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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ

ФАКТОРИ АКТИВНОГ СЛУШАЊА ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА2
САЖЕТАК. Развијање активног слушања као комуникационе вештине кључне за
развијање сарадничких односа у групи, културе пријатељства и заједништва, представља важан задатак у активностима са децом предшколског узраста. Аутор у раду испитује ставове васпитача (N=198): а) о значају елемената који се односе на слушаоца и говорника у функцији подстицања деце предшколског узраста за активно слушање; б) о значају
утицаја васпитача на развијање активног слушања код деце.
Резултати истраживања показују да васпитачи већи значај придају
факторима активног слушања који се односе на слушаоца (пажња, вештина слушања, заинтересованост за тему), у односу на факторе који се
односе на говорника (мотивисање за слушање, квалитет казивања).
Више од две трећине анкетираних васпитача (172 или 86,9%) свој утицај
на подстицање активног слушања код деце одређује као значајан.
Пошто је васпитач кључни елеменат оспособљавања деце предшколског узраста у домену темељних комуникацијских компетенција активног слушања, а имајући у виду запостављеност слушања у односу на
остале језичке вештине, потребно је више пажње посветити унапређивању културе слушања, како у формалном тако и у неформалном и информалном образовању и усавршавању васпитача.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: активно слушање, дете предшколског узраста, васпитач, комуникација.
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УВОД
СAосоMносP комуницирања на :рушPвено AрихваPљив начин
која може MиPи урођена, развијена или сPечена, о:носно комуникациона вешPина која се сPиче учењем и Aоучавањем, Aре:сPавља је:ну о: Mазичних комAеPенција за живоP у савременом :рушPву. Комуникација је сложен Aсихосоцијални феномен који се
сасPоји о: :ве врсPе сAосоMносPи или комAеPенција – језичке и
комуникационе. Језичка сAосоMносP (language competence) о:носи се на овла:авање језичким :елаPносPима: слушањем, ;оворењем, чиPањем и Aисањем. Комуникациона сAосоMносP (communicative competence) о:ређује се као „сAосоMносP ;оворника :а
Aомоћу језичних исказа осPвари своју комуникацијску намјеру”
(Bakota, 2010, сPр. 11) и Aоре: језичке комAеPенције, укључује и
низ :ру;их социолин;висPичких вешPина, „које ;оворнику омо;ућују :а зна рећи ’шPа, коме, ка:а’” (Nunan, 1999, сPр. 226). За разлику о: језичке, комуникациона комAеPенција о:носи се не само
на Aознавање сPрукPура језика, већ и на начела уAоPреMе Pих
сPрукPура у различиPим :рушPвенокулPурним акPивносPима
(Vrhovac, 2001, сPр. 16) и укључује: а) знање ;рамаPике и речника;
M) знање Aравила ;овора (нAр. како заAочеPи и завршиPи раз;овор, о којим Pемама се може раз;овараPи, како се оMраPиPи различиPим осоMама и у различиPим сиPуацијама и слично); в) знање како корисPиPи и о:;овориPи на различиPе PиAове ;оворних
чинова као шPо су: захPеви, извињења, Aозиви и слично; ;) знање
како на о:;оварајући начин корисPиPи језик (Nunan, 1999,
сPр. 226). Комуникациона комAеPенција, као сAосоMносP служења језичким знањем у сAоразумевању (Pavličević-Franić, 2005),
Aоре: Aознавања ;рамаPичких Aравила (фонеPских, фонолошких, морфолошких, синPаксичких, семанPичких), укључује Aознавање и Aра;маPичких, комуникацијских, социолин;висPичких и кулPуролошких начела, која се Aримењују у Aроцесу
сAоразумевања (Bakota, 2010).
Дакле, комуникациона сAосоMносP није само Mиолошка Aре:исAозиција човека, већ и вешPина која се сPиче у социјалној инPеракцији, учењем и Aоучавањем. Са :ру;е сPране, овла:авање
језичким знањем не оMезMеђује нужно и усAешну језичку комуникацију. Учење језика Aомера се са лин;висPичко; на функционално-комуникацијско осAосоMљавање, које укључује Pри Aо:сAосоMносPи у :омену комуникационе комAеPенције: језичку
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(лин;висPичку), :рушPвенојезичку (социолин;висPичку) и уAоPреMну (Aра;маPичку) сAосоMносP (Bakota, 2010). Осмишљена језичка комуникација Aре:услов је за осPваривање васAиPнооMразовних циљева у ра:у са :ецом Aре:школско; узрасPа (Правилник
о о0ш им основама 0ре школско/ 0ро/рама, 2006).

ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Процес комуникације у оквиру акPивносPи са :ецом Aре:школско; узрасPа, са;ле:аван у конPексPу инPерAерсонално; нивоа
васAиPне :елаPносPи и инPеракције (Bruner, 2000; Buljubašić Kuzmanović, 2012; Markić, 2014) оPвара AиPање важносPи слушања,
као комуникационе вешPине кључне за развијање сара:ничких
о:носа у ;руAи, кулPуре AријаPељсPва, али и Aо:сPицања заје:нишPва, које Aре:сPавља важан васAиPни циљ, као и сре:сPво за:овољавања различиPих AоPреMа ;руAе и Aоје:инаца. ВасAиPнооMразовни ра: усмерен на Aо:сPицање развоја речника и
вешPина акPивно; слушања уPиче на развој AисменосPи ко: :еце
(OECD, 2012). На Pај начин акPивним слушањем оMезMеђује се развој самоAоуз:ања ко: :еце, а схо:но Pоме Aо:сPиче и школски
усAех који укључује за:овољавајуће социјалне о:носе, шPо за Aосле:ицу има развијенију сAосоMносP чиPања, Mоље резулPаPе у
учењу, као и виши ниво усвојених знања и сAосоMносPи (Vodopija, 2007). Поре: Pо;а, развијање :аровиPосPи за вешPину ;оворења
Pемељи се, између осPало;, на унаAређивању кулPуре слушања
(ЦвеPановић, 2009). Без оMзира на чињеницу :а слушање има значајну уло;у у васAиPнооMразовној комуникацији и вре:новању
језика „јер је сасPавни :ео комуникаPивне језичке уAоPреMе и
комAеPенције” (Јosifović Elezović, 2011, сPр. 175), о вре:новању ове
језичке акPивносPи најмање се зна, она се најслаMије разуме и о
њој је најмање Aисано у лиPераPури о вре:новању језика (Buck,
2001). Нунан (1991) је слушање назвао ПеAељу;ом, на;лашавајући
заAосPављеносP у о:носу на осPале језичке вешPине – ;оворење,
Aисање и чиPање.
Процес слушања укључује рецеAцију, Aамћење, разумевање и
извођење закључака. То није је:носPаван Aроцес :еко:ирања језика, већ акPиван Aроцес консPруисања значења, закључивања
на основу AознаPо;, анPициAирања и хиAоPеPичко; Aромишљања. Слушалац „Aре:виђа, очекује, Aроверава, Pумачи, Aовезује и
ор;анизује језик Pако шPо сPвара асоцијације и Aрила;ођава их
ДАЛИБОРКА С. ПУРИЋ

