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УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“, 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ
ОДСЕК ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, НОВИ САД

„КРИТИЧНИ ПЕРИОД“ У ИЗБОРУ 
СТРАТЕГИЈА ЗА УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

САЖЕТАК. Узраст ученика један је од фактора који значајно утичу на избор и уче-
сталост употребе стратегија за учење страног језика. У овом раду се на-
стоји утврдити постоји ли „критични период“ код ученика виших раз-
реда основне школе, када долази до промене у примени стратегија и
ако постоји – каквог су типа промене које се тад одигравају.

Истраживање на ком се темељи овај рад представља наставак истра-
живања које је обухватило ученике основне школе у Новом Саду старе
10 (N=48) и 14 (N=41) година међу којима су утврђене значајне разлике
у употреби стратегија. Наставак истраживања спроведен је после две
године са истом групом ученика која је учествовала и у првој фази ис-
траживања (N=40), када су били стари 10 година како би се испитало да
ли је преласком у фазу апстрактног мишљења (Piaget, 1972) код њих до-
шло до промене у употреби стратегија за учење страног језика. У истра-
живању је примењен стандардизован упитник за испитивање страте-
гија учења страног језика (SILL) у ком се ученици опредељују за одређе-
ну тврдњу, бирајући степен учесталости на Ликертовој скали. Анализа
података обухватила је поређење фреквентности употребе стратегија
исказане приликом два испитивања у распону од две године.

Резултати показују да су се у наведеном интервалу догодиле проме-
не у избору и учесталости примене стратегија код исте групе ученика
те да је дошло до пада у примени свих типова стратегија. Ови резулта-
ти у нескладу с резултатима истраживања у другим срединама, указују
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на потребу за унапређењем стратешке компетенције ученика основне
школе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: стратегије за учење страног језика, стратешка компетенција, узраст
ученика, основна школа.

УВОД

Развој сOраOешке ком@еOенције ученика је9ан је о9 важних циље-
ва мо9ерне насOаве сOраних језика. Да Lи се овај циљ ус@ешно
реализовао, нео@хо9но је Oемељније ис@иOаOи @римену сOраOе-
:ија за учење сOрано: језика и факOоре који на њу уOичу.

У @осле9ње Oри 9еценије, сOраOе:ије за учење сOрано: језика су
јасно 9ефинисане, класификоване и @риказане у @е9а:ошкој ли-
OераOури, шOо је олакшало сам @роцес из:ра9ње сOраOешке ком-
@еOенције. Како Lи се @римена сOраOе:ија учинила ефикаснијом,
с@рове9ена су Lројна исOраживања чији је циљ Lио ис@иOивање
@овезаносOи @римене сOраOе:ија и низа факOора, као шOо су @ол
(Бикицки, 2012), моOивација (Root, 1999; Schmidt & Watanabe,
2001) или ниво знања ученика (Глушац и Пили@овић, 2016). На-
жалосO, још увек нема 9овољно @о9аOака који се о9носе на @ове-
заносO узрасOа ученика и изLора сOраOе:ија, а @осеLно оних који
су везани за @римену сOраOе:ија ко9 ученика основне школе.

Овај ра9 се Oемељи на исOраживању у ком се @окушало уOвр9и-
Oи у којој мери @ромене које се о9и:равају у сазревању ученика
виших разре9а основне школе уOичу на @ромене у њиховом @ри-
сOу@у учењу и на изLор сOраOе:ија. 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Бројни факOори који уOичу на усвајање сOрано: језика, као шOо су
Oи@ личносOи ученика или ко:ниOивни @оOенцијал за усвајање
сOрано: језика, @ре9сOављају неку врсOу @риро9не @ре9носOи
или о:раничења на коју сам ученик Oешко може уOицаOи. СOраOе-
:ије за учење сOрано: језика сасOоје се о9 низа Oехника које се
мо:у савла9аOи, а којима ученик, Lез оLзира на ску@ осOалих фак-
Oора, може уна@ре9иOи со@сOвено учење и @ревазићи @ре@реке у
овом @роцесу. У@раво @рименом о9:оварајућих сOраOе:ија осOва-
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рује се већа самосOалносO и о9:оворносO ученика за исхо9 со@-
сOвено: учења, али и већа ефикасносO у учењу.

