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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ
СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ

ПРИМЕНА ПРОДУКТИВНИХ 
ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА У РАДУ 

СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА
у нас�ави ср
ско језика и књижевнос�и3

САЖЕТАК. У раду испитујемо могућности примене продуктивних истраживачких

задатака у раду са даровитим ученицима у настави српског језика и

књижевности. На конкретним примерима интерпретације књижевних

дела показујемо да продуктивни истраживачки задаци подстичу код

ученика стваралачко и проналазачко испољавање, креативност, ма-

шту, стваралаштво и критичност и омогућавају им да развијају, у скла-

ду са својом личношћу, индивидуалне склоности и способности. На

примерима њихове примене у проблемској настави утврђујемо да про-

дуктивни истраживачки задаци погодују даровитим ученицима који

имају потребу да уче путем решавања проблема и школски рад и учење

доживе као изазов. Представљају основу и за самосталан истраживачки

рад, који омогућава даровитим ученицима да испоље личну креа-

тивност и потребу за стицањем нових, изазовних знања, па предста-
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вљају и снажно мотивационо средство које наставник може искористи

у сврху даљег развијања даровитости. Креативна примена у настави

српског језика и књижевности продуктивних истраживачких задатака

представља могућност да се васпитање и образовање даровитих не тре-

тира као елитистичко питање, већ да се наставни рад претвори у разви-

јање даровитости и талената, при чему се улога наставника у настав-

ном процесу уздиже до улоге ментора.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: продуктивни истраживачки задаци, српски језик и књижевност, даро-

вити ученици, проблемска настава, самосталан истраживачки рад.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

У насKави ср8скоY језика и књижевносKи YоKово 5а нема са5ржаја
и 8иKања коме се не може ус8ешно 8рисKу8иKи 8реко исKражи-
вачких 8иKања и за5аKака. Они 8окрећу ученике 5а уоче и саYле-
5ају 8ојаве које 8осKоје у о?ласKи књижевносKи, језика и кулKуре
изражавања, моKивишу их 5а увиђају, како 8осKојеће Kако и 8о-
Kенцијалне и моYуће о5носе и везе које 8осKоје међу њима. Нико-
лић указује 5а они 8о својој сазнајној функцији с8а5ају у 8ро5ук-
Kивну и 8ро?лемску 5елаKносK, „а 8о каузалној укло8љеносKи у
насKаву 8ре5сKављају 8ри8ремну ра5њу”, 8а се заKо чесKо и на-
зивају „8ри8ремним за5ацима” (Николић, 1992, сKр. 184). 

СинKаYма „8ри8ремни за5аци” означава 5а исKраживачки за-
5аци 8ри8ремају и 8о5сKичу ученике, 8ре5сKављају њихов 8ро-
5укKивни и исKраживачки ра5 усмерен ка исKраживању носећих
значењских вре5носKи у књижевном 5елу, уочавању умеKничких
и сKилских 8осKу8ака у нараKивној сKрукKури KексKа или 8рони-
цању у каракKер и 5еловање књижевних јунака, саYле5авању је-
зичких 8иKања и 8ро?лема у насKави YрамаKике, за8ажању изра-
жајносKи, афекKивносKи, емоKивносKи и разлика у значењским
8оKенцијалима речи и исказа у кулKури усменоY и 8исменоY из-
ражавања, а резулKаKи 5о којих ученици самосKално 5олазе 8ри
исKраживачком ра5у 8ре5сKављају основу за 5аљи насKавни ра5,
исKраживање и 8роучавање насKавне 8ро?лемаKике.

ИсKраживачке за5аKке ученици самосKално решавају на самом
часу, 8ре или 8осле њеYа, уз 8осе?ну 8роверу и вре5новање о5
сKране насKавника, њихових решења. Они у8ућују ученике на
KраYање за нечим не8ознаKим, 8а 8ре5сKављају основни о?лик
њиховоY 8о5сKицања о5 сKране насKавника 5а 8риликом о?ра5е
насKавних је5иница из различиKих 8ре5меKних о?ласKи насKаве
ср8скоY језика и књижевносKи о?аве и низ аналиKичко-синKе-
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Kичких 8осKу8ака који их ос8осо?љавају за акKивно учешће у на-
сKавном ра5у. Имају високу о?разовну и вас8иKну вре5носK јер
во5е ка Kрајном и функционалном сKицању знања, моKивишу
ученике 5а максимално искорисKе и развију своје с8осо?носKи
(уз 8оK8уно уважавање ин5иви5уалносKи и личних 8оKенцијала)
и Kако 5о8риносе њиховом емоционалном, креаKивном и мисао-
ном развоју.

Основна каракKерисKика исKраживачких за5аKака је њихова
условносK, 8рилаYођавање самој сKрукKури, о?иму и нивоу сло-
женосKи насKавне је5инице која се о?рађује, Kоку насKавноY часа,
времену које сKоји насKавнику на рас8олаYању, узрасKу ученика
и њиховим склоносKима и с8осо?носKима (СKакић, 2014, сKр. 86).
Они моYу ?иKи колекKивни – исKи за цело о5ељење, или Yру8ни и
ин5иви5уални, ка5а насKавник 8риликом за5авања за5ужења
8ошKује различиKосK и ин5иви5уалносK ученика, 8а 8рема мо-
YућносKима ученика и разликама у сKе8ену инKелекKуалне и
емоKивне зрелосKи 5аје и конкреKна за5ужења.

У8раво из условносKи као основне и најважније каракKерисKи-
ке исKраживачких за5аKака 8роизилази и њихов 8оKенцијал 5а
се у насKавном ра5у за5ају и 5аровиKим ученицима и 5а насKав-
ник 8ри о?ра5и или уKврђивању насKавних је5иница из различи-
Kих 8ре5меKних 8о5ручја насKаве маKерњеY језика и књижевно-
сKи осKвари ин5иви5уализацију и ин5иви5уалносK насKаве. При
Kоме не мислимо на све врсKе исKраживачких за5аKака, ма5а је у
насKавној 8ракси ср8скоY језика и књижевносKи YоKово немоYуће
извршиKи њихову 8о5елу и класификацију, свака ?и их „8реKен-
зија о коначном класификовању и свођењу у заKворен сисKем
морала оYраничиKи и осиромашиKи” (Николић, 1992, сKр. 184),
већ на 8осе?ан Kи8 исKраживачких за5аKака који су у меKо5ичкој
лиKераKури 8ознаKи као за5аци 8ро5укKивноY Kи8а.

