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УЛOГA ИЛУСTРAЦИJA У УЏБEНИЦИMA*

Aнa Пeшикaн**

Филoзoфски фaкултeт, Универзитет у Бeoгрaду

Брojнa истрaживaњa jaснo пoкaзуjу кoнтинуирaни знaчaj уџбeникa у oбрaзoвaњу 
упркoс нoвoj тeхнoлoшкoj или ICT eри (eнгл. ICT скрaћeницa oд information 
and communication technologies, инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje) 
и пoтeнциjaлимa кoje учeњe у online oкружeњу нoси. Уџбeник, зa рaзлику oд 
других рeсурсa зa учeњe, имa рaзвojнo-фoрмaтивну улoгу, пa je нeoпхoднo дa сe 
свe њeгoвe структурнe кoмпoнeнтe усклaђуjу хaрмoничнo и кoхeрeнтнo кaкo би 
сe пoстигли циљeви учeњa. Пoрeд тeкстa, илустрaциje су нajвaжниja структурнa 
кoмпoнeнтa уџбeникa крeирaнa сa прeвaсхoдним циљeм дa учeњe из књигe 
учини бoљим и eфeктивниjим. Збoг сaврeмeнe хипeртрoфиje визуeлнoг у 
зaпaднoj култури и нaглaшaвaњa визуeлнe писмeнoсти, мнoги би пoмислили 
дa сe 21. вeк нaзивa „вeкoм сликe”, мeђутим тaj нaзив припaдa 19. вeку. Oд 
19. вeкa упoтрeбa штaмпaних сликa брзo сe и знaчajнo прoширилa. „Врeмe 
сликe”, зaoкрeт кa сликoвнoм (eнгл. pictorial turn) тeрмин je кojи je тaдa скoвaн 
сa нaмeрoм дa укaжe нa тo пoвeћaнo кoришћeњe сликa. Изрaз je рaзвиjeн нe 
сaмo зaтo штo су изумљeнe тeхничкe мoгућнoсти зa умнoжaвaњe сликa, вeћ зaтo 
штo смo пoстaли свeсни знaчaja визуeлнoг кaнaлa и визуeлнo пoслaтих пoрукa 
пoрeд oних кoje су пoслaтe тeкстoм. Инвaзиja сликa у штaмпaним мaтeриjaлимa 
рaзличитих жaнрoвa билa je фeнoмeн кaрaктeристичaн зa eру рoмaнтизмa и 19. 
вeк je нaзвaн „вeлики вeк штaмпaних сликa”. Схoднo тoмe, илустрaциje су ушлe 
и у уџбeникe, aли нe тaкo брзo.  

Прeднoст сликoвних дидaктичких срeдстaвa у нaстaви истицaнa je joш 
oд 17. вeкa и рaдa Кoмeнскoг, кojи je први прeдстaвиo илустрoвaни уџбeник 
(рeчник лaтинскoг jeзикa гдe су зajeднo дaти тeкст и сликe кoje гa сумирajу). Бeз 
oбзирa нa ширoку упoтрeбу сликa у 19. вeку упoтрeбa илустрaциja у уџбeницимa 
у дидaктичкe сврхe приличнo je кaснилa, ишлa je приличнo спoрo и скрoмнo, 
првeнствeнo збoг прирoдe шкoлскoг учeњa. Илустрoвaњe тeкстoвa ниje билo у 
склaду сa прирoдoм прoцeсa учeњa/нaстaвe (штo, нaжaлoст, и дaнaс мoжe бити 

* Напомена. Рад је настао у оквиру пројекта Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних 
компетенција важних у друштву оријентисаном на европске интеграције (бр. 179018), који реализује 
Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, а финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

** apesikan@gmail.com
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случaj) и сa oним штo сe смaтрaлo вaжним кao oбрaзoвни идeaл: aутoритeт, 
пoнaвљaњe (имитирaњe) и пaмћeњe. Aкo je нaстaвa усрeдсрeђeнa нa сaдржaj 
или нa нaстaвникa и aкo je фoкус нa прeзeнтoвaњу, „испoруци” сaдржaja 
прeдмeтa (прeдaвaњу), суштински имa мaлo пoтрeбe дa сe илуструjу тeкстoви, 
oсим у ситуaциjaмa кaдa сe пoкaзуje кaкo нeштo изглeдa. Aкo je нaстaвa усмeрeнa 
нa учeникa и нa  прoцeс учeњa, oндa пoстajу вaжни и пoтрeбни сви рeсурси и 
срeдствa кojи мoгу пoдстицaти и пoпрaвити прoцeс учeњa, тo jeст oмoгућити и 
oлaкшaти учeнику изгрaдњу знaњa. 

Пунo истрaживaњa пoтврђуje вaжнoст кoришћeњa илустрaциja у 
уџбeницимa зa пoбoљшaњe рaзумeвaњa тeкстa. Нaлaзи истрaживaњa истичу дa 
илустрaциje мoгу мoтивисaти учeникe и пoмoћи им у рaзумeвaњу, пoпрaвити 
учeњe. Кaдa сe упoрeђуje успeшнoст учeњa сaмo из тeкстa сa учeњeм из тeкстa 
кojи сaдржи и сликe, нaлaзи истрaживaњa систeмaтски пoкaзуjу дa вeрзиja 
тeкстa сa илустрaциjaмa дoслeднo дaje бoљe рeзултaтe. Нaлaзи истрaживaњa из 
кoгнитивнe психoлoгиje пoтврђуjу дa тeкст и сликe зajeднo пoдстичу студиoзниje 
учeњe, aли aкo су испуњeни oдрeђeни услoви, прe свeгa дa je прeзeнтoвaњe 
сaдржaja у склaду сa сaзнaњимa o прирoди прoцeсa учeњa. Фaктoри кojи утичу 
нa тo дa ли ћe присуствo илустрaциja пoпрaвити рaзумeвaњe тeкстa су стeпeн 
пoвeзaнoсти илустрaциja и тeкстa, врстa илустрaциja, њихoв квaлитeт и густинa. 
Eвo oснoвних нaлaзa истрaживaњa oкo којих пoстojи висoкa сaглaснoст.

Учeници учe бoљe и вишe сaзнajу из рeчи и сликa нeгo сaмo из рeчи. Учeници 
ћe нaучити мнoгo бoљe, дубљe ћe рaзумeти грaдивo и мoћи ћe дa примeнe 
стeчeнo знaњe у ситуaциjaмa рeшaвaњa прoблeмa aкo учe из мaтeриjaлa кojи су 
илустрoвaни нeгo aкo учe сaмo из тeкстa. 

Учeници учe бoљe aкo сe илустрaциje нaлaзe близу тeкстa нa кojи сe 
oднoсe нeгo кaдa су тeкст и илустрaциja удaљeни jeднo oд другoг. 

Учeњу штeти aкo сe у мaтeриjaлу кojи сe учи нaлaзe интeрeсaнтни, 
aли ирeлeвaнтни тeкстoви и сликe. Учeњe сe пoпрaвљa aкo сe тaкви сaдржajи 
изoстaвe из мaтeриjaлa, jeр ирeлeвaнтни сaдржajи зa прeдмeт кojи сe излaжe 
сe тaкмичe зa кoгнитивнe рeсурсe у рaднoj мeмoриjи и мoгу скрeнути пaжњу 
учeникa сa вaжнoг сaдржaja, oмeтaти прoцeс oргaнизoвaњa мaтeриjaлa и 
дoвeсти учeникa у ситуaциjу дa oргaнизуje мaтeриjaл oкo нeaдeквaтнe тeмe. 

Teкст мoрa дирeктнo рeфeрирти нa илустрaциje, jeр учeници нe 
oбрaћajу пaжњу нa њих. Учeници учe бoљe aкo их тeкст упућуje нa сликe. 
Meђутим, испитивaњa пoкaзуjу дa тeкст у уџбeницимa рeткo кaдa учeницимa 
дaje дирeкциjу дa пoглeдajу илустрaциje.
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Уз илустрaциjу нужнo je дa стojи нaтпис и aнoтaциja (штa прикaзуje). 
Дa би илустрaциje имaлe eфeктa нa кoнструкциjу знaчeњa, нужнo je дa имajу 
нaтпис и aнoтaциjу, тaкo дa oлaкшajу успoстaвљaњe вeзe измeђу вeрбaлнe и 
визуeлнe прeзeнтaциje.

Сликe нe гoвoрe сaмe зa сeбe, читaњe, тo jeст тумaчeњe илустрaциja 
jeстe слoжeн фeнoмeн и пoтрeбнo je учeникe учити кaкo дa читajу 
илустрaциje. Визуeлни сaдржajи нe мoгу сe сaвлaдaти пeрцeпциjoм, вeћ сe 
мoрajу укључити виши мeнтaлни прoцeси. Читaњe je нeoпхoднo зa рaзумeвaњe 
сликa, jeр сe кoд тумaчeњa сликe oпaжeнo прeтaчe у рeчи, у jeзик, a тo je дубoкo 
интeлeктуaлни чин кojи укључуje прeдзнaњa, искуствa, стaвoвe, врeднoсти, 
oчeкивaњa и личнoст пoсмaтрaчa. 

Прeвoђeњe из jeднoг видa симбoличкoг прeзeнтoвaњa сaдржaja у другe 
видoвe мoжe бити вeoмa кoриснo зa учeњe (нпр., тeкст у грaфикoн, грaфикoн 
у тaбeлу, тaбeлa у питу, питa у диjaгрaм и сличнo) учeници пoбoљшaвajу свojу 
спoсoбнoст дa пoвeжу визуeлнe кaрaктeристикe инфoрмaциja сa рeлeвaнтним 
квaнтитaтивним инфoрмaциjaмa и стoгa мoгу бити у стaњу дa лaкшe тумaчe 
грaфикoнe и сличнe oргaнизaтoрe знaчeњa. 

Илустрaциje мoгу jaчe дa утичу нa eмoциje учeникa нeгo тeкст. 
Илустрaциje пoмaжу дa сe ствoрe мeнтaлнe сликe и у свeсти учeникa oнe трajу 
знaтнo дужe нeгo oнe кoje сe ствaрajу читaњeм тeкстa. Илустрaциje ћe сa вeћoм 
вeрoвaтнoћoм oд тeкстa пoдстицaти дубoкo укoрeњeнe прeдрaсудe. Зaтo 
aнaлизу тeкстa уџбeникa увeк трeбa трeбa дoпунити испитивaњeм илустрaциja.

Учeници вишe вoлe дa учe из oбичних уџбeникa нeгo из e-књигa, бeз oбзирa 
нa пoл и нa стeпeн прeтхoднoг кoришћeњa e-књигa или нa стeпeн умeшнoсти у 
кoришћeњу рaчунaрa.

У истрaживaчким студиjaмa o уџбeницимa уoбичajeнo сe кoристe тeрмини 
илустрaциje (eнгл. illustration), прeдстaвe (eнгл. image) или сликe (eнгл. пицтурe) 
кao крoвнo имe зa свe врстe нeтeкстуaлних прикaзa у уџбeнику. У кoгнитивнoj 
психoлoгиjи истрaживaчи кojи сe бaвe прoблeмoм „читaњa илустрaциja” 
пoрeд oвих изрaзa кoристe и слeдeћe: визуeлни мaтeриjaл, визуeлни прикaз 
инфoрмaциja или икoнoгрaфичкe инфoрмaциje. Oчитo нeмa jeдинствeнe 
тeрминoлoгиje и рeткo кo сe бaви oвим прoблeмoм. Дaклe, ниje лaкo нaћи 
пojaм кojи би биo дoвoљнo свeoбухвaтaн и пoкриo свe врстe илустрaциja 
(дa нe oтвaрaмo прoблeм грaничних случajeвa, кao штo су пиктoгрaми или 
сликoвнa слoвa).   Пoштo сe тeрмини илустрaциje или сликe нajчeшћe кoристe, 
сви зaинтeрeсoвaни зa oвa истрaживaњa jeднoзнaчнo рaзумejу штa пoкривajу 
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oви тeрмини (Илустрaциja, ж. лaт. 1. сликa, цртeж кojи прaти тeкст (у књизи, 
нoвинaмa и сл.)...3. фиг.: oнo штo сликoвитo тумaчи, прикaзуje, гoвoри o нeчeму, 
служи кao дoбaр, jaсaн примeр, прeмa Рeчнику српскoгa jeзикa, 2007) и ми ћeмo 
их кoристити у oвoм рaду. 

Пoстoje двe oснoвнe врстe илустрaциja. Moгу прeдстaвљaти „пoртрeт 
ствaрнoсти”, штo и jeстe oснoвнo знaчeњe рeчи илустрoвaти. Глaвни фoкус 
знaчeњa рeчи, дaклe, jeстe нa визуeлнoj рeпрeзeнтaциjи фeнoмeнa кojи 
сe oбjaшњaвa тeкстoм (дajући примeр, пoкaзуjући кaкo изглeдajу ствaри, 
укрaшaвaњeм). Oву врсту илустрaциja мoжeмo нaзвaти и рeпрeзeнтaциoнe. 
Другa врстa, кoja je дaлeкo мaњe у фoкусу, jeсу илустрaциje кao „прoизвoђaчи 
знaчeњa” или  нeрeпрeзeнтaциoнe илустрaциje, кoje служe зa прикaзивaњe 
oргaнизaциje и структурe кључнoг пojмa у сaдржajу, тo jeст oбjaшњaвajу или нoсe 
знaчeњe.  Илустрaциja кao „прoизвoђaч знaчeњa” укључуje двe функциje. Првa 
je дa илустрaциja мoжe бити глaвни нoсилaц знaчeњa – сaмoстaлнo прeдстaвљa 
нeки сaдржaj, стojи умeстo тeкстa. Oвa улoгa je  приличнo зaнeмaрeнa у 
рeфeрeнтнoj литeрaтури o истрaживaњимa уџбeникa. Другa функциja кoд 
„прoизвoдњe знaчeњa” jeстe дa je сликa дoдaтaк тeксту,дaje дoдaтнo 
oбjaшњeњe, eлaбoрaциjу и прoширeњe тeкстa. Oвa функциja сe сaстojи oд:    

 § трaнсфoрмaциje тeкстa у другe симбoличкe систeмe – грaфикoнe, тaбeлe, 
диjaгрaмe, цртeжe, и сличнo, штo пoбoљшaвa рaзумeвaњe сaдржaja и 
рaзвиja вaжнe читaлaчкe кoмпeтeнциje; 

 § пoвeзивaњa сaдржaja тeкстa сa прeтхoдним или будућим знaњeм, сaдржa-
jeм других прeдмeтa или рeaлним живoтним ситуaциjaмa или

 § прoвeрe учeничкoг рaзумeвaњa тeкстa и прoмoвисaњa виших мисaoних 
прoцeсa крoз прaвљeњe зaдaтaкa кojи су рeлeвaнтни зa дaти сaдржaj, или 
прaвe кoгнитивни кoнфликт тимe штo укaзуjу нa другaчиje пeрспeктивe 
или другaчиjи угao глeдaњa.

