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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

ТАЦИТНО ЗНАЊЕ НАСТАВНИКА: 
ПРОЛЕГОМЕНСКИ ПРИСТУП

САЖЕТАК. У раду се, полазећи од идеје структурирања свеобухватне теорије про-
фесионалног знања наставника, указује на потребу дефинисања оних
практичних знања наставника које је тешко вербализовати, а транспа-
рентна су на видљивом нивоу. 

Аутор је користио већ установљену дистинкцију: (1) експлицитно зна-

ње, као формално и систематизовано а које се може лако преносити и
делити, и (2) тацитно знање („немо”), које се састоји од суме свих вешти-
на, техника, искустава стечених на основу покушаја и грешака у профе-
сионалној пракси.

 Тацитна или прећутна знања су најчешће нејасна, тешко објашњи-
ва, а понекад и двосмислена, тако да је, у принципу, њихов трансфер
изузетно тежак.

Са педеутолошког становишта, овај трансфер  јесте централно пи-
тање изградње идентитета наставника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: типови знања, тацитно знање, имплицитно знање, наставник, иденти-
тет наставника.
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ТАЦИТНО ЗНАЊЕ

Познајемо лице неке осоXе, и можемо Cа VреVознаFи међу хиља-
Mама, Vа чак и милионима. ОVеF, нисмо у сFању Mа кажемо и
оXјаснимо како  VреVознајмо Xаш Fо лице. Знамо Mа уVрављамо
Xициклом, али Fешко верXализујемо Fо знање. Основна и чесFо
циFирана иMеја концеVFа FациFноC знања Cласи: „можемо знаFи
више неCо шFо можемо рећи”.

ШFа је, у сFвари, FациFно знање? Сви Cа корисFимо али нисмо и
нужно сVремни или у сFању Mа Cа лако арFикулишемо (Polanyi,
1967).

„Ми у сFвари не знамо мноCо о сFварима које знамо Mа чинимо и
како их чинимо. Мало знамо (или нисмо свесни знања) о механи-
змима VерцеVције, VреVознавања, Vажње, VовраFне информације
или моFорне конFроле. Али, мислимо Mа знамо како Mа нешFо ви-
Mимо, Vомиришемо, како Mа VреVознамо лице VријаFеља или како
се конценFришемо каMа виMимо ознаку на зиMу... Све ово су, Mефи-
ниFивно, FациFне комVеFенције. Уколико VосFоје Vравила ових
механизама, ми о њима не знамо скоро нишFа.” (Dahlborn &
Mathiassen, 1999, p.33).

У оквиру орCанизационоC конFексFа, као љуMска Xића корисFимо
знања која нужно не морају XиFи коMификована или арFикулиса-
на. Ова знања су VознаFа као  аци на (ћуFљива, неизрецива,
Fешко се верXализују али се моCу коMификоваFи). ПроVорције Fа-
циFноC знања Fешко је VракFично арFикулисаFи јер већи Mео овоC
знања није моCуће верXално или инFросVекFивно VревоMиFи (Le-
onard & Sensiper, 1998).

TациFно знање има слеMеће каракFерисFике:

– извор је знања, јер је основа за VрикуVљање, Cенерисање и
Mисеминацију;

– моCуће Cа је коMификоваFи (у Vракси VојеMинаца и орCаниза-
ција), учимо на основу усVешне Vримене FациFноC знања;

– моCуће Cа је реMуковаFи на јеMносFавнија начела;

– склони смо Mа јеMносмерно Vовезујемо FациFно знање са ин-
FелиCенцијом коју је моCуће мериFи, али Fоме није Fачно;

– FациFно знање је, Vре, о"ш и ниво с"осо�нос и који чини раз-
лику између мање и више ус"ешних "оје�инаца (Wagner & Stern-
berg, 1985).



ТАЦИТНО ЗНАЊЕ НАСТАВНИКА: ПРОЛЕГОМЕНСКИ ПРИСТУП

ПРЕДРАГ Ж. ЖИВКОВИЋ 43

ЉуMи нису чесFо свесни које  FациFно знање VосеMују ни који
VоFенцијал Fо знање има. ТациFно знање се чесFо сасFоји оM на-
вика и кулFуре коју ми сами не VреVознајемо. Из ракурса VроXле-
ма уVрављања знањем, концеVF FациFноC знања се оMноси на
знање које је MосFуVно само VојеMинцу и које се Fешко Vреноси на
MруCе, за разлику оM оноC ексVлициFноC које је лакше VренеFи. 

Процес Vреношења FациFноC у ексVлициFно знање назива се
коMификација или  арFикулација. ТациFни асVекFи знања су они
асVекFи који не моCу XиFи коMификовани  али се моCу VренеFи
VуFем оXуке и вежXања, или се моCу сFећи искусFвом.

ТациFно знање се може оVисаFи као know-how (знаFи како), за
разлику оM know-what (знаFи шFа) (чињенице), know-why (знаFи
зашFо) (наука) или know-who (знаFи ко) (умрежавање). Ово знање
укључује учење и вешFине, али не у оXлику у којем се исFе моCу
заVисаFи. ТациFно знање је знање које укључује разумевање, ин-
Fуицију и слуFње, Fо је знање које је у нашим „Cлавама“, али није
формализовано, изражено Xројкама или словима. Оно зависи оM
саме  личносFи, њеноC  искусFва, емоција, инFуиције. 

