим ближњима и њиховом говору.243 Рад на кориговању таквог 
говора треба да буде постепен, систематски и индивидуалан, а сваки учитељ треба 
да процени када и како је могуће кориговати говор такве деце. Да би у томе били 
успешни наставници морају познавати правила употребе језика у комуникативне 
сврхе чија суштина је у следећем : 

•   поруке морају бити адекватне језичкој компетенцији ученика; 

•  количина    информација    треба    да   је    примерена    перцептивној способности 
ученика; 

•   садржаји порука морају бити  прилагођени дотадашњем знању  и искуству 
ученика; 

• одабир језичког израза треба да буде такав да га ученици у датој ситуацији могу 
разумети и усвојити 244. 

ПРВИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци 
Циљ наставе српског језика јесте да ученици продуктивно овладају српским језиком 
у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа 
који говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање, дружење и зближавање са 
припадницима већинског народа и других националности. 

 
Задаци наставе српског језика јесу да ученици: 
- продуктивно овладају говорним језиком у оквиру основних језичких структура 

и речника од око 2000/3000/245 фреквентних речи и израза; 
- разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота; 

                                                             
243 Милатовић, В., 1998), Методика наставе почетног читања и писања, Издавачко 
предузеће  Наука, Београд, 20-21. 
244 Станкић, М., (2007), Говорна интерпретација књижевноуметничког текста, Чикош 
Гроуп, Суботица, 29. 
245 У косим заградама /.../ означени су проширени програмски садржаји за које се 
опредељује васпитно-образовна организација на предлог наставника у зависности од нивоа 
знања ученика, националног састава средине, блискости језика ученика и нематерњег језика 
и др. 



 

 

127 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 

- усвајају правилан изговор и интонацију при усменом изражавању и читању; 
- оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота; 
- савладају два српска писма и основе правописа ради коректног писменог 

изражавања у границама усвојених језичких структура и лексике; 
- упознају елементарне законитости српског језика; 
- разумеју текстове различитог жанра у оквиру предвиђене тематике; 
- упознају се са основним карактеристикама културе народа чији језик уче; 
- стичу навике самосталног коришћења речника и језичких приручника и 

оспособе се за информисање, образовање и самообразовање на српском језику; 
- развију интересовања и мотивацију за учење српског језика и тако стекну већу 

комуникативну компетенцију и способност размишљања на њему. 
 
Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
- усвоје правилан изговор (артикулација гласова, акценат - место, квалитет и 

квантитет акцента; мелодија и интонација реченице у зависности од комуникативног 
циља); 

- усвоје предвиђене језичке структуре, најосновније облике комуникације и око 
250/350/ речи и израза и активно их употребљавају у говору, са тежиштем на 
исказивању радње презентом; 

- разумеју, на слух, императивне исказе, питања и шест до десет реченица које 
чине кохерентну целину у оквиру обрађене тематике, као и краће дијалоге; 

- стекну способност да одговарају на питања и да постављају питања како би 
могли водити кратке дијалоге; 

- стекну способност за краће самостално излагање од четири до осам реченица 
које чине целину /или са више реченица/. 

 

ТЕМАТИКА 

Школа: учионица, намештај, основни школски прибор; школско двориште, 
школска зграда; персонал школе, ученици; ситуације за време наставе и за време 
одмора; пригодне свечаности и празници. 
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Породица и дом: играчке, најчешће дечје игре; чланови уже породице, 
занимања чланова уже породице; кућа/стан (просторије, намештај), свакодневне 
дужности у кући. 

 
Најближа околина: упознавање најважнијих објеката у месту (продавница, 

пошта, пијаца, станица, амбуланта и др.); превозна средства. Домаће животиње, 
воће, поврће, цвеће. 

 
Најосновнији облици комуникације: казивање имена, адресе, поздрављање, 

представљање, ословљавање друга, наставника; исказивање молбе, жеље, 
захваљивања; сагласност, одбијање, (основни облици); тражење и давање основних 
података о себи и другима. Игре, песме за певање и рецитовање са тематиком 
блиском овом узрасту. 

 

ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА 

Именовање предмета и бића 
У функцији субјекта увежбавају се: показне заменице ово, то, оно, именице сва три 
рода у оба броја и личне заменице сва три лица у једнини и множини. 
У функцији глаголског дела предиката треба употребљавати енклитичке облике 
помоћног глагола јесам, а у функцији именског дела предиката увежбавати именице 
сва три рода у оба броја. Обрасци: Ово (то, оно) је камион (столица, звоно). 
 
Од именица мушког рода које у множини проширују основу са -ов, -ев, (друг-
другови) и код којих се врши промена сугласника (дечак-дечаци), употребљавају се 
само оне које се намећу у одређеној говорној ситуацији. 

Исказивање радње 
У функцији субјекта треба увежбавати и надаље именице сва три рода, заменице сва 
три лица у једнини и множини. У функцији предиката увежбавати облике презента 
са исказаним и неисказаним субјектом. Треба обратити пажњу на треће лице 
множине. Увежбавају се и најчешћи глаголи са морфемом се (играти се, облачити 
се, итд). 
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Исказивање особина предмета и бића 
У функцији субјекта и даље се употребљавају именице мушког, женског /и средњег/ 
рода, личне заменице, а у функцији именског дела предиката описни придеви. 

 
Исказивање објекта 

За исказивање објекта употребљавати именице усвојене у претходним обрасцима. 
Треба обратити пажњу на двојаке облике акузатива именица мушког рода (биће - 
предмет). 

 
Исказивање просторних односа 
За исказивање просторних односа треба увежбавати прилоге за место (на 

питања где): овде, ту, близу, далеко и др, локатив с предлозима у и на (на питање 
где), као и акузатив с предлозима у и на (на питање куда) у једнини. 

  

Исказивање молбе, заповести 
Облик другог лица императива користити само када то захтева говорна 

ситуација. 
Стицање и развијање језичких вештина: слушање са разумевањем и говор. 
Одговори на питања, постављање питања: на основу датих упитних речи, на 

визуелни подстицај, на дате одговоре. 
Разумевање, давање налога, извршавање радњи. 
Вежбе дијалошког карактера у свакодневним говорним ситуацијама 

(наставник-ученик, ученик-ученик) уз усвајање и правилно коришћење предвиђених 
основних облика комуникације; варирање дате ситуације. 

Краће самостално излагање на основу слике или низа слика (4-8 реченица које 
чине целину). 

Једноставнији описи предмета и бића. 
Извођење лакших, подесних игара за децу (групне и дидактичко-језичке игре), 

учење бројалица, певање и рецитовање песама. Извођење малих сцена из 
свакодневних животних ситуација. 

Од првог момента у вежбама пажња се посвећује савлађивању правилног 
изговора: чиста и јасна артикулација гласова српског језика (посебно увежбавање 



 

 

130 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 
правилне артикулације гласова којих нема у језику ученика), правилно акцентовање, 
интонација и мелодија реченице. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци 
Циљ наставе српског језика јесте да ученици продуктивно овладају српским језиком 
у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа 
који говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање, дружење и зближавање са 
припадницима већинског народа и других националности. 
 

Задаци наставе српског језика јесу да ученици: 
- продуктивно овладају говорним језиком у оквиру основних језичких структура 

и речника од око 2000/3000/ фреквентних речи и израза; 
- разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота; 
- усвајају правилан изговор и интонацију при усменом изражавању и читању; 
- оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота; 
- савладају два српска писма и основе правописа ради коректног писменог 

изражавања у границама усвојених језичких структура и лексике; 
- упознају елементарне законитости српског језика; 
- разумеју текстове различитог жанра у оквиру предвиђене тематике; 
- упознају се са основним карактеристикама културе народа чији језик уче; 
- стичу навике самосталног коришћења речника и језичких приручника и 

оспособе се за информисање, образовање и самообразовање на српском језику; 
- развију интересовања и мотивацију за учење српског језика и тако стекну већу 

комуникативну компетенцију и способност размишљања на њему. 
 
Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
- усвоје предвиђене језичке структуре и око 250/400/ нових лексичких јединица 

и израза; 
- разумеју на слух више повезаних реченица и варирају познату садржину (на 

пример: промена времена, лица, рода, броја, места, радње и сл.); 
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- оспособе се за спонтан разговор о предвиђеним темама у оквиру одређене 
језичке и лексичке грађе и за дуже монолошко излагање у односу на претходни 
разред; 

- усвоје друго српско писмо (ћирилица или латиница у зависности од усвојеног 
писма у III разреду); 

- даље вежбају технику гласног читања текстова различитог жанра и уводе се у 
информативно читање или читање у себи; 

- оспособе се за писмено изражавање у оквиру обрађених садржаја; 
- користе основна правописна правила чија је употреба идентична у језику 

ученика; 
- усвоје граматичку терминологију српског језика користећи стечена граматичка 

знања из матерњег језика. 
 
ТЕМАТИКА 
 
Школа: наставни предмети, распоред часова, одмор, другови; омиљени 

спортови; празници, прослава државних празника, школске свечаности; догађаји из 
живота ученика; суделовање у активностима друштвених дечјих организација у 
школи; школа у природи. 

 
Породица и дом: лична интересовања чланова породице, чланови шире 

породице; прослава рођендана, припреме за дочек гостију, поклони; одлазак на 
излет, летовање и зимовање; болести и лечење, амбуланта или болница, апотека. 

 
Град и село: у дому културе; на реци; акције уређења града и села. 
Свакодневни живот: ситуације из свакодневног живота, у самопослузи, у 

млечном ресторану, у посластичарници; цртани филм. 
 
Комуникативне функције: позивање у госте, прихватање и неприхватање 

позива; честитање, исказивање добрих жеља, захваљивања, допадања, недопадања; 
предлагање и подстицање да се нешто заједно уради; изрицање забране. 
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ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА 
Именовање предмета и бића 

Увежбавање образаца из претходних разреда. У функцији субјекта треба увежбавати 
две или више именица различитог рода. У функцији глаголског дела предиката 
увежбавати помоћни глагол у футуру без исказаног субјекта. 

Уводити атрибуте уз именицу мушког рода на -а. 
/У функцији субјекта и именског дела предиката треба увежбавати именице на 

-лац, -ац, у оба броја. 
Исказивање радње 

Даље увежбавање образаца из претходних разреда. У функцији субјекта треба 
увежбавати две именице различитог рода, а у функцији предиката облике перфекта. 
Обратити пажњу на слагање субјекта и радног глаголског придева у роду. У функцији 
предиката увежбавају се облици футура без исказаног субјекта. Поред правих и 
узајамно-повратних глагола, увежбавати и остале глаголе са морфемом где она не 
значи себе. Увежбавање употребе глагола са непотпуним значењем (допуна у 
инфинитиву, односно да + презент). 

Исказивање особине предмета и бића и припадања 
У функцији субјекта треба увежбавати именице женског рода на сугласник. Уз 
придев у функцији именског дела предиката треба увежбавати одредбе за меру и 
степен: врло, мало, потпуно, сасвим и др. Исказивање именског дела предиката 
редним бројем и конструкцијом за поређење; као + номинатив именице. 

 
 
Исказивање објекта 

Именице мушког рода на -а треба увежбавати са атрибутима у служби објекта. 
Увежбавати наглашене облике личних заменица. У функцији објекта треба 
увежбавати именице у генитиву уз основне бројеве и одредбе за количину 
(именица, прилог). /Увежбавање објекта у генитиву једнине без одредбе за 
количину. Обратити пажњу на допуну глагола немати. 

Исказивање намене 
У функцији намене треба увежбавати ненаглашене и наглашене облике личних 
заменица у оба броја. 
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Исказивање просторних односа 
У функцији одредбе за место треба и даље увежбавати нове прилоге (на питање 
куда): овамо, онамо и др. генитив именица и личних заменица са предлозима: 
изнад, испод, са, из (на питање где, одакле). 
 

Исказивање молбе, заповести 
Увежбавање исказивања заповести, односно молбе речцом нека и облицима 
презента. /Исказивање заповести конструкцијом да + презент. 

 
Исказивање временских односа 

Даље увежбавање обрасца из претходног разреда. Треба користити нове прилоге за 
време: ноћас, вечерас, јутрос, пролетос, и др. и прецизно одређивати времена 
речима које значе временске јединице (сат, час, минут). 

 
Исказивање начина радње 

Поред предлога за начин, за исказивање начина вршења радње треба увежбавати и 
конструкцију као + номинатив. /У функцији исказивања начина треба увежбавати: 
инструментал са предлозима и без њих, генитив с предлозима без, из и локатив. /У 
функцији предиката треба увежбавати облике потенцијала (могућег начина). 

 
Исказивање средства којим се врши радња 

Увођење атрибута уз именицу у инструменталу. 
 
Исказивање узајамне и заједничке радње 

Увежбавање социјативног инструментала личних заменица у оба броја. 
 
ГРАМАТИКА 

Терминологија на српском језику за граматичке појмове усвојене у оквиру наставе 
језика ученика. Увођење граматичке терминологије коју изискују најнеопходнија 
уопштавања потребна за брже и свесно усвајање језика (проста и сложена реченица; 
врста речи на тексту; одређивање рода и броја именских речи, препознавање 
усвојених падежних облика; глаголски облици; садашње, прошло и будуће време, 
заповедни начин). Вршити систематизацију из области конгруенције (слагање 
атрибута с именицом, субјекта и предиката). 
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ПРАВОПИС 

Писање гласова и гласовних скупова карактеристичних за српски језик. 
Писање негираних глагола. 
Преношење дела речи у нови ред. 
Велико слово у писању имена планина, вода. 
Састављено и растављено писање речи. 
Скраћеница за меру: скраћеница типа: ч., уч., стр., год. 
Указивање на принципе фонолошког правописа усвојене језичке грађе. 

 
ГОВОРНЕ ВЕЖБЕ 

Даље савладавање правилног изговора. 
Примена вежби из претходних разреда са појачаним захтевима и увођење нових. 
Препричавање обрађених текстова, на основу плана (датих теза): увођење ученика у 
састављање плана. 
Спонтани разговори у складу са обрађеном језичком и тематском грађом. 
Кратко обавештење, извештавање. 

Драматизација прикладних садржаја, извођење малих сцена из свакодневних 
ситуација. 

Дидактичке игре за усвајање комуникативних функција. 
Причање личних доживљаја и догађања из непосредне околине у дужем 

монолошком излагању у односу на претходни разред. 
 
ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ 

Усвајање другог писма. Примена вежби предвиђени у претходном разреду. 
Преписивање реченица и краћих обрађених текстова. 
Одговори на питање и постављање питања у вези са задатим реченицама. 
Препричавање кратког обрађеног текста по задатом плану. Четири писмена задатка 
у току школске године. 
ЧИТАЊЕ 
Увежбавање читања првог писма у току првог полугодишта, а у другом полугодишту 
треба усвојити друго писмо. 
Даље неговање технике гласног читања текстова различитог жанра у складу са 
тематиком. 
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Увођење ученика у информативно читање или читање у себи, као и увођење у 
служење речником. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм садржи: циљ, васпитно-образовне задатке, оперативне задатке, 
тематику са основним облицима комуникације, језичку материју, говорне вежбе, 
читање (од II разреда). Сви елементи програма су међусобно повезани и тако их 
треба реализовати. 

Задаци наставе садрже: опште захтеве који се односе на квалитет знања, 
посебне захтеве за развијање и стицање језичких умења и васпитне задатке. Сви 
делови програма су у складу са задацима наставе и треба да допринесу њиховој 
реализацији. 

Оперативним задацима формулисани су захтеви у погледу обима програмске 
грађе коју ученици треба да савладају у сваком разреду. 

Тематика је дата по разредима са темама и ситуацијама у којима се усваја 
језик. Она садржи неколико тематских области: школа, породица и дом, ближе и 
шире окружење, природа и друштво, актуелне теме, слободно време ученика, 
из живота младих и др. Тематика је дата оквирно да би у извесној мери усмеравала 
наставнике и писце уџбеника приликом избора најфреквентније лексике у оквиру 
датих подручја. 

Уз тематику су дате форме опхођења (поздрављање, обраћање, представљање, 
молба, захваљивање) почев од најједноставнијих до сложенијих које су потребне за 
учење аутентичног језика, односно остваривање природне комуникације. 

Језичка материја дата је у виду реченичних модела који су конкретизовани. У 
њима је издвојена она језичка материја која покрива већи део говорног језика. Она 
је кумулативна јер се нова грађа увек наслања на претходну. Језички модели се из 
разреда у разред исказују другим језичким и лексичким средствима. Једноставни 
искази постепено се шире и међусобно комбинују. 

У одељку Граматика издвојена је језичка грађа која је у функцији бржег 
савладавања језика на продуктивном нивоу. У граматици се пошло од синтаксе, 
затим морфологије да би у завршним разредима (VII и VIII) дошло до 
систематизације знања о језичком систему. 
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Правопис садржи оне правописне норме које се, мање или више, разликују од 
оних у правопису матерњег језика ученика. 
У програму је дат и проширени део који се превасходно тиче садржаја у одељку 
Језичка материја, а у зависности од карактеристика појединих категорија. За његову 
реализацију у целини или фрагментарно, опредељују се школе на предлог 
предметног наставника. Обим реализације овог дела програма може да варира од 
школе до школе, од генерације до генерације, од одељења у истој школи, у 
зависности од нивоа предзнања ученика на који утиче: 

- национални састав средине у којој ученици живе, 
- сродност нематерњег језика и језика ученика, 
- услови рада у школи и др. 