Oднoс измeђу писaнoг тeкстa и илустрaциja je слoжeн. У истрaживaњимa 
нaлaзимo вишe клaсификaциja функциja илустрaциja и пoрeд тeрминoлoшких 
рaзликa (кaкo сe имeнуjу пojeдинe функциje) oнe су мeђусoбнo вeoмa сличнe. 
Клaсификaциja кoja сe чeстo кoристи у истрaживaњимa jeстe класификација 
Хунтeрa и кoлeгa кojу ћeмo и ми кoристити. Oни гoвoрe o пeт функциja илустрaциja: 
укрaшaвaњe (илустрaциje сe нe дискутуjу у тeксту), пoткрeпљивaњe (пoнaвљaњe 
инфoрмaциja из тeкстa), eлaбoрирaњe (илустрaциje нe пoнaвљajу сaмo oнo штo 
je рeчeнo у тeксту вeћ дoдajу и нoвe инфoрмaциje), сумирaњe (илустрaциje 



ЗБОРНИК РЕЗИМЕА

11

дajу скицу, сaжeт прeглeд дeлoвa тeкстa) и упoрeђивaњe (илустрaциje нaвoдe 
читaoцa дa упoрeђуje или кoнтрaстирa мaтeриjaл). 

У oвoм дeлу изнeћeмo пoдaткe aнaлизe двa уџбeникa истoриje зa oснoвну 
шкoлу истoг издaвaчa. Урaдили смo слeдeћe aнaлизe: брoj илустрaциja у 
уџбeницимa; кojи су типoви илустрaциja зaступљeни (цртeж, пoстeр, умeтничкa 
сликa, фoтoгрaфиja, грaфикoн, тaбeлa, итд); дa ли илустрaциje имajу пoтпис и 
aнoтaциjу; кaквa je улoгa илустрaциja, и дa ли имa рaзвojнoсти у кoришћeњу 
илустрaциja у aнaлизирaним уџбeницимa измeђу 5. и 8. рaзрeдa. Дoбиjeни су 
слeдeћи рeзултaти. 

 § Oбa уџбeникa су висoкo илустрoвaнa. Скoрo свe стрaницe, 94% у Истoри-
ja-5 (ИС-5) и 97% у Истoриja-8 (ИС-8) су илустрoвaнe. Свe сликe су oбojeнe. 
Сличaн нaлaз je дoбиjeн и у другим истрaживaњимa. 

 § У oбa уџбeникa дoминирa рeпрeзeнтaтивнa улoгa илустрaциja, гoтoвo 
свe илустрaциje су oвoг типa (92% у ИС-5 и 95% у ИС-8). И oвaj нaлaз je у 
сaглaснoсти сa нaлaзимa других aутoрa. 

 § У oбa уџбeникa aпсoлутнo дoминирajу фoтoгрaфиje у oднoсу нa другe 
типoвe илустрaциja (90% и 82%); нeмa ниjeднe схeмe, диjaгрaмa ни 
тaбeлe; кaртe сe рeткo кoристe (oкo 5% свих илустрaциja у oбa уџбeникa) 
и тeкст их нe пoмињe; врeмeнскe лeнтe сe кoристe сaмo у ИС-5 кaдa сe учи 
o пeриoдизaциjи и мeрeњу истoриjскoг врeмeнa, a у ИС-8 сe нe кoристe 
уoпштe.

 § Tри чeтвртинe илустрaциja у ИС-5 и 86% у ИС-8 су пoтписaнe (aнoтaци-
ja), aли у пoтпису нeмa дoвoљнo инфoрмaциja o илустрaциjи. У вeћинa 
пoтписa сaмo сe имeнуje штa je нa слици, aли бeз пoтрeбних инфoрмaци-
ja, нпр., o врeмeну и мeсту пoрeклa oбjeктa, истoриjскoм пeриoду кojeм 
припaдa, мeсту гдe сe oбjeкaт нaлaзи (нa примeр, у кojeм музejу), итд.

 § Сaмo 1% свих илустрaциja у пoтпису имa пoдaтaк o кaрaктeру илустрaциje (у 
тe чeтири илустрaциje стojи нaпoмeнa дa je тo фoтoгрaфиja, рeкoнструкци-
ja, мoдeл и прикaз нa кoвaницaмa).

 § У oбa уџбeникa тeкст нe рeфeрирa нa илустрaциje, нe упућуje учeникe нa 
њих. 

 § Aнaлизa улoгa илустрaциja пoкaзуje дa у oбa уџбeникa прeвлaдaвajу 
улoгe: пoткрeпљивaњe (56% илустрaциja у ИС-5 и 64% у ИС-8) – тo jeст, 
илустрaциja пoнaвљa oнo o чeму гoвoри тeкст; и укрaшaвaњe (35 % и 
31%). Зaнeмaрљив je прoцeнaт (мaњe oд 1%) илустрaциja кoje имajу улoгу 



УЛОГА УЏБЕНИКА У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ

12

eлaбoрaциje, тo jeст дoдaвaњa нoвих инфoрмaциja у oднoсу нa тeкст и 
сумирaњa сaдржaja из тeкстa (у ИС-5 je 3% и у ИС-8 je 8%).

Глaвни зaкључци су дa нeмa рaзвojнoсти измeђу 5. и 8. рaзрeдa, иaкo су 
учeници чeтири гoдинe стaриjи, интeлeктуaлнo зрeлиjи и имajу чeтири гoдинe 
вишe искуствa сa учeњeм истoриje. Иaкo су oбa уџбeникa бoгaтo илустрoвaнa, 
пoтeнциjaл илустрација ниje у пoтпунoсти ни прeпoзнaт ни искoришћeн. 
Прoцeнaт илустрaциja кoje сaмo рeпрeзeнтуjу сaдржaj мoрao би сe врeмeнoм 
смaњивaти у кoрист илустрaциja кoje су нeрeпрeзeнтaциoнe, тo jeст oнe кoje 
eлaбoрирajу сaдржaj, сумирajу гa или су нoсиoци знaчeњa. Aнaлизирaни 
уџбeници су прoпустили прилику дa дoпринeсу учeничкoм рaзумeвaњу истoриje 
и њихoвим кoмпeтeнциjaмa у учeњу. Сви oви нaлaзи узeти зajeднo укaзуjу дa 
су aнaлизирaни уџбeници мнoгo вишe oриjeнтисaни нa сaдржaj нeгo нa учeњe 
(кaкo дa гa пoдстaкну и унaпрeђуjу). 

Кључнe рeчи: уџбеници, анализа уџбеника, функције илустрација, учење/
настава историје.  
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ШТA JE ПOТРEБНO ДA БИСМO ДOБИЛИ РOДНO 
СEНЗИТИВНE УЏБEНИКE?

Исидора Јарић*

Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Нa индивидуaлнoм плaну, улaзaк у oбрaзoвни систeм прeдстaвљa прoдужeтaк 
прoцeсa интeлeктуaлнoг, eмoциoнaлнoг и нaрoчитo сoциjaлнoг рaзвиткa кojи 
пoчињe у пoрoдици, a систeмaтски и интeнзивнo сe прoдужaвa у шкoли, aли 
у нoвим услoвимa и сa мнoгo вишим и стрoжим зaхтeвимa у oднoсу нa oнe 
кojи су вaжили у пoрoдици. Сa сoциoлoшкe тaчкe глeдиштa, друштвo упрaвo 
прeкo oбрaзoвнoг систeмa, нa зa сeбe нajjeднoстaвниjи нaчин, нaстojи дa кoд 
нoвих гeнeрaциja рaзвиje oдрeђeнe oсoбинe кoje смaтрa пoжeљним и вaжним, 
oднoснo дa спрeчи рaзвитaк oних нeпoжeљних. Шкoлe су институциje у кojимa се 
ствaрajу и oбнaвљajу oблици свeсти кojи oмoгућуjу пуну друштвeну кoнтрoлу нa 
нaчин кojи oмoгућaвa дa дoминaнтнe групe нe прибeгaвajу примeни oтвoрeних 
мeхaнизaмa дoминaциje. 

Шкoлa je, дaклe, нeкa врстa чувaрa, прoизвoђaчa и дистрибутeрa културнoг 
кaпитaлa jeднoг друштвa, oднoснo кoнтрoлoр знaчeњa путeм кojих сe клaсификуjу 
знaњa и oдрeђуjу oнa кoja ћe стeћи стaтус сoциjaлнo лeгитимних. У тoм смислу 
њeнo нaстojaњe дa утичe нa фoрмирaњe личнoсти дeтeтa je oргaнизoвaнo и 
систeмaтскo и oствaруje сe прeкo пoстaвљeних циљeвa и зaдaтaкa вaспитaњa 
и oбрaзoвaњa, oднoснo прeкo унaпрeд дeфинисaних (jaвних и скривeних) 
шкoлских курикулумa. Збoг oвe њeнe oсoбeнoсти o шкoли гoвoримo кao o 
кoнтрoлисaнoм aгeнсу сoциjaлизaциje, jeр je нa сaдржaj шкoлских курикулумa, 
нaрoчитo oних jaвних, мoгућe утицaти. У тoм смислу уџбeници кao књигe 
кoje сe кoристe кao стaндaрдни извoр инфoрмaциja o oдрeђeнoм прeдмeту, 
oднoснo књигe кoje дajу упутствa o принципимa прeдмeтa кojи сe прoучaвa 
кoje прoлaзe крoз зaкoнoм прeдвиђeнe прoцeдурe oдобрaвaњa зa кoришћeњe 
кoje кoнтрoлишe држaвa прeдстaвљajу дeo jaвних курикулумa унутaр кojих су 
циљaнe интeрвeнциje, чини сe, нajлaкшe oствaривe.

Пут кa рoднoj рaвнoпрaвнoсти je прихвaтaњe сaдржaja, пoступaкa и 
мoдeлa друштвeнe oргaнизaциje кojи вoдe кa њeнoм oствaривaњу. To знaчи дa 
мушкaрци и жeнe мoрajу имaти jeднaкe приликe дa учeствуjу и дa кoнтрoлишу 

* ijaric@f.bg.ac.rs
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дoбрa и рeсурсe зajeдницe чиjи су члaнoви/члaницe. Oвaквo рaдикaлнo 
структурнo рeкoнструисaњe друштвeних врeднoсти и из њих прoистeклих 
oчeкивaњa би oтвoрилo мoгућнoст дa сe у будућнoсти рaзрeшe мнoгoбрojни 
истoриjски нaслeђeни нeпрaвeдни вaриjeтeти oднoсa мoћи, дoминaциje, 
пoтчињeнoсти и прикривeнe и/или пoдрaзумeвajућe дискриминaциje нa 
друштвeнoм, пoлитичкoм, eкoнoмскoм, културнoм и oбрaзoвнoм плaну, кao и 
у личним живoтимa пojeдинцa/пojeдинки. Jaснo je дa je инкoрпoрирaњe oвoг 
врeднoснoг систeмa у oбрaзoвни систeм и њeгoвe jaвнe и скривeнe курикулумe 
oд фундaмeнтaлнoг знaчaja зa успeшну имплeмeнтaциjу прojeктa успoстaвљaњa 
рoднe рaвнoпрaвнoсти.