Нонака (Nonaka, 1991) Vрави разлику између Mва FиVа знања, Fо
су: (1) ексVлициFно – формално и сисFемаFизовано знање које се
може лако VреносиFи и MелиFи, и (2) FациFно („немо”) – знање
које се сасFоји оM суме свих вешFина, Fехника, искусFава на Xази
Vокушаја и Cрешака које је неки VојеMинац сFекао у Vракси. Он
оVисује чеFири основна Vроцеса креирања знања:

– оM немоC, FихоC ка немом,

– оM ексVлициFноC ка ексVлициFном,

– оM немоC ка ексVлициFном,

– оM ексVлициFноC ка немом.

Полоњи (Polanyi, 1987) Vрави MисFинкцију: екс"лици но знање –
оVреMмећено у разним FехнолоCијама, MокуменFима, VроцеMу-
рама, VројекFима, црFежима, Xазама VоMаFака иFM. ЕксVлициFно
знање је оXјекFизовано, рационално и VреFежно Fехничко; им-
VлициFно знање – (Fихо, немо) увећава се и кумулира коM свакоC
VојеMинца као виM њеCове инMивиMуалне сVосоXносFи, инFелек-
Fуалне моћи, кулFуре. Ово је знање увек веће неCо шFо Fо можемо
формално изразиFи и измериFи. ТациFно знање MоVриноси Vо-
већању „неоVиVљиве имовине” (сFавова, машFе, инFуиције…).

ТациFна или VрећуFна знања најчешће су нејасна, Fешко оXја-
шњива, а VонекаM и Mвосмислена, Fако Mа је, у VринциVу, њихов
Fрансфер изузеFно Fежак. ТациFно знање се Vреноси:
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– личним конFакFом

– VарFнерским раMом

– менFорским раMом

– инFервјуима и

– инFеракцијом искусних и мање искусних (оMнос „мајсFор-
шеCрF”)

Екс"лици но знање VреMсFавља све оно шFо је коMификовано и
MокуменFовано Fе се релаFивно лако може VренеFи на MруCе. То
су различиFи Vроцеси, VроцеMуре, црFежи, или све оно шFо је на-
Vисано у разумљивом оXлику и може се јеMносFавно Fрансферо-
ваFи. ЉуMи конFинуирано ексFернализују Fо знање и чине Cа Mо-
сFуVним MруCим љуMима, а Fакво знање Xазира  се на оMCовори-
ма.

Таци но знање VреMсFавља оно шFо љуMи имају у Cлави и није
Cа јеMносFавно MефинисаFи. ПосFоји време каMа смо свесни оноCа
шFо знамо и време каMа FоCа нисмо свесни (заXорављен Xрој кар-
Fице на XанкомаFу). Трансфер FациFноC знања уCлавном се �о�ађа
кроз лични конFакF и FренуFак каMа Vроценимо Mа нам је нешFо
корисно. У мноCим сиFуацијама се Fај Fрансфер не �о�ађа јер
нисмо сVосоXни у MаFом FренуFку Mа искомуницирамо све шFо
знамо о оMређеној сиFуацији. Ово знање је оно шFо чесFо назива-
мо „неоVиVљивим” знањем. Такво знање се Xазира на VиFањима.

ТациFно знање се може разликоваFи оM ексVлициFноC знања  у
Fри Cлавне оXласFи:

– Прево�ивос и и механизму "реношења знања: Mок ексVлициFно
знање може Mа се коMификује, и лако VреXацују Xез Vозна-
вања суXјекFа, FациFно знање је инFуиFиван и неарFикули-
сан израз знања која се не моCу саоVшFиFи, схваFиFи или ко-
рисFиFи Xез „Vознавање VреMмеFа”. За разлику оM Vреноса
ексVлициFноC знања, Fрансфер FациFноC знања захFева
Xлиску инFеракцију и наVреMовање у зајеMничком разуме-
вању и Vоверењу  међу њима.

– Главним ме о�ама за с ицање и акумулацију: ЕксVлициFно
знање се може CенерисаFи VуFем лоCичкоC закључивања и
сFечених искусFава у оMCоварајућем конFексFу. НасуVроF
Fоме, FациFно знање може Mа се сFиче кроз VракFично ис-
кусFво у оMCоварајућем конFексFу. 
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– По енцијалу у�руживања (чувања) и начинима "рисвајања: Екс-
VлициFно знање може Mа се VрикуVи на јеMном месFу, чува у
оXјекFивним оXлицима и Vрисваја Xез учешћа знања о VреM-
меFу. ПрећуFно знање је, насуVроF Fоме, лично конFексFуал-
но. То су MисFриXуFивна знања и не моCу се лако зXрајаFи.
ОсFварење своC VуноC VоFенцијала захFева Xлиску сараMњу и
учешће суXјекFа.

Процес Fрансформације FациFноC знања у ексVлициFно оMвија
се у Vроцесуалном низу: коMификација – арFикулација – сVеци-
фикација. ТациFни асVекFи знања не моCу се коMификоваFи, али
се моCу VреносиFи VуFем оXуке или кроз лично сFечено иску-
сFво.

Нонака (Nonaka, 1991)    је VримеFио Mа умеће Mа се FациFно
знање конверFује у ексVлициFно знање VреMсFавља саму срж
сFраFеCије уVрављања љуMским ресурсима.