Организација васпитно-образовног рада 
У настави српског као нематерњег језика тежиште рада преноси се на ученика: он 
активно учествује у раду, постаје субјект наставе, а својим залагањем и радом треба 
да стиче и развија језичка умења, да усваја језик и усвојено знање примењује у 
комуникацији. 
 
Наставник планира, води и организује наставни процес (одабира садржину рада, 
лексику, наставне методе, облике рада, типове и број вежби итд.), координира 
радом ученика да би се што успешније остваривали постављени задаци. 
 
Настава мора бити постављена тако да се сваком ученику омогући што чешће 
вербалне активности јер се само говорењем може продуктивно овладати језиком. 
Необично је важно да се поштује принцип индивидуализације у раду, с обзиром на 
то да је знање језика веома хетерогено и међу ученицима једног одељења. 
 
Програм је јединствен за све националности. То, међутим, не значи да при његовом 
остваривању наставник не треба да води рачуна о односу српског језика и језика 
ученика. Мада не увек, тешкоће ће бити веће уколико су и структурне разлике 
између два језика веће. Пожељно је да наставник познаје структуру језика ученика, 
како би тежиште рада (интензивнијим вежбама) усмерио на оне елементе који не 
постоје у језику ученика, а при чијем усвајању ученици највише греше. Наиме, при 
учењу српског језика јавља се интерференција матерњег језика јер формирани 
механизам матерњег језика ученика "тежи да готово неприметно натури шаблоне 
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акцента, изговора и реченичне структуре својствене матерњем језику укорењене још 
у најранијем детињству". Да би се утицај матерњег језика искључио, настава српског 
језика организује се без учешћа матерњег језика, директном методом, што значи 
да је језик комуникације на часовима српски. 
 
У реализацији свих задатака наставник треба максимално да мотивише ученике 
користећи одговарајућа АВ - наставна средства, компакт-дискове, магнетофонске 
траке и касете, апликације за фланелограф, илустрације у уџбенику, слајдове, дија-
филм, филм, слике, фотографије, графофолије, слојевите фолије, ТВ - емисије и др. 
Наставник мора подстицати ученике да се и они ангажују на прикупљању наставних 
средстава везаних за тему која се обрађује (разгледнице, кеширане слике, чланци из 
дневне и недељне штампе и сл.). 
 
Наставу нематерњег језика треба повезивати са наставом језика ученика, 
познавањем природе и друштва, историје, географије, музичке и ликовне културе, 
техничког образовања и других наставних предмета. Успостављање корелације међу 
овим предметима неопходно је јер омогућује остваривање обострано ефикаснијих 
резултата. Наставник, наравно, мора водити рачуна о томе да нове појмове ученик 
најпре треба да усвоји у настави предмета на свом матерњем језику. 

 
I етапа (I и II разред) 

 
Приступ у настави овог предмета је у основи оралан. Ученици усвајају основне 
фонетско-фонолошке одлике језика, артикулацију нових гласова, акценат - место, 
квалитет и квантитет акцента, ритам и интонацију изјавне, упитне и одричне 
реченице, основне реченичне структуре и основни реченични фонд од око 500 до 
600 (у зависности од реализације и проширеног дела програма) лексичких јединица 
у оквиру предвиђене тематике; оспособљавају се да разумеју на слух једноставне 
исказе, да коректно и осмишљено реагују на императивне исказе и питања, 
оспособљавају се за коришћење и варирање усвојених структура и лексике у краћим 
дијалозима везаним за познату ситуацију, за самостално описивање слика и 
ситуација на основу усвојених елемената и да усвоје и правилно употребљавају 
најосновније облике комуникације предвиђене програмом. Наставник мора 
подстицати ученике да се спонтано стварају што природније ситуације у учионици 
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које се тематски уклапају у предвиђене садржаје, а које ће бити подстицајне за 
њихово вербално укључивање. 
 
У II етапи (III-VI разред) наставља се рад на развијању говорних способности ученика: 
савладавају се елементи изговора, језички модели, који се проширују новим 
елементима, комбинују се и варирају и нова лексика (900/1600) лексичких јединица); 
коригују се грешке на свим језичким нивоима; развијају се још два језичка умења - 
читање и писање (прво писмо, чији се графеми мање разликују од графема матерњег 
језика ученика, усваја се у III разреду, а друго се усваја у IV разреду); стичу се језичка 
знања (граматика од IV разреда) која су у функцији бржег савладавања језика, 
односно у функцији стицања језичке компетенције; ученици се оспособљавају да 
користе усвојене језичке моделе и лексику у дужој дијалошкој и монолошкој форми 
у односу на претходну етапу; оспособљавају се за писмено изражавање, да разумеју 
на слух компликованије језичке исказе у складу са захтевима програма, да усвоје и 
правилно користе комуникативне функције, оспособљавају се за самостално читање 
лектире (од V разреда), упознају се са елементима културе народа који говоре 
српски, упознају се са најфреквентнијим суфиксима и правописним нормама српског 
језика (од V разреда). 

 
Увежбавање језичких модела. Да би се ученици оспособили за правилну 

комуникацију потребно је да савладају предвиђене језичке моделе. Ученик треба да 
препозна звучну слику предоченог исказа који илуструје језички модел, да га разуме, 
имитира, репродукује, да га дуготрајним разноврсним вежбама са различитим 
садржајем аутоматизује. Након аутоматизације језичког модела, ученик ће моћи 
самостално да састави сопствене исказе, односно у нормалном говорном темпу 
моћи ће да гради аналогне структуре са новим конкретним садржајем, стећи ће 
комуникативну компетенцију, што је и циљ учења језика. 
 
Процес увежбавања језичких модела треба спроводити плански уз доследно 
поштовање принципа поступности. Језички модели се најпре увежбавају у чистом 
облику јер ученици треба да усвоје основне моделе у оквиру ограниченог 
вокабулара. 
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Модели се усвајају на познатој лексици. У одређени језички модел уноси се само 
један нови елеменат јер би истовремено уношење два непозната елемента (нпр. 
футур глагола и намену исказану дативом именице и заменице) стварало 
непотребне тешкоће и успорило би усвајање одређеног језичког модела. Касније се 
језички модели проширују, комбинују и уводе се у рад нови, сложенији. 
Илустроваћемо то на језичком моделу именовање предмета и бића. На пример, у 
обрасцу Петар у нормалном исказу те врсте акценат је на предикативу, јер се њиме 
открива оно што је ново, њиме се именује лице, а то значи да субјект и глаголска 
копула морају бити познати ученицима од раније да би схватили ову констатацију, 
односно да би схватили информацију у целини. У практичном раду предикатив ће се 
веома често мењати, јер се на почетном ступњу учења веома често врши именовање 
бића и предмета кад год је потребно савладати неку нову именицу (нпр. Ово је 
столица, ово је књига, а то је оловка и сл.). 
 
Субјекат је такође променљив елеменат у обрасцу. Ако субјект у обрасцу промени 
род, по правилу мења род и предикатив и зато овај образац може послужити не 
само за увежбавање нових именица, заменица и помоћних глагола, него и за 
увежбавање слагања родова. 
Непосредни циљ увежбавања овог обрасца јесте усвајање нових речи (именица, 
помоћни глагол) и нових облика (презент, перфект и футур помоћних глагола) и 
неких глаголских конструкција у служби глаголске копуле (жели постати, мора бити, 
хоће да буде и сл.). 
 
Коначни циљ увежбавања овог обрасца јесте да ученици стекну способности да у 
новој говорној ситуацији од нових речи створе исказ аналоган увежбаном обрасцу. 
 
Кад год се појави потреба да се именује неко биће или предмет, ученици ће 
аутоматски активирати у свести језички модел именовања предмета и бића, који се 
може изразити формулом С = П, где је П глаголска копула + именица, дакле 
условном формулом. 

С = П / = к + им. 
Субјект, копула и предикатив су обавезни елементи овог језичког модела. Они 
морају бити исказани да би исказ био потпун. Али овакав исказ може имати и 
необавезне елементе, нпр. атрибут. Пошто се у обрасцу могу јавити две именице, 
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обе могу имати атрибут или чак свака и по више атрибута. Тако се почетни образац 
попуњава новим елементима како би исказ био потпунији, прецизнији. 
 
Атрибут уз именице у служби предикатива има ту особину да повлачи на себе 
логички акценат и зато не треба журити са додавањем атрибута предикативу ако 
није аутоматизовано исказивање почетног обрасца. У томе и јесте предност оваквог 
рада што се почетна структура која је синтаксичко-семантички и лексичко-
морфолошки одређена, обележена, после аутоматизовања навике грађења 
основног обрасца "отвара" и прима "необавезне" елементе, то се на тај начин 
проширује, засићује се потребним семантичким квантитетом и улази у говорни 
процес, заузима место у механизму језика. 
 
Реч је о најпростијој реченичкој структури која служи за именовање бића и 
предмета, али треба имати на уму да се њоме не савлађује само синтаксичка 
структура С = П / = к + п /, нити се њоме савлађује само нова лексика (именице, 
показне и личне заменице, помоћни глаголи са непотпуним значењем), него се 
савлађују и морфолошке категорије (номинатив именица и заменица, три основна 
глаголска времена и императив, бројна конструкција у служби субјекта и предиката, 
категорија рода и категорија броја и неки изузеци од општих морфолошких и 
синтаксичких правила). 
 
Дакле, схематизовање, упрошћавање и укалупљивање израза само је привидно јер 
се образац у почетном облику јавља само на почетку вежбања, док се не постигне 
аутоматизација, а касније се попуњава другим елементима, док се не постигне 
богатство потпуног исказа. За усвајање језичке материје користе се разноврсни 
типови вежби манипулативног карактера. Функција тих вежби је увежбавање, 
учвршћивање и аутоматизација језичких модела да би се ученици оспособљавали да 
их самостално користе са различитим садржајем у свакодневној комуникацији. 
 
Манипулативне вежбе су строго контролисане, што значи да при увежбавању 
појединих језичких елемената, наставник исправља ученика ако греши и поново 
увежбава несавладану језичку материју док је ученик не усвоји. 
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У I етапи то су, на пример, вежбе разумевања на слух, орално понављање, одговори 
на питања, постављање питања, вежбе супституције, вежбе допуњавања, вежбе 
трансформације реченица (време, лице, број, род), вежбе састављања реченица од 
датих елемената и датих речи према моделу, вежбе повезивања реченица и др. 
 
Вежбе одговора на питања и постављања питања заузимају централно место при 
увежбавању језичког модела и доприносе стицању комуникативне компетенције. Од 
ових вежби треба разликовати питања и одговоре који се користе за проверу 
разумевања текста, разумевања ситуације и лексичких јединица. Код ових првих 
вежби свако питање и одговор садржи образац језичког модела који се увежбава. 
Због тога одговори ученика морају бити потпуни, целовити, што се при провери 
разумевања текста не захтева увек. 
 
У складу са обимнијим језичким градивом и предзнањем ученика у II етапи, поред 
наведених, користе се сложенији типови говорних вежби. На пример, варирање 
модела (додавање синтагматских веза) претварање у други модел, трансформација 
низа реченица (време, лице, род, број), интеграција реченица и њихово 
проширивање (скраћивање и др.). 
С обзиром на то да ученици у III разреду усвајају прво писмо српског језика и у првом 
полугодишту IV разреда усвајају друго, у овој етапи користе се и писмене вежбе 
манипулативног карактера којима се, такође, усвајају поједини језички елементи. 
 
Писмене вежбе се везују за претходно орално усвојену садржину. Поред вежби, 
краћих диктата, допуњавања, супституције, користе се и друге. Од IV разреда 
организују се вежбе увођења ученика у коришћење речника. Поступно се, у овој и 
следећој (III) етапи, уводе и сложеније писмене вежбе: састављање реченица од 
датих речи према моделу, диктати лакшег/тежег текста на основу усвојених језичких 
модела и лексичких јединица, али са новим садржајем, трансформације реченице, 
трансформације низа реченица, састављање реченица од датих речи према 
супституционој табели са новим садржајем, правописне вежбе, лексичке вежбе, 
коришћења речника и приручника и др. 
 
Колико ће се времена посветити увежбавању једног језичког модела зависи, пре 
свега, од тога да ли постоји велика разлика у одређеној језичкој конструкцији у 
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односу на матерњи језик. Оним језичким моделима који представљају проблем због 
интерференције матерњег језика, посвећује се више пажње и више времена да би и 
они прешли у аутоматизовану навику. Неоправдано је прећи на увежбавање новог 
језичког модела ако није усвојен претходни. 
 
Тематика и лексика. Сви делови програма: тематика, језичка материја, говорне и 
писмене вежбе и др. не чине посебан део наставе, него су саставни делови 
целокупног рада коме је основни циљ формирање и развијање говорних 
способности ученика. Јединство ових области, које су у програму издвојене само 
због прегледности, огледа се у томе што се одређена синтаксичка конструкција - 
језички модел увежбава на тематски најпогоднијој материји, а у раду се користе 
облици говорних и писмених вежби. Према томе, предвиђена тематика треба да 
обезбеди усвајање, програмом предвиђене, језичке моделе, као и усвајање 
одређене лексике. Исте тематске области јављају се у више разреда, али се остварује 
другом садржином која је примерена познавању језика и интересовању ученика. 
Тема о породици, на пример, у I разреду може се ограничити на пет основних 
језичких структура: именовање предмета и бића, исказивање особине, исказивање 
радње, исказивање објекта и исказивање просторних односа. 
Задатак све три етапе јесте и савлађивање одређеног фонда речи. Међутим, број 
речи у почетној настави није тако битан. Минимални продуктивни фонд много ће 
успешније допринети савлађивању механизама на нематерњем језику, него 
лексичка резерва у којој се ученик (и учитељ) на крају изгуби, па у каснијим 
годинама зна само речи, а не зна да их употреби. У првој етапи је основни циљ 
користити лексички минимум који ће омогућити да се савлађују битни елементи 
језика, а када се они савладају, природно је и тако савладати потребан фонд речи јер 
богаћење речника иде упоредо са општим развојем, као и са развојем изражавања 
на матерњем језику. И речи свога језика уче се до краја живота, али је механизам 
језика савладан на почетку. У детињству су аутоматизоване навике склапања 
реченица ради постизања одређеног циља у процесу комуникације. 
 
Усвајање лексичких јединица обухвата семантизацију и асимилацију речи. 
Семантизација се врши коришћењем предмета, или предмета на слици, односно 
визуелних средстава. Асимилација речи врши се у контексту, у реченици и везује се 
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за одређене говорне ситуације. Поред продуктивног лексичког фонда ученици треба 
да савладају и рецептивно извесне речи, реченице и изразе. 
 
Говорне и писмене вежбе. Основни циљ у току целокупне наставе од I до VIII 
разреда јесте да се изађе изван оквира рецептивно-репродуктивне наставе и да се 
не остане на неразвијеном, стешњеном и сиромашном одговарању на питања, него 
да ученици стекну способност и развијају навику дужег излагања повезаних мисли, 
што је могуће само ако мисле на српском језику. 

Говорне способности се стичу и развијају говорењем. Због тога треба одабрати 
методичке поступке који ће ученике ставити у ситуацију да питају, одговарају, 
изражавају неслагање или слагање са одређеном акцијом или појавом, казују 
могућност или немогућност извршења одређене радње, итд. Треба створити 
ситуацију која стварно одговара реалној говорној комуникацији. 
 
Да би се ученици оспособили да продуктивно усвоје предвиђене елементе говорног 
и писаног језика, поред наведених манипулативних вежби, користе се и 
комуникативне вежбе. Комуникативне (говорне) вежбе обухватају оне типове 
вежби у којима се језик користи самостално, функционално у одређеној говорној 
ситуацији. У ситуационим вежбама ученици треба да усвајају и правилно користе 
комуникативне функције које су дате уз тематику. Типови комуникативних 
писмених вежби дати су по разредима у програму у одељку писмене вежбе. 
 
У првој етапи преовладаваће питања и одговори, али треба настојати да ученици 
постепено исказују одговоре са више реченица. У II етапи одговори на питања не 
могу бити само препричавање, него и коментар или везивање својих искустава са 
обрађеном темом. Осим разних облика препричавања ученици треба, у овој етапи 
све чешће самостално да причају личне или заједничке доживљаје, а у III етапи треба 
да преовладава слободно причање. Са ученицима који реализују проширени део 
програма, наставник користи, осим наведених, и различите облике усменог и 
писменог изражавања који су претходно увежбани на часовима језика ученика. 
 