Eфeкти сoциjaлизaциje у шкoлским услoвимa зaвисe oд вишe рaзличитих 
фaктoрa кoje услoвнo мoжeмo пoдeлити нa oнe индивидуaлнoг кaрaктeрa вeзaнe 
зa учeникe и нaстaвникe, њихoвe личнe oсoбинe, мeђуoднoсe и шкoлску срeдину, 
и oнe сoциjaлнoг кaрaктeрa oдрeђeнe прe свeгa зajeдничким свeoбухвaтним 
шкoлским курикулумoм дeфинисaним oд стрaнe држaвe и њeних служби/
oргaнa. O тeми рoднe рaвнoпрaвнoсти унутaр рaзличитих aспeкaтa (jaвних, 
aли и скривeних) шкoлских курикулумa пoстojи oбимнa литeрaтурa у свeту. Нa 
примeр, спoмeнућeмo сaмo нeкe oд тeмa кoje сe крeћу у рaспoну oд oних кoje 
бaрaтajу тзв. „тврдим“ пoдaцимa и тичу сe нeких структурних пoкaзaтeљa пoпут: 
рoднoг дисбaлaнсa у структури прoфeсиoнaлнe групe нaстaвникa, прoмeнaмa 
унутaр aкaдeмскe прoфeсиje кoje je прoузрoкoвao улaзaк жeнa у унивeрзитeтскo 
oбрaзoвaњe, изглeдимa зa нaпрeдoвaњe у нaстaвничкoj прoфeсиjи кojи су 
рoднo дeтeрминисaни; дo oних кoja бaрaтajу тзв. „мeким” пoдaцимa и oслaњajу 
сe нa нajрaзличитиje врстe квaлитaтивних истрaживaчких тeхникa у прикупљaњу 
eмпириjскe грaђe уз пoмoћ кoje извoдe aнaлизe рaзличитих фeнoмeнa крoз 
кoje сe прeлaмa и oднoс прeмa питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти пoпут, нa 
примeр: aнaлизe рaзличитих нaстaвних приступa кoje прaктикуjу мушкaрци 
и жeнe кao нaстaвници, или  рaзличитих нaчинa кaкo студeнти eвaлуирajу 
нaстaвникe у oднoсу нa њихoв пoл, aнaлизoм улoгe рoдa у интeрaкциjaмa унутaр 
нaстaвнe ситуaциje и тoмe сличнo Нaжaлoст, у нaшoj срeдини oвaj прoблeм 
je крoз истрaживaчку прaксу рaсвeтљeн сaмo фрaгмeнтaрнo, с jeднe стрaнe 
нa нивoу тeмa (у смислу њихoвe диспeрзивнoсти), a сa другe стрaнe унутaр 
пojeдинaчних дисциплинa (истoриje, психoлoгиje, сoциoлoгиje итд.). Ипaк, и 
нa oснoву oвих фрaгмeнтaрних увидa мoгућe je сa сигурнoшћу рeкoнструисaти 
oснoвнe кooрдинaтe (jaвних и скривeних) курикулумa кoje сe oднoсe нa прojeкaт 
прoмoвисaњa рoднe рaвнoпрaвнoсти. Кaжeмo фрaгмeнтaрних зaтo штo никo 
дo сaдa нa прoстoру Србиje ниje урaдиo систeмaтскo истрaживaњe цeлoкупнoг 
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oснoвнoшкoлскoг, срeдњoшкoлскoг или висoкoшкoлскoг курикулумa сa 
стaнoвиштa рoдних рeпрeзeнтaциja рaзличитих рoдoвa и/или пoлoвa и 
прoмoциje идeje рoднe рaвнoпрaвнoсти, a бeз тaквoг систeмскoг приступa je 
нeмoгућe прoизвeсти кoнaчну жeљeну прoмeну.

Рeaлнoст пaтриjaрхaлнoг рoднoг рeжимa сaврeмeнoг друштвa Србиje нa 
рaзличитe нaчинe сe прeлaмa и крoз рeaлнoст oбрaзoвнoг систeмa, њeгoвих 
институциja, шкoлских курикулумa, уџбeникa, шкoлских рoдних рeжимa, кojи 
oбликуjу рaзличитe живoтнe, прoфeсиoнaлнe, aли и oбрaзoвнe ситуaциje унутaр 
кojих сe oдвиja кoмуникaциja измeђу рaзнoрoдних сoциjaлних aктeрa (учeникa, 
нaстaвникa, рoдитeљa, дирeктoрa итд.) кojи сe сусрeћу унутaр друштвeнoг 
прoстoрa шкoлских институциja. У тoм смислу интeрвeнциje у oбрaзoвнoм 
систeму би трeбaлo дa буду усмeрaвaнe с jeднe стрaнe крoз дeкoнструисaњe 
„лeгитимних” знaњa кoja учвршћуjу пoстojaћe рoднe нeрaвнoпрaвнoсти, с  другe 
стрaнe крoз систeмскo пoдстицaњe институциoнaлних и вaн институциoнaлних 
прaкси кoje прoмoвишу рoдну рaвнoпрaвнoст, a сa трeћe стрaнe крoз 
рeoбликoвaњe стихиjски културнo дeтeрминисaних oбликa пoнaшaњa и 
дискурзивних прaкси пojeдинaчних aктeрa, кojи пeрпeтуирajу пoстojeћу рoдну 
нeрaвнoпрaвнoст. Jeр, кaкo кaжe Мајкл Епл (Michael Apple) бeз ситуирaњa: 

 § шкoлa кao институциja

 § oбликa лeгитимних знaњa

 § сaмих eдукaтoрa 

унутaр ширeг кoнтeкстa вeзa и oднoсa у кojимa учeствуjу и кoje 
успoстaвљajу сa другим друштвeним aктeримa, прoцeсимa и структурaмa ни 
прojeкaт писaњa рoднo сeнзитивнoг уџбeникa и рeкoнструисaњa oбрaзoвнoг 
систeмa нa принципимa увaжaвaњa рoднe рaвнoпрaвнoсти нeћe бити мoгућ.

Кључне речи: образовање, рoд, рoднa рaвнoпрaвнoст, уџбeници.
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КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ  ПОЈМОВИ У 
УЏБЕНИЦИМА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

Јадранка Милошевић*

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд

Проблем унапређивања образовања и васпитања не треба посматрати одвојено 
од проблема учења. У последње две деценије сви субјекти васпитнообразовног 
система слажу се у томе да треба непрестано унапређивати наставни процес 
у целини. Тај захтев се односи на побољшавање квалитета наставе, стручно 
усавршавање наставника али и на израду савременијих уџбеника. 

На основу прописаног наставног плана и програма, као и на основу 
важећих стандарда квалитета уџбеника, знатан број издавачких кућа ангажује 
ауторе за израду квалитетнијих уџбеника и других наставних средстава. У пракси 
се очекује да је актуелни уџбеник модернијег квалитета у односу на уџбенике 
који су писани пре двадесет година, да поспешује креативност и стваралаштво 
код ученика, да задовољава критеријум интерактивности. Уместо тога, постојећи 
уџбеници из српског језика и књижевности за гимназије и средње стручне 
школе обилују нефункционалним садржајима, оптерећени су великим бројем 
кључних појмова.

 Имајући у виду улогу уџбеника у образовању и његову намену, значај 
уџбеника за наставни процес као основног дидактичког средства, извршено је 
истраживање везано за постојеће уџбенике и њихову рецепцију код ученика. 
Јединицу анализе чиниле су читанке за трећи разред средње школе у којима 
се наводе књижевнотеоријски појмови при чему је утврђено да је у читанци 
наведено око 100 књижевнотеоријских појмова. Циљ рада био је да се утврди 
у којој мери ученици памте кључне књижевнотеоријске појмове после годину 
дана учења. Истраживање је реализовано у шест београдских гимназија 
и тестирано је 350 ученика четвртог разреда. Примењена је дескриптивна 
статистичка метода.  

Према важећем Правилнику о наставном плану и програму за гимназије 
за трећи разред, у делу Српски језик и књижевност, предвиђено је 25 кључних 
појмова из теорије књижевности. Планирано је да се, приликом обраде 
књижевних дела, на наведеним делима понављају, проширују, усвајају и 

* jadrankalara@gmail.com
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систематизују основни књижевнотеоријски појмови. Изучавање тих појмова 
веома је значајно за разумевање књижевног дела јер се једно дело не може 
тумачити само на плану садржаја него и на плану израза. Потврде налазимо у 
теорији методичара. С тим у вези, Миливој Солар каже: „Тако се у сувременим 
анализама књижевног дјела не губи с ума чињеница да се до плана садржаја у 
књижевном дјелу не може доћи ако се не анализира план израза, а то значи ако 
се прије свега не уочи на који нам начин књижевно дјело успијева омогућити 
разумијевање некога смисленог свијета који је само у њему садржан, а ипак је 
важан за разумијевање смисла свега што постоји око нас и у нама”. Увидом у 
постојећи уџбенички материјал, констатује се да у читанкама за трећи разред 
гимназије постоји велики број таквих појмова (око 100 у просеку). Стога је у 
анкети издвојено 10 појмова за које се сматра да ученик четвртог разреда 
гимназије разуме њихово значење. Једнако су заступљени нови појмови, затим 
они који су у вези са другим наставним предметима али и они који су већ 
научени у претходним разредима. 

На питање Шта је ларпурлартизам?, тачно је одговорило 55,72% 
ученика, а нетачно 30,57% ученика. Еуфемизмима се послужило 11,14% 
њих. Поједини испитаници су знали да је реч о уметности, спајајући тако 
компаративна знања из музичке и ликовне уметности. Да је појмом означен 
развој једне уметности која проузрокује развој друге, препознао је 1% ученика; 
ларпурлартизам као „незадовољство средином” оценио је 1% ученика; да је 
поменути књижевнотеоријски појам покрет „везан за модерну”, тврди 1% 
ученика. Мали број испитаника (1,72%) тврди да је циљ уметничког дела да 
буде лепо; незнатан број анкетираних ученика (6%) спаја три врсте уметности 
тврдећи да је у питању естетска теорија. Поједини ученици поистовећују појам 
ларпурлартизам са књижевним покретом с краја XIX века (6%).

Друго питање тицало се повезивања појмова већ учених у претходним 
разредима. У ту сврху постављена су питања која се односе на парнасовце. 
Резултати су следећи: једна петина ученика (њих 18%) одговорила је тачно; 
трећина ученика (35%) не зна одговор а скоро исто толико ученика (38%) 
одговорило је половично. С обзиром да се симбол, као стилска фигура, изучава 
у претходним разредима и у основној школи, не изненађује што је већина 
испитаника (94%) тачно одговорила на питање шта је симбол. Питање За који се 
век везује импресионистичка драма? повезано је и са историјом и са теоријом 
књижевности. Тачно је одговорило мање од половине испитаника (44,86%). 
Следеће питање односило се на врсту стиха и било је повезано са обнављањем 
градива из претходних разреда. Да је катрен строфа од 4 стиха тврдила је већина 
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(91,15%) средњошколаца. Значење новог појма, који се јавља у трећем разреду 
гимназије, оксиморон, разумело је скоро две трећине испитаника (око 65,43%). 
На питање Који је правац супротан експресионизму? очекивани одговор био 
би импресионизам, на што је тачно одговорило више од две трећине (70,58%) 
ученика. Трећина испитаника мисли да је парабола везана само за поезију 
или за прозу (њих 30,57%), а две трећине параболу везује за поезију и прозу 
(65,43% испитаника). Суматраизам је појам који се проучава истовремено са 
изучавањем дела Милоша Црњанског. Овај појам је препознало приближно две 
трећине ученика (58,2%), док је четвртина ученика (24%57) нетачно извршила 
повезивање овог појма са другим писцима. Књижевни појам који се први пут 
јавља у трећем разреду средње школе односи се на значење речи солилоквиј. 
Две трећине њих (68,72%) не зна шта означава дати појам. 

Резултати анкете указују да уџбеници који садрже преопширне садржаје 
не доприносе унапређивању знања нити побољшању ученичких постигнућа. 
Због великог броја књижевнотеоријских појмова које треба да научи, ученик 
није у стању да савлада постојећи програм. У самом процесу усвајања нових 
појмова лакше се усвајају они појмови који се понављају, разрађују, везују за 
контекст и повезују са другим наставним предметима или областима. Имајући 
у виду изложене резултате, стиче се утисак да знање ученика није трајно нити 
функционално. Увидом у уџбенички материјал може се констатовати да је 
уџбеник из српског језика за средњу школу (читанка) оптерећен и непотребним 
подацима, непознатим речима, текстовима из критика, објашњењима из 
енциклопедија, авангардним текстовима и да није у довољној мери подстицајан 
за учење. Показало се да су уџбеници још увек на нивоу традиционалних 
зборника критичких текстова или мини-енциклопедија и да не служе сврси на 
одговарајући начин. Како ће се функционално унапредити знање ученика ако су 
тематске целине у уџбеницима оптерећене великим бројем нефункционалних 
појмова? Краткорочна проста репродукција знања свакако неће допринети 
оспособљавању за интерпретацију уметничких текстова а још мање развијању 
љубави према књизи и читању. Уџбеник треба да делује подстицајно на ученика 
и да отвара могућности за истраживачки рад. Како су постојећи уџбеници 
(читанке) израђени у складу са актуелним наставним програмима, у пракси 
треба поступити према императиву времена, односно приступити радикалној 
измени постојећих наставних програма.

Кључне речи: књижевнотеоријски појмови, српски језик и књижевност, 
уџбеник, средња школа, ученици.
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА У УЏБЕНИЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ 
ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

Јелена Стевановић*

Институт за педагошка истраживања, Београд

Језичка култура се као посебна дисциплина бави питањима ефикасности 
и квалитета комуникације и представља базу језичке политике и језичког 
васпитања. Може се рећи да је језичка култура исто што и писменост у најширем 
смислу те речи, односно то је способност читања и писања, познавање 
стандарднојезиче норме и владање у говору стилским регистром стандардног 
језика. Док усваја правила језичке културе, појединац би требало да буде 
оријентисан на целокупну норму стандардног језика, на етичка одређења свога 
народа и на циљеве и околности комуникације. Дакле, језичка култура појединца 
упућује на степен његовог познавања језика и на способност да та знања 
примени у остваривању културних потреба. Изузетно значајна особина језичке 
културе и показатељ њене неодвојивости од опште културе јесте способност 
усклађивања према околностима, што се односи и на садржај информације и 
на сврху информисања. 

Посматрано са аспекта методике наставе српског језика, термин језичка 
култура поистовећује се са термином култура изражавања којим се именује 
једна од трију области на којима почива настава српског језика у основним и 
средњим школама. Наиме, настава српског језика у основној и средњој школи 
одвија се на три различита али комплементарна подручја: настава језика 
(граматика и правопис); настава књижевности и настава културе изражавања 
(усмено и писано изражавање). Синтагму култура изражавања у овом раду 
употребљаваћемо упоредо са синтагмом језичка култура (поменути термини 
представљају котекстуалне синониме). 

Један од најважнијих задатака целокупне наставе српског језика и 
књижевности јесте усвајање, неговање и развијање језичке културе ученика. 
Штавише, посредно се помоћу културе изражавања изводи настава готово свих 
предмета, па је њен значај за целокупно образовање утолико већи. Међутим, 
истраживања показују да већ неколико деценија ниво развијености језичке 
културе ученика није на задовољавајућем нивоу. 