КонцеVF FациFноC знања Vојављује се као VреMмеF Mискусија
међу еVисFемолозима, Fеолозима, социолозима, Vа чак и исFра-
живачима знања насFавника. ТациFно знање је Vроучавано и у

POLANYI & NONAKA ЕКСПЛИЦИТНО ЗНАЊЕ ИМПЛИЦИТНО ЗНАЊЕ

POLANYI, 1966

оVреMмећено у разним Fех-
нолоCијама, MокуменFима, 
VроцеMурама, VројекFима, 
црFежима, Xазама VоMаFака 
иFM. ЕксVлициFно знање је 
оXјекFизовано, рационално 
и VреFежно Fехничко.

(Fихо, немо) увећавају се и 
кумулирају коM свакоC Vоје-
Mинца као виM њеCове инMи-
виMуалне сVосоXносFи, ин-
FелекFуалне моћи, кулFуре. 
Ово је знање увек веће неCо 
шFо можемо формално из-
разиFи и измериFи.

NONAKA, 1991

као формално и сисFемаFи-
зовано које се може лако 
VреносиFи и MелиFи, Xазира 
се на оMCоворима.

које се сасFоји оM суме свих 
вешFина, Fехника, искусFа-
ва на Xази Vокушаја и Cре-
шака које је неки VојеMинац 
сFекао у Vракси, Xазира се 
на VиFањима.

ТАБЕЛА 1: НОНАКА И ПОЛАЊИ О ИМПЛИЦИТНОМ И ЕКСПЛИЦИТНОМ ЗНАЊУ.
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оквиру орCанизационих наука (Nonuaka&Takeuchi, 1995). У
MрушFвеном Mискурсу, у којем се FациFно Vојављује као „звучни”
Vојам и Fермин, Vовезује се са Fеоријама Vрофесионализма, али
још увек Xез јасне и Vрецизне Mефиниције.

Чини се Mа је, у Mискусијама и криFикама FациFноC знања и
сазнања, велики Mео сушFински Vовезан са сушFинским VиFањи-
ма Mефинисања знања: 

1) Како се Mефинише саMржај знања? 

2) Да ли је захFев за оXјашњењем Vовезан са чиFавим знањем? 

3) Да ли је захFев арCуменFовања Vовезан са чиFавим знањем? 

4) Да ли је исFраживачки инFерес Vовезан са саMржајем или са
коришћењем FациFноC   знања?

Теорија Полањија (Polanyi, 1958,1966) је Fеорија знања и он се
FациFним знањем Xави у мноCим Mефиницијама знања. Према
Ролфу и БорMуму (Rolf, 1995; Bordum, 2002), Полањи увоMи кон-
цеVF FациFноC знања и иMеју знања као FациFноC у својој књизи
„Лично знање” (Personal Knowledge, 1958). Неколико CоMина ка-
сније, оXјављује књиCу „ТациFна Mимензија” (The Tacit Dimen-
sion, 1966), у којој разрађује концеVF. Основна и чесFо циFирана
иMеја концеVFа FациFноC знања Cласи: „можемо знаFи више неCо
шFо можемо рећи” (р. 4). У насFавку, консFаFујући Mа је Fо очи-
CлеMно, закључује Mа није лако оXјасниFи шFа Fо у сFвари значи.
Ролф (Rolf, 1995) Fо овако оXјашњава:

„КаMа се осоXа оријенFише Vрема сFварносFи, она се Xави, уVра-
вља својим акцијама знањем које функционише у Fишини (или у
FациFносFи). У FациFносFи FраMиција и суXјекFивиFеF су ујеMиње-
ни. УјеMињење оријенFише осоXу Vрема реалносFи. Полањи се фо-
кусира на „FациFну Mимензију” знања и Mеловања, у којој се сусре-
ћу кулFура и инMивиMуалиFеF. Из ове FациFне Mимензије осоXа мо-
же наћи изворе, који су VознаFи као концеVFи FациFноC сазнања
или FациFноC знања” (Rolf, 1995, p. 21).
Полањи Vојашњава овај концеVF VрезенFујући неколико Vри-

мера сиFуација као илусFрацију концеVFа у којима је FациFно
знање „акFивирано”: Познајемо лице неке осоXе, и можемо Cа
VреVознаFи међу хиљаMама, Vа чак и милионима. ОVеF, нисмо у
сFању Mа кажемо и оXјаснимо како  VреVознајмо Xаш Fо лице.

МоланMер и Јоханесен (Molander & Johannessen, 1992) Mефини-
шу FациFно, ћуFљиво знање као самоувереносF у акцији. Фен-
сFермахер (Fenstermacher, 1994) Vримећује Mа се Полоњајев кон-
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цеVF FациFноC знања уоXичајно размаFра као VоMврсFа FраMици-
оналне еVисFемолоCије знања.

Ролф (Rolf, 1995) сFрукFурише VоMручје и MомеF FациFноC знања
класификацијом која се сасFоји оM Fри каFеCорије: 1) извор
знања, 2) саMржај знања, и 3) функција знања. Ове каFеCорије оVи-
сују моCуће фокусе који наCлашавају различиFе Fеорије FациFноC
знања:

НE-ТАЦИТНО ЗНАЊЕ ТАЦИТНО ЗНАЊЕ

Fеорија, формални моMели
 аVсFракFно 
 оXјашњено 
 лоCички конзисFенFно и ирелеванFно  
 сVецијализовано 
 научно 
 оVшFа валиMносF
 не зависи оM конFексFа
 аналиFичко
 инFерсуXјекFивно
 реч
нелично, неоMCоворно 
оXјекFивни VосмаFрач 
FехнокраFски
VосреMовано Vравилима
моCуће верXализоваFи
рационализам
чисFо