Про5укKивни за5аци „захKевају о5 ученика сKваралачко и 8ро-
налазачко ис8ољавање, 8о5сKичу њихову креаKивносK, машKу,
сKваралашKво, криKичносK” (СKакић, 2014, сKр. 87), за разлику о5
ре8ро5укKивних за5аKака који захKевају ре8ро5уковање знања
које ученици, већ имају и њеYову 8ракKичну 8римену.4 Овим не
неYирамо значај који у насKави ср8скоY језика књижевносKи
имају ре8ро5укKивни за5аци, они су о8рав5ани у случајевима

4 Из5вајање исKраживачких за5аKака 8ро5укKивноY Kи8а и њихово разлико-
вање у о5носу на за5аKке ре8ро5укKивноY Kи8а, не значи 5а је извршена кла-
сификација исKраживачких за5аKака, већ су само „Yру?о” о5ређени сазнај-
ни 5омеKи који се 5осежу о5ређеним Kи8ом за5аKка.
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ка5а 8ре5сKављају уво5 и 8ри8рему која во5и ка 8ро5укKивном и
самосKалном ис8ољавању ученика. НажалосK, у нашој насKавној
8ракси 8ри о?ра5и насKавних је5иница ре8ро5укKивни исKра-
живачки за5аци 5оминирају у о5носу на 8ро5укKивне, 8а се Kако,
на 8ример, инKер8реKација књижевних 5ела чесKо сво5и само на
8ре8ричавање књижевноY KексKа, 8роналажење Kеме, је5не 8о-
руке или сKилских фиYура чије су значење ученици 8реKхо5но
Kеоријски усвојили; а у насKави YрамаKике и језика на учење 5е-
финиција, насKавака, 8раво8исних 8равила, 8ре8ознавање врсKа
речи и њихову 8ромену у различиKим о?лицима, шKо је и Yру?о
кршење не само савремених меKо5ичких сKавова, већ и 8ро8иса-
них 8роYрамских захKева 

„5а у насKави маKерњеY језика Kре?а шKо 8ре 8ревазићи нивое 8ре-
8ознавања и ре8ро5укције, а сKр8љиво и у8орно неYоваKи више
о?лике знања и умења – 
римењивос� и с�варалаш�во” (Правилник о
нас�авном 
лану за 
рви, �руи, �рећи и че�вр�и разре� основно о�ра-
зовања и вас
и�ања и нас�авном 
рораму за �рећи разре� основно о�-
разовања и вас
и�ања, 2006).

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ПРОДУКТИВНИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА У РАДУ 
СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Про5укKивни исKраживачки за5аци су 8оYо5ни за ра5 са свим
ученицима у о5ељењу, јер онемоYућавају мисаону инерKносK,
развијају самосKалносK и ра5озналосK, инKензивирају исKражи-
вачки и сKваралачки о5нос 8рема књижевносKи, језику, 8раво-
8ису и кулKури изражавања. У скла5у су са 8роYрамским смер-
ницама које 8ромовишу и „насKавников и учеников ис�ра-
живачки, 
роналазачки, с�варалачки и са�ворачки о5нос” 8рема
насKавној Yрађи и залажу се за за5аKке које ученика 8о5сKичу „5а
уочава, о�крива, ис�ражује, 
роцењује и закључује” (Правилник о на-
с�авном 
рораму за че�вр�и разре� основно о�разовања и вас
и-
�ања, 2006) и развија у скла5у са личношћу своје ин5иви5уалне
склоносKи и с8осо?носKи. Наве5ени 8оKенцијали и квалиKеKи
чине их нарочиKо 8оYо5ним и ефикасним за ра5 са ученицима
који су изна5 8росека или су 5аровиKи. Они им омоYућавају 5а
исKовремено ис8оље инKелекKуалне с8осо?носKи и личну креа-
KивносK, ориYиналносK у мишљењу и вер?ално резоновање, осеK-
љивосK за мисаона и еKичка KежишKа књижевноY KексKа, семан-
Kичке 8оKенцијале речи и њихову есKеKску функцију, 5ају им
8рилику 5а на конкреKним 8римерима из књижевносKи 8рак-
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Kично 8римене знања из језика, 5а из5воје релеванKне информа-
ције и 8окажу с8осо?носK 5а у Kражењу решења 8овезују насKав-
не о?ласKи.

Повезивање насKавних о?ласKи, 8осре5сKвом 8ро5укKивних
исKраживачких за5аKака, унуKар самоY 8ре5меKа ср8ски језик и
књижевносK, омоYућава насKавнику 5а 5о5аKно моKивише уче-
нике 5а ис8оље инKелекKуалне с8осо?носKи, криKичку ра5озна-
лосK и сKваралашKво, а нарочиKо је значајно као ви5 8о5сKицања
ученика за оне 8роYрамске са5ржаје за које немају у 5овољној
мери инKересовање или наклоносK. Ово се нарочиKо о5носи на
5аровиKе ученике, јер з?оY сложеносKи 8ре5меKноY 8о5ручја на-
сKаве ср8скоY језика и књижевносKи 5ешава се 5а њихова 5арови-
KосK чак и не ?у5е 8римећена и и5енKификована. Дешава се 5а
5еKе ис8ољи 5аровиKосK у је5ној о?ласKи 8роYрамских са5ржаја,
а 5а у 5руYој 8окаже резулKаKе који су 8росечни или ис8о5 8росе-
ка. Рецимо, може 5а ?у5е 5аровиKо за лиKерарно сKваралашKво,
5а ле8о 8ише, а 5а њеYову креаKивносK не 8раKи 8ознавање 8ра-
во8исне норме, 8а чак ни инKересовање 5а је у8озна и овла5а
њоме. ЧесKо 8риликом вре5новања ра5а Kаквих ученика не5о-
сKаци 5о?ијају 8римаK, 

„8а сла?а 8раво8исна 8исменосK 5еKеKа 8осKаје 5оминанKна у о5-
носу на ис8ољену 5аровиKосK, шKо има за 8осле5ицу 5а се у насKав-
ној 8ракси Kакви случајеви и не KреKирају као 5аровиKи” (Милин-
ковић и СKакић, 2012, сKр. 424).