299

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (4)/2016
свом AосPојећем знању” (Јosifović Elezović, 2011, сPр. 176), он је коауPор :искурса, који консPруише језик својим о:;оворима на
ње;а (Rost, 1990). У Aроцесу слушања акPивирају се различиPе врсPе знања – језичко; (фонолошка, лексичка знања, Aознавање
;рамаPике и сPрукPуре :искурса) и нејезичко; (Aознавање конPексPа, Pеме, оAшPа и AосеMна Aре:знања, искусPво и слично).
ВешPина слушања, уоAшPено ;оворећи, може се AосмаPраPи на
сензорном и на ко;ниPивном нивоу (Tyner, 2009). Сензорни ниво
о:носи се на Aасивно слушање, Aри којем слушалац или са;оворник чује ;оворника, али није ко;ниPивно ан;ажован ниPи Aоказује :а је разумео Aоруку (Gordon, 1996). Ко;ниPивни ниво Aо:разумева ко;ниPивно ан;ажовање слушаоца или са;оворника Aри
акPивном слушању, које оMје:ињује сле:еће комуникационе вешPине: Aажњу, неосуђивање, рефлекPовање, Aојашњавање, сажимање и :оAринос решењу (Hoppe, 2007), а циљ му је усAосPављање веће; разумевања сPановишPа ;оворника (Mc Naughton et al.,
2007). Термин акPивно слушање о:носи се на разумевање исказа
;оворника, а може укључиваPи и исказивање или :авање на знање ;оворнику :а се ње;ов исказ разумео. Овај комуникациони
Aроцес Aо:разумева и акPивно; слушаоца и акPивно; ;оворника,
о:носно захPева сAецифичне вешPине Aримања и слања Aорука
(Aрема: Vizek Vidović i dr., 2003, сPр. 357).
Дакле, акPивно слушање је Aроцес који се о:носи на чуло слуха, али не може се свесPи на Aасивну сAосоMносP Aримања звука,
јер захPева неAосре:ну ко;ниPивну анализу оно;а шPо се чује.
Поје:ини аналиPичари ово; Aроцеса (Aрема: Buck, 2001) акPивно
слушање смаPрају :воеPаAним Aроцесом, Aри чему се на Aрвом
нивоу AреAознају само основне језичке информације, а на :ру;ом нивоу ове информације се Aримењују у ширем комуникаPивном конPексPу. Са :ру;е сPране, више Aажње Aосвећујући
лин;висPичким и социокулPуролошким елеменPима, РосP (1990)
наво:и Pри кључне ;руAе Aроцеса кроз које слушалац Aролази: а)
Aроцесуирање звука или вешPине AерцеAције; M) Aроцесуирање
значења или вешPине анализе; в) Aроцесуирање знања и конPексPа или вешPине синPезе.
При Aроцесу акPивно; слушања информацију :о моз;а носи
звук, о:носно акусPични си;нал, на чију AерцеAцију и разумевање уPичу фонолошке мо:ификације и Aрозо:ијске каракPерисPике. Гласови се мењају Aо: уPицајем сусе:них ;ласова у Aоје:иним оMлицима речи, шPо :о:аPно усложњава Aроцесуирање звука. Велики :ео информација у комуникацији носе Aрозо:ијске
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осоMине, акценаP и инPонација. КомуникаPивни ефекаP чеPвороакценаPско; сисPема срAско; језика захPева о: слушаоца висок
сPеAен разумевања у циљу о:;оварајућих инPерAреPација :искурса који се чује. Варијација у висини Pона у исказу Aовезана је
са сPрукPуром реченице и значењем PексPа, има Mројне важне
функције3 и може значајно уPицаPи на значење.
НеверMални си;нали Pакође Aре:сPављају значајан Aаралин;висPички елеменаP који може уPицаPи на AерцеAцију и разумевање ;оворних си;нала. „Слушање је акPиван, :восмјерни Aроцес
Aримања, разумијевања и реа;ирања на Aоруке, а укључује све
сензорне AуPеве и емоције, Pе није о;раничено само на верMални
;овор” (Пећник и СPарц, 2010, сPр. 141). АкPивно слушање као комуникациона вешPина AреPAосPавља са;оворника или слушаоца
који је сAреман :а уложи менPални наAор како Mи Aокушао разумеPи различиPе нивое Aоруке, о: верMалних, :о оних исказаних
ћуPањем или намерним о:сусPвом. Осим Pо;а, AошPо су у ;оворној комуникацији увек AрисуPни различиPи оMлици самоисAољавања (Schulz von Thun, 2001), о:носно, ;оворник уз са:ржај
шаље Aоруке и о свом сPању свесPи, емоцијама, о:носу Aрема
слушаоцу и слично, акPивни слушалац PреMа :а Aази на оно шPо
:ру;и каже и како он Pо каже (Bakota, 2010).
Разумевање Aри слушању укључује низ Aроцеса који се о:вијају на више различиPих нивоа, који су у сPалној инPеракцији и
који Pеку у оMа смера, о:оз:о навише (bottom-up) и о:оз;о наниже (top-down). При Aроцесуирању о:оз:о навише :еко:ирају се
звуци о: најмањих језички разумљивих елеменаPа, фонема, :о
PексPа у целосPи. Слушалац :ирекPно :ешифрује звуке у значења, корисPећи AрвенсPвено своја језичка знања. Са :ру;е сPране, Aроцесуирање о:оз;о наниже Aо:разумева :а слушалац „акPивно консPруише или реконсPруише значење PексPа који слуша, корисPећи :олазеће звукове као Aомоћ :а :ође :о решења и
своја већ AосPојећа различиPа знања, укључујући Aознавање
Pеме, конPексPа, врсPе PексPа, :рушPвених конвенција и :ру;о,
како Mи у AоPAуносPи разумео смисао PексPа који слуша” (Јosifović Elezović, 2011, сPр. 185).
ПошPо се ;овор о:вија у реалном времену, време за Aроцесуирање је линеарно и врло краPко, шPо значи :а ауPомаPско Aроцесуирање мора MиPи врло Mрзо, знаPно Mрже не;о, на Aример ко:
чиPања. Разумевање ;овора сасPоји се из :ве врсPе ко;ниPивних
3