У одељку Правопис издвојене су само оне категорије где постоје мање или веће 
разлике у односу на правописну норму матерњег језика. Стога се, на пример, не 
истичу као посебни захтеви: велико слово на почетку реченице, тачка на крају 
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реченице, упитник, узвичник, писање управног и неуправног говора, писање двеју 
тачака, тачка и запета итд. Паралелно са усвајањем језичке грађе, ученици морају 
стицати навике примене, принципа фонолошког правописа. Издвојене су 
првенствено оне категорије у којима постоје друкчија решења у два правописна 
узуса (правопису језика ученика и правопису српског језика), што не искључује и 
понека идентична решења у њима. Међутим, и њих треба увежбавати јер ће се само 
тако уклонити многобројне грешке које су евидентиране у писменим задацима 
ученика.  За обраду правописне грађе потребно је издвојити 2-3 часа годишње, али 
се препоручује да се предвиђено време развије на 10-12 вежби које ће се уклапати у 
друге часове граматике и писмене вежбе. 
 
Усвојеност сваког елемента правописних норми може се повремено проверавати 
кратким диктатима који су састављени од познате структуре и лексике. Када ученици 
савладају писма, могу се проверавати појединачни елементи. На пример, употреба 
великих слова може се проверавати на тај начин што се ученицима дају наставни 
листићи са кратким текстом који је написан малим словима. За писање негације 
глагола ученицима се дају наставни листићи са текстом у коме су изостављени 
глаголи. Наставник чита полако цео текст, укључујући и испуштене глаголе. Ученици 
прате текст и уписују глаголе. 
Домаћи задаци представљају важну компоненту наставног процеса. Њима се не 
проверава само колико су ученици савладали одређено градиво и њихова 
оспособљеност да то знање примене, него су погодни за развијање језичких умења 
(информативно читање и писање) и за писмено увођење ученика у самостални рад и 
самообразовање. Они се дају ученицима редовно са осмишљеним циљем. Задаци 
треба да буду разноврсни, а по тежини треба да су одмерени, у складу са знањем и 
способностима ученика. Наставник на часу прегледа 2-3 домаћа задатка детаљније, а 
по одређеном плану прегледа и оцењује домаће задатке свих ученика. 
 
Школски писмени задаци су облик провере усвојености програмске материје, тј. 
синтезе веће етапе (тромесечја, полугодишта или године). За сваки школски писмени 
задатак у годишњем плану наставник треба да одвоји три часа. На једном часу 
ученици пишу, на другом наставник образлаже сваком ученику оцене, анализира са 
ученицима најчешће грешке и заједно са ученицима их исправља, а на трећем часу 
ученици исправљају своје задатке. 
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Рад на тексту. У III разреду ученици развијају још једно језичко умење - читање које 
се реализује идентично као и у настави матерњег језика ученика. Савладавање 
читања може започети у II полугодишту II разреда, после савладаних лекција у 
сликовници, са ученицима који савладају проширени део програма само ако по 
процени наставника постоје реалне могућности и интересовања ученика. На 
пример, ако у одељењу има ученика који покушавају или могу да прочитају наслове 
из листова за децу и сл. ти ученици савладавају читање, групним или 
индивидуалним радом, глобалном методом. То значи, да се читају целе речи и 
кратке реченице које ученици усмено већ добро знају. Наставник треба да користи 
графоскоп, плакат, картице, апликације или слике са исписаним речима које се 
састављају у реченице познате ученицима и сл. Вежбе у читању реализују се прво на 
основу звучног модела (наставник или звучни снимак), а касније и без тога. 
 
Текст у настави српског језика пружа основу за савладавање језика на нивоу система 
и на нивоу комуникације. Текст има најспецифичнији положај у III разреду, јер се 
после двогодишње оралне наставе прелази на наставу која се темељи на уџбенику, 
односно полази се од текста. 

Рад на тексту у III и IV разреду садржи следеће фазе: 
а) обрада текста (уводни разговор са семантизацијом нових речи, читање 

текста, провера разумевања прочитаног);  
б) коришћење језичких и садржинских елемената текста за стицање језичке 

компетенције (даље савлађивање језичког система); 
ц) вођење разговора о тексту и поводом текста укључујући и културни 

контекст који текстови садрже. 
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V МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

5.1. Проблем истраживања 
 

У вишекултурној и вишенационалној средини каква је војвођанска, деца се од 
најранијих дана сусрећу са феноменом комуникације на два или више језика, било 
да је то у породичном или непосредном  окружењу. У оваквом социо-културном 
миљеу постоји позитивна традиција у односу на учење језика средине и прожимања 
различитих култура и обичаја (мешовити бракови, вртићи и школе у којима се 
образовни процес одвија на два језика, уважавање принципа двојезичности на 
јавним манифестацијама и сл.).246  

Истраживање је усмерено превсаходно на утврђивање односа српско-румунске 
двојезичности на млађем узрасту и појединих аспеката говорног развоја. 
Истраживање ове проблематике захтева сагледавање специфичних услова у којима 
деца млађег школског узраста одрастају као и утицај датог окружења на њихов 
укупни развој, а посебно на развој говора. Претпоставка је да би најпогоднији начин 
за истраживање овог проблема могло бити упоређивање једнојезичне и двојезичне 
групе ученика првог разреда, као и ученика четвртог разреда основне школе, на 
основу чега би се касније могла извршити анализа и уопштавање добијених 
података. 

У истраживању је посебан акценат стављен на педагошко-дидактичку димензију 
усвајања језика, без обзира што је веома тешко одвајање поменуте димензије од 
других, пре свега лингвистичке, пошто се проблем билингвизма треба проучавати 
интердисциплинарно. Важно је напоменути да феномен дво(више) културности и 
дво(више)језичности садржи у себи и друге димензије, а у срединама каква је 
војвођанска, повезан је и са међунационалном толеранцијом и свести војвођана да 
знање више језика и познавање више култура оплемењује личност сваког појединца, 
                                                             
246 Вујић, А., (2009), Право припадника националних мањина на образовање у Војводини од 
1974. до 2004.  године, 40. 
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без обзира да ли је он припадник мањинске или већинске културе, чини његово 
обогаћено културно окружење.  

5.2. Значај истраживања 
 

Значај овог истраживања могуће је сагледати са педагошког, друштвеног и 
практичног аспекта. Педагошки значај истраживања огледа се у идентификовању 
методичко-дидактичког приступа у области усвајања језика, пре свега српског као 
нематерњег. Друштвени значај истраживања односи се на допринос у упознавању 
више језика, култура и конфесија. Практични значај огледа се у сагледавању 
проблема везаних за усвајање другог језика (српског), као и предлагање могућих 
решења уочених проблема.  

5.3. Предмет, циљ и задаци истраживања 
 

Предмет истраживања је утврђивање обима пасивног речника и усвојености 
језичких структура на млађем узрасту, као и говорних компетенција  које настају као 
резултат усвојености језика.  

Циљ и задаци истраживања требали би да се остваре кроз праћење  једнојезичне и 
двојезичне деце у првом и четвртом разреду основне школе на одабраном узорку.  

Циљ истраживања може се дефинисати као утврђивање евентуалне правилности у 
односу српско-румунског билингвизма на млађем узрасту и појединих аспеката 
говорног развоја.  Деца из једнојезичне групе више се служе матерњим језиком, а 
она из двојезичне групе, осим румунског, и српским језиком,  али на различитом 
нивоу. Истраживање је реализовано у првом и четвртом разреду основне школе јер 
се претпоставља да би неки ефекти двојезичности могли доћи до изражаја тек на 
каснијем узрасту. 
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Задаци истраживања  

Овако дефинисан циљ истраживања испитиван је помоћу следећих параметара: 

1. Услови у којима деца одрастају и уче имају веома значајну улогу у правилном 
усвајању  првог или другог језика.  Анкетирањем родитеља и ученика дошло 
се до значајних података о усвојености језика; 
 

2. Применом метода, поступака и инструмената за утврђивање степена 
двојезичности у првом и четвртом разреду основне школе; 

 
3. Дефинисањем одређених недоследности у развоју говорних компетенција 

код ученика у једнојезичној или двојезичној средини. 
 

У рангирању приоритета наведених параметара, имао се у виду  међусобни однос 
релевантних фактора, зависних и независних варијабли: 

РЕЛЕВАНТНИ ФАКТОРИ: пол, узраст, социјално-економски статус, дужина похађања 
предшколске установе (1. разред); 

НЕЗАВИСНЕ ВАРИЈАБЛЕ – степен двојезичности, изложеност утицајима другог језика, 
разлика у обиму речника у првом и другом језику, време почетка учења другог 
језика (4. разред), успех из српског језика на крају трећег разреда; 

ЗАВИСНЕ ВАРИЈАБЛЕ: резултати ученика на Пибоди тесту (Peabody Picture Vocabulary 
Test),  успех из румунског језика на крају трећег разреда, речник. 

Настојало се да се  утврди повезаност зависних и независних варијабли како бисмо 
установили следеће: 

- да ли и у којој мери узрасне и полне разлике утичу на усвајање другог језика; 
 

- како фактори породичне средине и социјалног окружења утичу на језичке 
компетенције ученика, као и на обим пасивног речника у првом разреду; 
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- да ли се и како поједине, независне варијабле испољавају током усвајања 
другог језика. 

 
5.4. Хипотезе истраживања 

 

1. Двојезично дете расположиво време за учење језика мора поделити између 
два језика и зато има мање контаката са сваким од њих него што једнојезично 
дете има са једним језиком. Ово смањено искуство двојезичног детета 
требало би се огледати у мањем фонду речи које се разумеју и чије се 
значење познаје. Другим речима, претпоставља се да је обим пасивног 
речника мањи у првом језику двојезичног детета него код једнојезичног, и то 
на оба узраста. Истовремено, претпоставља се да би на старијем узрасту, 
двојезични могли постепено нешто надокнадити од свог заостајања због 
већег искуства са језиком који уче, тј. разлика у корист једнојезичне деце 
требала би бити мање изражена у четвртом разреду. За проверу хипотезе 
користимо резултате на тестовима усвојености речника на оба узраста, као и 
поређење резултата који су постигнути. 

 

2. Већа изложеност утицајима другог језика требало би да се очитава у слабијем 
познавању језичких структура првог језика код двојезичних у односу на 
једнојезичне ученике. Утицај српског језика на румунски огледа се у 
неправилној употреби топике, тј. редоследу речи у реченици,  односно 
правилном исказивању просторних односа локативом, с предлозима у и на.  
Наведена ситуација карактеристична је за двојезичну средину где је утицај 
српског језика већи. 

 
3. Школски успех једнојезичних и двојезичних ученика јесте предмет 

компаративе анализе, постигнућа у првом и другом језику.  
 

4. Одређене претпоставке могу се односити и на разлике везане за полну 
припадност, језичку компетенцију ученика, језик породичне средине, 
образовање родитеља.  
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5.5. МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ 
 

На нивоу теоретске анализе примењене су следеће методе: научна документација, 
епистемолошко синтетизовање, теоретско моделирање, фактографска анализа и 
закључак. 

На експерименталном нивоу: директно, дескриптивно и планирано посматрање, 
сакупљање података у радним листама, прагматично моделирање, педагошки 
експеримент (констатација, формативни, контролни). 

Инструмент који је примењен у уводном делу истраживања је упитник помоћу којег 
смо добили податке о степену двојезичности ученика, а који су били значајни при 
каснијој обради података и интерпретацији резултата истраживања. Овакав 
инструмент обично користе аутори који се баве проблематиком двојезичности, а Т.С. 
Кангас наводи да је први такав упитник Хофманова двојезична листа објављена још 
1934. године, али се и данас користи као модел за сличне упитнике.247  Помоћу ове 
анкете добијени су следећи подаци: лични подаци о ученику, занимање и 
образовање родитеља, матерњи језик родитеља, процена родитеља у којој мери 
ученик разуме и говори одређени језик (српски и румунски), којим језиком дете 
комуницира у свом ближем и ширем окружењу, ранија језичка искуства ученика.  

Одговор на питање са каквим језичким  компетенцијама деца долазе у основну 
школу и да ли се оне могу развијати у контролисаним условима (васпитно-образовна 
установа), добили смо класификацијом испитаника у једнојезичну (школе где се 
настава реализује само на румунском језику) и двојезичну групу (школе где се 
настава реализује на српском и румунском језику).  

Класификација испитаника у једнојезичну, доминантно двојезичну и балансирано 
двојезичну групу извршена коришћењем следећих инструмената: 

                                                             
247 Kangas, T.S.,нав. дело...245.  
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5.5.1. МЛАЂИ ШКОЛСКИ УЗРАСТ УЗРАСТ (1. разред) 

1. Упитник за утврђивање степена двојезичности 
 

Упитник за ученике првог разреда попуњавали су родитељи у сарадњи са учитељем. 
Упитник је подељен на четири целине и садржи питања којима се утврђује у којој 
мери је дете изложено утицајима два језика и у којој мери их употребљава, процену 
разлика у развијености језика од стране родитеља као и време почетка учења другог 
језика. 

 Први део упитника који попуњавају родитељи садржи неколико релевантних 
елемената за даљу обраду података: школска спрема и занимање оца и 
мајке, матерњи језик оца и мајке,  пол и узраст испитаника. 

 
 Други део упитника садржи питања којима се утврђује у којој мери је дете 

изложено утицајима два језика и у којој мери их употребљава. Одговори на 
свако питање дају се у облику процене на скали од 1-5.  
Нпр. На ком језику ученик комуницира са следећим особама? 
 
 - са мајком    1 2 3 4 5 
 - са оцем    1 2 3 4 5 
 - са браћом и сестрама  1 2 3 4 5 
 - са рођацима    1 2 3 4 5 
 - са друговима   1 2 3 4 5 
 
Степени скале дефинисани су на следећи начин: 

1) само на румунском језику 
2) претежно на румунском, али понекад и на српском језику 
3) на оба језика подједнако 
4) претежно на српском, али понекад и на румунском језику 
5) само на српском језику 
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Бодовање је извршено на следећи начин: 
 
1) Употреба, односно утицај румунског језика: +2; употреба, односно утицај 

српског језика:  ø 
2) Употреба, односно утицај румунског језика: +1,5; употреба, односно утицај 

српског језика: -0,5 
3) Употреба, односно утицај румунског језика: +1; употреба, односно утицај 

српског језика: -1 
4) Употреба, односно утицај румунског језика: +0,5; употреба, односно утицај 

српског језика: -1,5 
5) Употреба, односно утицај румунског језика: ø; употреба, односно утицај 

српског језика: -2 
 

Из добијених података израчунат је баланс-скор, на следећи начин: за сваког  
испитаника је одређено колико је изложен утицајима румунског језика, 
односно колико га употребљава (РЈ), а исто је урађено и за српски језик (СЈ): 

 
   РЈ     --      СЈ 
  БС = ------------------------ X 100 
   РЈ     +      СЈ 

Резултат „ ø “ указује на потпуну равнотежу међу језицима, позитиван 
резултат на доминацију румунског језика, а негативан на доминацију српског 
језика. 
 

 Трећи део упитника садржи процену разлика у развијености језика од стране 
родитеља и учитеља. Они су на скали од 1-6. проценили разлике у 
разумевању и говору румунског и српског језика. 
Нпр. Према вашој процени, дете: 

1)  много боље говори румунски него српски језик  

2)  мало боље говори румунски него српски језик 

3)  подједнако говори оба језика 



 

 

153 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 

4)  мало боље говори српски него румунски језик 

5)  много боље говори српски него румунски језик 

6)  не говори српски језик 

Бодовање је извршено по истом принципу као и у упитнику за утврђивање 
степена двојезичности. Ова процена дала је два показатеља степена 
двојезичности: употреба и разумевање говора. 

 Четврти део упитника садржи питање којим се утврдило време почетка учења 
другог језика.  
 

Нпр. У предшколској установи дете је било укључено у групу: 

1)  на румунском језику 

2)  на српском језику 

3)  двојезичну (колико дуго:_____________________ ) 

4)  учило је језик средине (колико дуго: __________________ ) 

5)  учило је страни језик (колико дуго: ___________________ ) 

6)  није ишло у предшколску установу  

Разврставање испитаника у групе на основу показатеља урађено је на 
следећи начин: 

             а)  деца која су истовремено почела учити оба језика 

             б)  деца која су почела учити други језик са 2-3 године 

             в)  деца која су почела учити други језик са 4-5 година 

             г)  деца која су почела учити други језик на предшколском узрасту (6-7  

       година). 
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2. Пибоди сликовни тест речника (Peabody Picture Vocabulary Test - PPVT)  
служи за испитивање обима пасивног речника, тј. фонда речи чије се значење 
разуме. Као и код свих испитивања сличног типа, испитаник треба да између 
алтернативних одговора изабере онај који се односи на реч-драж, тј. не захтева се 
активно изјашњавање испитаника, већ само разумевање експониране речи. Тест 
садржи 150. задатака. Код сваког задатка испитаник бира између четири слике ону 
која показује неки предмет или радњу на коју се односи реч-драж.  

У овом делу испитивања употребљено је педесет задатака. Форма А дата је на 
румунском, а Форма Б на српском језику. Стимулусне речи у Форми А углавном су 
преузете из адаптације сличних тестова за румунско говорно подручје, а стимулусне 
речи Форме Б преведене су са енглеског на српски језик.  

Имајући у виду да се ради о првом разреду, текст задатка прочитаће учитељ или 
испитивач према упутству које следи: 

Задатак: Крените од прве илустрације и реците деци:  Желим да заједно са мном 
погледате неколико слика. Да ли сте видели све показане слике? Ја ћу вам рећи 
једну реч, а затим ћете ви препознати  (рећи број слике) слику која се односи на 
реч коју сам вам рекао.  