Про5укKивни исKраживачки за5аци 8ружају моYућносK 5а се
5аровиK ученик 8реко насKавне о?ласKи за коју је заинKересован
уве5е и у насKавну 8ро?лемаKику 8рема којој не 8оказује ра5о-
зналосK и инKересовање. Рецимо, ако је 5аровиK за књижевносK,
и ориYиналносK и креаKивносK у мишљењу ис8ољава Kоком ин-
Kер8реKације књижевних 5ела 8роналазећи нова и ориYинална
решења у Kумачењу мисаоних и семанKичких слојева књижев-
ноY KексKа, а у насKави YрамаKике 8осKиже 8росечне резулKаKе,
насKавник исKраживачке за5аKке може конци8ираKи Kако 5а 8ри
Kумачењу књижевних 5ела, анализа ликова и Kумачење есKеK-
ских, еKичких и филозофских слојева књижевноY KексKа ?у5е 8о-
везана са насKавом YрамаKике. Наве5ено насKојање је у скла5у са
захKевом 5а 5аровиKа 5еца 

„8роширују своја инKересовања, заKо шKо слеђење само је5ноY ин-
Kересовања во5и у је5носKраносK” (Максић, 1998, сKр. 48).
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На 8ример, у сKаријим разре5има основне школе анализа књи-
жевних ликова је нео5војива о5 језичких и сKилских каракKери-
сKика KексKа и форми казивања 8реко којих су они умеKнички
о?ликовани. У меKо5ичкој лиKераKури се заKо корисKи и Kермин
оворна ин�ер
ре�ација лика (Росан5ић, сKр. 1973, 43). 

У Yоворној инKер8реKацији лика језик се 8осмаKра као сре5-
сKво умеKничкоY о?ликовања лиKерарних јунака. Узима се у
о?зир: 

– лексика;

– о?лици и врсKе речи;

– синKакса реченице;

– значење речи и израза; и

– им8ресивна и екс8ресивна сKрана Yовора.

Про5укKивним исKраживачким за5ацима, 8осре5сKвом лек-
сичке анализе, може се усKановиKи социјална 8ри8а5носK и ка-
ракKерне осо?ине књижевноY јунака. ДаровиK ученик се може
у8уKиKи 5а кроз исKраживачке 8ро5укKивне за5аKке у 8ри8ове-
ци Чича Јор�ан5 СKевана Сремца уочи не8равилно у8оKре?љене
YрамаKичке о?лике у Yовору СремчевоY јунака у исKражи их у
функцији њихове социолошке и 8сихолошке каракKеризације:

− А ?ре, 5ецо, ?ре, чворци није5ни!

− Ахааа! Тој ли учиKе у чкољу, Kој ли ве је учиKељ научио?

– Ако, ако, 8о5смевајKе ми се, несрећници! Са5 ми уKекосKе, ама 5а
за8ишеKе ка5 још је5аре5 8оје5еKе сливу о5ав5е! УKекосKе, ама је-
5ан ће ?ар 5а ми 8лаKи ка5-Kа5! Да ми 8лаKи, ем у?аво, ем за све!
(Сремац, 2010, сKр. 82).

Узвик „?ре”, именице „чкоља” и „слива”, не8равилно у8оKре-
?љени о?лици 8оказне заменице �о и личне заменице ви („Kој”,
„ве”) указују 5а чича Јор5ан није завршио школе. И сам 8ри8ове-
5ач за своY јунака каже 5а није ?ио 8исмен, и није чиKао, али Kо му
није смеKало 5а савесно моKри на имања 8оверена му на чување.6

5 При8овеKка Чича Јор�ан СKевана Сремца чиKа се и анализира у 8еKом разре-
5у основне школе. 

6 Говор СремчевоY јунака о?ојен је лексиком која је каракKерисKична за јуY Ср-
?ије. Тако чича Јор5ан у8оKре?љава 8рилоY „у?аво” („у?аво 5а 8лаKи”) уме-
сKо коYа се у осKалим 5еловима Ср?ије корисKи синоним „ле8о”, шKо указује
5а се 8реко језичке анализе може извршиKи и YеоYрафско сиKуирање ликова.
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Наве5ени искази YлавноY јунака 8оказују емоKивно и 5ожи-
вљајно сKање у коме се он нашао. УчесKала у8оKре?а узвика и
речцa 8оказаKељ је увећаноY сKе8ена личне уз?уђеносKи. На Kо
указује и Yласовна сKрукKура речи. У 8оKвр5ној речци „ахааа”,
Kри 8уKа је 8оновљен вокал „а” шKо све5очи о великој уз?уђено-
сKи јунака 8ово5ом 8иKања које је сам 8осKавио и исKовремено
о5Yоворио на њеYа. ПиKање Yласи: „Тој ли учиKе у чкољу, Kој ли ве
је учиKељ научио?” Јунак 8рво 5аје о5Yовор, 8а он5а 8осKавља 8и-
Kање, шKо указује 5а је наве5ени 8ро?лем 8рисуKан у њеYовој
8о5свесKи. Чича Јор5ан није ?ио о?разован, али су морални кри-
Kеријуми и еKичке вре5носKи 5у?око усађени у њеYов каракKер.
Није 5озвољено узимаKи Kуђе и красKи. И синKаксичко усKрој-
сKво реченице исKиче личну екс8ресију јунака. Није5на речени-
ца у њеYовом исказу није о?авешKајна. Све су, са изузеKком 8оме-
нуKе у8иKне, узвичне.

Током инKер8реKације 8ри8овеKке Гра� Јанка Веселиновића
(Веселиновић, 2012, сKр. 24–25),7 8риликом Kумачења 5ескри8-
Kивних 5елова KексKа у којима се о8исује разорно 5ејсKво вре-
менске не8оYо5е, ученици моYу 5о?иKи за5аKак 5а још је5ном ис-
Kраживачки 8рочиKају 5елове KексKа у којима су о8исане
8осле5ице које је Yра5 осKавио на 8риро5у и 5а након KоYа 8ри-
сKу8е решавању 8ро5укKивних исKраживачких за5аKака, 8осре5-
сKвом којих ће се осKвариKи 8овезивање књижевносKи са 8ро-
Yрамском о?лашћу YрамаKике.

У циљу рационализације насKавноY времена, насKавник може
на насKавном лисKићу циKираKи жељени о5ломак и 8ро?лемска
KежишKа умеKничкоY KексKа која 8уKем 8ро5укKивних исKражи-
вачких за5аKака жели 5а 5ове5е у сре5ишKе инKересовања уче-
ника.

Да ?исмо 8ракKично илусKровали наве5ени сKав о 8овезивању
8роYрамских са5ржаја Kоком инKер8реKације књижевних 5ела,
8риказаћемо моYући изYле5 насKавноY лисKића (СKакић, 2014,
сKр. 90–91).