СOраOе:ије за учење сOрано: језика се у лиOераOури 9ефинишу
као:

– Oехнике које ученици @римењују како Lи сOекли знање
(Rubin, 1975, сOр. 43);

– кораци које ученици @ре9узимају како Lи лакше усвојили и
за@амOили нову информацију или је се @рисеOили и у@оOре-
Lили је (O’Malley & al., 1985, сOр. 23);

– акOивносOи које ученици свесно или несвесно @римењују
како Lи лакше анализирали лин:висOичке ас@екOе језика
који уче или како Lи @оLољшали селекцију и @римену сOече-
но: знања @о9 с@ецифичним околносOима (Bialystok, 1985,
сOр. 258);

– кораци које ученици @римењују како Lи @оLољшали со@-
сOвено учење (Oxford, 1990, сOр. 1).

Класификација сOраOе:ија мењала се и уна@ређивала Oоком
9еценија (O’Malley & al.,1985; Rubin & Wenden, 1987; Stern, 1992).
Најшире @рихваћена класификација 9анас, на коју се овај ра9 и
ослања јесOе класификација РеLеке Оксфор9, која сOраOе:ије свр-
сOава у 9ве основне :ру@е – у 9ирекOне и ин9ирекOне сOраOе:ије. 

ДирекOне сOраOе:ије на 9ирекOан начин 9о@риносе учењу и
@о9разумевају не@осре9но Lављење сOраним језиком, а оLухва-
Oају Oри @о9:ру@е: ко:ниOивне, меморијске и ком@ензационе
сOраOе:ије. Ко:ниOивне сOраOе:ије укључују различиOе Oехнике
вежLања, @ријема и слања @орука или анализе и закључивања,
као шOо су: @онављање, рекомLиновање, сумирање, на:лашава-
ње, 9е9укOивно извођење закључака, @ревођење и сл. (Oxford,
1990, сOр. 43–44). Меморијске сOраOе:ије служе ефикаснијем @ам-
ћењу кроз сOварање менOалних веза, коришћење слика и звукова
или различиOе оLлике оLнављања знања, шOо најчешће @о9разу-
мева :ру@исање @ојмова, у@оOреLу семанOичких ма@а и кључних
речи, сOварање асоцијација и а9екваOно: конOексOа (Oxford, 1990,
сOр. 39). Ком@ензационе сOраOе:ије олакшавају разумевање и
у@оOреLу сOрано: језика у@ркос не9осOацима у знању кроз @реO-
@осOавке о значењу не@ознаOих језичких је9иница, у@оOреLу ми-
мике, синонима или @реоLликовање @оруке (Oxford, 1990,
сOр. 48).

Ин9ирекOне сOраOе:ије на ин9ирекOан начин уOичу на учење
сOрано: језика и сасOоје се о9 меOако:ниOивних, афекOивних и
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9рушOвених сOраOе:ија. МеOако:ниOивне сOраOе:ије укључују
Oехнике којима се коор9инира, @раOи, @ланира и @роцењује ус-
@ешносO со@сOвено: учења, као шOо су на @ример: 9ефинисање
сврхе и циља учења и @ланираних за9аOака, сOварање @рилика за
@римену сOечено: знања, уOврђивање :решака у со@сOвеној јези-
чкој @ро9укцији, ревизију и сл. (Oxford, 1990, сOр. 138–139). Афек-
Oивне сOраOе:ије оLухваOају конOролу емоција, ре:улисање анк-
сиозносOи и Oехнике само-охраLрења у @роцесу учења и комуни-
кације на сOраном језику кроз раз:овор о емоцијама које @раOе
учење, смањење на@еOосOи @омоћу музике и хумора, само-на-
:рађивање за @осOи:нуO ус@ех или вођење 9невника учења
(Oxford, 1990, сOр. 143–144). ДрушOвене сOраOе:ије укључују @о-
сOављање @иOања или молLе за @ојашњењем значења у случају
неразумевања, заOим сара9њу с вршњацима и :оворницима с ви-
шим нивоом ком@еOенције, развој ем@аOије и кулOурне Oоле-
ранције и разумевања (Oxford, 1990, сOр. 168–172).

ФреквенOносO @римене о9ређених :ру@а сOраOе:ија у великој
мери о9ређена је различиOим личним факOорима, међу које с@а-
9а и узрасO.

КРИТИЧНИ ПЕРИОД У УЧЕЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

УзрасO ученика јесOе важан факOор у учењу сOрано: језика, али и
је9ан о9 кључних факOора у изLору насOавних меOо9а и Oехника,
с оLзиром на различиO @рисOу@ учењу ко9 9еце, а9олесценаOа
или о9раслих.