О функцијама инPонације ви:еPи у: Crystal, 1995.
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Aроцеса: конPролисаних (низ ко;ниPивних акPивносPи Aо: акPивном конPролом) и ауPомаPских (низ ко;ниPивних акPивносPи за које није неоAхо:на акPивна конPрола) (Schneider and Shiffrin, 1977, Aрема: Buck, 2001, сPр. 7). При Aовећавању Mрзине ;овора, слушалац мање Aажње Aочиње AосвећиваPи ширем Pумачењу
значења, а заPим и ;рамаPичком и лексичком Aроцесуирању,
шPо може :овесPи :о :елимично; неразумевања PексPа или неразумевања Aоје:иних :елова PексPа или AоPAуно; Aреки:а Aроцесуирања и разумевања. МеђуPим, иако је AерцеAција Mрзине
;овора ин:иви:уална и условљена сPеAеном ауPомаPизације у
Aроцесуирању информација, Aовећање Mрзине ;овора је факPор
који :ово:и :о слаMије; разумевања (Buck, 2001, сPр. 38).
Бројне су AреAреке акPивном слушању. О: Pумачења ћуPања
као сла;ања са изнеPим, а не као неразумевања или Aокушаја разумевања ;оворника, које ко: акPивно; слушања значи искључиво Aружање Aрилике са;оворнику :а изрази свој сPав или изнесе
своје мишљење (Hope, 2007), Aреко оMезMеђивања оAPималних
услова за акPивно слушање, AоAуP а:екваPно; месPа и :овољно
времена, шPо укључује и сPрAљивосP слушаоца о:носно са;оворника, :о чињенице :а је начин на који слушамо кулPуролошки
условљен (Ward et al., 2007), а AосеMну Pешкоћу Aре:сPавља о:нос
Aрема слушању, које је у Aоје:иним кулPурама у значајној мери
заAосPављано и занемаривано у Aоређењу са ;овором.
РезулPаPи исPраживања Aоказују :а :еца већ у раном узрасPу
мо;у учиPи :а Aрила;ођавају своје вешPине слушања у инPеракцији са :ру;има (Shatz and Gelman, 1973), о: коришћења различиPих Pехника за:ржавања Aажње слушалаца (Müller, 1972), :о унаAређивања вешPине слушања као Aре:услова развоја емAаPије
(Lawson and Walsh, 2007; Poole, 2005). ПошPо је васAиPач о:;оворан
за креирање и квалиPеP комуникације :еце Aре:школско; узрасPа, неоAхо:но је :а не;ује :ечију сAосоMносP комуницирања, :а
их уво:и у верMалну комуникацију, Aо:сPиче развој комуникаPивносPи, сAонPаносPи, искреносPи, PакPичносPи, Aре:усреPљивосPи, емAаPије, :а не;ује Aриро:не, свако:невне сиPуације Aо;о:не за вежMање сAонPане комуникације; :а Aо:сPиче :ецу на
усAосPављање о:носа са :ру;има; :а Aоре: уло;е ;оворника ко:
:еPеPа вежMа и уло;у слушаоца, и слично (Пећник и СPарц, 2010).
АкPивно слушање Aоре: Aажљиве AерцеAције и свесно;, намерно; ко;ниPивно; ан;ажовања, Aо:разумева AошPовање, искреносP и сPрAљење, машPовиPосP и оPвореносP. ВасAиPач може
уPицаPи на развијање вешPина акPивно; слушања: а) сисPемским
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неAосре:ним или Aосре:ним инсPрукPивним :еловањем и
M) соAсPвеним Aримером. Развијена вешPина акPивно; слушања
васAиPача AолазишPе је исAиPивања и разумевања искусPава,
инPересовања и AоPреMа :еце, али и Aре:услов развијања њихове
вешPине акPивно; слушања.
ИнPересовало нас је како васAиPачи вре:нују значај Aоје:иних
елеменаPа акPивно; слушања који се о:носе на ;оворника и слушаоца у циљу развијања ове комуникационе комAеPенције ко:
:еце Aре:школско; узрасPа, али и како Aроцењују своју уло;у у
Aроцесу развијања знања, вешPина и сAосоMносPи акPивно; слушања као MиPно; елеменPа усAешне инPерAерсоналне комуникације, за чије су унаAређивање о:;оворни.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
У циљу исAиPивања значаја факPора акPивно; слушања :еце
Aре:школско; узрасPа, исPраживачки за аци о:носили су се на
исAиPивање сPавова васAиPача а) о значају елеменаPа који се о:носе на слушаоца и ;оворника у функцији Aо:сPицања Aре:школске :еце за акPивно слушање и M) о значају уPицаја васAиPача на развијање комуникационе вешPине акPивно; слушања ко:
:еце Aре:школско; узрасPа.
ИсPраживање је засновано на Aримени :ескриAPивне ме о е, а
оMављено је анкеPирањем. АнкеPним уAиPником заPворено;
PиAа исAиPиван је значај уPицаја сле:ећих факPора акPивно;
слушања :еце Aре:школско; узрасPа: развијенос 0ажње; заин ересованос за ему изла/ања; квали е казивања; мо ивисање за слушање и развијенос веш ине слушања. ИсPраживање је Mило анонимно, како Mи се изMе;ло :авање Aожељних о:;овора.
Узорак (N=198) је меPо:ом случајно; изMора о:аMран из AоAулације васAиPача који су 2015. ;о:ине Mили заAослени у 19 Aре:школских усPанова у Гра у Бео/ра у и 7 уAравних окру;а у РеAуMлици СрMији (Зла и9орски, Моравички, Рашки, Колу9арски, Шумаијски, Мачвански и Пчињски). Независне варијаMле јесу: а) ;о:ине
ра:но; искусPва (:о 10, о: 11 :о 20, о: 21 :о 30 и више о: 30) и
M) сPручна сAрема васAиPача (сре:ња, виша и висока).
ДоMијени Aо:аци оMрађени су у сPаPисPичком AакеPу IBM SPSS
Statistics 20. О: мера :ескриAPивне сPаPисPике коришћене су
фреквенције, ариPмеPичка сре:ина и сPан:ар:на :евијација.
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О: анализа које омо;ућују сPаPисPичко закључивање коришћен
је F PесP и хи ква:раP PесP.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
1. ФАКТОРИ АКТИВНОГ СЛУШАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
АкPивно слушање Aре:сPавља свесну мисаону акPивносP чији је
циљ разумевање са:ржаја исказа ;оворника, о:носно са;оворника, али и осећања и AоPреMа које се налазе у Aо:лози верMално изречено; са:ржаја. Ка:а је реч о :еци Aре:школско; узрасPа, релеванPни AерцеAPивни елеменPи слушаоца јесу развијеносP Aажње
и заинPересованосP за Pему изла;ања, :ок развијеносP вешPине
слушања Aре:сPавља аналиPичко-синPеPичку :имензију ове комуникационе вешPине. Про:укPивни елеменPи акPивно; слушања јесу квалиPеP казивања и сAосоMносP моPивисања са;оворника или слушаоца. О: васAиPача је Pражено :а Aоређају Aонуђене
факPоре Aо значају за акPивно слушање :еце Aре:школско; узрасPа.
ДоMијени резулPаPи Aоказују :а акPивно слушање :еце у највећој мери оAре:ељују развијенос 0ажње (ран; I) и развијенос
веш ине слушања (ран; II), заPим заин ересованос за ему казивања (ран; III), као и мо ивисање за слушање (ран; IV) (ТаMела 1).
ВасAиPачи су најниже ран;ирали квали е казивања (ран; V) као
факPор акPивно; слушања Aре:школаца.
Из резулPаPа исPраживања Aроизилази :а васAиPачи већи значај Aри:ају факPорима акPивно; слушања који се о:носе на слушаоца (0ажња, веш ина слушања, заин ересованос за ему), у о:носу на факPоре који се о:носе на ;оворника (мо ивисање за слуказивања). ДоMијени налази AоPврђују
шање, квали е
емAиријске резулPаPе Aрема којима се вешPини слушања Aри:аје о:;оварајући значај ко: :еце млађе; узрасPа (Josifović Elezović, 2011, сPр. 176), а указују и на мо;ућносP Aревазилажења Pен:енције заAосPављања слушања у о:носу на ;оворење, чиPање и
Aисање (Nunan, 1991).
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ТАБЕЛА 1: ЗНАЧАЈ ФАКТОРА АКТИВНОГ СЛУШАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, ПО МИШЉЕЊУ