искусFвено
конкреFно
самоискусFвено
неоMређено али релеванFно
Mифузно
ван научно
оCраничена валиMносF
конFексFом оCраничено
синFеFичко
оCраничено личним
акција
лично, морално зрело
акFивни учесник
хуманисFички
VосреMовано Vримерима
немоCуће верXализоваFи
FраMиционализам
муFно

ТАБЕЛА 2: НЕКА СХВАТАЊА ТАЦИТНОГ ЗНАЊА КОЈА СЕ ПОЈАВЉУЈУ У НАУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ 
ДИСКУСИЈАМА (ROLF, 1995, PP.13-14).
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Прво, FациFно знање се може VосмаFраFи са Fачке CлеMишFа
VроцесуалносFи кроз коју се акумулација FациFноC знања оMвија.
ТациFно знање се акумулира кроз искусFво и „шеCрFовањем”.
Порекло знања је, овMе, каFеCорија која се сасFоји оM концеVција
које исFичу факFоре, MоCађаје и развој Vомоћу којеC осоXа нешFо
зна или уме. ДруCим речима, оVисује изворе из којих Vрофесио-
налци, укључујући и насFавнике, VосFижу своја лична FациFна
знања. Арџирис и Шон (Argyris & Schon, 1974) консFруишу Fео-
рију акције, која исFиче значај личне Fеорије-у-акцији и VриVа-
Mајуће Fеорије, и моCуће ју је сврсFаFи у ову каFеCорију.

Дру�о, неке Fеорије оXјашњавају имVлициFни саMржај FациFноC
знања и смешFени су у MруCу каFеCорију. На Vример, неки исFра-
живачи вреMносних сFавова и оријенFације насFавника VриVа-
Mају овој каFеCорији (Meri, 1998; Pietila, 2002).

Треће,  уVоFреXа FациFноC знања је изражена у сVосоXносFи Mа
се моXилише знање каMа се оно корисFи. ДруCим речима, знање
се муMро инсFруменFализује (оFуMа FациFно). Ово Vоказује Mа
„знање” које се корисFи овMе, у Полањијевој Fеорији у најширем
смислу, Vокрива вешFине и сFавове, и веома је слично „комVе-
Fенцијама” или елеменFима комVеFенција. Тако, концеVF FациF-
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СЛИКА 1: РОЛФОВА КАТЕГОРИЗАЦИЈА КОНЦЕПЦИЈЕ ТАЦИТНОГ ЗНАЊА (ROLF, 1995, P.27).
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ноC VеMаCошкоC знања  можемо овMе корисFиFи Mа оVишемо ак-
Fивно коришћење FациFноC знања у VеMаCошком конFексFу.

 Че вр о, неколико исFраживача у оXласFи VеMеуFолоCије и
Fеорија о насFавницима наCлашавају значај рефлексивноC оXја-
шњења власFиFоC Mеловања у учионици. Њихова исFраживања се
моCу сврсFаFи у ову каFеCорију.

 И "е о, нека исFраживања Vојашњавају какав има уFицај на
ученике коришћење FациFноC знања. СFуMије курикулума сVа-
Mају у ову, VеFу каFеCорију.

НинилуоFо (Niiniluoto, 1996), за разлику и насуVроF Полањаје-
воC и РолфовоC мноCо ширеC схваFања знања, смаFра Mа су вешFи-
не само VреM-сFање знања, не и само знање. Он је VреMсFавник

ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА ОПИС ПРОБЛЕМА ИСТРАЖИВАЊА ИСТРАЖИВАЊА

Порекло FациFноC знања -исFраживање оXразовања 
и оXуке у „мајсFор-шеCрF“ 
релацијама

Argyris & Schon (1974)
Jenstrom (2000)

СаMржај FациFноC знања -веровања, сFавови и вреM-
носна оријенFација насFав-
ника (на основу исказаних 
сFавова и Mеловања)

Meri (1998)
Talib (1999)
Pietila (2002)

Функција FациFноC знања -јасан оVис елеменаFа Vро-
цеса (VроцесуалносFи) Fа-
циFноC знања

Polanyi (1966)
Van Manen (1991)
Richardson & Fallona (2001)
Johansson &Kroksmark 
(2004)
Rodgers & Raider-Roth (2006)

Рефлексије FациFноC знања 
(рефлексивни оVис и оXја-
шњење)

-значај свесFи о FациFном 
знању,
-имVликације ове свесFи за 
Vрофесионални развој

Freeman (1991)
Willis (1999)
Griffin (2003)
Romano (2004)

УFицај FациFноC знања на 
MруCе љуMе

-коју врсFу уFицаја FациFно 
Fнање има на MруCе љуMе, 
ученике,
-исFраживања скривеноC 
курикулума

Jackson (1968)
Broady (1981)
Meri (1992)
Zellemayer & Ronn (1999)
Angelides (2000)
Husu (2005)

ТАБЕЛА 3: ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА ТАЦИТНОГ ЗНАЊА (ОПШТИ ПРЕГЛЕД И ПРЕГЛЕД НА ОСНОВУ ОБЛАСТИ 
ЗНАЊА НАСТАВНИКА КОЈЕ ЈЕ КАТЕГОРИСАО И КЛАСИФИКОВАО РОЛФ (ROLF, 1995)).
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FраMиционалноC еVисFемолошкоC схваFања знања; FврMи Mа су
вешFине у FациFном знању научене, умесFо на основу VосFавље-
них јасних Vравила, на основу Vокушаја и VоCрешака, имиFирања
или учења на основу моMела (као коM „мајсFор-шеCрF” оMноса).
ДоXар Vример овоCа јесFе учење сFраноC језика, коM коCа је Vозна-
вање CрамаFике заVраво FациFно знање: моCуће је MеловаFи са-
Cласно Vравилима, али је немоCуће формираFи и изразиFи њеCов
саMржај (Niiniluoto, 1996).  У Fом случају, FврMи овај ауFор, FациF-
но знање је не-верXално, у конFрасFу са VроVозиционалним
знањем, које је изражено у оXлику MеклараFивних реченица. 