Нпр.       лутка (3)       ТАЧНО..........ПРЕЂИТЕ НА ЗАДАТАК БР. 2 

              играчка (1)     НЕТАЧНО......ТРАЖИТЕ АЛТЕРНАТИВНУ РЕЧ ПА ПРЕЂИТЕ НА  

             ЗАДАТАК БР.2 

               воз (4)                     

               табла (2) 

Покажите деци илустрацију бр. 2. Поступајте исто као код претходног задатка.  

На основу појединачних баланс – скорова, израчунат је просечан баланс – скор. У 
једнојезичну групу уврштени су испитаници који су постигли резултат од + 70. и 
више, у доминантну двојезичну групу испитаници са резултатом између + 30. и  + 69., 
а у балансирану групу испитаници који су постигли резултат од  ± 30.  
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5.5.2. МЛАЂИ ШКОЛСКИ УЗРАСТ (4. разред) 

1. Упитник за утврђивање степена двојезичности 
 

Упитник за ученике четвртог разреда попуњавали су сами ученици. Упитник садржи 
више питања којима се утврђује у којој мери је ученик изложен утицајима два језика 
и у којој мери их употребљава. Одговори на питања и овде су дати у облику процена 
на скали од 1-5. Степени скале дефинисани су на исти начин као и код упитника који 
је примењен у првом разреду.  
 

2. Самопроцена разлика у развијености језичких компетенција 
 
Сваки ученик четвртог разреда је проценио разлике у развијености својих језичких 
компетенција у румунском и српском језику (разумевање и читање, односно 
употреба говора и писање). Елементи скале  дефинисани су на исти начин као и код 
процене степена двојезичности (говор и разумевање) у првом разреду од стране 
родитеља.  
 Нпр. У поређењу са децом твог узраста, у којој мери разумеш, говориш, 
читаш и пишеш на румунском, односно српском језику? 

1) Говорим румунски много боље него српски језик 
2) Говорим румунски мало боље него српски језик 
3) Говорим оба језика подједнако 
4) Говорим српски мало боље него румунски језик 
5) Говорим српски много боље него румунски језик 

 
3. Време почетка учења другог језика 

 
Разврставање испитаника у групе на основу овог показатеља урађено је на следећи 
начин: 

а)   ученици који су истовремено почели учити оба језика (50. бодова за утицаје 
оба језика); 
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б)   ученици који су почели учити други језик са 2-3 године (62,5. бодова за утицај 
румунског и 32,5. бодова за утицаје српског језика); 

в)   ученици који су почели учити други језик са 4-5 година (75. бодова за 
румунски и 25. за српски језик); 

г)  ученици који су почели учити други језик на предшколском узрасту између 6-7 
година (87. бодова за румунски и 12,5. са српски језик); 

д)  ученици који су почели са учењем другог језика у основној школи (100. бодова 
за румунски и ø бодова за српски језик). 

4. Процена разлика у развијености језика од стране учитеља 
 

Учитељи четвртих разреда су на скали од 1-5, на сличан начин као и учитељи првих 
разреда, проценили разлике које постоје код ученика у погледу познавања 
румунског и српског језика. Добијена су два показатеља двојезичности.  

 

5. Континуиране асоцијације 
 

Испитаници су за речи на румунском језику: школа (şcoala), породица (familia), 
башта (grădina),  и њихове преводе на српски језик, дали у писменој форми током 
60. секунди  континуиране асоцијације, посебно за сваку реч,  односно, навели су све 
речи које су им у вези њих пале на памет. На основу утврђеног скора добијен је још 
један показатељ степена двојезичности.  

 

6. Превод 
 

Испитаници треба да преведу 6. реченица  са румунског на српски језик и 6. 
реченица са срспког на румунски језик. Тежина реченица се повећавала у оквиру 
сваке групе,. Крајњим скором одређене су разлике у разумевању и говору румунског 
и српског језика.  
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Нпр.  

        А. Преведи на румунски језик следеће реченице! 

1. Јелка је висока. 
. 

. 

. 

       6. Захвалио сам онима који су ми помагали у учењу.  
 
Б) Преведи на српски језик следеће реченице!  

1. Astăzi este frig. 
. 

. 

. 

       6.Până număr până la trei să plecați de-aici. 

На основу појединачних показатеља, утврђен је просечан баланс – скор. Слично као 
и код испитаника првог разреда, испитаници са просечним баланс – скором од +70 и 
више, уврштени су у једнојезичну групу. У доминантно двојезичну групу уврштени су 
испитаници са резултатом између +30. и + 69., у балансирану групу испитаници са 
просечним резултатом од ± 30. 

5.5.3. ИНСТРУМЕНТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАВИСНИХ ВАРЈАБЛИ 

1.Тестови за утврђивање обима пасивног речника 

              а)   Пибоди сликовни тест речника (Peabody Picture Vocabulary Test - PPVT) 
коришћен је у овом истраживању за утврђивање обима пасивног речника у 
румунском језику. Резултат у задацима од 1-50. додат је резултату који је добијен у 
осталим задацима на форми А. Тест је примењен само у првом разреду.  
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              б) Речник 

Овај тест за утврђивање обима пасивног речника ученика 4. разреда није 
стандардизован, а преузет је и прилагођен румунском језику.248 Састоји се од 40. 
задатака тако да сваки садржи стимулусну реч и пет алтернативних речи, између 
којих се бира она која је по значењу најближа стимулусној речи. Попуњавали су га 
сами ученици.  

2. Тест језичких структура 
 

Утицај матерњег језика на други језик којим говори билингвална заједница може 
бити значајан (ради се више о утицају српског језика на румунски). Утицај је видљив 
колико у изговору, где се осећа присуство деловања артикулационе основе 
матерњег језика, толико у лексици, где говорници могу користити речи и посебно 
конструкције и значења својствена матерњем језику, као и у морфологији и 
синтакси. Ове чињенице воде до бројних аналогија, семантичких и структурних 
калкова или фонетских промена у изговору другог језика.  

Имајући у виду да српски језик припада индоевропској језичкој групацији а 
румунски језик групацији романских језика, основне карактеристике које произилазе 
из овога су следеће: разлике у топици реченице, постојање самогласника ă, î (â) у 
румунском језику, постојање падежа (локатив и инструментал) у српском језику итд. 
У првом делу теста испитаници су требали сами да примене редослед речи у 
реченици, тј. да правилно искажу просторне односе локативом с предлозима у и на, 
док су у другом делу теста требали да подвуку правилну форму преведених 
реченица.    

Пример за 1. део теста: 

- Сачините реченице на основу датих речи. Водите рачуна о редоследу речи у 
реченици! 
 

а)  .........................................................................(pune, Luca, cartea, masă) 
б) ..........................................................................(сто, ставља, књигу, Лука) 

                                                             
248 Gönc, L., нав. дело...66. 
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            Пример за 2. део теста: 

- Подвуци реченицу која је исправно написана! 
 

1. Јон и Марија се играју на улици. 

a) Ion și Maria se joacă la stradă. 

b) Ion și Maria se joacă pe stradă. 

 

5.5.4. ПОСТУПЦИ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА 

Подаци добијени овим истраживањем обрађени су квантитативно (применом 
техника педагошке статистике) и квалитативно (применом логичких техника).  

Од статистичких мера и поступака коришћени су: 

- из области дескриптивне статистике: анализа фреквенција, проценат, 
аритметичка средина, стандардна девијација, средњи квадрат између група, 
средњи квадрат унутар група, Ф количник, ниво значајности; 

- из области компаративне статистике: укрштање варјабли, коефицијент 
контингенције (у циљу тестирања статистичке значајности дела хипотеза 
истраживања).  

 

5.6. ТОК ИСТРАЖИВАЊА 
 

Истраживања су реализована  у периоду од октобра 2010. године, до фебруара 2011. 
године. Подаци за први разред основне школе добијени су од стране учитеља, 
родитеља и самих ученика.  При испитивању ученика четвртог разреда, подаци су 
затражени од учитеља и ученика. Учитељи су дали податке о степену двојезичности 
ученика, као и о успеху ученика четвртог разреда из румунског и српског језика на 
крају претходне школске године.  
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Ученици су испитивани групно у разреду, у укупном трајању од пет школских часова, 
распоређених у три дана.  

Добијени резултати истраживања у даљем раду презентовани су табеларно и 
графички а потом су и логички обрађени и интерпретирани. 

 

5.7. УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА 
 

Узорак истраживања чинили су ученици првог и четвртог разреда у следећим 
основним школама:  

 ОШ „2. Октобар“ у Св. Михајлу (настава се реализује само на румунском 
језику),  

 ОШ „3. Октобар“ у Николинцима (настава се реализује само на румунском 
језику),  

 ОШ „Братство-Јединство“ у Алибунару (настава се реализује на српском и 
румунском језику); 

 ОШ „1. Мај“ у Владимировцу (настава се реализује на српском и румунском 
језику); 
 

Део популације које је подвргнуто истраживању живи у једнојезичној а део у 
двојезичној средини.  Истраживање је рађено по принципу намерно одабраног 
узорка, јер је било неопходно одабрати школе у којима је испитивана појава 
присутна, а био је битан и субјективни фактор, тј. просветни радници спремни за 
сарадњу. 
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5.8. ТАБЕЛАРНИ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕЛЕВАНТНИХ ФАКТОРА -1. РАЗРЕД 

Табела 1: пол испитаника 

 

Пол Фреквенција Проценат Вал.проц. Кум.проц. 

мушки 21 48,8 48,8 48,8 

женски 22 51,2 51,2 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

 

Графички приказ табеле бр. 1. 
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Табела 2: узраст испитаника 

 

Узраст-месец Фреквенција Проценат Вал.проц. Кум.проц. 

73 1 2,3 2,3 2,3 

80 2 4,7 4,7 7,0 

81 4 9,3 9,3 16,3 

82 3 7,0 7,0 23,3 

83 2 4,7 4,7 28,0 

84 7 16,2 16,2 44,2 

85 4 9,3 9,3 53,5 

86 6 13,9 13,9 67,4 

87 4 9,3 9,3 76,7 

88 1 2,3 2,3 79,0 

89 2 4,7 4,7 83,7 

90 3 7,0 7,0 90,7 

91 3 7,0 7,0 97,7 

93 1 2,3 2,3 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  
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Графички приказ табеле бр. 2 
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Табела 3: школа 

 

Школе Фреквенција Проценат Вал.проц. Кум.проц. 

ОШ „Братство и 
јединство“ 
Алибунар 

4 9,3 9,3 9,3 

ОШ „1. Мај“ 
Владимировац 

9 20,9 20,9 30,2 

ОШ „2. Октобар“ 
Николинци 

15 34,9 34,9 65,1 

ОШ „3. Октобар“ 
Локве 

15 34,9 34,9 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

 

 
Графички приказ табеле бр. 3 
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Табела 4: ниво образовања оца 

 

Ниво 
образовања 

Фреквенција Проценат Валид.процен Кумул.проц. 

Основна 
школа 

13 30,2 30,2 30,2 

Средња 
школа 

23 53,5 53,5 83,7 

Виша-висока 7 16,3 16,3 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле бр. 4 
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Табела 5: ниво образовања мајке 

Ниво 
образовања 

Фреквенција Проценат Валид.проц. Кумул.проц. 

Основна 
школа 

12 27,9 27,9 27,9 

Средња 
школа 

25 58,1 58,1 86,0 

Виша-висока 6 14,0 14,0 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле бр. 5 

Основни подаци о узорку дати су у табелама 1-5, из којих се види да је 
истраживањем било обухваћено укупно 43. деце 1. разреда из четири основне 
школе. Број дечака (21. или 48,8 %) и девојчица (22. или 51,2 %) је скоро једнак. Из 
података у табелама 4. и 5. (занимање оца и мајке), види се да код оба родитеља 
преовладавају они са средњом стручном спремом (очеви 23 – 53,5 %, мајке 25–58,1 
%).  Приметно је да код оба родитеља има мало оних са високом стручном спремом 
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(очеви 7 – 16, 3 %, мајке 6 – 14,0 %), док је број родитеља са завршеним основним 
образовањем значајно већи (очеви 13 – 30,2 %, мајке 12 – 27,9 %).  

 

5.9. ТАБЕЛАРНИ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕЛЕВАНТНИХ ФАКТОРА -4. РАЗРЕД 

Табела 6: пол испитаника 

 

Пол Фреквенција Проценат Валид.процен Кумул.проц. 

мушки 18 40,9 40,9 40,9 

женски 26 59,1 59,1 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле бр. 6 
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Табела 7: узраст испитаника 

Узраст - месец Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

110 1 2,3 2,3 2,3 

112 1 2,3 2,3 4,6 

114 1 2,3 2,3 6,9 

116 4 9,1 9,1 16,0 

117 3 6,8 6,8 22,8 

118 1 2,3 2,3 25,1 

119 3 6,8 6,8 31,9 

120 2 4,5 4,5 36,4 

121 3 6,8 6,8 43,2 

122 3 6,8 6,8 50,0 

123 3 6,8 6,8 56,8 

124 1 2,3 2,3 59,1 

125 5 11,4 11,4 70,5 

126 4 9,1 9,1 79,6 

127 1 2,3 2,3 81,9 

128 2 4,5 4,5 86,4 

129 2 4,5 4,5 90,9 

130 1 2,3 2,3 93,2 

132 2 4,5 4,5 97,7 

138 1 2,3 2,3 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  
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Графички приказ табеле бр.7 
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Табела 8: школа 

 

Школе Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

ОШ „Братство и 
јединство“ 
Алибунар 

6 13,6 13,6 13,6 

ОШ „1. Мај“ 
Владимировац 

11 25,0 25,0 38,6 

ОШ „2. Октобар“ 
Николинци 

15 34,1 34,1 72,7 

ОШ „3. Октобар“ 
Локве 

12 27,3 27,3 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле бр. 8 
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Табела 9: ниво образовања оца 

 

Ниво 
образовања 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

Основна 
школа 

12 27,3 27,3 27,3 

Средња 
школа 

22 50,0 50,0 77,3 

Виша-Висока 10 22,7 22,7 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле бр. 9 
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Табела 10: ниво образовања мајке 

 

Ниво 
образовања 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

Основна 
школа 

11 25,0 25,0 25,0 

Средња 
школа 

24 54,5 54,5 79,5 

Виша-Висока 9 20,5 20,5 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле бр. 10 
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Основни подаци о узорку дати су у табелама 6-10., из којих се види да је 
истраживањем било обухваћено укупно 44. деце 4. разреда из наведених школа. 
Број дечака (18. или 40,9 %) мањи је од броја испитаних девојчица (26. или 59,1 %). 
Из података у табелама 9. и 10. (занимање оца и мајке), види се да код оба 
родитеља преовладавају они са средњом стручном спремом (очеви 22 – 50,0 %, 
мајке 24–54,5 %).  Узорак оба родитеља указује на приближно једнак број оних са 
основним образовањем (очеви 12 – 27,3, мајке 11 – 25,0 %), и оних са високим 
образовањем (очеви 10 – 22, 7 %,  мајке 9 – 25,5 %). Образовна структура родитеља 
испитаника примерена је животним и радним условима углавном сеоских средина у 
којима је извршено истраживање. 
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VI РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ЊИХОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 
 

6.1. ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДЕЦЕ 
 
Подаци добијени помоћу упитника обрађени су квантитативно и квалитативно, и 
дају  одговор на питање: да ли постоје разлике између језичких компетенција 
ученика 1. и 4. разреда у једнојезичној и двојезичној средини, односно да ли се са 
узрастом оне повећавају или приближавају. Систематским истраживањем добијени 
су подаци о матерњем језику родитеља, комуникацји у породичном окружењу, 
похађању вртића... 
 

6.2. МАТЕРЊИ ЈЕЗИК РОДИТЕЉА 
 

Из табела 11. и 12., односно 13. и 14. ,  које се односе на родитеље испитаника 1. и 4. 
разреда, уочљиво је да код оба родитеља преовлађује румунски језик као матерњи.  
Када је реч о категорији остало код очева испитаника 1. разреда, двоје су ромског 
порекла а један словачког, док су три  мајке мађарског а две ромског порекла.  Када 
је реч о матерњем језику родитеља испитаника 4. разреда,  приметно је да 
преовлађује румунски као матерњи, слично као када се ради о родитељима 
испитаника 1. разреда, док је приметан мањи број очева (3) чији је матерњи језик 
српски, за разлику од већег броја мајки (8) којима је српски језик матерњи. У 
категорији остало код очева испитаника 4. разреда, двоје су ромског, док је једна 
мајка ромског порекла. 
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Табела 11. матерњи језик оца – 1. разред 

 

Језик Фреквенција Проценат Валид.процен Кумул.проц. 

Српски 4 9,3 27,9 27,9 

Румунски 36 83,7 83,7 86,0 

Остало 3 7,0 7,0 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле 11. 
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Табела 12.  матерњи језик мајке – 1. разред 

 

Језик Фреквенција Проценат Валид.процен Кумул.проц. 