7 При8овеKка Гра� Јанка Веселиновића о?рађује се у чеKврKом разре5у основ-
не школе.
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Први за5аKак у коме су ученици 5о?или налоY 5а ликовно
илусKрују KексK и сKаве се?е у улоYу сликара како ?и изразили
како 8риро5а изYле5а 8осле не8оYо5е 8ре5сKавља начин 5а се из-
рази не само њихова емоKивна реакција на књижевни KексK, већ
и 5а се искажу своје ин5иви5уалне склоносKи, афиниKеK за раз-
личиKе визуелне моKиве у књижевном KексKу. За5аKак се може
рашчланиKи, Kј. усмериKи 8рема о5ређеним 8оје5иносKима из
KексKа. Из њеYа моYу 8роисKећи сле5ећи за5аци, који Yласе:

1) Из5војиKе из о5ломка сKаKичке моKиве и 8окушајKе их ликов-
но изразиKи.

2) Из5војиKе из о5ломка 5инамичке моKиве и 8окушајKе их ли-
ковно изразиKи.

3) Из5војиKе моKиве који ће 5оћи у 8рви 8лан илусKрације.

4) Из5војиKе моKиве који ће 5оћи у 5руYи 8лан илусKрације.

5) Како ћеKе рас8оре5иKи моKиве у илусKрацији?

У насKави ср8скоY језика и књижевносKи веома су скромно за-
сKу8љени овакви Kи8ови сKваралачких за5аKака. Њихова 8риме-
на 8ружа сKваралачке моYућносKи у комуникацији са умеKнич-

ПрочиKај 8ажљиво из5војени о5ломак из 8ри8овеKке Гра� Јанка Веселиновића,
размисли о њему, а 8оKом о5Yовори на сле5ећа 8иKања.

„Сунце се 8ро?и кроз о?лаке. НишKа ја5није нисам ви5ео у своме веку. По 5руму ле-
жаше 8оо?ијано Yрање и лишће, ?лаKом уле8љено. Докле око моYаше саYле5аKи
сама 8усKош. Са висова се 5изаше ?ела 8ара; 5рва шKрчаху као 5а су ваKром о8аље-
на; Y5е ?еше Kаласава 8шеница и кукуруз – Kу са5 зYажена сKрњика и 8аKрљци, као
5а их је војска 8реYазила… ЧисKо осећаш смра5 изYажене и сломљене Kраве…”

1) Замисли 5а си сликар. Како ?и изYле5ала 8риро5а на Kвом 8лаKну 8осле не-
8оYо5е? Које ?оје 5оминирају. ЗашKо?

2) Пронађи и 8о5вуци у KексKу YлаYоле којима су исказане 8ромене и сKања у
8риро5и. ВероваKно си за8азио 5а је 8исац у8оKре?ио YлаYолске о?лике који-
ма наYовешKава 5а се ра5ња 5есила у 8рошлосKи, 8ре KренуKка Yовора о њој.
Сао8шKи како Kакво време 5ешавања ра5ње 5елује на Kе?е. ШKа оно 5очарава?

3) Како изYле5а 8риро5а 8осле временске не8оYо5е? При8ове5ач корисKи речи
које 8о5сећају на раK и разарење. Пронађи их. О каквом суко?у је Kу за8раво
?ило речи?

ТАБЕЛА 1: НАСТАВНИ ЛИСТИЋ СА ПРОДУКТИВНИМ ИСТРАЖИВАЧКИМ ЗАДАЦИМА ЗА ТУМАЧЕЊЕ 
ПРИПОВЕТКЕ ГРАД



ПРИМЕНА ПРОДУКТИВНИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА У РАДУ СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА

МИРЈАНА М. СТАКИЋ, БОШКО Љ. МИЛОВАНОВИЋ 101

ким KексKом и исKовремено омоYућава 5а се 8осKиYне 8овезаносK
међу насKавним 8ре5меKима, Kе 5а се ученици који имају скло-
носKи ка ликовном сKваралашKву, заинKересују и моKивишу 5а
своју 5аровиKосK усмере и ка 5руYом о?лику умеKносKи.

У за5аKку ?рој 5ва ученици су имали захKев 5а 8ронађу у Kек-
сKу YлаYоле којима су исказане 8ромене и сKања у 8риро5и. При-
8овеKка се инKер8реKира у чеKврKом разре5у основне школе и
ученици знају 5а 8ре8ознају и и5енKификују YлаYоле као морфо-
лошку каKеYорију 8ромењивих речи која служи за означавање
ра5ње, сKања и з?ивања, али им нису 8ознаKе различиKе врсKе
YлаYолских времена. УчиKељ их усмерава 5а уоче 5а је реч о Yла-
Yолским о?лицима којима се означава 5а се ра5ња 5есила у 8ро-
шлосKи. Њиховим маркирањем у сKрукKуралном Kкиву речени-
це они ће уочиKи 5а је у 8иKању 8рошло време, али не о?лик
8ерфекKа који су они о?рађивали на часовима YрамаKике (
ро�и,
лежаше, моаше, �изаше, ш�рчаху…). Тумачење књижевних 5ела,
нарочиKо у млађим разре5има основне школе, није условљено
8ознавањем књижевне, језичке, сKручне или YрамаKичке Kерми-
нолоYије. Дакле, није нео8хо5но 5а ученици знају шKа су аорисK
или им8ерфекаK 5а ?и моYли 5а уоче њихову сKилоYену функци-
ју у умеKничком KексKу. ЗахKев за 8овезивањем времена 5ешава-
ња YлаYолске ра5ње са личним осећањима ученика и о?разлаYа-
ње како Kакво време 5ешавања ра5ње 5елује на њих, во5и ка
увиђању 5у?оке 8роживљеносKи 8ри8ове5ача са 8риро5ом, а
8роцес личне 8ројекције и уживљавања у умеKнички KексK,
и5енKификовања са 8ри8ове5ним су?јекKом, у8ућује на инKен-
зивно 5оживљавање умеKничкоY KексKа и њеYово конкреKизо-
вање у машKи ученика и рационалном усмеравању ка саYле5а-
вању сKилоYене функције YлаYолских времена за означавање
8рошлосKи, које ученици и сами моYу функционално у8оKре?и-
Kи у случајевима ка5а желе 5а 5очарају ра5њу која је ?лиско 8ро-
живљена и на8оре5о се 5ешавала са неком 5руYом 8рошлом
ра5њом.