УOицај сазревања на учење сOрано: језика @ре9меO је научних
исOраживања о9 сре9ине @рошло: века. Прве и9еје о @ре9носOи
рано: учења сOрано: језика изнео је неуроло: Пенфил9, Oвр9ећи
9а након 9евеOе :о9ине мозак @осOаје нефлексиLилан @а је учење
самим Oим Oеже (Penfield & Roberts, 1959, сOр. 236). ЛенеLер: је ове
и9еје разра9ио кроз хи@оOезу о „криOичном @ерио9у“, о9носно –
Lиолошки нај@овољнијем @ерио9у за учење сOрано: језика, Oвр-
9ећи 9а се о9 9ру:е :о9ине 9о @уLерOеOа о9вија лаOерализација
мож9аних функција и 9а је у@раво Oај @ерио9 @о:о9ан за лакше
усвајање, 9ок се након ње:а сOрани језик учи уз већи на@ор и Oру9
(Lenneberg, 1967, сOр. 176). Према умеренијим сOавовима, сOрани
језик је мо:уће научиOи и уколико се са учењем @очне касније,
али није мо:уће сOећи из:овор који је Lлизак из:овору изворних
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:оворника, ако нисмо изложени Oом језику 9о 9ванаесOе :о9ине
(Scovel, 1988; Long, 1990).

Осим неуролошких ас@екаOа сазревања, ко:ниOивни ас@екOи
који @о9разумевају @релазак из фазе конкреOно: у фазу а@-
сOракOно: мишљења чесOо се @овезују с @роменама у учењу. Пре-
ма неким ауOорима (Krashen, 1975; Rosansky, 1975; Johnson &
Newport, 1989; Long, 1990), у@раво виши сOе@ен ко:ниOивне зрело-
сOи @о:о9ује екс@лициOном начину учења @а @реласком у фазу
а@сOракOно: размишљања, о9носно о9 је9анаесOе или 9ванаесOе
:о9ине живоOа о@а9а с@осоLносO им@лициOно: учења које се о9-
вија @риро9но, слично усвајању маOерње: језика.

Основне и9еје свих Oеорија „криOично: @ерио9а“ мо:у се све-
сOи на Oри хи@оOезе (Singleton, 2003), @рема којима @осле о9ређе-
но: @ерио9а у развоју (1) ученик није више у сOању 9а 9осOи:не
ниво ком@еOенција какав имају изворни :оворници, (2) учење за-
хOева мно:о већи Oру9 и на@ор, (3) учење сOрано: језика о9вија се
@уOем 9ру:ачијих механизама не:о шOо су они који су укључени
у усвајање маOерње: језика. Заје9ничка ниO у свим наве9еним
сOавовима јесOе 9а се начин учења сOрано: језика у о9ређеној
фази развоја и сазревања значајно мења, а @ерио9 који се најче-
шће наво9и као кључни у Oом @роцесу јесOе @ерио9 @уLерOеOа. 

ИСТРАЖИВАЊА ПРИМЕНЕ СТРАТЕГИЈА ЗА УЧЕЊЕ 
СТРАНОГ ЈЕЗИКА КОД УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ИсOраживања у којима се ис@иOивала @римена сOраOе:ија ко9
ученика основне школе за са9а су малоLројна, а @риказани ре-
зулOаOи @рилично неконзисOенOни усле9 низа факOора, као шOо
су различиOа меOо9оло:ија или селекција ис@иOаника, али и ра-
зличиO маOерњи језик, сре9ина или ниво сOраOешке ком@еOен-
ције (Cohen, 2005; Griffiths & Parr 2001).

У исOраживањима која су @оре9ила @римену сOраOе:ија ко9
ученика основне и сре9ње школе (Dörnyei, 1995; Kaylani, 1996; Lan
& Oxford, 2003), уOврђено је 9а млађи ученици више корисOе 9ру-
шOвене и афекOивне сOраOе:ије не:о осOале :ру@е сOраOе:ија. У
9ва о@сежна исOраживања које су Лан и Оксфор9ова с@ровели у
Тајвану (Lan & Oxford, 2003, 2005), за@ажено је 9а ученици @еOо:
разре9а основне школе најчешће @римењују афекOивне, ком@ен-
зационе и 9рушOвене сOраOе:ије, 9ок су иза њих ран:иране меOа-
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ко:ниOивне, ко:ниOивне и меморијске сOраOе:ије. Ли и Окс-
фор9ова (Lee & Oxford, 2008), Oакође наво9е 9а млађи ученици
више корисOе 9рушOвене сOраOе:ије не:о сOарији ис@иOаници
који ефикасније @римењују меOако:ниOивне сOраOе:ије @о@уO
@ланирања, ор:анизације и евалуације учења.