Српски 7 16,3 16,3 16,3 

Румунски 31 72,1 72,1 88,4 

Остало 5 11,6 11,6 100,0 

Тотал: 43 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле 12. 
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Табела 13.  матерњи језик оца – 4. разред 

 

Језик Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

Српски 3 6,8 6,8 6,8 

Румунски 39 88,7 88,7 95,5 

Остало 2 4,5 4,5 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле 13. 
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Табела 14.  матерњи језик мајке – 4. разред 

 

Језик Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

Српски 8 18,2 18,2 18,2 

Румунски 35 79,5 79,5 97,7 

Остало 1 2,3 2,3 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле 14.  
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6.1.2. КОМУНИКАЦИЈА У ПОРОДИЧНОМ ОКРУЖЕЊУ – 1. РАЗРЕД 

 

Табела 15.  комуникација у породици  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ  28 65,1 65,1 65,1 

претежно на РЈ 6 14,0 14,0 79,1 

на оба језика 6 14,0 14,0 93,1 

претежно на СЈ 2 4,7 4,7 97,7 

само на СЈ 1 2,3 2,3 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

          

 Резултати приказани у табели 15. указују на то да је висок проценат породица у 
којима се комуницира само на румунском језику 65,1 %, док је веома мали проценат 
породица у којима се комуницира само на српском језику 2,3 % (комуникација у 
породици само на једном језику, укупно: 67,4 %). Претежно на румунском 
комуницира 14,0 % породица а претежно на српском комуницира 4,7 % породица, 
док се на на оба језика подједнако комуницира у 14,0 % породица (укупно: 32,7 %). 
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Графички приказ табеле  15. 

 

Табела 16. комуникација мајке са учеником  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 30 69,8 69,8 69,8 

претежно на РЈ 4 9,3 9,3 79,1 

на оба језика 4 9,3 9,3 88,4 

претежно на СЈ 3 7,0 7,0 95,4 

само на СЈ 2 4,7 4,7 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

  

У табели 16. дати су резултати комуникације мајке са учеником, што указује да је 
процентуално комуникација само на румунском језику  у благом порасту,  тј. 69,8 %.  
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Проценат комуникације само на српском језику такође је у незнатном порасту, тј. За 
4,7 %, а остале категорије које се односе на  двојезичну комуникацију присутне су у 
укупном проценту од 25,6 %. Приметно је да одређени број мајки, чији је матерњи 
језик српски,  не комуницирају са децом на том језику (16,3 % : 4,7 %), што је 
карактеристично за двојезичне породице у једнојезичним срединама, у којима се 
родитељи чешће опредељују за румунски као језик комуникације.  

 

 

Графички приказ табеле 16. 
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Табела 17. комуникација оца са учеником  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 32 74,4 74,4 74,4 

претежно на РЈ 7 16,3 16,3 90,7 

на оба језика 2 4,7 4,7 95,4 

претежно на СЈ 1 2,3 2,3 97,7 

само на СЈ 1 2,3 2,3 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

 

У табели 17. проценат  комуникације ученика са оцем само на румунском језику  
(74,4 %) јесте у благом порасту у односу на комуникацију са мајкама, а проценат 
комуникације на српском језику је нижи од процента комуникације са очевима чији 
је матерњи језик српски (2,3 % : 9,3 %). Могући разлог томе могао би бити у 
чињеници да је матерњи језик мајке румунски али и да ученикова породица живи у 
једнојезичној средини. Остали аспекти двојезичне комуникације ученика са оцем 
присутни су укупном проценту од 23,3 %.  
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Графички приказ табеле  17. 

 

Табела 18. комуникација ученика са братом – сестром  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 25 58,1 58,1 58,1 

претежно на РЈ 6 14,0 14,0 72,1 

на оба језика 4 9,3 9,3 81,4 

претежно на СЈ 1 2,3 2,3 83,7 

само на СЈ 1 2,3 2,3 86,0 

нема 
брата/сестру 

6 14,0 14,0 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

  



 

 

184 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 
У табели 18. налазе се подаци о комуникацији испитаника са братом или сестром, 
тако да је у категорији  само на румунском језику проценат нижи у односу на податке 
из претходних табела у оквиру истих категорија: 58,1 на румунском и 2,3 на српском 
језику. Разлози нижег процента комуникације са братом или сестром само на једном 
језику могу се приписати испитаницима који потичу из двојезичних породица али и 
животу у двојезичном окружењу. Остали видови комуникације су слабо заступљени, 
а један број ученика нема брата или сестру (14,0 %).  

 

 

Графички приказ табеле  18. 
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Табела 19. комуникација ученика са рођацима 

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 21 48,9 48,9 48,9 

претежно на РЈ 9 20,9 20,9 69,8 

на оба језика 11 25,6 25,6 95,4 

претежно на СЈ 1 2,3 2,3 97,7 

само на СЈ 1 2,3 2,3 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

 

Графички приказ табеле  19. 
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Табела 19. приказује резултате који се односе на комуникацију ученика са рођацима, 
у којима је приметан већи проценат употребе оба језика: подједнако 25,6 %; 
претежно на румунском језику 20,9 % и претежно на српском језику 2,3 % (укупно: 
48,8 %), што упућује на претпоставку да ученици ван наставно-образовног процеса 
имају прилику да усвоје други језик кроз непосредну и спонтану комуникацију са 
окружењем. 

 

Табела 20.  комуникација ученика са осталим особама  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 16 37,2 37,2 37,2 

претежно на РЈ 20 46,5 46,5 83,7 

на оба језика 5 11,6 11,6 95,3 

претежно на СЈ 2 4,7 4,7 100,0 

само на СЈ - - - 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

 

Резултати из табеле 20. указују  на интензивну употребу оба језика у комуникацији 
ученика са осталим особама из окружења: подједнако 11,6 %; претежно на 
румунском језику 46,5 % и претежно на српском језику 4,7 % (укупно: 62,8 %). Ови 
резултати се у знатној мери односе на контакте ученика са другим особама у 
двојезичним срединама, у оквиру којих се стварају повољни услови за усвајање 
другог језика кроз непосредну комуникацију. 
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Графички приказ табеле 20. 

 

Табела 21. родитељи међусобно комуницирају  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ  26 60,5 60,5 60,5 

претежно на РЈ 4 9,3 9,3 69,8 

на оба језика 7 16,3 16,3 86,1 

претежно на СЈ 3 7,0 7,0 93,0 

само на СЈ 3 7,0 7,0 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  
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У табели 21. видна је већа заступљеност употребе оба језика у комуникацији између 
родитеља: у 16,3 % случајева користе се оба језика подједнако. Ова чињеница је у 
великој мери последица одређеног броја мешовитих бракова али и утицаја 
двојезичне средине. 

 

Графички приказ табеле  21. 

Табела 22. праћење радио програма у кући  

 

Језик  Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 4 9,3 9,3 9,3 

претежно на РЈ 16 37,2 37,2 46,5 

на оба језика 15 34,9 34,9 81,4 

претежно на СЈ 5 11,6 11,6 93,0 

само на СЈ 3 7,0 7,0 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  
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Графички приказ табеле 22. 

Табела 23. праћење ТВ програма у кући  

 

Језик  Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 1 2,3 2,3 2,3 

претежно на РЈ 13 30,2 30,2 32,5 

на оба језика 15 34,9 34,9 67,4 

претежно на СЈ 11 25,6 25,6 93,0 

само на СЈ 3 7,0 7,0 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  
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Графички приказ табеле 23. 

Подаци о праћењу радио и ТВ програма у кући налазе се у табелама 22. и 23. 
Приметно је да се радио и ТВ програми у великом проценту прате на оба језика: 
праћење радио програма на оба језика (укупно: 83,7 %); праћење ТВ програма на оба 
језика (укупно: 90,7 %). Ови подаци представљају веома добру основу за усвајање 
оба језика.    
 

6.1.3. КОМУНИКАЦИЈА У ПОРОДИЧНОМ ОКРУЖЕЊУ – 4. РАЗРЕД 
 

Табела 24.  комуникација у породици  

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 33 75,0 75,0 75,0 

претежно на РЈ 2 4,5 4,5 79,5 

на оба језика 2 4,5 4,5 84,0 

претежно на СЈ 2 4,5 4,5 88,5 

само на СЈ 5 11,5 11,5 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  
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Резултати приказани у табели 24. указују на то да је проценат породица у којима се 
комуницира само на једном језику код испитаника 4. разреда  у порасту у односу на 
исту категорију комуникације код испитаника 1. разреда (само на румунском језику: 
75,0 % : 65,1 %; само на српском језику: 11,5 % : 2,3 %; комуникација у породици само 
на једном језику, укупно: 86,5 % : 67,4 %). Даљи преглед табеле указује да се вид 
комуникације на оба језика у породичном окружењу значајно смањује на овом 
узрасту ( претежно на румунском: 4,5 % : 14,0 %; претежно на српском: 4,5 % : 4,7 
%;на оба језика подједнако 4,5 % : 14,0 %; комуникација у породици на оба језика, 
укупно: 13,5 % : 32,7 %). Наведени подаци указују да је комуникација у породици 
условљена матерњим језиком оба родитеља, с тим што је значајно већи проценат 
родитеља испитаника четвртог разреда којима је матерњи језик румунски. 

   

 

Графички приказ табеле 24. 
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Табела 25. комуникација мајке са учеником  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 33 75,0 75,0 75,0 

претежно на РЈ 2 4,5 4,5 79,5 

на оба језика 2 4,5 4,5 84,0 

претежно на СЈ 3 6,8 6,8 90,8 

само на СЈ 4 9,2 9,2 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  

 

У табели 25. приказани су резултати о комуникацији мајке са учеником, где се 
примећује да је комуникација  само на румунском језику (4. разред) у благом 
порасту али процентуално  приближно иста оној из претходне табеле тј. 75,0 % : 69,8 
%; комуникација само на српском језику такође је у незнатном порасту 9,2 % : 4,7 %, 
а остале категорије које говоре о двојезичној комуникацији присутне су у укупном 
проценту од 15,8 % : 25,6 %. Приметно је да одређени број мајки чији је матерњи 
језик српски, не комуницира са дететом на том језику (18,2 % % : 9,2 %), што је 
карактеристично за двојезичне породице у једнојезичним срединама где се 
родитељи више опредељују за румунски језик у комуникацији. Понавља се ситуација 
као код родитеља испитаника 1. што је сигурно један од разлога зашто испитаници у 
једнојезичним срединама слабије владају српским језиком. 
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Графички приказ табеле 25. 

 

Табела 26.  комуникација оца са учеником  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 35 79,5 79,5 79,5 

претежно на РЈ 2 4,5 4,5 84,0 

на оба језика 1 2,3 2,3 86,3 

претежно на СЈ 2 4,5 4,5 90,8 

само на СЈ 4 9,2 9,2 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  
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У табели 26. уочавамо да је  проценат  комуникације ученика са оцем само на једном 
језику у благом порасту у односу на исту категорију комуникације у првом разреду  
(само на румунском језику:  79,5 % : 74,4 %; само на српском језику 9,2 % : 2,3 %; 
комуникација оца са учеником 88,7 % : 76,7 %). Остали аспекти двојезичне 
комуникације ученика са оцем присутни су укупном проценту од 11,3 %. 

 

 

Графички приказ табеле 26. 
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Табела 27.  комуникација ученика са братом – сестром  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 33 75,0 75,0 75,0 

претежно на РЈ 1 2,3 2,3 77,3 

на оба језика 1 2,3 2,3 79,6 

претежно на СЈ 2 4,5 4,5 84,1 

само на СЈ 4 9,1 9,1 93,2 

нема 
брата/сестру 

3 6,8 6,8 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  

 

У табели 27. налазе се подаци о комуникацији испитаника са братом или сестром, 
где је уочљиво да је проценат комуникације  само на једном језику знатно виши у 
односу на проценте из исте категорије код испитаника првог разреда (само на 
румунском језику 75,0 % : 58,1 %; само на српском језику: 9,1 % :  2,3 %). Остали 
видови двојезичне комуникације су слабо заступљени (9,1 %), а један број ученика 
нема брата или сестру (6,8  %). 
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Графички приказ табеле 27. 

Табела 28.  комуникација ученика са рођацима  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 23 52,3 52,3 52,3 

претежно на РЈ 10 22,7 22,7 75,0 

на оба језика 4 9,1 9,1 84,1 

претежно на СЈ 3 6,8 6,8 90,9 

само на СЈ 4 9,1 9,1 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  

 

У табели 28. приказани су резултати комуникације ученика са рођацима где је 
присутан значајно већи проценат употребе оба језика, али нижи у односу на исту 
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категорију комуникације испитаника првог разреда: подједнако користе оба језика: 
9,1 % : 25,6 %; претежно румунски језик: 22,7 % : 20,9 %, претежно српски језик: 6,8 % 
: 2,3 %; укупно: 38,6 % : 48,8 %. Ово говори у прилог  чињеници да ученици и ван 
школе имају прилику за усвајање другог језика кроз непосредну и спонтану 
комуникацију. Категорија комуникација само на једном језику у порасту је у односу 
на исти вид комуникације у првом разреду (укупно: 61,4 %). 

 

 

 

Графички приказ табеле 28. 
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Табела 29. комуникација ученика са осталим особама  

 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 18 40,9 40,9 40,9 

претежно на РЈ 14 31,8 31,8 72,7 

на оба језика 8 18,2 18,2 90,9 

претежно на СЈ 2 4,5 4,5 95,5 

само на СЈ 2 4,5 4,5 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  

 

Резултати из табеле 29. указују  смањен интензитет употребе оба језика у 
комуникацији ученика са осталим особама из окружења: подједнако на оба језика 
18,2 % : 11,6 %; претежно на румунском језику 31,8 % : 46,5 % и претежно на српском 
језику 4,5 % : 4,7 % (укупно: 54,5 % : 62,8 %). Добијени резултати се односе на 
комуникацију испитаника четвртог разреда са другим особама у двојезичним 
срединама, које пружају повољније услове за усвајање другог језика кроз 
непосредну комуникацију. Укупан проценат комуникације само на једном језику на 
овом узрасту, већи је од истог на нивоу првог разреда (45,4 % : 37,2 %). 
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Графички приказ табеле 29. 

Табела 30. родитељи међусобно комуницирају  

 

У табели 30. уочљива је мања заступљеност употребе оба језика у комуникацији 
између родитеља: претежно на румунском језику 13,6 %, на оба језика 2,3 %, 

Језик 
комуникације 

Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 29 65,9 65,9 65,9 

претежно на РЈ 6 13,6 13,6 79,5 

на оба језика 1 2,3 2,3 81,8 

претежно на СЈ 5 11,4 11,4 93,2 

само на СЈ 3 6,8 6,8 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  
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претежно на српском језику 11,4 %. Укупан проценат коришћења оба језика у 
комуникацији код испитаника четвртог разреда је 27,3 %, што је за 5,3 % мање у 
односу на ову врсту комуникације у првом разреду. Родитељи испитаника четвртог 
разреда међусобно више комуницирају само на једном језику, за разлику од 
међусобне комуникације родитеља испитаника првогразреда (72,7 % : 67,5 %). 

Г
рафички приказ табеле 30. 

Табела 31.  Језик на коме се читају новине, часописи и литература  

Језик  Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 8 18,2 18,2 18,2 

претежно на РЈ 10 22,7 22,7 40,9 

на оба језика 9 20,5 20,5 61,4 

претежно на СЈ 7 15,9 15,9 77,3 

само на СЈ 10 22,7 22,7 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  
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Графички приказ табеле 31. 

 

Табела 32. праћење радио програма у кући  

Језик  Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 3 6,8 6,8 6,8 

претежно на РЈ 8 18,2 18,2 25,0 

на оба језика 12 27,3 27,3 52,3 

претежно на СЈ 7 15,9 15,9 68,2 

само на СЈ 14 31,8 31,8 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  
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Графички приказ табеле 32. 

 

Табела 33. праћење ТВ програма у кући 

 

Језик  Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 2 4,5 4,5 4,5 

претежно на РЈ 4 9,1 9,1 13,6 

на оба језика 6 13,6 13,6 27,2 

претежно на СЈ 7 15,9 15,9 43,2 

само на СЈ 25 56,8 56,8 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  
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Графички приказ табеле 33.  

Табела 34. језик на коме се размишља 

 

Језик  Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 25 56,8 56,8 56,8 

претежно на РЈ 9 20,5 20,5 77,3 

на оба језика 2 4,5 4,5 81,8 

претежно на СЈ 5 11,4 11,4 93,2 

само на СЈ 3 6,8 6,8 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  
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Графички приказ табеле 34. 

Табела 35.  језик на коме се читају књиге у кући  

 

Језик  Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

само на РЈ 13 29,5 29,5 29,5 

претежно на РЈ 14 31,8 31,8 61,3 

на оба језика 9 20,5 20,5 81,8 

претежно на СЈ 4 9,1 9,1 90,9 

само на СЈ 4 9,1 9,1 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  
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Графички приказ табеле 35. 

 
У табели 31., која се односи на читање новина, часописа и литературе, уочава се 
знатно већи проценат праћење штампе на оба језика (59,1 %), у односу на праћење 
штампе само на једном језику (40,9 %). И у овом виду комуникације истиче се 
категорија читања штампе и литературе на српском језику (22,7 %). 