* jstevanovic@ipi.ac.rs
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Имајући у виду дате констатације, циљ рада био је да сагледамо у којој 
мери су садржаји који се односе на језичку културу – једну од трију области 
наставе српског језика – заступљени у средњошколским уџбеницима. Предмет 
истраживања јесу средњошколски уџбеници, тј. граматике српског језика. 
Коришћена је метода анализе садржаја, а јединицу анализе представљали су 
наставни садржаји који су намењени унапређивању језичке културе ученика 
који похађају гимназије и средње стручне школе. Корпус чине уџбеници које је 
одобрио за употребу надлежни просветни орган (школска 2016/2017. година) и 
то граматике следећих издавача: Завод за уџбенике, Клет (Кlett) и Нови Логос.

Анализирајући, за ову прилику, уџбенике који се употребљавају у 
средњошколској настави српског језика, запазили смо да између гимназија и 
средњих стручних школа нема разлике, будући да су свим средњошколцима 
намењени исти уџбеници. Притом, Завод за уџбенике и Клет су објавили 
граматике за сва четири разреда средњих школа, док су у издању Новог Логоса 
приређене граматике само за почетне разреде гимназије и средњих стручних 
школа.

Граматика чији је издавач Завод за уџбенике представља званични 
уџбеник за средње школе од 1989. године и до средине претходне деценије, 
када је либерализовано тржиште уџбеника – био је једина граматика која је 
коришћена у средњошколској настави српског језика. Унутар овог уџбеника 
нема ниједног поднаслова који би обједињавао теме из језичке културе, али се 
пажња посвећује стилистици функционалних стилова (део о раслојавању језика, 
у оквиру кога је дат кратак преглед функционалних стилова у којима се српски 
књижевни језик остварује) и лексикологији (полисемија, фразеологија), будући 
да језичка култура подразумева и правила избора адекватних речи у зависности 
од њене употребе у одређеном функционалном стилу. Ипак, вежбања која се 
тичу ових наставних садржаја нису предвиђена. Интересантно је да је назив првог 
издања ове граматике (1989. године) био Савремени српскохрватски језик и 
култура изражавања. Као што из наслова можемо видети, осим граматичких 
система књижевног језика, тадашњи уџбеник за средњошколце садржао је и 
део који се тицао културе изражавања. Ученицима су биле понуђене лекције 
у којима је са теоријског и практичног аспекта размотрена проблематика у 
вези са типовима текстова, реториком и функционалном стилистиком. Одељак 
који се односио на културу изражавања био је значајно мањег обима него део 
уџбеника у коме су разматрана питања из језика. Без обзира на то, могао је 
подстицајно деловати на интересовање ученика за питања језичке културе, као 
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и на мотивацију професора српског језика и књижевности да у средњошколској 
настави више пажње посвете теоријским и практичним садржајима из ове 
области наставе српског језика. Можда се један од чинилаца, због којих култура 
изражавања средњошколаца није на задовољавајућем нивоу, може потражити 
у чињеници да сем у првом издању овог уџбеника – који је дуго у употреби и 
из кога су српски језик училе многе генерације – ни у једном другом издању до 
данас није било одељка/одељака који су посвећени култури изражавања.   

Резултати анализе граматика које потписује издавачка кућа Клет указују 
на то да ни у једном уџбенику од 1. до 4. разреда нема наслова култура 
изражавања. Међутим, ученици се на језичку културу посредно упућују кроз 
питања која се односе на лексикологију (значењски односи међу лексемама; 
порекло и сфера употребе речи; фразеологизми и фразеологија, стилска вредност 
лексема) и стилистику функционалних стилова у оквиру које се разматрају одлике 
само једног функционалног стила српског језика (административно-пословног 
стила). Дате наставне садржаје изучавају ученици трећег и четвртог разреда 
средњих школа, док у граматикама намењеним млађим средњошколцима није 
разматрана проблематика која се ни индиректно не може повезати са наставном 
облашћу култура изражавања. Дакле, садржаји су и у овим граматикама у 
сагласности са наставним програмом за предмет Српски језик и књижевност за 
поменути узраст ученика и у највећој мери су посвећени темама из граматике 
српског језика, што ипак не подразумева њихову потпуну ефикасност, посебно 
ако разматрамо обухватност и адекватност датог наставног програма који за 
овај предмет није измењен од 1991. године. 

Нешто више тематских целина посвећених језичкој култури заступљено 
је у граматикама за први и други разред средњих школа чији је издавач Нови 
Логос. Знање које би средњошколци нижих разреда требало да усвоје у 
домену културе изражавања тиче се: а) у првом разреду усменог изражавања 
(реченична мелодија, изражајно читање и казивање); б) у другом разреду 
усменог изражавања (причање догађаја и доживљаја, описивање бића, 
предмета, радњи, појава; усвајање ортоепске норме и вештине говорења; 
изражајно казивање напамет научених песама; изражајно казивање напамет 
научених краћих монолошких текстова) и писаног изражавања (израда плана 
писменог састава, усавршавање текста; писање побољшане верзије писменог 
састава). Иако и ови садржаји у датим граматикама углавном одражавају 
актуелни наставни програм, односно усклађени су са њим, потребно је истаћи 
да се једино у овој уџбеничкој литератури средњошколци директно упућују на 
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језичку културу и на њене поједине области, као и на функционални приступ 
овом подручју наставе српског језика кроз вежбања и одређене дидактичке 
целине. 

На основу текстуалне грађе анализираних уџбеника опажамо да култури 
изражавања није посвећено много пажње, односно да у појединим уџбеницима 
нису заступљени садржаји који се непосредно тичу поменуте наставне области 
српског језика. Прегледана уџбеничка литература наклоњена је превасходно 
темама из граматике српског језика, док је проблематика у вези са језичком 
културом маргинализована и запостављена. Уколико имамо у виду да уџбеник 
треба да подржи формално школско учење које је специфично по томе што 
систематски, посредством добро осмишљених и сегментираних садржаја 
уводи ученика у једну научну дисциплину, да његова жанровска особеност 
јесте управо његова „моћ” да подржи усвајање целовитог знања о одређеној 
научној области, као и да резултати анализе уџбеника (граматика) показују да 
су теме које се односе на језичку културу оскудне а неретко и изостављене, 
можемо констатовати да се настава и избор садржаја културе изражавања у 
средњим школама не реализују према прецизној и јасној регулативи датој у 
програму и у уџбеницима, већ овај веома битан аспект наставе српског језика 
средњошколски професори реализују према сопственој савести и нахођењу.

Кључне речи: језичка култура, анализа уџбеника, граматика, настава српског 
језика, средња школа.
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОЈМОВА О ПОРЕКЛУ 
МАТЕРИЈАЛА У УЏБЕНИЦИМА НАСТАВЕ 

ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Зорица Веиновић*

Учитељски факултет, Универзитета у Београду

Уџбеник је књига која посредује између одређене области људског знања и 
ученика одређеног узраста. Неки од кључних предуслова ове основне улоге 
уџбеника јесу: усклађеност са наставним планом и програмом школског 
предмета, док би програмом непредвиђени садржаји у уџбенику требало да 
доприносе остваривању циљева и задатака предмета; репрезентативност, 
релевантност и актуелност садржаја, те њихова усмереност на развој 
компетенција, које осим знања, укључују и одговарајуће (мета)способности, 
вештине и систем вредности; садржинска структура која, између осталог, 
подразумева успостављање и развијање везе међу појмовима, односно 
формирање система појмова. У уџбеницима предмета Свет око нас и Природа 
и друштво уочили смо категорисање материјала на природне и вештачке, 
иако ова подела није предвиђена програмима наставе природе и друштва. Циљ 
нам је био да утврдимо функционалност ових појмова о пореклу материјала у 
уџбеницима наставе и друштва и то: у односу на остале појмове на нивоу тематске 
целине о материјалима; са становишта развоја одређених компетенција и 
посебно примењивости у свакодневном животу; у контексту актуелних и веома 
значајних концепата образовања за животну средину и образовања за одрживи 
развој. У истраживању смо применили методу теоријске анализе, а подаци су 
прикупљени техником анализе садржаја. Узорак су чинили уџбеници предмета 
Свет око нас и Природа и друштво пет најтиражнијих издавача за сва четири 
разреда. Јединица анализе била је свака реченица (или њен део) у оквиру 
тематских целина о материјалима, у којој се експлицитно помиње или која се 
индиректно односи на поделу материјала на природне и вештачке. Добијени 
подаци квалитативно су анализирани. Резултати анализе указали су на: слабу 
или непостојећу умреженост програмом предвиђених појмова о материјалима 
(својства материјала, повратне и неповратне промене, рециклажа) са појмовима 
о њиховом пореклу; готово искључиво информативну природу уведених 

* zorica.veinovic@uf.bg.ac.rs
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појмова о пореклу материјала; спорадично наглашену функционалност поделе 
материјала на природне и вештачке, а често и спорну у раду са децом млађег 
школског узраста, у контексту образовања за животну средину, односно одрживи 
развој. Уз критички осврт на спорну поделу материјала, дајемо предлог њихове 
алтернативне категоризације која би била прецизнија и смисленија, односно 
функционалнија у погледу сваког од у раду анализираних критеријума.

Кључне речи: уџбеник, настава природе и друштва, материјали, образовање за 
животну средину, образовање за одрживи развој.
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ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА КРЕИРАЊЕ УЏБЕНИКА ЗА 
ГРУПНУ НАСТАВУ КЛАВИРА 

Милена Миловановић*

Академија уметности, Универзитет у Новом Саду

Групна настава клавира постоји од XIX века и пружа могућност ученицима да 
у интерактивном окружењу стекну вештину свирања клавира, развијају опште 
музичке способности, критичко и креативно мишљење, способност заједничког 
свирања. Осим музичких компетенција ученици стичу и социјалне компетенције 
као што су способност решавања проблема, тимски рад, комуникација. Групна 
настава клавира се појавила последњих година у Србији у раду са ученицима 
школског узраста у приватним музичким школама. С обзиром да је уџбеник 
ефикасно средство за унапређење наставе у целини, управо би креирање 
квалитетних уџбеника значајно допринело развоју групне наставе клавира 
у Србији. У настави клавира уџбеник је најважнији у раду са почетницима 
млађег школског узраста услед чега је циљ овог рада испитивање квалитета 
иностраних уџбеника за групну наставу клавира за наведени узраст ученика 
и ниво свирања. У овом раду ће бити спроведена компаративна анализа 
иностраних уџбеника за групну наставу клавира за почетнике млађег школског 
узраста према стандардима и индикаторима квалитета у категорији наставних 
садржаја, затим дидактичког обликовања наставних садржаја и у категорији 
језика и других ликовно-графичких медија уџбеника. Уџбеници који ће бити 
анализирани су Group Piano Course 1, 2, 3 & 4 (Palmer, W.A., Manus, M., Vick 
Letcho, A., Kowalchyk, G. & Lancaster, E.L., 1997) и Keyboard aktiv 1&2 (Benthien, 
A., 1997). На основу резултата компаративне анализе закључак је да су оба 
уџбеника доброг квалитета у све три анализиране категорије, а разлике постоје 
у погледу дидактичког обликовања наставних садржаја. Предност уџбеника 
Кеyboard aktiv се огледа у обликовању наставних садржаја по јасно и доследно 
конципираним наставним јединицама, а тако конципиран уџбеник подсећа 
на уџбеникe који се користе за друге предмете. Атрактивна обликованост 
активности за ученике у уџбенику Group Piano Course је значајна карактеристика 
овог уџбеника и доприноси подстицању заинтересованости ученика за учење. 
Заједничке добре карактеристике оба анализирана уџбеника су разноврсност 

* milenamilovanovic84@gmail.com
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презентовања наставних садржаја, подстицање различитих техника учења 
и довољно простора за рад ученика, док  недостају елементи за развој 
критичког мишљења, изражавања сопственог мишљења и занимљиве приче. 
У раду су формиране импликације за креирање новог уџбеника које обухватају 
комбинацију добрих карактеристика анализираних уџбеника и предлоге за 
превазилажење њихових недостатака.

Кључне речи: уџбеник, групна настава клавира, компаративна анализа, 
стандарди квалитета.
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ОДНОС ИЛУСТРАЦИЈЕ И ТЕКСТА  
У САВРЕМЕНОМ БУКВАРУ

Наташа Лалић-Вучетић* и Нада Шева
Институт за педагошка истраживања, Београд

Буквар представља први уџбеник са којим се дете сусреће у школи након 
искуства са сликовницама и другим илустрованим књигама из предшколског 
периода. У том контексту однос текста и илустрације представља незаменљив 
део процеса учења како би подстакли не само радозналост и мотивацију 
ученика на том узрасту, већ и схватање значења текста и успешно учење 
почетног читања. Досадашња истраживања указују на релативно мали број 
спорадичних података који приказују значењски однос текста и илустрације. 
Претходне анализе буквара указале су да постоје различити квантитативни и 
квалитативни критеријуми, односно одговарајућа решења у погледу садржаја, 
обима и начина представљања текста преко илустрација. То нас је определило 
да се у овом истраживању обухватније бавимо анализом односа текста и 
илустрације у буквару. Покушали смо да одговоримо на следећа питања. 
1. На који начин је илустрација у интеракцији са читаоцем? 2. У којој мери 
илустрација преноси информацију из текста, односно какав је међусобни однос 
слике и текста и њихових делова? 3. На који начин илустрација доприноси 
разумевању текста и стварању нових значења? Узорак чине 73 пара текстова 
и илустрација који су се појавили у пет буквара издавача чија је употреба у 
настави одобрена у Каталогу уџбеника. Као критеријум избора текстова за 
анализу послужила нам је информација о ауторству текста. У истраживању смо 
применили таксономију 46 типова односа између слике и текста преузетих из 
ранијих истраживања. Кодови су груписани у три веће целине: група А, која 
обухвата кодове о декоративној функцији илустрација, о подстицању емотивног 
доживљаја читаоца, као и кодове о мотивационом аспекту илустрације; група 
Б укључују кодове који означавају блиску повезаност илустрације и текста 
кроз конкретизовање текста илустрацијом, хуманизацију ликова, дефинисање 
локације, описивање особина и значења, увођење перспективе; и група Ц  која 
укључује различите нивое интерпретације текста, грађење и наглашавање 
значења, визуелно представљање апстрактних, али и конкретних физичких 

* nlalic@ipi.ac.rs
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процеса. Узорак парова текстова и илустрација подељен је хијерархијском 
кластер анализом (Ward metod) на 4 групе.  С једне стране, највећи број 
илустрација има само декоративну функцију у односу на текст. С друге стране, 
издвојен је скуп илустрација са високим скором у оквиру кодова који описују не 
само остваривање блиске садржинске повезаности илустрације и текста, већ и 
представљање апстрактних и конкретних процеса описаних у тексту. Наведени 
резултати упућују на потребу за селективнијим приступом у избору илустрација 
које ће имати и мотивишићу димензију како би ученик развијао и градио нова 
значења и могао да вреднује примереност илустрација које прате текст.