ИсKраживачки за5аци 8ро5укKивноY Kи8а имају 8оKенцијал 5а
се моYу рашчлањиваKи на низ 8иKања и 8о5сKицајних ра5них на-
лоYа, Kако 5а се 5аровиKој 5еци која имају 8оKре?у 5а школски
ра5 и учење 5оживе као изазов (Ђорђевић, 1995), може 8осKавиKи
ра5ни 8о5сKицај који са5ржински 8роизилази из наве5еноY за-
5аKка, 5а 8окушају и 5а своја лична 8роживљавања и емоције
сликовиKо 8рикажу кроз у8оKре?у YлаYолских времена за озна-
чавање 8рошлосKи.
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И Kрећи за5аKак са насKавноY лисKића, у коме ученици Kре?а 5а
8ронађу речи у о5ломку које 8о5сећају на раK и разарање во5и ка
увиђању и из5вајању екс8ресивних језичких знакова у умеKнич-
ком KексKу и увиђању њихове функционалносKи. Није5ан о8ис
8риро5е у књижевним 5елима није независан о5 рас8оложења
оноYа ко Kу 8риро5у 8осмаKра. О8иси су о?ележени и о5ређени
човековим неви5љивим 8рисусKвом и су?јекKивним 8ишчевим
сKавом који им 5аје ?оју и вре5носK. ИсKраживачки за5аKак 5а се
8роKумачи о каквом суко?у је за8раво ?ило речи, може се 8роши-
риKи у ра5ни налоY 5а ученици 8роKумаче из каквоY осећања и
рас8оложења 8ри8ове5ача су насKали о8иси у 8ричи. И 5овође-
ње самоY краја 8риче у везу са 5оминаKним рас8оложењем 8ри-
8ове5ноY су?јекKа и 8ро?лемско Kумачење 8рекора месецу и зве-
з5ама који је у њему изражен во5и ка 8ро?лемском саYле5авању
8оложаја човека и њеYове еYзисKенције. 

ДаровиKи ученици су заинKересовани 5а се ?аве филозофским,
социолошким и еKичким 8иKањима и 8ро?лемима. Мисаони,
еKички и филозофски слојеви књижевних 5ела 8ре5сKављају
8ро?лемска жаришKа 8осре5сKвом којих можемо моKивисаKи и
8окренуKи 5аровиKоY ученика 5а изложи своја мишљења и ори-
Yиналне сKавове и 5а их засKу8а и ?рани, 5а је исKовремено Kоле-
ранKан и оKворен за сKавове 5руYих, али и с8реман 5а их криKич-
ки 8реис8иKује. Наве5ени сKавови су у скла5у са насKојањима
мо5ерне меKо5ике ср8скоY језика и књижевносKи која афирми-
ше акKивну улоYу ученика у насKавном 8роцесу, њеYов исKражи-
вачки, сKваралачки и саKворачки о5нос у 8роучавању књижев-
них KексKова, развијање криKичкоY мишљења, исKраживачких и
сKваралачких с8осо?носKи, умеKничкоY укуса и лиKерарноY сен-
зи?илиKеKа. Tаквим насKавним и меKо5ичким 8осKу8ањима мо-
Yуће је за8очеKи и на најранијем узрасKу школовања, о5 8рвоY 5о
чеKврKоY разре5а основне школе. 

ИсKраживачки за5аци 8ро5укKивноY Kи8а омоYућавају 5а уче-
ници чеKврKоY разре5а основне школе 8ри8овеци Гра� 8рисKу8е
на сKваралачки и креаKиван начин и Kако оKкрију њен 5у?љи
смисао. ИнKер8реKација 8ри8овеKке не 8о5леже само ?уквалном
Kумачењу значењскоY слоја, већ се исKраживачки разYовор усме-
рава у 8равцу ин5иви5уалне реце8ције и њених мисаоних о5јека
8реко низа 8ро?лемских 8иKања која 5ово5е 5о филозофскоY са-
Yле5авања 8оложаја човека у свеKу и разумевања љу5ске сла?о-
сKи и немоћи 5а се о5у8ре разорним силама 8риро5е.
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ВишезначносK књижевноY 5ела омоYућава и 5а се за5овољи 8о-
Kре?а 5аровиKоY 5еKеKа 5а ?у5е анYажовано у решавању 8ро?ле-
ма и 5а корисKи своје ин5укKивно мишљење. Књижевно 5ело се у
8ро?лемској насKави рашчлањује на низ 8ро?лема који 8осKају
8ре5меK инKер8реKације, шKо омоYућава 5а се лиKерарни са5р-
жаји анализирају са и5ејне, моралне, 5рушKвене, 8сихолошке,
сKилске или језичке основе. Про?лемска насKава акKуелизује оне
ас8екKе 5ела који о5 ученика Kраже ?оYаKије живоKно и књижев-
но искусKво, изYрађенију књижевну и о8шKу кулKуру, развијени-
ји Kи8 криKичкоY мишљења, шKо Kакође о5Yовара 8оKре?ама 5а-
ровиKих ученика. Рас8он 8оKенцијалних 8ро?лема 8роизилази
из саме с8ецифичне сKрукKуре лиKерарноY KексKа који се инKер-
8реKира и 8рилаYођава ин5иви5уалним моYућносKима ученика
и конкреKној насKавној сиKуацији.

ДаровиKим ученицима, у скла5у са њиховим инKересовањи-
ма, Kре?а 8ружиKи 8рилику 5а веж?ају своје с8осо?носKи како
вер?алноY, Kако и 8исменоY изражавања. На 8ример, Kоком Kума-
чења већ 8оменуKе Веселиновићеве 8ри8овеKке, након њеноY из-
ражајноY и инKер8реKаKивноY чиKања, ученицима, који 8оказују
склоносKи ка вер?алном изражавању, може се за5аKи 5а усмено
искажу своје им8ресије, 5ок ће они, који имају већу склоносK ка
8исаној речи, Kо учиниKи у 8исаном ви5у. ДаровиKа 5еца Kре?а
5а науче 

„различиKе моYућносKи 8исања, како ?и орYанизовала и сKрукKуи-
рала своје и5еје и сао8шKила их 5руYима на разумљив начин”
(Максић, 1998, сKр. 48). 

Ин5иви5уализована насKава омоYућава 5аровиKом ученику 5а
сам ?ира начин и Kем8о ра5а који му о5Yовара, и 5а ?у5е самосKа-
лан, о5носно, 5а знања сKиче ?ез веће 8омоћи насKавника, уз ње-
Yово квалиKеKно и сKручно усмеравање.

ПРОДУКТИВНИ ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ 
И ИСПУЊАВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА

Про5укKивни исKраживачки за5аци омоYућавају 5а се у ре5овној
насKави за5овоље о?разовне 8оKре?е 5аровиKих ученика ?ез о?-
зира на Kо 5а ли се 5аровиKосK о5ређује као је5на о8шKа или више
различиKих 8оKре?а. ТеореKичари КиKано и Кир?и су сачинили
8осе?не с8искове о?разовних 8оKре?а за ученике коју 8осе5ују
различиKе врсKе 5аровиKосKи (Kitano & Kirby, 1986). Из5војили су
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креаKивне 8оKре?е инKелекKуално, ака5емски, креаKивно, соци-
јално и умеKнички 5аровиKих ученика, а ов5е че се кроз различи-
Kе 8римере исKраживачких за5аKака 8оказаKи како их је моYуће
у насKави ср8скоY језика и књижевносKи 8ракKично за5овољиKи.