Подаци о праћењу радио и ТВ програма у кући налазе се у табелама 32. - 33. 
Приметно је да се радио и ТВ програми у кући у великом проценту прате на оба 
језика: праћење радио програма на оба језика  код испитаника првог разреда 
(укупно: 83,7 %); праћење ТВ програма на оба језика код истих испитаника (укупно: 
90,7 %). Ови подаци представљају доказ повољних услова за усвајање оба језика. 
Добијени резултати о праћењу радио и ТВ програма испитаника четвртог разреда 
указују на знатно мањи проценат праћења радио и ТВ програма на оба језика: радио 
програми укпно 61,4 %, ТВ програми 38,6 %. У категорији праћења ТВ програма 
издваја се велики проценат гледаности на српском језику, тј. 56,8 %.  

Подаци о језику на коме размишљају испитаници налазе се у табели 34., и они 
указују да знатно већи број испитаника четвртог разреда размишља само на једном 
језику (56,8 %), односно румунском језику, што се могло очекивати с обзиром на 
матерњи језик и окружење. 
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6.1.4. ИСКУСТВА ИЗ ВРТИЋА ЗА ДАЉЕ УСВАЈАЊЕ ЈЕЗИКА 
 

Табелa 36. учење српског језика у вртићу – 1. разред 

 

Језик Фреквенција Проценат Валид.процен Кумул.проц. 

учило 15 34,9 34,9 34,9 

није учило 28 65,1 65,1 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле 36. 
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Табела 37. време учења српског језика – 1. разред 

 

Трајање Фреквенција Проценат Валид.процен Кумул.проц. 

1 годину 8 18,6 18,6 18,6 

2 године 4 9,3 9,3 27,9 

3 године 3 7,0 7,0 34,9 

није учило 28 65,1 65,1 100,0 

Тотал 43 100,0 100,0  

 

 

Графички приказ табеле 37.  
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Табела 38. време учења језика средине – 4. разред 

Трајање Фреквенција Проценат Валид.процен. Кумул.проц. 

 Оба језика   
истовремено 

4 9,1 9,1 9,1 

Од 2-3 године 5 11,4 11,4 20,5 

Од 4-5 године 12 27,3 27,3 47,8 

Од 6-7 године 20 45,4 45,4 93,2 

Од 8. године и 
више 

3 6,8 6,8 100,0 

Тотал 44 100,0 100,0  
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Графички приказ табеле 38 
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Табеле 36. и 37. садрже податке о учењу и времену учења језика средине  у 
предшколским установама. Други језик није учило 28. деце или 65,1 %. За учење 
другог језика одлучило се 8. деце у трајању од 1. године; 4. деце у трајању од 2. 
године и 3. деце у трајању од 3 године (укупно: 15. деце или 34,9 %). Ако се  уради 
паралела између броја ученика 1.-ог разреда у једнојезичној и двојезичној средини 
са изјавама родитеља о жељама за учење језика средине долази се до следећег 
закључка (30. ученика или 69,8 % похађа 1. разред у једнојезичним срединама – 28. 
ученика или 65,1 % није учило језик средине у вртићу; 13. ученика или 30,2 % похађа 
1. разред у двојезичним срединама – 15. ученика или 34,9 % учило је језик средине у 
вртићима).  Језик средине се реализује у  свим предшколским установама, поготово 
у старијим и припремним групама како у двојезичним тако и у једнојезичним 
срединама.   

У табели 38. приметно је да се са учењем  језика средине почиње у периоду од 
четврте до шесте године, на шта указује велики проценат испитаника (72,7 %). 
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6.2. ДВОЈЕЗИЧНОСТ НА МЛАЂЕМ УЗРАСТУ И ГОВОРНИ РАЗВОЈ 
- Резултати истраживања и њихова интерпретација- 

 
За поређење резултата једнојезичне групе са двојезичник групама примењена је 
анализа варијансе (табеле које следе). Анализа варијансе на млађем школском 
узрасту (1. разред) узима у обзир  следеће варијабле:  

o релевантни фактори (пол, узраст, социјално-економски статус, дужина 
похађања предшколске установе);  

o независне варијабле (степен двојезичности, изложеност утицајима другиг 
језика, разлике у обиму речника у 1. и 2. језику), и  

o зависне варијабле (Peabody тест речника).  
 
Имајући у виду да је истраживање спроведено на два узраста јер се може очекивати 
да поједини ефекти двојезичности дођу до изражаја тек на старијем узрасту, 
спроведена је и анализа варијансе у четвртом разреду основне школе, и она садржи 
следеће варијабле:  

o релевантни фактори (пол, узраст, социјално-економски статус);  
o независне варијабле (степен двојезичности, изложеност утицајима другигх 

језика, време почетка учења другог језика,успех из српског језика на крају 3. 
разреда), и  

o зависне варијабле (речник).  
 
С обзиром на чињеницу да се нису указале значајније разлике међу групама, 
имајући у виду структуру и број испитаника, истраживање је засновано пре свега на 
резултатима анализа варијанси и изводима из корелационих матрица, које су 
коришћене за почетну анализу или евентуалну корекцију интерпретације. Најпре је 
дат општи преглед резултата да би се добио одговор на питање да ли је фактор 
двојезичности у складу са испитиваним аспектима говорног развоја, и ако јесте са 
којим тестовима.  Одговор на ово питање најлакше се може дати помоћу 
корелационих матрица, применом методе елиминације.  Тамо где добијени 
коефицијенти корелације између степена двојезичности (варијабле 4. у изводима из 
корелационих матрица за 1. разред) и одређене зависне варијабле указују на 
непостојање корелације, нема значајнијег утицаја двојезичности на функције које су 
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ангажоване тим тестом, а код оних где се коефицијенти корелације значајно 
разликују о нуле, могле би постојати узрочно-последичне везе између двојезичности 
и измерене функције. Тако је у 1. разреду степен двојезичности значајно асоциран са 
резултатом на Peabody тесту речника (р = + 0,794).  Анализа извода из корелационе 
матрице за 4. разред показује да је степен двојезичности (варијабла 4. у изводима из 
корелационих матрица) у благој и статистички незначајној корелацији са варијаблом 
речника (р = + 0,105).  Детаљнија анализа ових повезаности биће разрађена по 
редоследу који је дат постављеним хипотезама након табела које следе. 
 

АНАЛИЗА ВАРИЈАНСЕ – 1. РАЗРЕД  
Табела 39. 

  
ВАРИЈАБЛЕ     

 
ЈЕДНОЈЕЗИЧНИ 

М              СД   

ДОМИНАНТНИ 
ДВОЈЕЗИЧНИ  
М              СД 

БАЛАНСИРАНИ 
ДВОЈЕЗИЧНИ 
М               СД 

 
СКИГ 

 

 
СКУГ 

 
Ф 

 
П 

 РЕЛЕВАНТНИ 
ФАКТОРИ 

0,69 0,48 О,33 О,49 0,47 0,52    - 

1. Пол М=9 Ж=4 М=5 Ж=10 М=7 Ж=8 0,45 0,23 1,98 - 
2. Узраст 6;  11;   29 7;   2;   2 7;   0;   3 - - - - 
3. Социојално-

економски статус 
22,92 9,41 23,27 10,22 21,33 9,61 15,78 97,65 0,16 - 

4. Дужина похађања 
предшлолске 
установе 

 
1,08 

 
0,28 

 
1,47 

 
0,77 

 
1,87 

 
1,71 

 
2,18 

 
1,20 

 
1,82 

- 

  НЕЗАВИСНЕ 
ВАРЈАБЛЕ 

          

5. Степен двојезичности 79,38 7,8 43,53 9,71 10,40 16,63 28803,09 147, 82 194,85 0,001 
6. Изложеност  

утицајима другог 
језика 

 
6,69 

 
2,57 

 
17,40 

 
3,31 

 
28,99 

 
1,89 

 
1740,38 

 
14,39 

 
120,94 

 
0,001 

7. Разлике у обиму 
речника у I  и II  језику 

21,0 5,82 9,53 3,9 0,07 5,31 1526,21 21,94 69,56 0,001 

 ЗАВИСНЕ ВАРЈАБЛЕ           
8. Peabody тест речника 87,08 5,44 66,67 6,51 56,73 6,31 3290,44 38,46 85,55 0,001 

 
Скраћенице: М=аритметичка средина; СД= стандардна девијација; СКИГ=средњи 
квадрат између група; СКУГ= средњи квадрат унутар група; 
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АНАЛИЗА ВАРИЈАНСЕ. 4. РАЗРЕД 
Табела 40. 

  
ВАРИЈАБЛЕ     

 
ЈЕДНОЈЕЗИЧНИ 

М              СД   

ДОМИНАНТНИ 
ДВОЈЕЗИЧНИ  
М              СД 

БАЛАНСИРАНИ 
ДВОЈЕЗИЧНИ 
М               СД 

 
СКИГ 

 

 
СКУГ 

 
Ф 

 
П 

 РЕЛЕВАНТНИ ФАКТОРИ 0,50 0,55 0,56 0,51 0,25 0,44     

1 Пол М=3 Ж=3 М=10 Ж=8 М=5 Ж=15 0,48 0,23 2,09 0,05 
2 Узраст 10;   3;   26 10;   О,   15 10;   3;    18 - - - - 

3 Социјално-економски 
статус 

18,33 5,45 27,11 1,22 25,65 10,00 175,91 104,49 1,68 - 

 НЕЗАВИСНЕ ВАРЈАБЛЕ           

 
4 

Степен двојезичности 76,50 3,44 43,89 8,36 6,50 16,99 13705,81 208,33 65,79 0,001 

5 Изложеност  утицајима 
другог језика 

3,66 2,94 9,56 2,45 26,25 17,10 1878, 19 140,85 13,33 0,01 

6 Време почетка учења 
другог језика 

6,83 0,71 5,83 1,08 4,15 2,40 22.64 3,21 7,05 0,01 

7 Успех из српског језика 3,33 1,00 4,11 0,67 4,80 0,55 5,62 0,43 13,07 0,01 

 ЗАВИСНЕ ВАРЈАБЛЕ           
8 Речник 21,67 4,69 24,94 3,97 26,25 5,50 48,81 23,67 2,06  

 
9 Успех из румунског 

језика 
4,0 0,82 4,67 0,75 4,35 1,01 1,12 0,80 1,41 - 

 

Скраћенице: М=аритметичка средина; СД= стандардна девијација; СКИГ=средњи 
квадрат између група; СКУГ= средњи квадрат унутар група;  
 
Из претходне табеле види се да не постоји битнија разлика у успеху из српског језика 
као нематерњег и румунског језика између једнојезичних и двојезичних ученика на 
крају трећег разреда, чак се са вњћим познавањем српског језика успех повећава. 
Истовремено, успех двојезичних ученика из српског језика значајно је већи него код 
једнојезичне групе (једнојезични 3,33; доминантно двојезични 4,11; балансирано 
двојезични 4,80). 
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АРИTМЕТИЧКЕ СРЕДИНЕ И СТАНДАРДНЕ ДЕВИЈАЦИЈЕ ЗА ЧИТАВ УЗОРАК, 
1. РАЗРЕД 

Табела 41. 
 
  

ВАРИЈАБЛЕ     
 

М 
 

СД 

 РЕЛЕВАНТНИ ФАКТОРИ 0,49 0,50 
1. Пол М=21     Ж=22  
2. Узраст 7;     0;     20 -- 
3. Социјално-економски статус 25,51 9,75 
4.  Дужина похађања предшколске 

установе 
1,74 0,92 

 НЕЗАВИСНЕ ВАРЈАБЛЕ  
37,50 

 
11,14  6. Степен двојезичности 

6. Изложеност  утицајима другог 
језика 

17,69 3,59 

7. Разлика у обиму речника у првом и 
другом језику 

 
10,20 

 
4,74 

 ЗАВИСНЕ ВАРЈАБЛЕ   

8. Peabody тест речника 70,16 6,09 
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АРИTМЕТИЧКЕ СРЕДИНЕ И СТАНДАРДНЕ ДЕВИЈАЦИЈЕ ЗА ЧИТАВ УЗОРАК,  
4. РАЗРЕД  
Табела 42.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ВАРИЈАБЛЕ     

 
М 

 
СД 

 РЕЛЕВАНТНИ ФАКТОРИ 0,44 0,50 
1. Пол М= 18          Ж=26 - 
2. Узраст 10;   2;   20 - 
3. Социјално-економски статус 23,70 8,89 
  НЕЗАВИСНЕ ВАРЈАБЛЕ   

4. Степен двојезичности 42,30 9,60 
 5. Изложеност  утицајима другог језика 13,16 7,50 
6. Време почетка учења другог језика 5,60 1,40 
7. Успех из српеког језика на крају 3. 

разреда 
4,08 О,77 

 ЗАВИСНЕ ВАРЈАБЛЕ   

8. Речник 24,29 4,72 
9. Успех из румунског језика 4,34 0,86 
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6.2.1. ОБИМ ПАСИВНОГ РЕЧНИКА У ПРВОМ ЈЕЗИКУ  
 
     У првој хипотези предвиђено је да ће обим пасивног речника на оба узраста код 
двојезичне деце у односу на једнојезичну бити мањи, с тим да се та разлика међу 
њима смањује са узрастом. Резултат постигнут на ППВТ (Peabody picture vocabulary 
test), на млађем школском узрасту (1. разред), потврђује први део полазне хипотезе. 
Једнојезична деца постигла су статистички значајно боље резултате у тесту обима 
пасивног речника него доминантна двојезична, а посебно балансирана двојезична 
деца у свом првом језику. Постигнути резултат у складу је са остварењима неких 
других истраживања, у којима једнојезична деца постижу повољније резултате у 
односу на двојезичне.249 
 
Да резултат на Peabody тесту речника није значајно повезан само са степеном 
двојезичности, већ и са другим варијаблама, приметан је у следећој табели: 
 

ИЗВОД ИЗ КОРЕЛАЦИОНЕ МАТРИЦЕ ЗА 1. РАЗРЕД 
-Корелације ППВТ са битнијим варијаблама- 

 
Табела 43. 

 1 2 3 4 5 
1. ППВТ - + 0,202 + 0,217 + 0,794 -0,836 
2. Пол - - + 0,003 + 0,187 -0,221 
3. Социјално-економски 

статус 
- - - + 0,094 -0,132 

4. Степен двојезичности -  - - - -0,968 
5. 
  

Изложеност утицаја 
другог језика 

- - - - - 

 
Из табеле бр. 43. уочљиво је да се резултат на Peabody тесту речника налази у благој 
корелацији са полом и  социјално-економским статусом испитаника (приближава се 

                                                             
249 Ben-Zeev, (1977), The effect of bilingualism in children from spanish-english low economic 
neighborhoods on cognitive delvelopment and cognitive strategy, Working Papers on Bilingualism, 
Toronto, The Ontario Institute for Studies in Education, 83-122. 
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нивоу значајности од 5% ), док је у изразитој корелацији са степеном двојезичности 
(р = + 0,794). 
 
У наставку, поставља се проблем трајности разлика које су откривене на нивоу 1. и 4. 
разреда између неких аспеката говорне развијености једнојезичне и двојезичне 
деце. Резултати емпиријских истраживања не дају свеобухватан одговор на ово 
питање, јер поједина износе доказе да са узрастом ова разлика постаје све већа у 
корист једнојезичне деце, док друга не наводе на такав закључак. Ако таква разлика 
и постоји на раним узрастима, она временом нестаје. 
 
 
 

ИЗВОД ИЗ КОРЕЛАЦИОНЕ МАТРИЦЕ ЗА 4. РАЗРЕД 
-Корелације ППВТ са битнијим варијаблама- 

 
Табела 44. 

 
У истраживању са ученицима 4. разреда добијени су на тесту речника следећи 
просечни резултати: једнојезични – 21,67;  доминантно двојезични – 24,94 и 
балансирано двојезични – 26,25.   
 
Анализа ових резултата упућује на то да разлике у корист једнојезичне деце, када се 
ради о обиму пасивног речника у односу на први језик двојезичне деце, нестају са 
узрастом, а да двојезична деца истовремено науче још један језик. И други 
показатељи у овом истраживању указују на исправност наведене претпоставке, као 

 1 2 3 4 5 
1. Речник - + 0,104 + 0,182 +0,105 -0,255 
2. Пол - - + 0,081 +0,178 -0,148 
3. Социјално-економски 

статус 
- - - +0,097 -0,118 

4. Степен двојезичности - - - - -0,820 
5. 
  

Изложеност утицаја 
другог језика 

- - - - - 
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нпр. повољнији успех из матерњег језика код двојезичних ученика у односу на 
једнојезичне, и обрнуто.  
 
Ови резултати указују да на узрасту од 10. година, код двојезичних нема значајнијих 
заостајања у домену речника као аспекту говорног развоја, односно да се у овом 
случају не ради о ситуацији супстрактивне двојезичности. 
 