Полањи није моCао Mа изXеCне криFицизам FраMиционалноC
еVисFемолошкоC VоCлеMа на знање. Најзанимљивији Mео њеCове
Fеорије јесFе онај у коме анализира Vрофесионално знање  и ра-
звој знања у социјалном конFексFу. Он знање CлеMа и VосмаFра
широко, шFо значи Mа се FациFно знање сасFоји оM инFелекFуал-
ноC знања, али исFо Fако и оM различиFих оXласFи и VоMручја
Vерсоналних каVациFеFа сVосоXносFи, на Vример вешFина и сVо-
соXносFи. Али, шFа се VриCовара Fеорији FациFноC знања?

ЗајеMнички, оVшFи VриCовор „FациFном знању” Vолази оM сFа-
ва Mа је све шFо се зове (јесFе) знање верXализовано. Размишљање
је MрушFвено и кулFурно Vо VрироMи, и сасFоји се оM оVерација је-
зиком или верXалним симXолима. Језик је, у сFвари, врсFа со-
цијалне конвенције. Ово су веома сFрикFни Fермини за „знање”.

Полоњаји коменFарише ово у свом раMу, и Vрема њеCовом
мишљењу, већи Mео овоC знања, који се Vојављује у VреVознавању
лица, није моCуће изразиFи речима. ТврMи Mа је моCуће  искому-
ницираFи FациFно знање, само уколико MосеCнемо оMCоварајући
начин само-арFикулисања. Али, чак ни оMCоварајући меFоM не
може VромениFи чињеницу „Mа можемо знаFи више неCо шFо
можемо рећи”. 

МоCуће је Vронаћи чеFири арCуменFа у Полањијовој Fеорији,
који Vоказују Mа језик није у сFању Mа Vокрије FациFно „знаFи-ка-
ко” у неким сVецијалним VоMручјима (као шFо је оXразовање и
оXука насFавника).

1) Не може се све знање VренеFи кроз Cовор (сва разноликосF и
комVлексносF реалносFи и конFексFа).

2) ПосFоји разлика између језика и инMивиMуалноC (инMивиMу-
ално знање иMе иза и Vреко оноCа шFо језик може VокриFи).

3) ПоFреXа Mа се сFвара ново (званична Vравила језика саMрже са-
мо знања која су социјално учвршћена, најквалификованија
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знања) (Vрофесионална, научна) зависе оM развоја, CMе Vрави-
ла или значења језика не моCу XиFи Vромењена).

4) Не-линCвисFичка знања су VоFреXна Mа Xи се моCли VовезаFи
језик и сFварносF (реалносF), с"осо�нос  коришћења ала а не
можемо "ронаћи у ала у самом.

ФенсFермахер, као и Арџирис и Шон (Fenstermacher, 1994;
Argyris & Schoon, 1974) VиFања арCуменFације и аVликације Vо-
сFављају и на њих оMCоварају на слеMећи начин:

1) Можемо зна и само оно ш о можемо у вр�и и ("о вр�и и).
Уколико усвојимо ово као Fачно, CуXимо разлику између усво-
јене Fеорије и Fеорије-у-акцији; у конFраMикцији је са оVшFим
налазима који VоFврђују Mа је Vонашање чесFо у несклаMу са
Fеоријама.

2) Знамо само оно ш о се манифес ује у "онашању. Можемо заVоче-
Fи акцију, али зXоC унуFрашњих или сVољашњих разлоCа и чи-
нилаца, не можемо је завршиFи; ово није, Mакле, VослеMица
неконзисFенFносFи (усвојена Fеорија и Fеорија-у-акцији).

3) Знамо мно�о више не�о ш о можемо рећи или ш о "онашањем "о-
казујемо. Ово је имVлициFно знање, или FациFно знање, како
Cа именује Полањи (Polanyi, 1967).  ТациFно знање је оно знање
које се Vојављује каMа VреVознамо VознаFо лице међу хиљаMа-
ма а нисмо у сFању Mа кажемо како Fо раMимо и чинимо, каMа
MемонсFрирамо вешFину за коју не можемо ексVлициFно
уFврMиFи VроCрам, или каMа искусимо оFкриће које не може-
мо изразиFи речима.

Полањијев концеVF нуMи корисну VерсVекFиву и VоCлеM на
VосFојање, еCзисFенцију, закључивање и учење у Fеорији-у-ак-
цији. Уколико Vознајемо наше Fеорије-у-акцији FациFно, оне
VосFоје и оVсFају чак и уколико их не можемо уFврMиFи, и каMа
смо сVречени Mа VосFуVамо саCласно њима. КаMа формулишемо
наше Fеорије-у-акцији, чинимо ексVлициFним оно шFо већ зна-
мо FациFно; можемо VровериFи наше ексVлициFно знање у оMно-
су на FациFно знање као каMа научник Vроверава ексVлициFне
хиVоFезе насуVроF слуFњама и наCовешFајима. 
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ТАЦИТНО ПЕДАГОШКО ЗНАЊЕ