Кључне речи: буквар, текст и илустрација, таксономија.
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УЛОГА БУКВАРА У РАЗВОЈУ ЧИТАЛАЧКИХ 
СПОСОБНОСТИ:  АСПЕКТ РАЗУМЕВАЊА 

ПРОЧИТАНОГ

Нада Шева* и Емилија Лазаревић
Институт за педагошка истраживања, Београд

Савремени концепт развоја писмености подразумева усвајање друштвено 
и контекстуално утемељених знања, вештина и способности неопходних за 
успешно кодирање и декодирање значења и преношење порука, али и успешну 
комуникацију у условима културног контекста. Досадашња истраживања 
указала су да су почетни лексичко-семантички развој, као и развој наратива 
значајно повезани са нивоом разумевања прочитаног, што посебно долази 
до изражаја на старијим школским узрастима. Налази међународних и 
националних тестирања за ученике у Србији показују да је њихово најлошије 
постигнуће управо у домену разумевања прочитаног. Зато садржаји буквара и 
првих читанки треба да омогуће подршку и помоћ ученицима не само у домену 
усвајања  технике читања и писања, већ и да ученици од самог почетка њиховог 
искуства са текстовима буду правилно вођени како да разумеју прочитани текст, 
издвајају релевантне информације, изводе закључке, формулишу и искажу 
свој став. Питање о томе како аутори уџбеника разумеју процес разумевања 
прочитаног у досадашњим истраживањима обрађено је на нивоу читанки за 
млађе школске узрасте. Циљ нашег истраживања био је да утврдимо у којој је 
мери и на који начин је подржан развој разумевања прочитаног у савременим 
букварима. У иницијалну анализу увршћено је 238 ауторских текстова, који се 
налазе у букварима седам националних издавача. За сваки текст одређено је 
да ли су уз њега представљени: питања о тексту, речник, лексичко-семантички 
задаци који обрађују појмове из текста, као и додатни задаци или коментари. 
За други ниво анализе издвојена су једина три текста који су се појавили у 
свих седам буквара. Квалитативном и квантитативном методологијом описане 
су следеће ставке које су се јавиле уз одабране текстове: питања и задаци, 
речник, лексичко-семантичке вежбе и додатни задаци. Систем кодова развијен 
је на основу различитих нивоа знања и умећа, дефинисаних у оквиру пројекта 
Националног тестирања образовних постигнућа ученика трећег разреда 

* nadaseva@gmail.com
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основне школе. Резултати првог нивоа анализе показују да преко 30% текстова 
нема ниједну од форми подршке развоја читалачких компетенција. Издавачи се 
најчешће одлучују да уз текст придруже питања која су у вези са текстом (48%), 
док су речник, лексичко-семантички задаци и додатни задаци присутни ређе 
(18–19,7%). Што се тиче анализе текстова који су се појавили у свим букварима, 
уочена је разлика у степену тежине постављених питања и њихова неуједначена 
дистрибуција. Речник и лексичко-семантичке вежбе су коришћени спорадично. 
Анализом је установљено постојање недоследног и несистематичног 
коришћења форми које поспешују развој разумевања прочитаних текстова у 
букварима, што отвара простор за будућа разматрања о њиховом садржају и 
употреби.

Кључне речи: буквар, разумевање прочитаног, лексичко-семантички развој.
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МАПЕ ПОЈМОВА  
У УЏБЕНИЦИМА БИОЛОГИЈЕ

Јелена Станисављевић*

Биолошки факултет, Универзитет у Београду 

Мапе појмова су визуелна наставна технологија која се широко може 
применити у свим фазама наставног процеса. Састоје се од уоквирених појмова 
који су међусобно повезани стрелицама на којима се налазе речи којима се 
описују релације међу тим појмовима. Могу се применити у стицању знања, 
систематизацији и провери стечених знања, али и као подршка у дефинисању 
и редефинисању наставног плана и програма. За разлику од сличних визуелних 
технологија попут мапа ума, концептуалних дијаграма и визуелних метафора, 
карактерише их већа концизност и детерминисаност. Имајући у виду да се уз 
помоћ њих може извршити концизна селекција важних појмова и њихових 
релација, посебно су ефикасне у реализацији биолошких програмских садржаја, 
јер они обилују великом количином појмова и чињеница. Као дидактичка 
апаратура за реализацију биолошких програмских садржаја, мапе појмова у 
нашој земљи тренутно постоје у одобреном уџбенику биологије за шести разред и 
у универзитетским наставним материјалима за реализацију наставног предмета 
Анатомија и морфологија бескичмењака на Биолошком факултету Универзитета 
у Београду. Циљ овог рада био је да се на концизан и јасан начин анализирају 
и упореде мапе појмова које су примењене у напред наведеним наставним 
материјалима. Посебно су компаративно размотрене оне мапе које имају улогу 
у систематизацији и евалуацији стечених знања и дате су препоруке за њиховo 
вредновање и примену. Представљени су резултати и закључци домаћих и 
иностраних студија о ефикасности мапа појмова у наставном процесу биологије 
који доказују да су оне допринеле већем опсегу и квалитету стечених знања из 
области ботанике, зоологије и еволуције. На основу истраживања аутора овог  
чланка о ефикасности њихове примене у презентацији/реализацији посебно 
зоолошких програмских садржаја у основној школи и на факултету, планира се 
њихова даља имплементација у новим основношколским уџбеницима биологије 
и универзитетским наставним материјалима за наставне предмете Анатомија и 
морфологија бескичмењака и Биологија пчела са пчеларством. Имајући у виду 

* jelena.stanisavljevic@bio.bg.ac.rs
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комплексност овог процеса, више наставника и сарадника биће континуирано 
обучавано за конструкцију мапа појмова путем нових софтверских пакета.

Кључне речи:  мапе појмова, уџбеници, биолошки програмски садржаји.
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УЏБЕНИК ИЗ УГЛА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Николета Гутвајн*

Институт за педагошка истраживања, Београд

На основу прегледа истраживања о уџбеницима можемо закључити да је 
значајан број истраживања посвећен анализи садржаја уџбеника, као и да је 
мањи број истраживања усмерен на проучавање начина на које наставници и 
ученици користе уџбеник у свакодневној васпитнообразовној пракси. Полазећи 
од социоконструктивистичког поимања уџбеника као својеврсног културног 
продукта који има формативну улогу у развоју јединке, изненађујуће је да 
су у нашој средини малобројна истраживања у чијем су фокусу значења која 
ученици приписују уџбеницима. Циљ нашег истраживања био је да утврдимо 
на које начине ученици опажају улогу и значај уџбеника у образовању. Узорак 
истраживања је пригодан и чине га 42 ученика осмог разреда београдских 
основних школа. За потребе истраживања конструисан је упитник који је 
садржао питања отвореног типа. Конкретније, од ученика је тражено да замисле 
школу без уџбеника и да из те перспективе одговоре на следећа питања: (а) 
Одакле би учио/ла? Да ли би ти било тешко? (б) Какви су твоји уџбеници? Шта 
мислиш о њима? (в) Kако по твом мишљењу уџбеник нипошто не би требало 
да изгледа? (г) Како би изгледао идеалан уџбеник? С обзиром на то да је 
наша студија експлоративног карактера, определили смо се за квалитативну 
тематску анализу прикупљеног материјала која омогућава дубљи увид у лична 
значења која ученици приписују улози уџбеника у образовању. Истраживање је 
спроведено 2017. године. У овом раду приказаћемо део налаза који се односи 
на начине на које ученици описују школу без уџбеника и изглед идеалног 
уџбеника. Квалитативна анализа ученичких исказа којима су описивали 
школу без уџбеника показује да код већине ученика преовладава уверење 
да су уџбеници важан део процеса учења и наставе, као и  да уџбеници имају 
алтернативу наводећи информационо-комуникационе технологије као значајан 
образовни ресурс: „(...) ученици би имали своје таблете на којима би се налазио 
сав потребан материјал за рад на часу и за учење код куће. Тада нам не би 
требале ни свеске за писање. Ученици би све бележили у своје таблете и на 
тај начин би имали све белешке из свих предмета на једном месту. У школу 
не бисмо уопште носили торбе и ранчеве. Довољан би био један таблет (...)“ 
* gutvajnnikoleta@gmail.com
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Заједничко у исказима већине ученика је да би идеалан уџбеник требало да 
садржи пуно примера и занимљивих илустрација. Учесници истраживања 
наводе да је важна карактеристика идеалног уџбеника да буде написан јасним 
и разумљивим језиком у складу са узрастом и развојним могућностима деце. 
Ученици предлажу да у уџбенику на крају сваке лекције постоји резиме са 
кључним појмовима, питањима за проверу знања и додатним информацијама, 
односно занимљивостима за ученике који су радознали и желе да истражују. 
Већина ученика сматра да би било корисно да уз уџбеник постоји и CD на ком 
би могле да буду интерактивне лекције, задаци и квизови, као и да би на крају 
сваког уџбеника требало да постоји речник са непознатим речима и стручним 
терминима. Мањи број ученика наводи да би идеалан уџбеник био у облику 
таблета на ком би се налазили електронски уџбеници и папири са белешкама 
ученика. Квалитетни уџбеници су један од кључних фактора унапређивања 
укупног квалитета образовања, а глас ученика, као компетентних експерата 
сопственог искуства, мора се чути приликом креирања и издавања уџбеника у 
нашој земљи.

Кључне речи: социоконструктивистички приступ, уџбеник, лична значења 
ученика, основна школа.



ЗБОРНИК РЕЗИМЕА

39

МИШЉЕЊА УЧЕНИКА О УЏБЕНИКУ ПРИРОДЕ И 
ДРУШТВА – АСПЕКТ ДРУШТВЕНИ САДРЖАЈИ

Александра Р. Трбојевић*

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду

Рад фокусира питање презентације друштвених садржаја у школском уџбенику. 
Ради се о садржајима којима ученици треба да откривају сложене друштвене 
феномене, специфичне како због природе самих друштвених појмова, тако и због 
когнитивних способности ученика, у овом развојном добу већином ослоњене 
на емпирију. Рад је утемељен на новим теоријским концептима уџбеничке 
структуре, заснованим на епистемиологији когнитивизма, конструктивизма и 
социокултурног развоја. Следе се ауторски ставови о уџбенику који афирмише 
подршку учењу кроз развој система применљивог знања и понашања. Циљ 
истраживања је сагледавање ученичке перцепције о улози уџбеника Природе 
и друштва у усвајању друштвених садржаја, при чему су фокусиране лекције 
из програмских целина које се односе на следеће садржаје: држава и њена 
организација; становништво, права и одговорности; демократска начела; групе 
људи, њихово удруживање, договарање и прихватљиви облици комуникације; 
као и садржаји о далекој прошлости и развоју Србије. Техником фокус групе 
испитана су мишљења ученика о томе колико им је уџбеник помогао у 
процесу усвајања друштвених садржаја, како су они презентовани у уџбенику 
и колико су им били применљиви у свакодневним животним ситуацијама. 
Реализовано је 5 фокус група ученика IV разреда сомборских основних школа 
(N=60). Анализирани подаци су сврстани у следеће категорије: Позитиван 
први утисак о уџбенику, Несигурност и несамосталност у учењу лекција са 
друштвеним садржајима, Утисак досаде, „Папирно знање“ и „Острва са благом“ 
– занимљивије, занимљивије. Ученици су посебно издвојили да је током учења 
друштвених садржаја било мало примера из свакодневног живота, а чак и они 
су били ван њиховог искуства (пример лекција о становништву, грађанским и 
демократским правима, делатностима људи, односима између потрошње и 
одрживог развоја). Иако су заинтересовани да уче о друштвеним темама (на 
пример: шта су тачно Уједињене нације, шта је то трговина људима, шта радиш 
када се: изгубиш, нађеш на граници, на шалтеру поште, банкомату и сл.), а 

* portrbojevic@gmail.com
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посебно о прошлости – процењују да уџбеник не задовољава њихову знатижељу 
и не делује мотивационо. Закључује се да по мишљењу ученика, учење из 
уџбеника не доприноси суштинском разумевању друштвених феномена, као 
ни применљивости друштвених сазнања у животним ситуацијама. Бољим 
би сматрали онај уџбеник који би друштвене садржаје представљао на 
занимљивије начине, уз практичне примере, елементе игре и истраживачких 
активности, са интересантнијим питањима и много изазовнијим задацима. 