6.2.2. ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ СТРУКТУРА 
 

У другој хипотези, која се односи на говорни развој ученика 4. разреда у 
билингвалној, српско-румунској средини, предвиђено је да би двојезична група 
могла показати слабије резултате у познавању језичких структура на свом првом 
језику. Поједине хипотезе  које су се бавиле познавањем граматичких правила, нису 
увек добијале емпиријску потврду, односно двојезична деца нису постизала слабије 
резултате од једнојезичне деце.250  
 
У истраживању пошло се од разлика између српског и румунског језика, које се 
огледају у топици = распореду речи у реченици специфичној српском језику, 
вербалном аспекту и већем броју падежа у односу на румунски језик (у румунској 
граматици не постоје инструментал и локатив). Румунски говор у српском Банату 
карактеристичан је и начином превођења речи и израза са српског на румунски језик 
према моделима српског језика.  
Пример: у румунском језику:  Мi se doarme (тј. Спава ми се), Nu mi se duce acolo (Не 
иде ми се тамо), као и употребом српских речи (поједине речи прилагођене 
румунском изговору): vichendiță, pricoliță, molbă, zadrugă, итд.251 Ови утицаји 
приписују се билингвизму, односно чињеници да већина говорника поседује 
подједнако добро српски и румунски језик.  
 
У истраживању коришћен је тест језичких структура који је решавао један број 
ученика 4. разреда.  У првом делу теста испитаници су требали да саставе реченице 

                                                             
250 Ben-Zeev, нав. дело...83-122. 
251 I. Magda...нав. дело...11. 
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на оба језика, поштујући ред речи у реченицама, уз правилно коришћење предлога у 
и на, док су у другом делу теста требали да изаберу правилно преведене реченице.   
 

ФРЕКВЕНЦИЈА, ПРОЦЕНАТ И АРИТМЕТИЧКА СРЕДИНА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА У ТЕСТУ 
ЈЕЗИЧКИХ СТРУКТУРА, 4. РАЗРЕД 

 
Табела 45. 

ТЕСТ ЈЕЗИЧКИХ 
СТРУКТУРА 

Ј 
(Н=6) 

Д 
(Н=18) 

Б 
(Н=20) 

 
дф 

 
X² 

 
П 

 ф % М ф % М Ф % М    
Тест у целини 35 58,33 5,83 92 51,11 5,11 106 53,0 5,30 2 1,238 - 
I део теста 19 63,33 3,17 43 47,78 2,39 49 49,0 2,45 2 1,176 - 
I део теста 
(једнојезични) и  
(дом. + бал. 
двојез.) 

 
19 

 
63,33 

 
3,17 

 Ф 
92 

 

% 
48,42 

 М 
2,42 

 

 
 

 
1 

 
1,161 

 
0,05 

II део теста 16 53,33 2,67 49 54,44 2,72 57 57,0 2,85 2 1,402 - 

 
Из претходне табеле може се видети да се резултати између група за тест у целини 
не разликују значајно. Ако се анализира само први део теста, уочава се да 
једнојезични ученици правилније употребљавају распоред речи у реченици. Уколко 
се резултати двојезичних група на првом тесту узму заједно и тако упореде са 
једнојезичном групом ученика, x2 износи 1,161 и уз дф = 1, значајан је на П ‹ 0,05. Оба 
наведена резултата на првом делу теста су у складу са полазном хипотезом. У 
другом делу теста групе се, такође, не разликују значајно.  Предвиђени ефекат јавља 
се само приликом препознавања правилног превода са српског на румунски језик, 
односно при првилној употреби предлога у и на....Ово би могло значити да су 
двојезични ученици, као и једнојезични, стекли знање о правилу које је у складу са 
језичким нормама, тако да се са већом вероватноћом може елиминисати дилема 
која се намеће при проучавању говора двојезичних особа која је настала као 
резултат подучавања породичног окружења или наставника.  
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Свака култура или друштво, колектив, ствара себи онакво средство за 
споразумевање какво му је потребно и мења га на основу својих потреба. Зато нема 
развијених и неразвијених језика јер је сваки језик добар у култури и друштву у коме 
је створен, па га због тога треба подстицати и развијати. 

Сасвим је јасно да су последњих година идеје о томе како двојезичност, нарочито 
рано учење страног или другог језика, утиче на развој деце, постале суптилније и 
рафинираније.  Усвојеност првог и другог језика требало би третирати као процесне 
варијабле, јер преносе дечја искуства у школи и одређују академски исход. На крају 
школске године би усвојеност првог и другог језика требало третирати као зависне 
варијабле, тј. усвојеност оба језика код  детета се посматра као резултат образовања 
које је оно добило упоредо са когнитивним и академским резултатима.  
 
Дете из породичног амбијента – из куће, у коме је центар света, кога обожавају 
родитељи и сва ближа и даља родбина,  доживи у контакту са школом неке облике 
фрустрације. Зато је веома важно да управо учитељи школу не схвате престрого, него 
да им основа у раду са децом буде радост, љубав и игра. Ово је период када ученици 
треба да заволе учење како би та љубав трајала до краја живота. У школама у којима 
се овај култ не гаји у довољној мери, деца доживљавају најразличитије психичке 
трауме и добрим делом су заустављена у психичком развоју. 
 
Истраживања у свету и код нас показују да је познавање матерњег језика темељ за 
школовање и учење уз рад до краја живота. За раст и развој, продубљивање 
емоција, гајење традиције, ућвршћивање осећаја припадности и изнад свега јачање 
личности, од пресудне важности јесте управо матерњи језик. Неговањем свих 
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матерњих језика у школи биће подстакнуто напредовање билингвала и утицаће се и 
на развој образовања уопште. 
  
Данашњем свету, а самим тим и школству, потребна је коренита промена ставова 
према двојезчности, тако да треба искористити све предности које билингвизам има 
и помоћи билингвалној деци да слободно расту и развијају се, што је свакако један 
од основних циљева образовања у будућности, поготову, када се нашем друштву 
отварају перспективе евроинтеграције, у породицу свих народа Европе. Да не 
заборавимо и већ започете процесе (поготову културне природе) прекограничне 
сарадње са суседним земљама. Самим тим на двојезичност се више не гледа као на 
пролазну фазу, већ као на нешто трајно и добро. 
 
Циљ овог рада јесте да теоријски и практично осветли проблематику усвајања 
српског језика у румунској и српско-румунској билингвалној средини у првом и 
четвртом разреду основне школе, са посебним освртом на дидактичко-методичке 
аспекте. У теоријском делу рада коришћена је доступна литература која се бави 
овом проблематиком, у циљу дефинисања основних појмова везаних за тему, и 
изложене су основне теоријске поставке разних домаћих и страних аутора који су 
послужили у анализи резултата истраживања. Треба подвући чињеницу да је утицај 
српског језика на румунски, и обратно, последица заједничког живота Срба и 
Румуна, током векова. 
  
Настојало се у истраживачком делу рада да се на узорку од четири школе („3. 
Октобар“ – Св. Михајло, „2. Октобар“ – Николинци, „Братство и јединство“  - 
Алибунар, „1. Мај“ – Владимировац), дође до података о степену усвојености српског 
језика у једнојезичној и билингвалној, српско-румунској средини у првом и четвртом 
разреду  основне школе. 
 
Због постојећих разлика између фонетског система српског и румунског језика као и 
због тога што део популације која говори румунски језик не познаје специфичне 
карактеристике фонема из српског језика, успоставља се серија сличности између 
гласова матерњег језика и оних из српског језика под утицајем негативних навика у 
изговору матерњег језика, у условима све јачег утицаја књижевног језика, почиње 
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процес удаљавања од народног билингвизма у корист књижевног. Народни 
билингвизам ће се пре или касније претворити у пасивни билингвизам. 

Процес прожимања између нематерњег језика и оног другог, познатог, матерњег 
језика, представља средишњу тачку многих лингвистичких система. Прожимање 
између српског и румунског језика у којем се стапају два система јесте дуготрајан 
процес и састоји се у конзервирању елемената матерњег и нематерњег језика, али и 
у продирању елемената из српског језика у већ познати, румунски језик. Овај 
феномен почиње у моменту контакта са новим језиком и наставља се онолико 
времена колико постоји међујезички однос.  

Различити аспекти образовања на матерњем или нематерњем језику, посебно у 
основној школи, сигурно нису исцрпели све могуће утицаје на даљи образовни 
развој детета које се према матерњем језику налази у мањинској ситуацији. Важност 
образовања на мањинским матерњим језицима, савременост ове теме и њена 
уклопивост у модерне образовне токове и тенденције у Европи, обавезују нас на 
неки начин да кроз различите видове подршке одржимо постојећи ниво језичке 
различитости образовања у нашој држави и да га даље развијамо. На тај начин 
бројне бенефиције које са собом носи вишејезичност и вишекултурност ће моћи да 
дођу до пуног изражаја у етнички хетерогеном друштву као што је наше. 

Билингвизам може бити велики изазов ако се на време схвати колико је различитост 
у савременом свету потребна и колико нам баш она може помоћи да досегнемо 
врхове квалитетног, савременог и пре свега ефикасног образовања. Подстицањем 
различитости у школи, подстицаћемо и међусобно поштовање различитих 
друштвених групација. Нашу друштвену заједницу, у коју свакако спада и школа, 
обогаћена различитим језичким заједницама у оквиру ње, различитим културама 
више народа који на нашим поднебљима живе, треба најпре схватити као нешто 
јединствено, а потом то и искористити за јачање културне, образовне, економске и 
друге моћи наше земље.  
 
На основу обављеног истраживања о српско-румунском билингвизму, као и 
резултата других истраживања, дошло се до података о односу између 
двојезичности на млађем школском узрасту и говорног развоја.  
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Резултати истраживања указују на следеће правилности у односу двојезичности на 
млађем школском узрасту и говорног развоја:  
 

o Код испитаника првог разреда установљена је значајна разлика у обиму 
пасивног речника између једнојезичних и двојезичних група ученика. Обе 
двојезичне групе, у свом првом језику познају значења мањег броја речи него 
једнојезична група. У четвртом разреду ова разлика сведена је на минимум, 
односно потврђује хипотезу да на овом узрасту нема значајнијег заостајања у 
говорном развоју двојезичних.   

 
o Код једнојезичних ученика четвртог разреда на тесту језичких структура 

регистрована је правилнија употреба топике и исказивања просторних односа 
са предлозима у и на, за разлику од двојезичних ученика код којих, под 
утицајем српског језика и средине у којој се образују, долази до 
неправилности у говору на матерњем језику.  
 

o Такође, утврђено је да не постоје значајније разлике у успеху из румунског 
језика у односу на српски језик (мала одступања јављају се  у познавању 
српског језика као нематерњег код једнојезичних ученика), што доказује да 
ученици на овом узрасту нису оштећени у свом говорном развоју у првом 
језику.  
 

Општи је закључак да двојезичном детету остаје мање времена  за учење сваког од 
језика него што једнојезично дете има на располагању да учи један језик. Изгледа да 
се овај недостатак губи временом и стицањем искуства у употреби језика и да, 
истовремено, као резултат, имамо познавање два језика.  
 
Полазећи од добијених резултата, намећу се одређене сугестије у циљу даљег 
унапређивања активности у настави, посебно када се ради о учењу нематерњег 
језика: 
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 у циљу обезбеђивања квалитетне наставе срског језика као нематерњег, 

неопходна је боља припрема учитеља за активну наставу – учење, као и за 
примену комуникативног приступа настави; 

 
 неопходно је израдити одговарајуће, квалитетне уџбенике и методичке 

приручнике у циљу што квалитетнијег остваривања програма нематерњих 
језика; 

 
 шира друштвена заједница би морала да активније учествује у остваривању 

квалитетне наставе нематерњих језика, што је свакако један од примарних 
доприноса квалитетнијем животу у нашем друштву. 
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МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ 
 
 А. Млађи школски узраст (1. разред) 
 
  а) Упитник за утврђивање степена двојезичности ученика у  
                               билингвалној  средини 
  в) Прилагођени Пибоди тест речника (Peabody Picture Vocabulary Test)  
 
 Б. Основношколски узраст (4. разред) 
 
  а) Упитник за утврђивање степена двојезичности ученика у  
                               билингвалној  средини 
  б) Тест континуираних асоцијација 
  в) Превод 
  д) Речник 

г) Тест језичких структура 
 

а) УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ДВОЈЕЗИЧНОСТИ УЧЕНИКА 
 У БИЛИНГВАЛНОЈ СРЕДИНИ (1. разред) 

(Попуњава родитељ) 
I 

1. Име ученика: 
2. Датум рођења: 
3. Основна школа: 
4. Матерњи језик: 
5. Матерњи језик оца: 
6. Школска спрема: 
7. Занимање 
8. Матерњи језик мајке: 
9. Школска спрема: 
10. Занимање 
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II 
  
Одговорите на следећа питања тако да од пет понуђених могућности у сваком реду 
заокружите ону која се односи на ученика или на чланове његове породице. 
Могућности су следеће: 
 
 
1= увек на румунском језику 
2= претежно на румунском језику, али понекад и на српском језику 
3= подједнако на оба језика 
4= претежно на српском језику, али понекад и на румунском језику 
5= увек на српском језику 
 
 

1. На ком језику  следеће особе комуницирају са учеником? 
- отац    1 2 3 4 5 
- мајка    1 2 3 4 5 
- браћа и сестре   1 2 3 4 5 
- рођаци    1 2 3 4 5 
- другови    1 2 3 4 5 

 
2. На ком језику ученик комуницира са следећим особама? 

- са оцем    1 2 3 4 5 
- са мајком    1 2 3 4 5 
- са браћом и сестрама  1 2 3 4 5 
- са рођацима   1 2 3 4 5 
- са друговима   1 2 3 4 5 

 
3. На ком језику комуницира отац ученика са следећим особама? 

- са мајком ученика  1 2 3 4 5 
- са браћом и сестрама ученика 1 2 3 4 5 
- са рођацима   1 2 3 4 5 
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4. На ком језику комуницира мајка ученика са следећим особама? 
- са оцем ученика   1 2 3 4 5 
- са браћом и сестрама ученика 1 2 3 4 5 
- са рођацима   1 2 3 4 5 

 
5. На ком језику комуницирају браћа и сестре ученика са следећим особама? 

- са оцем    1 2 3 4 5 
- са мајком    1 2 3 4 5 
- са рођацима   1 2 3 4 5 

 
6. На ком се језику слушају радио програми у породици? 

1          2          3          4          5 
 

7. На ком су језику ТВ емисије које се гледају у породици? 
1          2          3          4          5 

 
III 
 

      Заокружите ону констатацију која се највише односи на дете! 
 
А) Према вашој процени, ученик: 

1) значајно боље разуме румунски језик него српски језик 
2) мало боље разуме румунски језик него српски језик 
3) подједнако разуме оба језика 
4) мало боље разуме српски језик него румунски језик 
5) значајно боље разуме српски језик него румунски језик 
6) не разуме српски језик 

Б) Према вашој процени, ученик: 
1) значајно боље говори румунски језик него српски језик 
2) мало боље говори румунски језик него српски језик 
3) подједнако говори оба језика 
4) мало боље говори српски језик него румунски језик 
5) значајно боље говори српски језик него румунски језик 
6) не говори српски језик 
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IV 
 

      У дечјем вртићу дете је било укључено у групу: 
1) на румунском језику 
2) на српском језику 
3) двојезичну 
4) учило је језик средине (који и колико дуго: _________________ ) 
5) учило је страни језик (који и колико дуго: __________________ ) 
6) није ишло у вртић 

 
 

а) УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ДВОЈЕЗИЧНОСТИ УЧЕНИКА 
 У БИЛИНГВАЛНОЈ СРЕДИНИ (4. разред) 

(попуњава ученик) 
I 

1. Име ученика: 
2. Датум рођења: 
3. Основна школа: 
4. Разред: 
5. Матерњи језик: 
6. Оцена из румунског језика на крају 3. разреда: 
7. Оцена из српског језика на крају 3. разреда: 
8. Матерњи језик оца: 
9. Школска спрема: 
10. Занимање: 
11. Матерњи језик мајке: 
12. Школска спрема: 
13. Занимање: 
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II 

 
Одговори на следећа питања тако да од пет понуђених могућности у сваком реду 
заокружиш једну која се односи на тебе или на чланове твоје породице. Могућности 
су следеће: 
 
 
1= увек на румунском језику 
2= претежно на румунском језику, али понекад и на српском језику 
3= подједнако на оба језика 
4= претежно на српском језику, али понекад и на румунском језику 
5= увек на српском језику 
 
 

1. На ком језику комуницираш са следећим особама? 
 

- са оцем    1 2 3 4 5 
- са мајком    1 2 3 4 5 
- са браћом и сестрама  1 2 3 4 5 
- са рођацима   1 2 3 4 5 
- са друговима   1 2 3 4 5 
- са суседима   1 2 3 4 5 

 
 

2. На ком језику комуницира твој отац са следећим особама? 
- са твојом мајком   1 2 3 4 5 
- са твојом браћом и сестрама 1 2 3 4 5 
- са рођацима   1 2 3 4 5 

 
3. На ком језику комуницира твоја мајка са следећим особама? 

- са твојим оцем   1 2 3 4 5 
- са твојом браћом и сестрама 1 2 3 4 5 
- са рођацима   1 2 3 4 5 
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4. На ком језику комуницирају твоја браћа и сестре са следећим особама? 
 

- са оцем    1 2 3 4 5 
- са мајком    1 2 3 4 5 
- са тобом    1 2 3 4 5 

 
5. На ком језику читаш новине, часописе и дечју књижевност? 

 
1          2          3          4          5 

 
6. На ком језику слушаш радио програме? 