У фокусу концеVFа FациFноC VеMаCошкоC знања јесу:
– VеMаCошко мишљење и знање формирано у инFеракFивном

окружењу сиFуационо-сVецифичне VрироMе Vроцеса Vоуча-
вања/учења у којој се захFева FренуFно Mеловање и VеMаCо-
шка акција (инхиXиција);

– сVецијално инFересовање за изненаMне и Xрзе (оMвијајуће)
моменFе инFеракције, Fзв. „VеMаCошке моменFе“ (у Mискур-
су Ван Манена, 1991), насFавник Mелује FренуFно у намери Mа
осиCура конFинуиFеF часа);

– VоменуFи VеMаCошки моменFи, Xрзи и неVосреMни оMCовори
насFавника на имVулсе FренуFно оMвијајуће Vраксе, уоXи-
чајни Mелови свакоC часа, насFавник није у моCућносFи Mа је
Vланира, анFициVира и изXеCава каMа се Vојаве.

ТациFно VеMаCошко знање сFоји у међузависном оMносу са Vе-
MаCошким и VракFичним Vрофесионалним знањем насFавника.
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ПосFоје конFроверзе у вези оMноса Fеорије и Vраксе на Vољу Vе-
MаCоCије, Vри чему не VосFоји саCласје ниFи коначна оMлука о Fо-
ме како овај оMнос моMеловаFи. Из наше VерсVекFиве, Fеорије на-
уке о оXразовања VосFају „оXећавајуће“ уколико их суочимо и Vо-
вежемо са Mиверсификованом VеMаCошком и Vрофесионалном
Vраксом и сVецифичним околносFима у оквиру којих се оMвија.
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СЛИКА 2: ОДНОС ТАЦИТНОГ ПЕДАГОШКОГ ЗНАЊА, ПРАКТИЧНОГ ЗНАЊА И ПЕДАГОШКОГ 
МИШЉЕЊА.
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ПоCлеM на VеMаCошку Vраксу не сме XиFи реMукован на ексVли-
циFносF оMлучивања о циљевима, заMацима, социјалном окру-
жењу иFM. У FациFном VеMаCошком знању исVиFује се неисFра-
жено и неизрециво знање о VеMаCошком Mеловању у сиFуационо
сVецифичном окружењу.

У Vроучавању оMноса знања и сFварања вреMносFи, са сFано-
вишFа њеCовоC значаја за MрушFво, Cовори се о Mва FиVа знања:
екс"лици ном и  аци ном (у Xуквалном VревоMу: VрећуFном или
Vрикривеном знању). Томасини (Tomassini, 2002) изјеMначава ек-
сVлициFно знање са информацијом (знаFи шFа) и везује Cа за
формално научно знање (знаFи зашFо). ТациFно знање везује се
VрвенсFвено за инMивиMуалне  или CруVне сVосоXносFи (знаFи
како) и за функционисање социјалних мрежа (знаFи ко).

ТациFно знање не може лако Mа се реVроMукује и Vреноси, Mок
је моCућносF Vреноса ексVлициFноC знања MрасFично Vовећана
моMерном информационом и комуникационом FехнолоCијом.
НасуVроF ексVлициFном знању, FациFно знање се не може лако

СЛИКА 3: САДРЖАЈ ТАЦИТНОГ ПЕДАГОШКОГ ЗНАЊА.
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изMвојиFи из конFексFа у коме је насFало. КриFеријум MисFинк-
ције између информација, које се оFкривају кроз комуникацију,
и FациFноC знања, које се оFкрива кроз Vримену, јесFе моCућносF
Fрансфера. ТациFно знање сFиче се кроз Vраксу, а њеCов Fранс-
фер је сVор, скуV и несиCуран. ПореM FоCа, ефикасносF Fрансфера
зависи и оM каVациFеFа  Vримаоца који усваја. ТациFно знање са-
Mржи суXјекFивне увиMе, инFуиције и назнаке, VошFо је MуXоко
укорењено у Mеловање и искусFво VојеMинца, као и у њеCове
иMеале, вреMносFи и емоције  (Nonaka, Vрема: Tomassini, 2002).

Блеклер (Blekler, 1993) криFикује иMеју о знању као сVецифич-
ном ресурсу који VојеMинац може „имаFи” и MемонсFрира нера-
скиMиву VовезаносF знања са различиFим оXлицима MелаFносFи.
Тако се знање може схваFиFи на различиFе начине. НареMни Vре-
CлеM илусFрује Fешкоће у Mефинисању знања и указује на разли-
чиFе начине на које се знање Vоказује као кључно у различиFим
оXласFима:

– Прво, оно може XиFи зависно оM концеVFуалних вешFина и
коCниFивних сVосоXносFи. Овако схваћено знање, значајно
се разликује оM знања уCрађеноC у свакоMневно руFинско Vо-
нашање и у Xлиској је вези са менFалним моMелима.

– ДруCо, „оFеловљено” знање је оријенFисано на акцију и ве-
роваFно је само Mелимично ексVлициFно. Оно може XиFи Vо-
везано са VракFичним мишљењем у решавању VроXлема,
Xез узимања у оXзир аVсFракFних Vравила.

– Треће, знање се може оMносиFи на Vроцес MосFизања за-
јеMничкоC разумевања, у вези са Vроцесима социјализације
и акулFурације. Такво разумевање, вероваFно, у великој ме-
ри зависи оM језика и Vрема Fоме је социјално консFруисано
и VоMложно VреCоварању.

– ЧеFврFо, „уCрађено знање” у оквиру сисFемских руFина, у
конFексFу MрушFвених или инсFиFуционалних сFрукFура.