РАЗВИЈЕНОСТ
ПАЖЊЕ

ЗАИНТЕРЕСОВ.
ЗА ТЕМУ

КВАЛИТЕТ
КАЗИВАЊА

МОТИВИС. ЗА
СЛУШАЊЕ

ВЕШТИНА
СЛУШАЊА

РАНГ

СКАЛНА

ФАКТОРИ
СЛУШАЊА

ВРЕДНОСТ

ВАСПИТАЧА

1.

2.

3.

4.

5.

M

SD

85
42,9%

38
19,2%

24
12,1%

10
5,1%

41
20,7%

2,41

1,567

3,59

I

13
6,6%

56
28,3%

65
32,8%

40
20,2%

24
12,1%

3,03

1,112

2,97

III

7
3,5%

44
22,2%

18
9,1%

47
23,7%

82
41,4%

3,77

1,292

2,23

V

27
13,6%

17
8,6%

52
26,3%

73
36,9%

29
14,6%

3,30

1,225

2,70

IV

66
33,3%

43
21,7%

39
19,7%

28
14,1%

22
11,1%

2,48

1,369

3,52

II

Анализа сPаPисPичке значајносPи :оMијених резулPаPа, у зависносPи о: независних варијаMли које се о:носе на васAиPача,
Aоказује велику ује:наченосP сPавова васAиPача различиPе
сPручне сAреме о значају Aоје:иних факPора акPивно; слушања
Aре:школске :еце (ТаMела 2). СPаPисPички се значајно разликују
сPавови васAиPача различиPо; ра:но; искусPва о значају квалиPеPа казивања као факPора акPивно; слушања :еце Aре:школско; узрасPа.
ТАБЕЛА 2: СТАТИСТИЧКА ЗНАЧАЈНОСТ СТАВОВА ВАСПИТАЧА О ЗНАЧАЈУ ФАКТОРА АКТИВНОГ СЛУШАЊА
ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ФАКТОРИ СЛУШАЊА

РАДНО ИСКУСТВО

СТРУЧНА СПРЕМА

РАЗВИЈЕНОСТ ПАЖЊЕ

F (3, 194) = 1,447
P = 0,230

F (2, 195) = 1,235
P = 0,293

ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА ТЕМУ

F (3, 194) = 0,102
P = 0,959

F (2, 195) = 0,006
P = 0,994

КВАЛИТЕТ КАЗИВАЊА

F (3, 194) = 4,028
P = 0,001

F (2, 195) = 1,099
P = 0,335
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ТАБЕЛА 2: СТАТИСТИЧКА ЗНАЧАЈНОСТ СТАВОВА ВАСПИТАЧА О ЗНАЧАЈУ ФАКТОРА АКТИВНОГ СЛУШАЊА
ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