Кључне речи: друштвени феномени, ученик, уџбеник, презентација друштвених 
садржаја.
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УЛОГА УЏБЕНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА ПРВИ 
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У МОТИВАЦИЈИ 

УЧЕНИКА ЗА КРЕАТИВАН РАД И РАЗВОЈ 
КРЕАТИВНОСТИ

Јована Ђорђевић*

Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу

Мотивисати ученика за активно учешће у настави и за вољно усвајање нових 
знања и вештина важан је задатак предавача. Знајући да се деца предшколског 
и узраста нижих разреда основне школе у рад упуштају углавном мотивисана 
интринзички (за њих резултат рада није од великог значаја док им ликовна 
активност може бити врло интересантна), учитељи се служе комбиновањем 
наставних метода, као и подстицајним и интерактивним ликовним задацима 
како би се побринули да у тој активности подстакну и развијање креативности 
(проналажење нових и јединствених решења за дати проблем) и усвајање и 
примену нових знања. Истраживање започиње претпоставком да би уџбеници 
ликовне културе за основну школу (фокус је на првом разреду првог циклуса) 
требало да буду конципирани и припремљени тако да максимално подстичу 
децу на слободно изражавање личног и јединственог стваралачког језика, без 
навођења ученика на шаблонски рад. Циљ овог рада био је да се утврди да ли 
су ликовни задаци, као део сваке тематске јединице унутар уџбеника, усмерени 
ка подстицању мотивације за рад и развијање креативности код деце или су 
превасходно конципирани као начин усвајања нових знања. У истраживању је 
примењена дескриптивна метода која у овом конкретном случају подразумева 
преглед и опис садржаја (текстуалног и визуелног) уџбеника ликовне културе 
за први разред основне школе, са посебним акцентом на анализи ликовних 
задатака постављених у оквиру тематских јединица. Анализирани су уџбеници 
ликовне културе за први разред основне школе у издањима следећих издавача: 
Завод за уџбенике и наставна средства, Клет, Едука, Логос и Креативни центар. 
Резултати истраживања указују да уџбеници ликовне културе превасходно 
могу служити као извор информација одговарајућих наставним јединицама 
одређених наставним планом и програмом и чине врло корисно средство 
(приручник) учитељима у припреми часова ликовне културе. Такође је 
* avramjov@yahoo.com
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евидентно да нуде веома прецизно дефинисане ликовне задатке за усвајање 
новоуведених ликовних појмова, док су поједини задаци и превише ригидно 
постављени ограничавајући индивидуалан приступ ученика самом процесу 
активности. Закључци упућују на то да уџбеници ликовне културе својим 
садржајем чине компатибилно наставно средство са илустративном наставном 
методом, али пошто пракса показује да деца тог узраста најбоље реагују на 
методе са карактеристикама игре (драмски метод, метод ликовног сценарија, 
методе експеримента и игре), чиме бивају подстакнута на активно учествовање 
у настави, у ову сврху је, поред коришћења уџбеника, неопходно користити и 
друга наставна средства.

Кључне речи: ликовна култура, анализа уџбеника, мотивација, дидактичка 
средства, креативност.
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СУСРЕТ СА ДРУГОМ КУЛТУРОМ У УЏБЕНИКУ: 
АНАЛИЗА САДРЖАЈА ОСНОВНОШКОЛСКИХ 

УЏБЕНИКА

Мила Бељански и Руженка Шимоњи Чернак*

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду 

За развијање интеркултуралности је неопходно добро познавање других 
култура а једно од најважнијих средстава за стицање знања о другим културама 
је образовање. Деца која припадају већинској култури треба да имају знања 
о мањинским културама, а са друге стране деца припадници мањинских 
култура треба да стекну свест о ширем културном контексту у ком живе. 
Предмет истраживања је анализа уџбеника у основним школама са српским и 
словачким наставним језиком са аспекта могућности сусрета са већинском и 
мањинском културом. Циљ истраживања представља сагледавање проблема 
интеркултуралности у уџбеницима, а задатак је утврдити у којој мери су у 
уџбеницима присутни елементи друге културе: свакодневна и креативна. 
Коришћена је метода анализе садржаја. Анализирани су уџбеници за основну 
школу из следећих предмета: матерњи језик, Српски језик као нематерњи 
језик, Свет око нас, Природа и друштво, Историја, Географија, Ликовна култура, 
Музичка култура, Грађанско васпитање. Критеријум за избор предмета била је 
претпоставка да се кроз њихове садржаје може упознати друга култура. Узорак 
анализе чини 40 уџбеника на српском језику и 48 уџбеника на словачком 
језику.  Јединице анализе садржаја су: наставне јединице које омогућавају 
сусрет са другом културом, садржаји наставних јединица кроз које ученици 
упознају другу културу (свакодневну и креативну). Под термином „друга“ 
култура подразумевамо културе које живе на територији Србије, нарочито 
Војводине. Добијени резултати показују да су уџбеници на словачком језику 
богатији садржајима о већинској култури, у свим анализираним предметима. 
Као посебна вредност са аспекта интеркултуралности се истиче предмет Српски 
језик као нематерњи који је присутан током целе основне школе и посвећен је 
искључиво учешћу српског језика и упознавању српске културе. Уџбеници на 
српском језику имају јако мало садржаја посвећених мањинским културама које 
живе у Србији, иако је један од циљева образовања у основној школи развој 

* ruzenka.cernak@gmail.com
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мултикултурализма. Учитељ који је посебно сензибилисан за културалне разлике 
може и из мало информација да извуче максимум у реализацији часа, али то не 
видимо као трајно решење. Резултати такође показују да и у уџбеницима на 
словачком језику скоро да нема наставних садржаја који се односе на друге 
мањине. За развијање интеркултуралности (или барем мултикултуралности)  
је неопходно уврстити више наставних јединица које ученицима омогућавају 
стицање информација и усвајање позитивних ставова према различитим 
културама у њиховој држави.

Кључне речи:  интрекултуралност, основна школа, уџбеник, култура.
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ НАУЧНОГ 
САДРЖАЈА У УЏБЕНИКУ

Сања Ђуровић*

Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Предмет рада јесу неки проблеми који се тичу лошег преноса научних сазнања у 
уџбеник најчешће услед упрошћавања дефиниција и прилагођавања ученичком 
узрасту, лоше одабрани примери, питања и задаци,  као и неадекватни 
методолошки приступ у обради појединих тема. Наставни програми дају уску 
тему док се у уџбенику та тема шире обрађује, што је и очекивано, али се и 
сам обим мора прилагодити.  Често се уводе и нови појмови и термини без 
објашњења или се пак превише детаљно објашњавају. Циљ рада јесте указивање 
на најчешће граматичке погрешке у уџбеницима које су издвојене на основу 
дугогодишњег рада у оквиру рецензентских комисија Завода за унапређивање 
образовања и васпитања, као и предлози на који се начин најбоље преноси и 
усваја неки садржај из граматике српског језика. Циљ није критика ауторима 
уџбеника, већ маркирање омашки како би се побољшали будући уџбеници. У 
раду се користи приступ заснован на анализи корпуса. Корпус на основу кога су 
анализирани проблеми јесу граматике српског језика за основну и средњу школу 
који се као извори неће наводити у раду јер није циљ критика уџбеника, већ 
сагледавање најчешћих грешака аутора уџбеника при изради истих. За анализу 
корпуса у нашем раду значајни су стандарди квалитета дидактичког обликовања 
уџбеника: (1) објашњење термина; (2) функционална употреба иконичких 
средстава изражавања; (3) дидактичка вредност примера; (4) смислене везе 
градива; (5) постојање секвенци интеграције градива; (6) ефикасни начини 
презентовања вредности у уџбенику; (7) постојање питања, налога и задатака; 
(8) смисленост питања, налога и задатака; (9) разноврсност питања, налога и 
задатака; (10) питања, налози и задаци за различите методе учења; (11) питања, 
налози и задаци за проверу напредовања у учењу; (12) подршка стваралачком 
мишљењу; (13) подршка развоју критичког мишљења (Ivić, Pešikan, Antić, 
2008). У раду ће се прокоментарисати сваки од наведених стандарда. Основни 
резултати показују да при изради уџбеника много боље ефекте даје тимски/
коауторски рад, да су квалитетнији уџбеници где се појмови уводе поступно, 

* sdjurovic74@gmail.com
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где се полази од конкретног ка општем и од општег ка конкретном у зависности 
од теме која се обрађује, где се користи адекватна методологија, са примерима 
и задацима који поспешују логичко повезивање знања и развијају креативно 
мишљење. Написати добру граматику веома је сложен и тежак задатак који 
захтева од аутора да је и добар стручњак и методичар и практичар, и који ће 
научне чињенице преточити у уџбенички садржај тачно и јасно, али на начин 
који је примерен узрасту и сазнајним способностима.

Кључне речи:  уџбеник, граматика, српски језик.
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МИШЉЕЊЕ УЧИТЕЉА О КВАЛИТЕТУ САДРЖАЈА 
УЏБЕНИКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Љубица Опарница и Милица Николић*

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду

Уџбеник је један од кључних аспеката квалитета наставе математике и 
веома је значајно какав уџбеник учитељ, као координатор и организатор 
наставног процеса, користи у настави. Квалитет садржаја уџбеника прописан 
је стандардима квалитета уџбеника Г-групе, датих у књизи Водич за добар 
уџбеник, аутора Ивана Ивића, Ане Пешикан и Слободанке Антић, који се односе 
на усклађеност са образовним циљевима, обезбеђивање базичне писмености, 
тачност, актуелност и репрезентативност знања, рационалност и оптималност 
садржаја, систем знања и појмова, хоризонталну и вертикалну повезаност 
градива, релевантност садржаја, усклађеност система вредности са природом 
предмета и недискриминацију према групама и различитим системима 
вредности. У овом раду испитивали смо мишљење учитеља о квалитету садржаја 
уџбеника из математике за четврти разред. У истраживању су коришћене 
технике анкетирања и скалирања. Узорак чини 90 учитеља са територије 
Школске управе Сомбор, а инструмент је упитник састављен за потребе овог 
истраживања и састоји се од скале процене  Ликертовог типа са 35 тврдњи и 6 
питања отвореног типа. Кроз скалу процене испитаници оцењују сваки стандард, 
а сматрамо да је стандард задовољен ако је његова средња оцена већа од 3,6 
и у потпуности задовољен ако је већа од 4,5. Средња оцена свих стандарда за 
све уџбенике у узорку је 3,77. Поступком тестирања хипотезе закључили смо да 
је средња вредност оцене за све уџбенике већа од 3,6 (t=2,387, sig=0,019). Не 
постоји статистички значајна разлика између средњих оцена уџбеника који се 
највише користе. Појединачном анализом стандарда налазимо, на пример, да 
су стандарди који се односе на недискриминацију различитих људских група и 
различитих система вредности задовољени у потпуности. Закључили смо да је 
мишљење учитеља да уџбеници које користе у настави математике за четврти 
разред основне школе задовољавају стандарде квалитета уџбеника Г-групе, 
али да постоје недостаци од којих је најзначајнији појављивање материјалних 
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грешака. Приликом одабира уџбеника из математике учитељи истичу да је 
најважније да уџбеник садржи довољан број јасно дефинисаних задатака, да су 
задаци функционални и диференцирани, да су садржаји прилагођени узрасним 
могућностима ученика и да нема материјалних грешака. Осим ограничења које 
се односи на узорак (репрезентује само ситуацију у околини Сомбора), да би 
се извели коначни закључци о квалитету уџбеника, потребна су испитивања 
осталих стандарда квалитета уџбеника и испитивања квалитета уџбеника 
теоријском анализом.

Кључне речи: уџбеник, стандарди, квалитет, учитељ, настава математике.
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АНАЛИЗА ПРИМЈЕНЕ APA (AMERICAN 
PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) СТАНДАРДА У 
РАЗЛИЧИТИМ УЏБЕНИЦИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ 

ПЕДАГОГИЈЕ

Биљана Сладоје-Бошњак 
Филозофски факултет Пале,Универзитет у Источном Сарајеву 

Ранка Перућица 
Медицински факултет Фоча, Универзитет у Источном Сарајеву

Соња Каурин*

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву

Документовање научних извора укључује коришћење и писање цитата, позивних 
напомена, као и библиографских јединица у коначном списку литературе и 
представља методолошку основу научног рада. Сваки научноистраживачки рад 
треба да се придржава унапријед договорених правила која се тичу навођења 
ријечи других аутора, као и навођења литературе у тексту и у библиографији. 
Такав један скуп стандарда назива се стил цитирања. Када се прихвати један 
стил, потребно је да се аутор рада досљедно придржава тог стила, што 
омогућава прегледност структуре рада. Циљ рада је да се проучи примјена АPA 
стандарда у различитим уџбеницима методологије педагогије.  Aнализa  АPA 
стандарда укључује и утврђивање једнообразности у примјени и одступања 
од њене примјене. На основу овако постављеног циља проучавања поставили 
смо хипотезу која гласи да постоје разлике унутар примјене АPA стандарда 
у различитим уџбеницима методологије педагогије. У раду је коришћена 
метода теоријске анализе и у склопу ње техника анализе садржаја. Анализа 
је извршена на основу 5 уџбеника методологије педагогије. Анализиране су 
теоријске поставке у различитим уџбеницима методологије педагогије о АPA 
стандарду и уз ове теоријске поставке дати су примјери који су наведени уз 
њих, те су  на основу тога добијени статистички параметри који указују на то 
да постоји низ недосљедности у примјени АPA стандарда, што доводи до тога 
да један стил цитирања има више различитих тумачења што утиче на ауторе 
научноистраживачких радова и ствара им конфузије у међусобном разумијевању. 

* sonja.vukovic@ffuis.edu.ba
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Надамо се да ће овај рад дати допринос освјетљавању овог проблема.