– ПеFо, „енкоMирано” или шифровано знање оMноси се на ин-
формацију која се Vреноси знацима и симXолима, у оквиру
FраMиционалних арFефакаFа (као шFо су књиCе) или нових
информационих сисFема (Blekler, Vрема: Tomassini, 2002).

НавеMена схваFања, VореM Fеоријске вреMносFи, имају и VоFен-
цијал за уFицај VуFем VракFичних инFервенција. Боље разуме-
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вање Fеоријске основе развијања знања може XиFи оM корисFи у
инFервенцијама у сисFему оXразовања.

У VсихолоCији је уоXичајена MисFинкција између MеклараFив-
ноC и VроцеMуралноC знања. ДеклараFивно знање је ексVлициFно
знање, које можемо саоVшFиFи и коCа смо свесни. ПроцеMурално
знање је знање о Fоме како се нешFо раMи, и чесFо је имVлициFно
(Anderson, 1995). ЕксVерFи за оMређене оXласFи имају сVецифич-
на знања, која су Vрименљива у оквиру MаFе оXласFи. Они немају
само MеклараFивно знање (чињеница и верXалних информа-
ција), већ и VроцеMурално знање – оMносно, разумевање како се
извоMе различиFе коCниFивне акFивносFи. ПореM FоCа, они имају
и конMиционално знање – знају каM и зашFо FреXа Mа Vримене
своје разумевање. Оно им омоCућава Mа маниVулишу својим Mе-
клараFивним и VроцеMуралним знањем у решавању VроXлема.

Чак и FраMиционално схваFање инFелиCенције, укорењено у
VсихомеFријску VараMиCму, све више се замењује фокусирањем
на Vроцес консFрукције сFрукFуре знања, коју врши осоXа у окви-
ру Cраница VосFављених VреFхоMним сFањем сFрукFуре и со-
цијалним уFицајима усмереним на Fу сFрукFуру. Тако се Vроцес
консFрукције знања смаFра симулFано личним и социјалним –
XуMући Mа захFева међузависносF акFивне осоXе са социјално ор-
Cанизованим свеFом. У склаMу са Fим, VиFање колико је нека осо-
Xа инFелиCенFна, све више се замењује VиFањем на који начин је
инFелиCенFна, или, конкреFније, на који начин осоXа Mелује у
Vроцесу консFруисања знања (Sternberg, 1994).

ИДЕНТИТЕТ И ТАЦИТНО ЗНАЊЕ НАСТАВНИКА

ИMенFиFеF насFавника и FациFно знање MоMирују се у концеVFу
„Vреузимања и усвајања улоCа” (roletaking,  МиM, 1934). КонцеVF
VоMразумева укључивање „соVсFва” у рефлексивни MијалоC са
соXом Mок се осFварује улоCа. Разликује „ја” које VреMсFавља ре-
флексивни унуFрашњи селф, и „сеXе” који VреMсFавља виMљиви
социјални селф. ОXа ова Vроцеса и Mела уMружују се Fоком Vре-
узимања и осFваривања улоCа, Fако Mа рефлексивни „ја” уVравља
и воMи акFивни „сеXе” кроз инFеракцију. СоVсFво,  „селф” је соци-
јална сFрукFура (МиM, 1934), а рефлексивно мишљење оXликује
акције „соVсFва” Fако шFо омоCућује Mа се креирају и осFварују
улоCе. „Преузимање улоCа” – соVсFво је у сFању Mа сFрукFурише и
оMCовори соVсFвеном искусFву (соVсFва).
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Овај је концеVF јеMнак концеVFу рефлексивносFи-у-акцији До-
налMа Шона, у смислу Mа значи „Mа виMимо сеXе како нас можMа
MруCи виMе, и саCласно Fоме VрилаCођавамо Vонашање”. Шонова
мисао Mа је „наше знање – у нашим акцијама”, афирмише значај
VракFичноC, FациFноC и имVлициFноC знања – на које се насFав-
ници ослањају у свакоMневном раMу. Таква еVисFемолоCија Vра-
ксе усVосFављена је Mа Xи се MемисFификовало Vрофесионално
знање и указало на значај неVосреMне насFавне Vраксе за развој
VрофесионалноC иMенFиFеFа насFавника.

„БиFи насFавник” сушFински VоMразумева VосеMовање вешFи-
на (умења) и FациFноC знања који, уMружени, омоCућују Mа „се
Vонашамо као насFавници”, Vрофесионално, схоMно  сиFуацији.
Како не VосFоје MефиниFивне оMреMнице о Fоме шFа Xи насFав-
ник FреXало Mа XуMе, инMивиMуални оMвијајући Vроцес „VосFа-
јања насFавника” VоMразумева искусFво Vреузимања улоCа, са
циљем Mа се развије осећај VрофесионалноC иMенFиFеFа у разно-
врсносFи улоCа.

МаMа је Шонова Fеорија на више заMаFке – оријенFисана оM Ми-
Mове Fеорије Vреузимања улоCа, оXа концеVFа су слична Vо својој
VрироMи Mок оVисују Vроцесе свесноC инMивиMуалноC вреMно-
вања и VреоXликовања MелаFне сFварносFи у FренуFку њеноC
оMвијања. РефлексивносF је Mео Vроцеса Vреузимања улоCа. Шо-
нов концеVF рефлексивносFи-у-акцији, овMе, MоVуњује МиMово
схваFање о рефлексивном соVсFву, а оXе иMеје VреVознају каVа-
циFеF (VоFенцијал) уFицаја који лични Vланови и унуFрашњи
увиMи имају на јавно (оXјављено) Mеловање, на имVлициFан и
ексVлициFан начин.