1          2          3          4          5 
 
 

7. На ком су језику ТВ емисије које гледаш? 
 

1          2          3          4          5 
 

8. На ком језику обично размишљаш? 
 

1          2          3          4          5 
 

9. На ком су језику књиге које имате у породици? 
 

1          2          3          4          5  
 
 

III 
 
      А) Колико си имао/ла година када си почео/ла учити српски језик? 
           1. Учио/ла сам га истовремено са румунским језиком. 
           2. Имао/ла сам ______________ године-а. 
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      Б) У поређењу са децом твог узраста, у којој мери разумеш, говориш, читаш и 
пишеш на румунском , односно српском језику? У сва четири случаја заокружи онај 
одговор који се односи на тебе! 
 
      I. 
      а)  Разумем румунски језик много боље него српски језик 
      б)  Разумем румунски језик мало боље него српски језик 
      в)  Разумем оба језика подједнако 
      г)  Разумем српски језик мало боље него румунски језик 
      д)  Разумем српски језик много боље него румунски језик 
 
      II. 
       а)  Говорим  румунски језик много боље него српски језик 
б)  Говорим румунски језик мало боље него српски језик 
в)  Говорим оба језика подједнако 
г)  Говорим  српски језик мало боље него румунски језик 
д)  Говорим српски језик много боље него румунски језик 
 
III. 
       а) Читам на румунском језику много боље него на српском језику 
б)  Читам на румунском језику мало боље него на српском језику 
в)  Читам подједнако на оба језика 
г)   Читам на српском језику мало боље него на румунском језику 
д)   Читам на српском језику много боље него на румунском језику  
 
IV. 
а)  Пишем на румунском језику много боље него на српском језику 
б)  Пишем на румунском језику мало боље него на српском језику 
в)  Пишем подједнако на оба језика 
г)  Пишем на српском језику мало боље него на румунском језику 
д)  Пишем на српском језику много боље него на румунском језику 
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б) ТЕСТ КОНТИНУИРАНИХ АСОЦИЈАЦИЈА 
 

 За сваку румунску реч и њен превод на српски језик, наведи што више речи које ти у 
вези са њима падају на памет. 
 
      Пример: casă: clădire – locuinţă – cameră – familie – mobilier 
                       кућа: зграда – стан – соба – породица – намештај 
 

şcoală школа familie породица  grădină башта  
      
      
      
      
      
      
      

      

      

 
в) ПРЕВОД 

 
 А. Преведи на румунски језик следеће реченице! 

1. Јелка је висока. 
      _____________________________________________________ 

2. Деца воле играчке. 
      _____________________________________________________ 

3. У школи смо јуче научили песмицу. 
      _____________________________________________________ 

4. Надам се да ћеш ми вратити свеску. 
      _____________________________________________________ 

5. Јутрос сам доручковао и спремио сам се за школу. 
      _____________________________________________________ 
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6. Захвалио сам онима који су ми помагали у учењу. 
                ______________________________________________________ 
 
 Б. Преведи на српски језик следеће реченице! 

1. Astăzi este frig. 
      _____________________________________________________ 

2. Copiii iubesc animalele. 
      _____________________________________________________ 

3. Pantalonii albaştri s-au rupt. 
      _____________________________________________________ 

4. Astăzi la şcoală am rezolvat multe exerciţii. 
      _____________________________________________________ 

5.  Azi dimineaţă m-am spălat pe faţă şi m-am îmbrăcat.  
      _____________________________________________________ 

6. Până număr până la trei să plecaţi de-aici. 
      _____________________________________________________ 
 

г) ТЕСТ ЈЕЗИЧКИХ СТРУКТУРА 
 

1. Састави реченицу од понуђених речи. Води рачуна о распореду речи у реченици и 
користи одговарајући предлог! 
 

1. a) ................................................................(pune, Luca, cartea, masă) 
                        b) ................................................................(сто, ставља, књигу, Лука) 

2. а) ................................................................(fratele, pahar,sucul, toarnă) 
                        b) ................................................................(сипа, чашу, сок, брат) 

3. а).................................................................(sunt, ghiozdan, cărţile) 
                          b) ................................................................(су, торби, књиге) 

4. а) ................................................................(aranjează, loc, lucrurile, ele) 

                             b) ...............................................................(ствари, место, стављају, оне) 

5. а) .............................................................(magazin, sunt, copiii, mama, şi) 

                               b)...........................................................(мама,продавници, деца,су,и) 
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2.  Између две реченице,  подвуци ону која је правилно написана и  преведена! 
 

1. Јон и Марија се играју на улици. 
а) Ion şi Maria se joacă la stradă                                                                                                          
b) Ion şi Maria se joacă pe stradă. 
 

2. Kњиге су на столу. 
а) Cărţile sunt pe masă. 
b) Cărţile sunt în masă. 
 

3. Иван стаља чарапу у фиоку. 
а) Ivan pune ciorapul în sertar. 
b) Ivan pune ciorapul pe sertar. 
 

4. Јуче сам ио у Београду. 
а) Ieri am fost în Belgrad. 
b) Ieri am fost la Belgrad. 
 
       5. Данас смо ишли у шетњу. 
а) Astăzi am mers la plimbare. 
b) Astăzi am mers în plimbare. 
 
 

д) РЕЧНИК 
 
Упутство:                                                                                                                                                 
  Пажљиво прочитај великим словима штампану реч, а затим, у 
продужетку, између пет речи, пронађи ону која је по свом значењу иста или 
најближа првој, великим словима штампаној речи. Када пронађеш ту реч подвуци је.  
                     Ако неку реч не познајеш, прескочи је и пређи на следећи задатак. 
 
 Пример:  
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      ПРИЈАТЕЉ               непријатељ – друг – брат – пас – рођак 
       
 
________________________________________________________________________ 
 
 

1. PRIETEN  neprieten – amic – frate – câine – vecin 
2. TREN   prundiş – fum – locomotivă – pasager - gară              
3. NOAPTE  întuneric – bufniţă – zi – timp – lună 
4. MUNCITOR  fabrică – lucrător – leneş – albină – uzină 
5. GRĂDINĂ   floare – sapă – suparafaţă – parc – legumă 
6. TÂRG                        orăşel – zarzavaturi – piaţă - vite – serbare 
7. ŢIŢEI                           gaz – petrol – benzină  - ulei – motorină 
8. LICURICI                     insectă – lumină – întuneric – pădure – scânteie  
9. CEAŢĂ                         abure – strop – pământ – negură – fum 
10. STRADĂ                      socac – cărare – casă – localitate – drum 
11. CIOCAN                      cui – lemn – fier – baros – piatră 
12. COLINĂ                       deluşor – munte – nisip – suprafaţă – relief 
13. ALENE                         grăbit – nume de persoană – încet – aer cald – repede 
14. ULTERIOR                   anterior – trecut – precedent – mai târziu – premergător 
15. VAST                           buzunar – redus – bătaie –  furat – larg 
16. DASCĂL                      şcoală – om de ştiinţă – învăţător – cântăreţ – elev 
17. MODEST                    lăudăros – simplu – mare – îngâmfat – urât 
18. SULFINĂ                     câmpie – legumă – plantă erbacee – holdă – tulpină 
19. RECHIN                      peşte mare – ocean – persoană importantă – lacom – chit 
20. ZĂPADĂ                     gheaţă – precipitaţie – nea – cădere – steluţă 
21. VICLEAN                    prietenos – bun – vulpe – rău – urs 
22. ŞCOLAR                      carte – elev – şcoală – băiat – bancă 
23. BOGAT                       sărman – aur – vorbăreţ – avut – sărac  
24. BRAD                          pădure – ac – crăciun – arbore – bomboană 
25. VAPOR                        ocean – abur – transport – apă – navă 
26. HARNIC                      puturos – trântor – vrednic – leneş – agricultor 
27. NESPĂLAT                  săpun - om de nimic – pedant – murdar - curat 
28. FRUMOS                     neplăcut – exemplar – mândru – urât – slut 
29. AVION                        aeroplan – elice – nor – aripă – zbor 
30. CURAJOS                    laş – câine – fricos – îndrăzneţ – cătană 
31. MINGE                        sport – joacă – fotbal – balon – gimnastică 
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32. TINEREŢE                  copilărie – bătrâneţe – avânt – comportare – tineret 
33. ÎNTUNERIC                neştiinţă – lumină – soare – întunecime – dimineaţă 
34. PLIMBARE                  umblătură – distracţie – cărare – recreaţie – drum 
35. CRĂCIUN                    legendă – obicei – pom – naşterea lui Cristos – dar 
36. CODRU                          pădure – grămadă de lemne – paznic – stejar – munte 
37. BUNĂTATE                 răutate – nemilă – bogăţie – bunăvoinţă – neomenie 
38. LEAGĂN                     dulap – pătuţ – cameră – copil mic – început 
39. LECTURĂ                   bibliotecă – şcoală – limba română – citire - carte 
40. FOC                             boală – armă – ardere – nenorocire – cuptor 

  
  
 

 
СЛИКОВНИ ТЕСТ РЕЧНИКА  ( ПИБОДИ ТЕСТ ) ПРИЛАГОЂЕН УСЛОВИМА ДВОЈЕЗИЧНЕ 

СРПСКО-РУМУНСКЕ СРЕДИНЕ 
 

 
УПУТСТВО ЗА УЧИТЕЉЕ 

 
 
 
Крените од прве илустрације и реците ученицима: Желим да заједно са мном 
погледате неколико слика. Да ли сте видели све приказане слике? Ја ћу вам рећи 
једну реч а затим ћете ви рећи број слике или показати прстом на слику која се 
односи на реч коју сам вам рекао/ла. Ако нисте сигурни, реците ми ваш најближи 
одговор. 
 
 
 
 Одговоре сваког ученика (тачне/нетачне) унесите у табелу која је саставни део 
батерије тестова. 
 
 
 
 



 

 

248 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 

Задатак бр. 1. АУТОБУС 
 

1 2 

3 
 

4  

 
 

Задатак бр. 2 РУКА  
 

  1 
 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Задатак бр. 3. КРЕВЕТ 

 

1 

 

2 

 

3 
 
 
 
 
 

4 

 
 

Задатак бр. 4. ТРАКТОР 
 

1 

 

2 

3 
 
 

 

4 
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Задатак бр. 5. ПЛАКАР (ОРМАР) 
 

1 2 

3 
 

 
 

4 

 
Задатак бр. 6. ЗМИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Задатак бр. 7. ЧАМАЦ 
 

1 2 

 

3 

 
 

4 

 
 

Задатак бр. 8. ГУМА  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 

3 

 

4 



 

 

252 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 

Задатак бр. 9. КРАВА  
 

1 2 

 
3 

 

4 

 
 
 

Задатак бр. 10. ЛАМПА 
 

1 
 
 

2 

3 

 

4 
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Задатак бр. 11. ДОБОШ  
 

1 2 

 
 

3 

 

4 

 
 

Задатак бр. 12. ХЕЛИКОПТЕР 
 

1 

 

2 

3 

 

4 
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Задатак бр. 13. ЗАВОЈ  
 

1 2 
 

3 
 
 
 
 
 

4 

 
 

Задатак бр. 14. ПЕРО   
                                                                               

1 

 

2 

3 

 
 

4 
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Задатак бр. 15. КОЛЕНО  
 

1 2 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 

                       
 

Задатак бр. 16. ОГРАДА 
 

1 2 

3 

 

4 
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Задатак бр. 17. УДЕС (НЕЗГОДА) 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

3 4 

 
 

Задатак бр. 18. МРЕЖА 
  

1 
 
 
 
 
 

2 

3 4 
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Задатак бр. 19. ЈЕДРИТИ 
 

1 

 

2 

 
3 
 
 
 
 
 

4 

 
Задатак бр. 20 КАВЕЗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

 

4 
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Задатак бр. 21. АЛАТКА  
 

1 2 

3 
 
 
 
 
 

4 

 
 

Задатак бр. 22. КВАДРАТ  
 

1 2 

3 

 

4 
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Задатак бр. 23. СТРЕЛА  
 

1 
 

2 

3 
 
 
 
 
 

4 

 
 

Задатак бр. 24. ГНЕЗДО  
 

1 2 

3 
 
 
 
 
 

4 
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Задатак бр. 25. КУКА  
 

1 
 

2 

3 
 
 
 
 
 
 

4 
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Задатак бр. ТАЧАН 
ОДГОВОР 

ОДГОВОРИ УЧЕНИКА 
ТАЧАН НЕТАЧАН 

1. аутобус 
 

(1)   

2. рука 
 

(2)   

3. кревет 
 

(1)   

4. трактор 
 

(1)   

5. плакар-ормар 
 

(1)   

6. змија 
 

(1)   

7. чамац 
 

(1)   

8. гума 
 

(1)   

9. крава 
 

(1)   

10. лампа 
 

(1)   

11. добош 
 

(1)   

12. хеликоптер 
 

(1)   

13. завој 
 

(1)   

14. перо 
 

(2)   

15. колено 
 

(1)   

16. ограда (2)   
17. удес-незгода 

 
(2)   
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18. мрежа 
 

(4)   

19. једрити (2)   

20. кавез 
 

(1)   

21. алатка 
 

(3)   

22. квадрат 
 

(1)   

23. стрела 
 

(1)   

24. гнездо 
 

(2)   

25. кука 
 

(3)   
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ÎNDRUMĂTOR PENTRU ÎNVĂŢĂTOR 
 
 
 

  Începeţi cu prima ilustraţie şi spuneţi elevilor: Doresc să privim împreună câteva 
imagini. Aţi văzut toate imaginile din faţa voastră? Eu o să vă spun un cuvânt iar voi veţi 
spune numărul imaginii respective sau o veţi arăta cu degetul. Dacă nu sunteţi siguri, 
găsiţi cel mai apropiat răspuns.  
 
 Răspunsurile elevilor (corecte/incorecte) introduceţi în tabelul care face parte din 
bateria de teste.  
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Exerciţiu nr. 1 PINGUIN  
 

1 2 

3 

 

4 

 
 

Exerciţiu nr. 2  CUSUT  
 

1 2 

3 

 

4 
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Exerciţiu nr. 3 LOCOMOTIVĂ 
  

1 2 

3 4 

 
 

 
 

Exerciţiu nr. 4 SCUFUNDARE  
 

1 2 

3 
 

 
 

4 
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Exerciţiu nr. 5 PARAŞUTĂ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exerciţiu nr. 6 UMĂR  

 

1 2 

3 4 
 
 
 
 
 

1 2 

3 
 
 
 
 
 

4 
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Exerciţiu nr. 7 CALCULATOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiu nr. 8 PĂDURE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 

 

1 
 

2 

3 

 

4 



 

 

268 

Маринел Негру, Српско-румунски билингвизам код деце млађег узраста 
........................................................................................................................................................... 
 

Exerciţiu nr. 9 ROBINET  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiu nr. 10 VAZĂ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 
 
 
 
 
 
 

4 

1 2 

3 4 
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Exerciţiu nr. 11 ACORDEON 
 

1 2 

3 

 

4 

 
 
 

Exerciţiu nr. 12 OM  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 

 

4 
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Exerciţiu nr. 13 VEHICUL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiu nr.  14 CROCODIL  
1 2 

3 4 

 
 

1 

 

2 

3 4 
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Exerciţiu nr. 15. INSULĂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiu nr. 16 PESCAR  
1 2 

3 

 

4 
 
 
 

1 2 

3 4 
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Exerciţiu nr. 17 BALCON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exerciţiu nr. 18 PIRAMIDĂ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 
 
 

1 2 

3 

 

4 
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Exerciţiu nr. 19 LĂMÂIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exerciţiu nr. 20 CITITOR 

1 2 
 
 
 
 

3 
 
 

4 

 
 

1 2 

3 4 
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Exerciţiu nr. 21 APARAT FOTO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiu nr. 22 ŞCOLAR  
 

1 2 

3 
 
 

4 
 
 
 

1 2 

3 
 

4 
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Exerciţiu nr. 23 MIREASĂ  
 

1 2 

3 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 

Exerciţiu nr. 24 CIORAPI  
 

1 2 

3 

 

4 
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Exerciţiu nr. 25 VRĂJITOARE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 
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EXERCIŢIUL nr.  RĂSPUNSU
L EXACT 

RĂSPUNSURILE ELEVILOR 
CORECTE INCORECTE 

1. pinguin 
 

(4)   

2. cusut 
 

(2)   

3. locomotivă 
 

(3)   

4. scufundare 
 

(1)   

5. paraşută 
 

(1)   

6. umăr 
 

(1)   

7. calculator 
 

(2)   

8. pădure 
 

(1)   

9. robinet 
 

(1)   

10. vază 
 

(4)   

11.  acordeon 
 

(4)   

12. om 
 

(2)   

13. vehicul 
 

(1)   

14. crocodil 
 

(4)   

15. insulă 
 

(1)   

16. pescar 
 

(2)   
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17. balcon 
 

(2)   

18. piramidă  
 

(1)   

19. lamăie 
 

(1)   

20. cititor 
 

(2)   

21. aparat foto 
 

(1)   

22. şcolar 
 

(2)   

23. mireasă 
 

(1)   

24. ciorapi 
 

(1)   

25. vrăjitoare 
 

(2)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