Новији резулOаOи још је9но: ис@иOивања сOраOе:ија у исOој
сре9ини (Cheng, 2014) @оказују 9а ученици нижих разре9а основ-
не школе у мањој мери @римењују ком@ензационе сOраOе:ије
не:о сOарији ис@иOаници, 9ок у већој мери @римењују мемориј-
ске сOраOе:ије, као и меOако:ниOивне које су ко9 њих ран:иране
на @рвом месOу. МеOако:ниOивне сOраOе:ије су најчешће @риме-
њиване сOраOе:ије и ко9 је9анаесOо:о9ишњих ученика у Мађар-
ској, @рема резулOаOима је9но: исOраживања с@рове9ено: у Oој
сре9ини (Doró & Habók, 2013). РезулOаOи ове 9ве сOу9ије су у су-
@роOносOи с резулOаOима осOалих исOраживања која @оказују 9а
су сOарији ученици знаOно независнији у учењу и корисOе шири
с@екOар софисOицираних и ко:ниOивно захOевнијих сOраOе:ија у
које с@а9ају и меOако:ниOивне (Victori & Tragant, 2003; Magowe &
Oliver, 2007; Lee & Oxford, 2008).

У@ркос неконзисOенOним резулOаOима и разликама у ран:и-
рању сOраOе:ија, у већини исOраживања која су @оре9ила млађе
и сOарије ученике основне школе уочавају се @ромене у учесOа-
лосOи (Cooper & Corpus, 2009) и у изLору сOраOе:ија (Chen, 2009), а
@овезују се са @роменама сOила учења које се о9и:равају Oоком
сазревања.

Како Lи се Lоље разумела @римена сOраOе:ија у нашој сре9ини
и уна@ре9ила сOраOешка ком@еOенција ученика, овим исOражи-
вањем се @окушало уOвр9иOи 9а ли ко9 ученика основне школе
сOарих о9 9есеO 9о чеOрнаесO :о9ина 9олази 9о @ромене у у@оOре-
Lи сOраOе:ија, ка9а се она о9и:рава и како се ис@ољава.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

ИсOраживање на ком се Oемељи овај ра9 на9овезује се на исOра-
живање извршено 2012. :о9ине које је оLухваOило 48 ученика че-
OврOо: разре9а и 41 ученика осмо: разре9а основне школе. НасOа-
вак исOраживања с@рове9ен је у окOоLру 2014. :о9ине са
ученицима шесOо: разре9а Основне школе „Ђура Даничић“ у Но-
вом Са9у, о9носно са ученицима исOих о9ељења, која су 9ве :о9и-
не раније Lила укључена у ис@иOивање у@оOреLе сOраOе:ија, али
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су Oа9а @охађали чеOврOи разре9. ИсOа :ру@а ученика о9аLрана је
у@раво с циљем 9а се уOвр9и 9а ли је ко9 Oе :енерације ученика
9ошло 9о @ромене у у@оOреLи сOраOе:ија у @ерио9у о9 9ве :о9и-
не, @ошOо су у @рвој фази исOраживања уочене разлике између
9есеOо:о9ишњих и чеOрнаесOо:о9ишњих ученика (Пили@овић и
Глушац, 2014) .

У 9ру:ом 9елу исOраживања учесOвовало је 40 ученика шесOо:
разре9а, који ен:лески језик уче @еO и @о :о9ина (21 9ечак и 19 9е-
војчица). Ученици шесOо: разре9а имају исOи фон9 часова и ис-
Oо: насOавника као и ученици чеOврOо: разре9а.

У оLе фазе исOраживања у@оOреLљен је У4и�ник за ис4и�ивање
с�ра�е3ија 7.0 (SILL),2 који је консOруисала РеLека Оксфор9 (Ox-
ford, 1990). ИсOи у@иOник @римењиван је и у 9ру:им исOражива-
њима ово: Oи@а у скраћеној (Doró & Habók, 2013; Lan & Oxford,
2003) или @уној верзији (Chen, 2009; Cheng, 2014; Lee & Oxford,
2008). Иако је у@иOник коришћен и 9ве :о9ине раније, @реO@о-
сOавка исOраживача Lила је 9а Oај @о9аOак нема уOицаја на резул-
OаOе, а 9а ће се @рименом исOо: инсOруменOа 9оLиOи вали9нији
@о9аци. У@иOник са9ржи шесO :ру@а Oвр9њи које су намењене
уOврђивању учесOалосOи @оје9иних :ру@а сOраOе:ија, а ученици
:а @о@уњавају Oако шOо изражавају своје сла:ање са о9ређеном
Oвр9њом на ЛикерOовој скали у којој је рас@он о9:овора о9 1 9о 5
(:9е 1 означава „ника9 или :оOово ника9“, а 5 „увек или :оOово
увек“).