КонцеVF „Vреузимања улоCа” оMноси се на рефлексивносF-у-
акцији насFавника у свакоMневној инFеракцији са ученицима и
колеCама. То значи: VреузимаFи улоCе ДруCоC са намером Mа се
развије СеXе (селф), и усклаMи и VрилаCоMи Vонашање СеXе (сел-
фа) Mа Xи се креирала или осFварила улоCа. Такође, Fо значи и за-
хFев Mа се осFваре различиFе Xројне улоCе које насFавници осFва-
рују Fоком VрофесионалноC живоFа и раMа, оM којих су мноCе
формалне али и информалне (на Vример, савеFовање ученика у
квази-роMиFељској инFеракцији). Значај Fаквих улоCа, емоцио-
налне Mимензије раMа насFавника – чесFо је све Fо занемарено у
исFраживањима оXразовања. ИнMивиMуални осећај иMенFиFеFа
оMређен је улоCама које се осFварују у сFално Vроменљивим
околносFима насFаве....
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SUMMARY TEACHERS’ TACIT KNOWLEDGE: A PROLEGOMENIC VIEW2

We know the face of another person, and we can identify among
thousands or even millions. Again, we are not able to speak and ex-
plain exactly how we recognize the person. We manage to bike, but
it's hard to verbalize knowledge. Basic and often quoted idea is the
concept of tacit knowledge " we know more than we can say."

What, in fact, tacit knowledge? All we use it but we did not necessa-
rily willing or able to easily articulate (Polanyi, 1967).

In the organizational context, as human beings we use that knowle-
dge does not necessarily have to be codified or articulated. This know-
ledge is known as tacit (silent, unspeakable, it is hard to verbalize but
can be codified). The proportions of tacit knowledge is difficult to ar-
ticulate practical because most of this knowledge is not possible to
translate verbal or introspective (Sensiper & Leonard, 1998).

Tacit knowledge has the following characteristics:
– A source of knowledge, as the basis for the collection, generation

and dissemination ;
– It is possible to codify (in practice, individuals and organizations),

we learn from the successful application of tacit knowledge ;
– It can be reduced to simple principles ;
– We tend to associate unidirectional tacit knowledge with intelli-

gence that can be measured, but it is not so ;
– Tacit knowledge is, first, the general level of ability that makes

the difference between more and less successful individuals (Wagner
& Sternberg, 1985).

People are not often aware of that tacit knowledge have the poten-
tial of which it has knowledge. Tacit knowledge often consists of habi-
ts and culture that we do not recognize ourselves. From the point of
view of knowledge management problems, the concept of tacit know-
ledge refers to knowledge that is available only to the individual and
that are difficult to transfer to others, in contrast to explicit that it is
easier to transfer.

2 РаM је Vримљен 31. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.
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The process of transferring tacit to explicit knowledge is called co-
dification or articulation. Tacit aspects of knowledge are those as-
pects that can not be codified but can be transferred through training
and exercise, or they can gain experience.

Tacit knowledge can be described as know-how, as opposed to
know- what (you know what) (facts), know-why (science) or know
who (know who) (networking). This knowledge includes learning and
skills, but not in the form in which they may write. Tacit knowledge is
knowledge which involves understanding, intuition and hunches, it is
the knowledge that in our „heads”, but not formalized, expressed in
numbers or letters. It depends on the personality of its experience,
emotion, intuition.

Polanyi (1987) makes a distinction : explicit knowledge - objectified
in a variety of technologies, documents, procedures, projects, drawin-
gs, databases, etc.. Explicit knowledge is objektizovano, rational and
mostly technical ; implicit knowledge - (quietly, silently) are increa-
sed and accumulated in each individual as a means of his individual
abilities, intellect, and culture. This knowledge is always more than
we can formally express and measure. Tacit knowledge contributes to
the " intangible property " (attitudes, imagination, intuition...).

There are controversies in the relationship between theory and
practice in the field of pedagogy, where there is no harmony or the fi-
nal decision on how to model this relationship. From our perspective,
the theory of science education become " promising " if they face and
connect with diversified pedagogical and professional practices and
the specific circumstances in which it takes place.

The identity of teachers and tacit knowledge touching the concept
of "taking the role and adoption " (roletaking, Mid 1934). The concept
involves the use of " self" in a reflexive dialogue with them until the
fulfillment of the role. Different " I" that is reflective inner self, and
the "self " which is visible social self. Both of these processes and ac-
tions come together during the download and the role of exercise, so
reflexive "I" managed and run by active "self " through interaction.
Self, " self " is a social structure (Mid 1934), and reflective thinking
shapes of the " self" by allowing the kreairaju and realize the role.
"Taking part " - the self is able to respond and struktuiše own expe-
rience (self).

This concept is the same as the concept of reflexivity - in - action
Donald Shona, in the sense that it means „to see ourselves as others
see us maybe, and adjust behavior accordingly.” Sean's idea that „our
knowledge - in our actions,” affirms the importance of practical, tacit
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and implicit knowledge - that teachers rely in their daily work. Such
an epistemology of practice has been established in order to demysti-
fy the professional knowledge and highlight the importance of direct
teaching practices for the development of professional identity of
teachers.

KEY WORDS: types of knowledge, tacit knowledge, implicit knowled-
ge, teacher, teacher identity.