ИнKелекKуално 5аровиKи ученици 8оказују 8оKре?у за новим
и изазовним информацијама, за 8риликама 5а 8окажу оно шKо
знају и 5а сле5е своја с8ецифична инKересовања. Имајући у ви5у
њихове склоносKи и инKересовања, насKавник 8ри о?ра5и на-
сKавних је5иница 8ланира за њих 8осе?не исKраживачке за5аKке
који су 8рилаYођени њиховој личносKи. На 8ример, 8риликом
инKер8реKације 8ри8овеKке Боојављенска ноћ СвеKозара Ћорови-
ћа (Ћоровић, 2011, сKр. 140–142)8 насKавник може 8овезаKи умеK-
нички KексK са 5рушKвеноисKоријским конKексKом и као 8ро5ук-
Kивни исKраживачки за5аKак 5аKи ученицима 5а се у8ознају са
разним еKнолошким и кулKуролошким о?ичајима ко5 Ср?а, као
и 5а информације 5о којих су 5ошли 8резенKују у о5ељењу 8ове-
зујући их са KемаKиком 8ри8овеKке, како ?и нашли и о?јаснили
изворе који 8о5сKичу јунаково нереално веровање у чу5о. На-
сKавник може и сам, 8уKем насKавноY лисKића, 5аровиKим уче-
ницима 8ону5иKи нове и изазовне информације, у8уKиKи их у
наро5не о?ичаје који се везују за БоYојављење (у верској је Kра5и-
цији нашеY наро5а 5а се овај верски 8разник о?ележава и слави
веома живо8исно) и исказују кроз различиKа веровања везана за
БоYојављенску ноћ, 8ружиKи им информације о БоYојављењу као
је5ном о5 највећих хришћанских 8разника који се о?ележава 19.
јануара сваке кален5арске Yо5ине, 5а ?и заKим низом исKражи-
вачких 8иKања која ?и се Yру8исала око о?јашњавања и Kумачења
наслова 8ри8овеKке и њеYовоY 8овезивања са ра5њом и значењ-
ским слојевима умеKничкоY KексKа, заKражио о5 њих 5а 8роник-
ну у 8сихолошку моKивисаносK оваквоY назива, 5а 8ро?лемским
8рисKу8ом књижевном KексKу уоче моKив свеKлосKи и Kаме и
њихова 8оKенцијалних значења која, 8оре5 8роницања у њихову
сим?олику и сим?олизацију као умеKнички 8осKу8ак којим се о5
самоY 8очеKка 8риче наYовешKава и њен крај, усмеравају Kокове
инKер8реKаKивноY ра5а на еKнолошке и кулKуролошке о?ичаје
ко5 Ср?а и указују на 8овезаносK књижевне KемаKике са рели-
Yијом и хришћансKвом.

ИсKраживачки за5аци 8ро5укKивноY Kи8а омоYућавају учени-
цима 5а уче 8уKем решавања 8ро?лема и исKраживања, а улоYа

8 При8овеKка Боојављенска ноћ СвеKозара Ћоровића инKер8реKира се у ше-
сKом разре5у основне школе.
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насKавника у насKавном 8роцесу уз5иже се 5о улоYе менKора. Реч
је о 8ро?лемској насKави у којој се 8уKем 8ро5укKивних исKражи-
вачких за5аKака 8осKавља 8ро?лемска сиKуација. Про?лемска си-
Kуација и 8рисKу8 насKавним је5иницама за8очиње 8осKавља-
њем 8ро?лема који са5рже нерешено 8иKање, Kезу или
алKернаKиву. 

„Изричу се су8роKна мишљења о исKој 8ојави, или се ученицима
8осKављају 
ро�лемска 
и�ања, која имају за циљ сKварање 
ро�лем-
ске си�уације. Про?лемска сиKуација може ?иKи сKворена и изрица-
њем �езе која 8ружа моYућносK за различиKу усмереносK (8рихва-
Kање или о5?ијање)” (Милинковић и СKакић, 2012, сKр. 429). 

По Милији Николићу, 8ро?лемска сиKуација 8ри изрицању Kезе
сKвара се Kако шKо се ученици у8ућују 

„5а се на њу криKички осврну, 8ри чему се зачела и сумња у њену
исKиниKосK. ЗаKим је суYерисана 8оKре?а 5а ученици сKворе нову
Kезу (анKи-Kезу) која више о5Yовара исKини” (Николић, 1992,
сKр. 280).

АнкеKирање инKелекKуално 5аровиKих ученика које је извр-
шио Ђурић 1997. Yо5ине 8оказало је 5а они највише цене учење
8уKем оKкрића, учење 8уKем решавања 8ро?лема, извођење ис-
Kраживања, насKаву 8о нивоима и ра5 са менKором (Ђурић, 1997).
Про?лемски 8рисKу8 насKавном са5ржају о5Yовара 5аровиKим
ученицима јер је у скла5у са је5ном о5 ?иKнијих инKелекKуалних
каракKерисKика креаKивно 5аровиKих осо?а, а Kо је њихова с8о-
со?носK 

„5а ви5е 8ро?леме на 5руYачији начин о5 осKалих љу5и, 5а мисле
5иверYенKно о моYућим решењима и 5а корисKе 8роцесе увиђања
8риликом решавања 8ро?лема или ис8уњавања за5аKка” (Максић,
1998, сKр. 21).

ДаровиKа 5еца имају 8оKре?у за конKинуираним ?оYаћењем
речника, 8а им се на насKавном лисKићу може за5аKи 8ро5укKив-
ни исKраживачки за5аKак 5а у циљу 8ри8реме за инKер8реKацију
књижевноY KексKа 8ронађу све речи које су им ?иле нео?ичне
или чије им је значење ?ило не8ознаKо и 8роKумаче их на самом
часу и 5руYим ученицима. 

Рашчлањивањем и Yранањем исKраживачких за5аKака на низ
8иKања и 8о5сKицајних ра5них налоYа, они моYу 5о?иKи исKра-
живачки ра5ни налоY 5а 8ро?лемски 8реис8иKају сKилоYену
функцију не8ознаKих речи и 5а их 8осмаKрају не само са ас8екKа
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Yоворне каракKеризације лика, већ и Kумачења 5рушKвеноY и ис-
KоријскоY конKексKа 5ела, 8а чак и као изворе за различиKа еKно-
лошка исKраживања, наравно у скла5у са инKересовањем уче-
ника.