Кључне речи: АPA стандард, уџбеници методологије педагогије, анализа 
садржаја.
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СТРУКТУРА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УЏБЕНИКА ЗА 
МУЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ

Јелена Гркић Гинић*

Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу

Маја Ћалић 
Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Рад се бави анализом одабраних уџбеничких комплета за предмет Музичка 
култура за други разред основне школе. Уџбеник је доминантан извор знања 
и најкорисније наставно средство, посебно учитељима за предмет Музичка 
култура. Хиперпродукција уџбеника је условила такмичарски дух у писању 
уџбеника, чији су аутори у сталној потрази за проналажењем карактеристичних, 
нових и на први поглед креативнијих решења, пре свега, у самој уџбеничкој 
структури, али не и музичких садржаја у оквиру структуре уџбеника. Циљ овог 
рада је да се анализом садржаја сагледа структура садржаја одабраних уџбеника 
и да се на основу анализираних јединица одреде карактеристике уџбеника. 
Анализа ће се вршити по следећим јединицама: 1) усклађеност уџбеника са 
наставним планом и програмом; 2) представљање музичких појмова у уџбенику; 
3) тематски избор композиција у уџбенику; 4) функционалност илустрација у 
уџбенику; 5) подстицање дечјег музичког стваралаштва у уџбенику; 6) улога 
компакт-диска и приручника за учитеље као дела уџбеничког комплета. 
Резултати анализе показују да су уџбеници написани у складу са Наставним 
планом и пограмом, али се разликују у концепцији и прецизном излагању 
садржаја. Представљање музичких појмова је остварено путем различитих 
музичких активности. Запажен је нејединствен став аутора уџбеника када је у 
питању представљање нотних записа, са једне стране мелодија је илустрована 
симболима, са друге веродостојно, нотама, док је код трећих нотни запис 
изостављен. Тематски садржај композиција је прилагођен ученицима другог 
разреда. Функционалност илустрација у уџбеницима се огледа, пре свега, у 
томе што описују, анализирају, објашњавају и систематизују проблематику која 
се реализује кроз различите методске јединице, али примећујемо и извесне 

* jelenagrkic@yahoo.com
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грешке приликом представљања инструмената и разних музичких знакова.  
Дечје музичко стваралаштво се остварује кроз бројне активности које пружају 
могућности да се деца музички, ликовно и литерарно изразе. Исто тако, дечје 
музичко стваралаштво није подстакнуто већ је условљено идејним решењима 
аутора уџбеника и приручника који су учитељима дати у виду комплетног 
сценарија за наставни час. Компакт-диск, као део уџбеничког комплета у 
новијим издањима, пружа већи број могућности у виду караока за песме из 
уџбеника. У раду се нуде нова решења приликом реализације наставних 
садржаја, као и смернице које учитеља могу да информишу и уједно определе 
приликом избора уџбеника за наставни предмет Музичка култура у другом 
разреду основне школе.

Кључне речи: музичка култура, основна школа, уџбеник, структура и 
карактеристике.
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САДРЖАЈИ О СТАРЕЊУ У УЏБЕНИЦИМА ОД 
ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

У СРБИЈИ

Слободанка Гашић Павишић*

Геронтолошко друштво Србије 

Маша Ђуришић 
ОШ Веселин Маслеша, Београд

Продужавање животног века има за последицу глобалну појаву старења 
становништва, а становништво Србије је међу најстаријим популацијама у свету. 
На међународном и националном плану предузимају се акције и стратегије за 
„изградњу друштва за сва животна доба” које „тежи да задовољи потребе и 
ослободи неискоришћене потенцијале старијих људи” и подстиче узајамно 
одговорне односе између генерација. У реализацији ових циљева школско 
учење о старењу има врло значајну улогу. Знања, појмови, информације о 
старењу који су садржани у школским уџбеницима. Рано образовање о старењу 
треба да утиче на дечје разумевање процеса старења и формирање позитивних 
ставова према старијим особама и сопственом старењу. Предмет нашег рада је 
анализа садржаја у уџбеницима за прва четири разреда основне школе у Србији 
који се односе на процес старења и на старије особе. Циљ истраживања је да 
се испита  у којој мери су заступљени ови садржаји и да ли они подржавају 
представу о позитивном старењу. Узорак уџбеника чине  уџбеници за предмет 
Свет око нас (1. и 2. разред – укупно 6 уџбеника ) и Природа и друштво (3. и 4. 
разред – укупно 6 уџбеника). Јединица анализе је основни текст, помоћни текст 
и слика. Примењена је квантитативна и квалитативна метода анализе садржаја. 
Категорије за анализу садржаја, преузете из  истраживања других аутора у 
овој области, јесу: коефицијент расподеле, родна једнакост, социјална улога, 
професионална улога, физичке особине, личне особине, међугенерацијски 
однос, значај улоге у причи. Резултати истраживања показују: да су садржаји 
о старењу безначајно заступљени у анализираним уџбеницима („ејџизам кроз 
невидљивост”), да уџбеници не садрже знања ни појмове битне за разумевање 
старења као животног процеса, информације  о старима су површне и оскудне, 

* sgasicpavisic@gmail.com
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старије особе се појављују у текстовима  искључиво у улогама чланова породице 
и углавном као могући извори информација о прошлости, али у илустрацијама 
уз текстове старе особе су приказане на нестереотипан начин, као виталне и 
пријатне особе. Закључак истраживања је да у програме и уџбенике за предмете 
Свет око нас и Природа и друштво треба унети појмове и информације о 
процесу старења који ће представљати основу за разумевање овог процеса, 
за изграђивање недискриминативних ставова и понашања према старима и за 
прихватање представе о позитивном старењу.

Кључне речи: процес старења, представе о старима, уџбеници, основна школа.
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МЕТАФОРА УЏБЕНИКА У СЛУЖБИ ОЧУВАЊА 
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Снежана Радојевић*

Музичка  школа „Мокрањац”, Београд

Предмет истраживања ставља у први план употребу метафоре која би при 
коришћењу уџбеника јачала националне интересе. Циљ овог рада је да се 
истражи да ли уџбеници и учено доприносе свесном јачању националног 
идентитета. У тражењу одговора, у периоду од 2010. до 2017. истраживање 
је направљено на узорку од 120 интервијуисаних ђака трећег и четвртог 
разреда вокално-инструменталног смера средње музичке школе „Мокрањац” 
у Београду. Интервију је имао есејски формат где је сваки ђак у писаној форми 
приказао заступљеност концепта метафоре уџбеникa, као и рад на развоју 
националног идентитета стицан у учионици а у односу на живот изван ње. 
Други део истраживања остварен је 2017. године анкетирањем 60 ђака првог 
и другог разреда средње школе, истог смера, у истој школи. Спроведена анкета 
садржала је следећа питања: 1. Да ли твоји уџбеници јачају твој национални 
идентитет?  2. Ако је твој одговор ДА, опиши – како. 3. Наведи бар један пример 
из живота који је у вези са нечим што учиш у школи а због којег/чега волиш своју 
земљу. Есеји интервјуисаних ђака саопштавају да им није најјаснија веза између 
онога што пише у уџбеницима и националног идентитета у контексту практичне 
везе и значаја истих у стварном животу у Србији. Још мање им је јасно шта је то 
национални идентитет. Други део истраживања који је реализован 2017. године 
и у коме је коришћена анкета донео је нешто ведрије резултате. Ти резултати 
указују да 68,63% анкетираних сматра да захваљујући малобројним наставницима 
учено у школи јесте у служби јачања њиховог националног идентитета и љубави 
према српском народу, док 31,37% анкетираних има супротно мишљење. Друго 
и треће питање дало је кратке описе који упућују на то да научено из уџбеника 
служи на добро држави чији су грађани. На основу добијених резултата овај 
рад би могао да подстакне укључене у васпитнообразовне процесе на употребу 
метафоре као релевантне алатке у процесу коришћења уџбеника у визионарски 
оријентисаном сагледавању значаја очувања националног идентитета и 
одговорности унутар друштва. Добијени резултати недвосмислено упућују на 

* snezana.radojevic@gmail.com



УЛОГА УЏБЕНИКА У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ

56

неопходност јачања љубави према сопственом народу и држави, где би садржај 
сваког уџбеника механизмима метафоре био пажљиво обрађен у служби 
одговорне и трајне инвестиције у бољу будућност Србије.

Кључне речи: метафора, уџбеник, образовање, национални идентитет.
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ЗАСТУПЉЕНОСТ УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ 
ГРУПА У УЏБЕНИЧКИМ ИЛУСТРАЦИЈАМА

Рајка Ђевић* и Ивана Ђерић
Институт за педагошка истраживања, Београд

Последњу деценију мењања нашег образовног система обележио је развој 
инклузивног образовања, којем се, као приоритетној области, поклањала 
значајна стручна, научна и медијска пажња. Поред великог броја истраживања 
која су била усмерена на проучавање различитих аспеката ове реформске 
иницијативе, приметно је да у нашем истраживачком простору недостају 
студије које су се бавиле значајем уџбеника за развој инклузивности у 
школама.  Полазећи од тога, циљ рада јесте да се испита у којој мери су 
ученици из осетљивих група (ученици којима је услед социјалне ускраћености, 
сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка 
у образовању и васпитању) заступљени у уџбеничким илустрацијама. У 
истраживању је коришћена метода анализе садржаја, а јединицу анализе 
представљале су оне илустрације у уџбенику на којима су приказани ученици у 
различитим наставним, ваннаставним, школским и ваншколским активностима 
(нису анализиране илустрације на којима су се налазиле искључиво одрасле 
особе). Узорак истраживања чинила су четири уџбеника различитих издавача 
за наставне предмете Српски језик (Буквар за први разред основне школе) Свет 
око нас, Музичка култура и Енглески језик у првом разреду основне школе. На 
основу анализе илустрација које се налазе у поменутим уџбеницима наметнула 
су се два кључна резултата: (1) ученици из осетљивих група присутни су само 
на оним илустрацијама које се налазе у оквиру наставних јединица које се 
директно баве правима ових ученика на доступност и једнакост у образовању 
и (2) ученици из осетљивих група нису присутни у илустрацијама у оквиру 
наставних јединица које се баве осталим темама из свакодневног живота, а које 
нису у директној вези са њиховим правима. Ови налази упућују на закључак 
да ученици из осетљивих група нису у довољној мери присутни у уџбеничким 
илустрацијама, те да анализирани уџбеници не обезбеђују овим ученицима 
довољну заступљеност у поређењу са ученицима из већинске популације. 
Да би се добила комплетнија слика везана за то колико су у уџбеничким 

* rajkadjevic@gmail.com
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илустрацијама и садржајима заступљени ученици из осетљивих група, 
неопходна је свеобухватнија анализа уџбеника на свим нивоима школовања. 
Уколико би се у уџбеницима различитих наставних предмета на свим нивоима 
школовања обезбедило веће учешће ученика/студената из осетљивих група, 
значајно би могло да се допринесе сензибилизацији различитих учесника 
образовноваспитног процеса за инклузивно образовање.

Кључне речи: уџбеник, уџбеничке илустрације, ученици из осетљивих група, 
анализа садржаја.
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(ДИС)ХАРМОНИJA МЕТОДИЧКИХ И 
МЕТОДОЛОШКИХ ЛИНГВИСТИЧКИХ 

КРИТЕРИЈУМА У УЏБЕНИЦИМА СРПСКОГА 
ЈЕЗИКА (НА ПРИМЕРУ СИНТАКСЕ)

Милош М. Ковачевић*

Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Термини методологија и методика, будући да су изведене од речи метод, 
и да означавају науку о методама, неретко се сматрају синонимима. Данас, 
међутим, у хуманистичким наукама, и посебно  у филологији као њиховом 
најзначајнијем делу, значења тих термина се битно диференцирају. 
Диференцирају се толико да је чак могућ и термин методологија методике. 
Разлика између методолошко филолошког  и методичко филолошког  приступа 
истим лингвистичким садржајима најбоље се и најлакше уочава у презентовању 
тих садржаја у уџбеницима. Циљ овога рада јесте да се покаже у каквом су 
међуодносу научнофилолошки и методичко филолошки садржаји синтаксе 
у уџбеницима српскога језика за основне и средње школе. Да ли се између 
методолошког истраживачког и методичког примењенолингвистичког приступа 
остварује однос интердепенденције (двоструке импликације) или пак однос 
детерминације (једноструке импликације), основно је питање на које се тражи 
одговор у овоме реферату. Друго, нимало небитније питање јесте да ли су 
најбољи методолошки приступи истовремено и методички најбољи, или  пак   
истраживачколингвистички и примењенолингвистички приступ, посматрани у 
међуодносу, зависе од перспективизације, тако да је неретко не само пожељна 
него и нужна дисхармоинја методолошких и методичких хиперординираних 
критеријума у интерпретацији граматичких садржаја синтаксе.

Кључне речи: лингвистичка методологија, методика наставе језика, уџбеници 
српског језика, синтакса српског језика. 

* mkovacevic31@gmail.com





ЗБОРНИК РЕЗИМЕА

61

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗБИРНИХ ИМЕНИЦА У 
УЏБЕНИЦИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Драгана Цвијовић*

Институт за српски језик САНУ, Београд

Предмет рада чине збирне именице и начин њиховог представљања у 
уџбеницима српског језика. Увидом у поједине уџбенике српског језика, који 
су намењени ученицима основне школе, као и освртом на средњошколске 
граматике српског језика, уочава се да се збирне именице углавном обрађују 
на исти начин. Примећује се да нема довољно података о овој врсти именица, 
потом, исти примери збирних именица се понављају из уџбеника у уџбеник, 
налози, односно задаци за провежбавање су једнолични. У том смислу, циљ 
рада је да се изложи начин обраде збирних именица у уџбеницима, те да се 
дају препоруке за њихову ефикаснију и сврсисходнију обраду како би ученици 
добили комплетнију слику о њима. Збирне именице је потребно представити 
са више аспеката: морфолошког, творбеног, а свакако и са семантичког 
аспекта јер је веома важно да се ученици упознају са различитим типовима 
збирних именица. Поред типичних збирних именица: јагњад, пилад, телад, 
унучад; грање, камење, лишће; дечурлија, млађарија; омладина; племство, 
човечанство, постоје и именице које лексичким путем испољавају збирно 
значење: накит, новац, народ, племе, роба и сл. Када се говори о збирним 
именицама, не може се заобићи ни категорија граматичког броја, с обзиром 
на то да збирне именице означавају збир појмова исказан обликом једнине. 
Дакле, ученицима, нарочито средњошколцима, треба пружити ширу слику о 
збирним именицама јер се стиче утисак да се кроз уџбенике понављају само 
типични представници наведене именичке врсте. Такође, неопходно је да се 
осмисле и адекватни налози / задаци / вежбања помоћу којих би ученици боље 
разумели наставну јединицу која се обрађује.