МОТИВИСАЊЕ ЗА СЛУШАЊЕ

F (3, 194) = 0,329
P = 0,804

F (2, 195) = 0,594
P = 0,553

ВЕШТИНА СЛУШАЊА

F (3, 194) = 0,144
P = 0,933

F (2, 195) = 0,140
P = 0,870

Најискуснији васAиPачи, о:носно они који са :ецом ра:е више
о: 20 ;о:ина, највећи значај за развијање акPивно; слушања Aри:ају квалиPеPу казивања, васAиPачи који имају између 11 и 20 ;о:ина ра:но; искусPва смаPрају :а развијеносP вешPине слушања
у највећој мери оAре:ељује квалиPеP ове комуникационе каPе;орије, :ок су васAиPачи на AочеPку каријере мишљења :а је развијеносP Aажње најзначајнији факPор акPивно; слушања :еце.
Имајући у ви:у :а сAонPани ;оворни израз или неAланирани
:искурс (Och, Aрема: Buch, 2001) оMилује неразрађеним и:ејама
или иницијалним реакцијама, слаMо Aовезаним фра;менPима језика, оклевањима, корекцијом речника, ре:ефинисањем и чак
;рамаPички неисAравним реченицама (Hatch, Aрема: Buck, 2001),
конPексP се чесPо корисPи у Aовезивању и:еја или :елова исказа
(Josifović Elezović, 2011). Фаворизовање квалиPеPа казивања о:
сPране васAиPача са више ра:но; искусPва може се AовезаPи са
значајем конPексPуално; осмишљавања ;оворно; исказа за разумевање слушаоца или са;оворника. КонPексPуално Aовезивање
значења нарочиPо је важно за :ецу чији је ;овор на узлазној линији развоја, јер замењује Aоје:ине комAоненPе разумевања које
се касније развијају (Пурић, 2014).

2. УТИЦАЈ ВАСПИТАЧА НА ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОГ СЛУШАЊА
КОД ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

УнаAређивање квалиPеPа комуникације :еце за:аPак је који се
Aре све;а AосPавља Aре: васAиPача као креаPора акPивносPи у
Aре:школској усPанови. ИсAиPивано је како васAиPачи Aроцењују своју уло;у у Aроцесу развијања акPивно; слушања као сасPавно; :ела комуникаPивне језичке уAоPреMе и значајно; елеменPа
усAешне инPерAерсоналне комуникације, за чије унаAређивање
су о:;оворни.
Према резулPаPима исPраживања, највећи AроценаP исAиPиваних васAиPача свој уPицај на Aо:сPицање акPивно; слушања
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ко: :еце Aре:школско; узрасPа о:ређује као значајан (90 или
45,5%) или врло значајан (82 или 41,4%). Није:ан исAиPаник не
смаPра :а уPицај васAиPача уо0ш е није значајан за унаAређивање
акPивно; слушања ко: :еце, :ок је најмањи AроценаP анкеPираних мишљења :а њихов уPицај није нарочи о значајан (10 или
5,1%). Неси;урносP у сPаву изразило је 16 или 8,1% васAиPача.
Имајући у ви:у :а више о: :ве Pрећине васAиPача свој уPицај
на Aо:сPицање акPивно; слушања ко: :еце о:ређује као значајан, очекивано је :а и квалиPеP њихових акPивносPи на развијању кулPуре слушања, о:носно кулPуре језичко; изражавања,
Mу:е Aримерен Pом значају.

ГРАФИКОН 1: СТАВОВИ ВАСПИТАЧА О ЊИХОВОМ УТИЦАЈУ НА ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОГ СЛУШАЊА
ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ИсAиPивали смо уPицај ра:но; искусPва и сPручне сAреме васAиPача на њихове сPавове о уPицају неAосре:них ор;анизаPора и
реализаPора акPивносPи са :ецом Aре:школско; узрасPа на комуникациону комAеPенцију Aре:школаца за акPивно слушање.
Највећи AроценаP васAиPача који са :ецом Aре:школско; узрасPа
ра:е о: 21 :о 30 ;о:ина (20 или 64,5%) свој уPицај на Aо:сPицање
акPивно; слушања ко: :еце о:ређују као врло значајан, :ок највећи AроценаP анкеPираних из осPалих Aо:;руAа васAиPача формираних Aрема ра:ном искусPву свој уPицај на развијање кулPуре слушања Aре:школаца о:ређује као значајан (ТаMела 3).
Уочене разлике у сPавовима васAиPача различиPо; ра:но; искусPва о значају њихово; уPицаја на Aо:сPицање акPивно; слуДАЛИБОРКА С. ПУРИЋ
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шања ко: :еце Aре:школско; узрасPа, сPаPисPички су значајне
(χ²=26,298; df=9; р=0,002). МеPо:ичке имAликације :оMијених резулPаPа мо;ле Mи се о:носиPи на уAућивање васAиPача у оквиру
сPручно; усавршавања на значај њихове уло;е у развијању кулPуре слушања :еце Aре:школско; узрасPа.
ТАБЕЛА 3: СТАВОВИ ВАСПИТАЧА РАЗЛИЧИТОГ РАДНОГ ИСКУСТВА О ЊИХОВОМ УТИЦАЈУ НА ПОДСТИЦАЊЕ
АКТИВНОГ СЛУШАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