На 8ример, моYу 5о?иKи за5аKак 5а у 8рози Милована Глишића
уоче наро5но лексичко ?оYаKсKво, 5а речи, које су из конKексKа
савременоY мо5ерноY живоKа не8ознаKе већини ученика, на са-
мом часу о?јасне и 8роKумаче, али и 5а их саYле5ају у 5уху вре-
мена у коме су насKале као оYле5ало Kра5иционалних 8оро5ич-
них о5носа, морала и 8аKријархалне кулKуре.

У Yовору Глишићевих јунака оKкрива се и оYромно наро5но
лексичко ?оYаKсKво. УчесKале су речи, Kи8а: Yаз5алук, кмеK, роYа,
анKерија… Оне су у XIX веку ?иле сасKавни 5ео Yоворне лексике.
Данас, с о?зиром на њихову сферу у8оKре?е (несKанак 8ре5меKа и
8ојава које су означавале), наве5ене речи с8а5ају у исKоризме.
Оне моYу 8ре5сKављаKи и 5раYоцен маKеријал за 8оKенцијална еK-
нолошка исKраживања. У Kом конKексKу 8ри8овеKка Вујина 
ро-
си��а може 8ослужиKи као важан извор за 8роучавање свечане
Kра5иционалне о5еће ср8ских мла5ића. Посре5сKвом ње може се
ви5еKи 5а мла5ићи на селу у кућу 8оKенцијалне невесKе о5лазе
о?учени у:

„[…] ле8е чошне чакшире, џема5ан везен злаKом – чисKо Yори, 8а
ћурче, 8а на Yлави нови фес, 8а се о8асао Kара?олосом и за њеYа за-
5енуо нов везен 8ешкир, 8а на ноYама му чизме…” (Глишић, 1999,
сKр. 161).

И мноYе 5руYе речи 8рисуKне у Глишићевим 8ри8овеKкама у
сKан5ар5ном језику су несKале заKо шKо су их замениле 5руYе
речи. То су архаизми, Kи8а: механа, крчмар, авлија, свечаник…9

Оне 5ају 8осе?ну умеKничку уверљивосK умеKничким сликама и
је5ну 8осе?ну 5имензију, која чини 5а Глишићево 5ело, 8о речи-
ма Зорића, можемо 5а 8осмаKрамо и као „све5очансKво из исKо-
рије језика” (Зорић, 1991, сKр. 153). 

Наве5ени за5аKак за5овољава 8оKре?е ака5емски 5аровиKих
ученика, ка5а је реч о 8ре5меKу ср8ски језик и књижевносK, 5а
имају шира и квалиKеKнија знања о5 својих вршњака, 5а 8риме-
њују знања на акKуелне 8ро?леме, 5а развијају своје с8осо?но-

9 У 8ри8овеци Прва �раз�а налазимо и чиKав низ наро5них (Kежачких) речи и
израза, Kи8а: лаз, 5ан орања, крсKина, јарица, о?раз5иKи, ра?оKник, усKави-
Kи, за?авиKи се (са значењем за5ржаKи се) … 
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сKи, 5а имају високо развијен акKиван језички фон5 и 5а 8ре5
5руYим ученицима излажу своја сазнања.

Ка5а је реч о креаKивно и умеKнички 5аровиKим ученицима,
исKраживачки за5аци 8ро5укKивноY Kи8а омоYућавају им 5а 5о-
?ију о5 насKавника нео8хо5но усмерење и 8о5ршку, 5а ?у5у
охра?рени у својим креаKивним намерама, 5а им се 8омоYне у ја-
чању вере у се?е и своје с8осо?носKи, у развијању осећања само-
8ошKовања, с8осо?носKи 5а исKражују и ризикују, и 5а о5ржавају
5о?ре о5носе са својим социјалним окружењем. 

ПоKре?у за 5о?ру инKеракцију са 5рушKвеном сре5ином имају
и социјално 5аровиKи ученици, Kе им исKраживачки 8ро5укKив-
ни за5аци за5аKи као Yру8ни ра5 5ају 8рилику за Yру8ну инKер-
акцију, охра?рују их 5а ?у5у ус8ешни сле5?еници, као и вође Yру-
8е, 5а науче 5а ра5е са 5руYом 5ецом која имају различиKа
виђења и сисKем вре5носKи, 5а им 8омоYну и во5е их ка о8ажању
алKернаKивних 8уKева решавања 8ро?лема, шKо 8ре5сKавља 8о-
уз5ан начин 5а насKавник у о5ељењу развија 5руYарсKво, соли-
5арносK, колекKивизам.

САМОСТАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И ПОДСТИЦАЊЕ ДАРОВИТОГ ПОНАШАЊА

Про5укKивни исKраживачки за5аци омоYућавају 5аровиKим уче-
ницима 5а исKовремено ис8оље личну креаKивносK и 8оKре?у за
сKицањем нових, изазовних знања, Kако 5а они 8ре5сKављају и
снажно моKивационо сре5сKво које насKавник може искорисKи у
сврху 5аљеY развијања 5аровиKосKи. НарочиKо је 8ро5укKиван
самосKалан исKраживачки ра5 како ?и се моYла реализоваKи ин-
Kеракција Kри Yру8е каракKерисKика, које, 8о Рензулију (Renzulli,
1986), чине 5аровиKо 8онашање: наK8росечне инKелекKуалне
с8осо?носKи, висок ниво 8освећеносKи за5аKку и висок ниво кре-
аKивносKи. 

СамосKални сазнајни исKраживачки ра5 ученика 8оYо5ује 5а-
ровиKим ученицима, јер о?авезно у се?е укључује и сKварала-
шKво и омоYућава 5а се за5овоље креаKивне 8оKре?е различиKих
Kи8ова 5аровиKих ученика (инKелекKуално, ака5емски, креаKив-
но, социјално и умеKнички 5аровиKих). 

СамосKалан исKраживачки ра5 укључује сле5еће фазе:

1) 8рављење 8лана исKраживања,

2) 8осKављање хи8оKезе,

3) из?ор меKо5е,
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4) сређивање 8о5аKака,

5) уо8шKавање резулKаKа,

6) оцена, Kј. изрицање су5ова.

ДаровиKи ученици који имају креаKивне или социјалне с8о-
со?носKи моYу 5о?иKи самосKалан исKраживачки за5аKак, који ће
се реализоваKи кроз Yру8ни о?лик ра5а, 5а 8ри8реме 
озоришну
ма
у, која се може KемаKизираKи, Kј. 8овезаKи са о5ређеним
5рамским 5елима која се о?рађују насKавним 8роYрамом, и 5а за
свако 5рамско 5ело које се о?рађује ус8осKаве лиKерарно-8озо-
ришни 5осије, који са5ржи KексKовни, визуални и ау5иKивни ма-
Kеријал који се о5носи на Kо 5ело.