Кључне речи: српски језик, уџбеници, збирне именице, морфологија, 
семантика.

* cvijovicdragana@gmail.com
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ГРАМАТИЧКА И ЛИНГВИСТИЧКА 
ТЕРМИНОЛОГИЈА У УЏБЕНИЦИМА СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА У СВЕТЛУ САВРЕМЕНЕ НАУКЕ О 
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Владан Јовановић*

Институт за српски језик САНУ, Београд

Предмет рада је граматичка и лингвистичка терминологија у школским 
уџбеницима, са посебним освртом на уџбенике намењене ученицима виших 
разреда. Циљ истраживања је утврдити колико су граматичка и лингвистичка 
терминологија, као и истраживачки методи и приступи из којих је она потекла, 
у данашњим уџбеницима српског језика у складу са савременим достигнућима 
у науци о језику. Метод који се у раду примењује заснован је на следећим 
истраживачким фазама: ексцерпција термина из школских уџбеника, утврђивање 
лексичких синтагматских и парадигматских односа у терминологији (синонимија, 
хипонимија), провера релевантности употребљених термина из угла савремене 
науке о језику, испоређење термина употребљених на различитим нивоима 
знања (виши и нижи разреди) итд. Будући да врсте речи и њихова класификација 
унутар врста представља средишњи план у настави језика и граматике, у раду 
се највише пажње посвећује тој области.       Уз осврт на опште стање српске 
лингвистичке терминолошке лексикографије, која је данас у нашој науци слабо 
развијена (један од покушаја да се ово опште стање поправи јесте издавање 
Граматичког и лингвистичког појмовника аутора М. Радовић-Тешић), у раду се, 
поред осталог, истиче потреба за израдом нормативног стандардног речника 
српске терминологије у виду стручног појмовника, у којем би се описали и 
нормирали пре свега основни, кључни граматички и лингвистички термини. 
Такав речник био би чврст ослонац и поуздано средство не само у науци, већ и у 
настави српског језика, изради уџбеника, граматика и граматичких приручника.

Кључне речи: граматичка терминологија, лингвистичка терминологија, врсте 
речи, класификација, српски језик.

* vladjovanovic@hotmail.com
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УЏБЕНИК У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: 
ПЕРСПЕКТИВА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ

Виолета Влајковић Бојић*

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд

Јелена Стевановић
Институт за педагошка истраживања, Београд

Кроз процес образовања одвија се својеврстан вид развоја деце као резултат 
интеракције њихових развојних карактеристика и особености система знања 
који ученици стичу посредством уџбеника као основне школске књиге. Имајући 
у виду информациону и трансформациону функцију уџбеника, циљ рада био је 
да сагледамо из перспективе ученика улогу уџбеничке литературе (граматике 
и читанке) у настави српског језика. Истраживање је обављено школске 
2017/2018. године  применом упитника – посебно конструисаног за потребе 
овог истраживања – који је садржао питања затвореног и отвореног типа. 
Узорак  је пригодан и чини га 114 ученика осмог разреда основне школе и 137 
ученика четвртог разреда гимназије из Београда. Примењена је дескриптивна 
статистичка анализа. Резултати показују да више од две трећине основаца 
увек и већином користи читанку из српског језика, док више од половине 
средњошколаца не користи или повремено користи овај уџбеник. Већи број 
ученика основне школе (78,95%) већином и увек користи граматику него што 
то чине гимназијалци (27,11%). Готово половина основаца (46%) сматра да су 
текстови из читанке интересантни, што је супротно мишљењу средњошколаца 
(64,32%) о понуђеним текстовима. Мање од десетине ученика оба узраста указује 
на то да их текстови из читанке подстичу на даљи самостални рад и продубљивање 
знања из српског језика и књижевности. Премда више од половине (69,54%) 
ученика средње школе сугерише да им граматика српског језика углавном или 
уопште не помаже у бољем разумевању и усвајању знања, готово сви ученици 
основне школе (82,46%) који су учествовали у истраживању извештавају да им 
уџбеник из граматике српског језика у потпуности или већином омогућава да 
стекну адекватне компетенције из ове области. И старији и млађи ученици су 

* violeta.vlajkovicbojic@zuov.gov.rs
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сагласни да би у читанци требало да буде више за њих интересантних текстова, 
односно савремених књижевноуметничких дела. Налази истраживања показују 
да читанка и граматика посредују и помажу у елаборирању програма и стицању 
знања током наставе српског језика и књижевности превасходно у основној 
школи, док у средњошколској настави српског језика и књижевности доминантну 
улогу има читанка. Сем тога, изложени резултати наводе на закључак да је 
потребно садржаје из књижевности прилагодити преференцијама данашњих 
генерација, као и да је неопходно посветити знатно више пажње прилагођавању 
граматичке литературе самосталној продукцији, израженијем осећају напретка, 
самоконтроле и самокорекције ученика, посебно у настави српског језика у 
средњој школи.

Кључне речи: граматика, читанка, српски језик, уџбеник, ученици основне и 
средње школе.



ЗБОРНИК РЕЗИМЕА

67

СРПСКИ ЈЕЗИК У УЏБЕНИЦИМА РУСКОГ ЈЕЗИКА 
ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ

Маријана Папрић* 

Учитељски факултет, Универзитет у Београду 

У раду се анализира заступљеност и улога матерњег – српског језика у структури 
и садржају уџбеника руског језика за основну школу. Разматрају се различити 
нивои структуре уџбеника – макро-, микро- и метаструктура, као и унутрашња 
структура школске књиге. Циљ рада је да се утврди у којој мери су елементи 
матерњег језика реално заступљени у наведеним компонентама структуре и 
садржајима уџбеника руског језика за основну школу, која је њихова дидактичка 
функција, као и да ли је њихово присуство у уџбеницима методички оправдано. 
Карактер истраживања условио је примену следећих метода: дескриптивни 
метод (у анализи уџбеника и приручника руског језика за основну школу), 
конструктивни метод (у теоријском делу рада), технике компаративне анализе 
и статистичке технике (у емпиријском делу рада). Резултати истраживања 
потврдили су претпоставку о оправданости матерњег језика као важног 
инструмента дидактичког обликовања структуре и садржаја уџбеника руског 
језика за основну школу. Теоријско-спознајни текстови, инструктивни текстови 
за метакогнитивно вођење ученика кроз самостални рад, лингвокултуролошки 
и културолошки прилози, инструкције за израду вежбања, апаратура 
оријентације, микроструктура уџбеничке лекције, прегледна рубрикација и 
јасно формулисани циљеви у облику анонса, структурне су компоненте уџбеника 
руског језика у које је могуће уградити елементе матерњег језика. Матерњи језик 
учествује у дидактичком обликовању унутрашње структуре уџбеника, и то пре 
свега праксеоинформацијског (дозирање и фреквенција лексике и граматике), 
али и праксеометодичког (материјализација процеса наставе у уџбенику, 
односно уџбеничкој лекцији) и праксеосемиотичког (коришћење различитих 
семиотичких кодова у уџбенику) аспекта. Истовремено, матерњи језик је важан 
координатор и везивни елемент различитих компонената на плану његове 
метаструктуре. На садржајном плану матерњи језик посредује у преношењу 
лингвистичких, екстралингвистичких и методичких садржаја уџбеника и важан 
је чинилац апаратуре мотивације и индивидуализације. Резултати истраживања 

* marijana.papric@uf.bg.ac.rs



УЛОГА УЏБЕНИКА У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ

68

имају значајне импликације за практичну наставу руског језика у основној школи, 
те као такви могу послужити наставницима у осмишљавању и организацији 
наставних садржаја, као и у кориговању и усавршавању постојећих уџбеника 
руског језика за поменути образовни профил.

Кључне речи: руски језик, уџбеник руског језика, матерњи језик, основна 
школа.
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АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ДИГИТАЛНИХ/
ИНТЕРАКТИВНИХ УЏБЕНИКА У НАСТАВИ

Дејан Јанковић*

Шеста београдска гимназија, Београд

Услед све бржег техничко-технолошког развоја, сведоци смо и промене 
платформе на којој се сада објављују уџбеници. У том смислу, употреба 
дигиталних учила постаје све присутнија у пракси и полако прети штампаном 
виду уџбеника да ће се он временом и изгубити. Сходно томе поставља се питање 
колико су нам наставници заиста компетентни за извођење мултимедијалне 
наставе или тзв. паметног часа. Циљ истраживања је испитати мишљење 
наставника о опремљености школа  ИКТ средствима за рад, као и њихову 
мотивацију за примену тих средстава у настави. У истраживању је коришћен 
упитник, тј. техника анкетирања. Упитник је садржао 7 питања релевантних за 
ово истраживање. Популацију истраживања из које је изабран узорак чинили 
су наставници који су похађали семинар „Примена дигиталних/интерактивних 
уџбеника у настави” са територије целе земље у школској 2016/2017. 
Истраживање је реализовано на узорку од 30 испитаника који су одговорили 
на анкету која је претходно била послата на 200 електронских адреса. Узорак је 
пригодан. Анализа и интерпретација података се односи на резултате добијене 
дескриптивном статистиком. Израчунате су мере пребројавања (апсолутне и 
процентне фреквенције). Најважнији резултати указују да наставници сматрају да 
су недовољно компетентни за рад на тзв. паметној табли и савременим училима 
уопште узев. Недовољна опремљеност наших школа савременим училима, 
такође је велики проблем при имплементирању дигиталних/интерактивних 
уџбеника у настави. Насупрот томе, мора се истаћи и то да је анкетом утврђено 
да и сами наставници не поседују добру вољу за сопственим професионалним 
усавршавањем и модернизацији својих предавања, чему у прилог говори и лош 
одзив наставника да попуне саму анкету. Неки наставници истичу да своје ђаке 
чак ни новом технологијом не могу мотивисати да буду заинтересованији за 
рад на часу, те да само гледање видео-записа конотирају као обично гледање 
филма и сл. Већина испитаника је рекла да најчешће овај вид мултимедије у 
настави спроводи на огледном, односно угледном часу једном до два пута 

* dejankovic78@gmail.com
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годишње. На основу резултата истраживања можемо закључити да су, према 
мишљењу наставника који су учествовали у истраживању, школе недовољно 
опремљене савременим училимa, те да би требало пре свега опремити школе 
ИКТ опремом, као и оспособити наставнике за рад на актуелним платформама 
подучавања.

Кључне речи: ИКТ системи, мултимедија, мотивација, дигитални/интерактивни 
уџбеник, осавремењена настава.
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ПРИМЕНА ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА 
И МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У 

НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ – ОБРАЗОВНЕ 
ИМПЛИКАЦИЈЕ

Сања Филиповић*

Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности у Београду, 
Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Војислав Илић
Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Полазећи од природе предмета ликовна култура – који у наставном процесу 
на првом месту подразумева обезбеђивање богатог мултимедијалног 
окружења као основе учења, истраживања и стваралачког изражавања, 
указала се потреба да се испита у којој мери е-уџбеници као дидактичко 
средство подржавају специфичне захтеве овог наставног предмета. Циљ 
истраживања представља сагледавање могућности примене е-уџбеника као 
дидактичког средства у настави, образовних домета и реперкусија на учење 
и развој у контексту савремене образовне праксе оријенитисане на процес 
учења и образовне исходе. Компаративном анализом постојећих е-уџбеника 
за ликовну културу који се користе у основним школама у Србији упоређени 
су различити медијски формати: једноставне електронске верзије папирног 
издања, уџбеници обогаћени мултимедијалним подацима и  савремене 
верзије е-уџбеника обогаћене апликативним програмима и интерактивним 
садржајима. Резултати истраживања показали су да је е-уџбеник као медиј и 
наставно средство инхерентан потребама наставног предмета Ликовна култура, 
посебно у контексту проучавања савремене уметности, визуелних комуникација 
и медија, али и ширег мултидисциплинарног подручја образовних садржаја. У 
анализи се посебно издвојио концепт „нелинеарног” читања код хипервезе 
(енгл. hyperlink), као једне од кључних одлика е-уџбеника, што у процесу учења 
обезбеђује динамичан процес истраживања садржаја и контекста.  Е-уџбеник у 
већој мери обезбеђује прилагођено окружење и индивидуализовани приступ у 
пријему и обради информација, у односу на штампани уџбеник. Као медиј и као 

* sanja.filipovic73@gmail.com
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средство е-уџбеник у већој мери обезбеђује остваривање кључних образовних 
исхода у оквиру предмета Ликовна култура, у односу на штампани медиј. 
У закључку истраживања истиче се да експанзија софтверских достигнућа 
у области информационо-комуникационих технологија нуди диверзитет 
могућности примене е-уџбеника у образовном процесу које имплицирају 
промене у схватању функције уџбеника, као и у начину његовог коришћења, 
али и потребе ширег оквира истраживања примене е-уџбеника као савременог 
наставног средства.

Кључне речи: дигитални уџбеник, мултимедија, ликовна култура, савремена 
настава.
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