НЕ НАРОЧИТО

РАДНО ИСКУСТВО

ВРЛО ЗНАЧАЈАН

ЗНАЧАЈАН

НИСАМ СИГУРАН

0–10

20
30,8%

31
47,7%

7
10,8%

7
10,8%

65
100%

11–20

30
35,7%

47
56%

7
8,3%

0
0%

84
100%

21–30

20
64,5%

8
25,8%

1
3,2%

2
6,5%

31
100%

ВИШЕ ОД 30

12
25,0%

4
53,1%

1
21,9%

1
21,9%

18
100%

УКУПНО

82
41,4%

90
45,5%

16
8,1%

10
5,1%

198
100%

χ²=26,298

df=9

ЗНАЧАЈАН

УКУПНО

р=0,002

Ка:а је у AиPању Aроцена значаја васAиPача као факPора развијања акPивно; слушања Aре:школске :еце, више о: Aоловине анкеPираних који су сPекли ака:емско оMразовање (38 или 50,7%)
своју уло;у у овом :омену Aроцењују као врло значајну, за разлику
о: васAиPача ниже; оMразовно; нивоа, који су мишљења :а је њихов уPицај на комуникационе комAеPенције акPивно; слушања
:еце значајан (ТаMела 4).
ТАБЕЛА 4: СТАВОВИ ВАСПИТАЧА РАЗЛИЧИТЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ О ЊИХОВОМ УТИЦАЈУ НА ПОДСТИЦАЊЕ
АКТИВНОГ СЛУШАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

НЕ НАРОЧИТО

СТРУЧНА СПРЕМА

ВРЛО ЗНАЧАЈАН

ЗНАЧАЈАН

НИСАМ СИГУРАН

СРЕДЊА

1
20%

3
60%

1
20%

0
0%

5
100%

ВИША

43
36,4%

64
54,2%

6
5,1%

5
4,2%

118
100%
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ТАБЕЛА 4: СТАВОВИ ВАСПИТАЧА РАЗЛИЧИТЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ О ЊИХОВОМ УТИЦАЈУ НА ПОДСТИЦАЊЕ
АКТИВНОГ СЛУШАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ВИСОКА

38
50,7%

23
30,7%

9
12%

5
6,7%

75
100%

УКУПНО

82
41,4%

90
45,5%

16
8,1%

10
5,1%

198
100%

χ²=13,063

df=6

р=0,042

СPаPисPичка анализа (χ²=13,063; df=6; р=0,042) Aоказује :а AосPоје значајне разлике у сPавовима васAиPача различиPе сPручне
сAреме о важносPи њихово; уPицаја у функцији Aо:сPицања акPивно; слушања :еце Aре:школско; узрасPа. ДоMијени резулPаPи
имAлицирају :а се у оквиру ака:емских сPу:ијских Aро;рама за
оMразовање васAиPача Aосвећује Aажња значају унаAређивања
кулPуре слушања у оквиру кулPуре језичко; изражавања :еце,
као и улози васAиPача у Pом :омену.
ЗАКЉУЧАК