У оквиру KоY за5аKака, 5аровиK ученик, сKављен у 8озицију
вође Yру8а, морао ?и 5а на8рави 8лан исKраживања и сваком
члану Yру8е 5а конкреKна за5ужења.

План исKраживања ?и моYао 5а о?ухваKи сле5еће сеYменKе:

1) Прику8љање Yрађе која се о5носи на 5рамску умеKносK у кул-
Kурним ру?рикама 5невних лисKова;

2) 8раћење 5рамскоY 8роYрама на Kелевизији и ра5ију;

3) 8раћење 8озоришноY ре8ерKуара;

4) 8рику8љање 8озоришних рецензија и криKика;

5) чиKање кулKурних часо8иса у којима се 8ојављује 8ро?лема-
Kика 5рамске умеKносKи;

6) 8рику8љање 8озоришних 8роYрама, 8лакаKа и осKале Yрађе
која се ну5и 8озоришним 8осеKиKељима.

Прику8љањем информација ученици у8ознају ра5осK оKкри-
вања нових информација и квалиKаKивно ?оYаKе и 8роширују
своја знања, међусо?но сарађују, акKивно се укључују у о?разов-
но-вас8иKни 8роцес и ширу 5рушKвену и кулKурну сре5ину.
Њихова креаKивносK се оYле5а у из?ору релеванKних информа-
ција и њиховом ком?иновању 8риликом 8рављења 8озоришне
ма8е. Ус8осKављање лиKерарно-8озоришноY 5осије за конкреKно
5рамско 5ело 5ирекKно је условљено 8осKављањем хи8оKезе о
умеKничкој или широј 5рушKвеној вре5носKи KоY 5ела у оквиру
о5ређеноY књижевноY раз5о?ља или е8охе. Сама хи8оKеза ус-
ловљава и из?ор 8о5есних меKо5а, сређивање 8о5аKака и сао8ш-
Kавање резулKаKа. Оцена, Kј. изрицање су5ова о вре5носKи конк-
реKноY 5ела може се о?авиKи на часу њеYове анализе или у
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оквиру 8риYо5не излож?е или књижевне вечери 8освећене
5рамском 5елу. 

Књижевне вечери и излож?е које орYанизују или у којима
учесKвују 5аровиKи ученици омоYућавају им 5а јавно 8окажу свој
KаленаK, не само у школи већ и у широј 5рушKвеној заје5ници и
8ружа им нео8хо5но охра?рење 5а се ?аве умеKношћу, 5раYоце-
но искусKво, али и 8ризнање и 8о5ршку за оно шKо ра5е.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Ваљани исKраживачки за5аци 8ро5укKивноY Kи8а са5рже у се?и
захKеве који су 8ожељни не само за 5аровиKоY, већ за свакоY 5о-
?роY ученика. То су за5аци који 8о5сKичу развој знања, с8осо?но-
сKи, инKересовања, креаKивносKи и социјалну инKеракцију. Они
са5рже више о5 емоKивноY изазова, јер омоYућавају ученику 5а
ужива 5ок их решава, 5а оKкрива сушKину 8ро?лема и 5а се не 8о-
винује руKини и усKаљеним формама и о?расцима 8ожељних
ученичких о5Yовора. И у чиKанкама, као уџ?еницима који сје5и-
њавају „5ва о?лика учења: реце8Kивно смисаоно вер?ално учење
и учење 8уKем оKкрића” (Миловановић, 2014, сKр. 276), у меKо-
5ичкој а8араKури која 8раKи инKер8реKацију књижевних KексKо-
ва, 8ро5укKивни исKраживачки за5аци морају 5а 5оминирају у
о5носу на за5аKке ре8ро5укKивноY Kи8а. Про?лемски исKражи-
вачки 8рисKу8 књижевном 5елу не значи 5а је 5очарани свеK
умеKничкоY KексKа 5еKаљно исKражен и 8ромишљен, он је само
8рекривен сазнајним вре5носKима 5о којих су ученици само-
сKално 5ошли захваљујући 8ро5укKивним исKраживачким за5а-
цима и вешKом вођењу инKер8реKације о5 сKране насKавника.
ИсKраживачки сKваралачки ра5 8омоћи ће ученицима 5а саYле-
5ају и 5руYе вре5носKи књижевноY 5ела, и 8ре5сKавља основу за
5аљи инKер8реKаKивни ра5. 

ЕфикасносK 8ро?лемских исKраживачких за5аKака оYле5а се и
у Kоме шKо омоYућавају ра5 на развијању 5аровиKосKи ко5 учени-
ка, Kе ?ројне моYућносKи њихове креаKивне 8римене 8ре5сKа-
вљају је5ну о5 моYућносKи у ре5овној насKави 5а се вас8иKање и
о?разовање 5аровиKих не KреKира као елиKисKичко 8иKање, већ
5а се насKавни ра5 8реKвори у развијање 5аровиKосKи и KаленаKа,
и 5а се Kиме не 8оKвр5и 8есимизам Ан5рићеве мисли: „Бу5емо и
8рођемо, а не сазнамо шKа смо све моYли ?иKи и учиниKи.”
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SUMMARY APPLICATION OF PRODUCTIVE RESEARCH TASKS IN WORKING WITH GIFTED 
STUDENTS IN TEACHING SERBIAN LANGUAGE AND LITERATURE

In the work we examine the possibility of application of produc-
tive research tasks in working with gifted students in teaching
Serbian language and literature. Using specific examples of interpre-
tations of literary works we show that productive research
assignments encourage students’ creative and inventive expression,
creativity, imagination and criticality and enable them to develop in
accordance with their personality, individual preferences and abili-
ties. In the examples of their use in problem solving, we determine
how productive research tasks are conducive to gifted students who
need to learn through problem solving and school work and to expe-
rience learning as a challenge. They present the basis for
independent research, which allows gifted students to express their
own creativity and the need to acquire new, challenging knowledge,
and represent a powerful motivational tool that teachers can use in
order to further develop their talent. Creative application of the
productive research tasks in teaching Serbian language and litera-
ture is the possibility that the education of gifted students is not
treated as elitist question, but to transform teaching process into
development of giftedness and talent, where the role of the teacher
in the teaching process rises to the role of the mentor. 

KEY WORDS: productive research tasks, Serbian language and literature, gifted
students, problem teaching, independent research.