Комуникација је, као сложен Aсихосоцијални Aроцес осPваривања веза међу љу:има, акPивносP која се учи (Томић, 2003). Учење комуникацијских вешPина укључује језичку (лин;висPичку),
:рушPвенојезичку (социолин;висPичку) и уAоPреMну (Aра;маPичку) сAосоMносP (Bakota, 2010). Је:ан о: Aре:услова осPваривања васAиPнооMразовних циљева у ра:у са :ецом Aре:школско;
узрасPа (Правилник о о0ш им основама 0ре школско/ 0ро/рама, 2006)
јесPе осмишљена језичка комуникација, која између осPало;
Aо:разумева акPивно слушање, као свесну ко;ниPивну акPивносP, чији је циљ разумевање са:ржаја исказа ;оворника.
РезулPаPи исPраживања вре:новања значаја Aоје:иних елеменаPа акPивно; слушања о: сPране васAиPача Aоказују :а ову комуникацијску сAосоMносP :еце у највећој мери оAре:ељују развијенос 0ажње (ран; I) и развијенос веш ине слушања (ран; II), заPим заин ересованос за ему казивања (ран; III), а у најмањој
мери мо ивисање за слушање (ран; IV) и квали е казивања (ран;
V). ВасAиPачи Aри:ају већи значај факPорима акPивно; слушања
који се о:носе на слушаоца (0ажња, веш ина слушања, заин ересованос за ему), у о:носу на факPоре који се о:носе на ;оворника
(мо ивисање за слушање, квали е казивања), шPо имAлицира :а
се вешPини слушања Aри:аје о:;оварајући значај ко: :еце
млађе; узрасPа (Josifović Elezović, 2011, сPр. 176), а указује и на мо;ућносP Aревазилажења Pен:енције заAосPављања слушања у о:-
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носу на осPале језичке вешPине – ;оворење, чиPање и Aисање
(Nunan, 1991).
РезулPаPи исAиPивања Aроцене уло;е васAиPача у Aроцесу развијања акPивно; слушања, као MиPно; елеменPа усAешне инPерAерсоналне комуникације, Aоказују :а највећи AроценаP анкеPираних васAиPача свој уPицај на Aо:сPицање акPивно; слушања
ко: :еце о:ређује као значајан (90 или 45,5%) или врло значајан (82
или 41,4%), зMо; че;а Mи Mило очекивано :а и квалиPеP њихових
акPивносPи на развијању кулPуре слушања, о:носно кулPуре језичко; изражавања, Mу:е Aримерен Pом значају. Ра:но искусPво
и сPручна сAрема, као независне варијаMле, значајно уPичу на
сPавове васAиPача о важносPи њихово; уPицаја у функцији Aо:сPицаја акPивно; слушања ко: :еце Aре:школско; узрасPа. Више
о: Aоловине анкеPираних васAиPача који са :ецом ра:е о: 21 :о
30 ;о:ина (20 или 64,5%), као и оних који су сPекли ака:емско
оMразовање (38 или 50,7%) већи значај Aри:ају свом уPицају на
развијање акPивно; слушања Aре:школаца, у о:носу на осPале
Aо:;руAе васAиPача формиране Aрема ра:ном искусPву и сPручној сAреми.
ВасAиPач је кључни елеменаP осAосоMљавања :еце Aре:школско; узрасPа у :омену Pемељних комуникацијских комAеPенција акPивно; слушања, које Aо:разумевају: а) сPицање знања, вешPина и сAосоMносPи акPивно; слушања као значајно; елеменPа
усAешне инPерAерсоналне комуникације; M) Aримену различиPих Pехника акPивно; слушања, чиме се оMезMеђује акPивно учешће у комуникацији у улози са;оворника, о:носно слушаоца;
в) Aроцену власPиPе сAосоMносPи и вешPине слушања; ;) вешPину
уочавања и AреAознавања различиPих емоционалних сPања са;оворника, уз Aримену сPечених вешPина слушања; :) слушање у
циљу мењања и Aрила;ођавања комуникације акPуелној сиPуацији и учесницима у комуникацији; и ђ) Aо:сPицање комуникације слушањем (Bakota, 2010). У Pом смислу, иако резулPаPи ово;
исPраживања Aоказују :а се у оквиру ака:емских сPу:ијских
Aро;рама за оMразовање васAиPача Aосвећује Aажња њиховој
улози у развијању акPивно; слушања, а имајући у ви:у заAосPављеносP слушања у о:носу на осPале језичке вешPине, AоPреMно
је више Aажње AосвеPиPи унаAређивању кулPуре слушања, како
у формалном Pако и у неформалном и информалном оMразовању
и усавршавању васAиPача.
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FACTORS OF THE ACTIVE LISTENING OF PRESCHOOL CHILDREN

SUMMARY

Active listening is a communication skill which is crucial for the
development of cooperative relationships in the group, culture of
friendship and fellowship, it is also important for the development of
literacy skills and talent for speaking. Furthermore, it contributes to
the improvement of the level of knowledge, skills and school
achievement, as well as to the development of self-confidence of
children. Developing of active listening is an important task in the
activities with children of preschool age.
In this paper, the author, wanting to determine the importance of
the factors of active listening of preschool children, examines how
preschool teachers (N = 198): (a) evaluate the importance of certain
elements of active listening that relate to the speaker and the listener, and (b) estimate their role in the process of developing active
listening skills of preschool children as an essential element of
successful interpersonal communication. Results of the survey show
that preschool teachers attach greater importance to the factors of
active listening related to the listener (attention, listening skill,
interest in the subject), than to the factors related to the speaker
(motivation for listening, quality of the narrative). More than
two-thirds of surveyed preschool teachers (172 or 86.9%) define its
impact on the stimulation of active listening of children as significant. Work experience and professional qualifications as
independent variables significantly influence the attitudes of
preschool teachers about the importance of their impact in stimulating active listening.
Preschool teacher is a key element of the training of preschool
children in the area of the basic communication skills of active
listening. In this sense, the results of our survey show that in the
context of academic study programs for education of preschool
teachers special attention is given to the communication skills and to
their role in the development of active listening. But, bearing in
mind the neglection of listening in comparison to other language
skills, it is necessary to pay more attention to the improvement of
the culture of listening, both in formal and nonformal, as well as in
informal education and training of preschool teachers.
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