У@иOник јe @реве9ен на ср@ски језик, а сам @роцес анкеOирања
Oрајао је је9ан школски час, о9носно 45 минуOа. Ма9а је @рихва-
ћен сOав 9а ученици на @ра:у и након уласка у фазу формално:
мишљења мо:у 9а и9енOификују и искажу @римену о9ређено:
Oи@а сOраOе:ија учења (Cohen, 2003; Cooper & Corpus, 2009), исOра-
живачи су Oоком анкеOирања, као и у @реOхо9ној фази исOражи-
вања, @ажљиво @роверавали 9а ли ис@иOаници ис@равно разуме-
ју смисао @оје9иних Oвр9њи и @ојашњавали их ако је Lило @о-
OреLно. За@ажено је 9а је само у реOким случајевима ученицима
Lила нејасна сOраOе:ија наве9ена у у@иOнику (н@р. вођење 9нев-
ника учења који се у нашем школском сисOему :оOово не @риме-
њује).

У оLра9и @о9аOака @римењене су меOо9е 9ескри@Oивне сOаOи-
сOике, независно: Т-OесOа и Т-OесOа за је9ан узорак, а оLра9а @о-
9аOака вршена је @омоћу @ро:рама SPSS 13. 

2 SILL - Strategy Inventory for Language Learning (Oxford 1990).
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

ПРВА ФАЗА 
ИСТРАЖИ-
ВАЊА

Пре анализе 9ру:е фазе исOраживања, ра9и Lоље: уви9а у @риме-
ну сOраOе:ија ко9 ученика различиOо: узрасOа, @риказаће се ре-
зулOаOи @рве фазе исOраживања које је оLухваOало ученике че-
OврOо: и осмо: разре9а и у@оре9иће се с резулOаOима 9ру:а 9ва
исOраживања с@рове9енa у нашој сре9ини @рименом исOо:
у@иOника, у којима су учесOвовали ученици сре9ње школе и сOу-
9енOи (Пили@овић, 2014). У ТаLели 1 @риказана је ова у@оре9на
анализа, а вре9носOи које се о9носе на ученике чеOврOо: и осмо:
разре9а и које су @рику@љене у @рвој фази ов9е @риказано: ис-
Oраживања визуелно су на:лашене.

Поређењем 9аOих резулOаOа може се за@азиOи 9а је у@оOреLа ме-
Oако:ниOивних сOраOе:ија најзасOу@љенија у свим :ру@ама @а
чак и ко9 најмлађих ис@иOаника. ДрушOвене сOраOе:ије су у:лав-
ном ран:иране као сле9еће @о учесOалосOи, 9ок је 9аљи ре9осле9
9ру:ачији ко9 ученика чеOврOо: разре9а у о9носу на осOале :ру-
@е. Ко9 свих осOалих :ру@а, на Oрећем или чеOврOом месOу налазе
се ко:ниOивне или ком@ензационе сOраOе:ије, а најмање @риме-
њиване су афекOивне, 9ок ко9 ученика чеOврOо: разре9а Oреће и
чеOврOо месOо заузимају ко:ниOивне и афекOивне сOраOе:ије, а

УЧЕНИЦИ IV 
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ

УЧЕНИЦИ VIII 
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ

УЧЕНИЦИ СРЕДЊЕ 
ШКОЛE

СТУДЕНТИ 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКA

МЕМОРИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,07 2,64 2,44 2,72

КОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,60 3,21 2,79 3,04

КОМПЕНЗАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,15 3,28 2,92 3,03

МЕТАКОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 4,09 3,80 3,16 3,37

АФЕКТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,18 2,60 2,38 2,47

ДРУШТВЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,70 3,35 2,94 3,21

УКУПНО 3,50 3,17 2,78 2,99

ТАБЕЛА 1: ПОРЕЂЕЊЕ ФРЕКВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ СТРАТЕГИЈА КОД УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ И СТУДЕНАТА
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најмање @римењиване су меморијске. Уку@на фреквенOносO
у@оOреLе сOраOе:ија ко9 ученика млађе: узрасOа је виша не:о у
свим осOалим :ру@ама, а за@ажа се 9а су ученици осмо: разре9а
Lлижи у свом изLору сOраOе:ија сOаријим :ру@ама ис@иOаника.
Ови резулOаOи су у неким се:менOима у раскораку с резулOаOима
ис@иOивања сOраOе:ија у 9ру:им сре9инама. Према РеLеки Окс-
фор9 (Oxford, 1990), сOарији ученици и они који су на вишем ни-
воу знања чешће @римењују шири с@екOар сOраOе:ија не:о млађи
ученици или они који се налазе на @очеOним нивоима учења,
шOо ов9е није случај.

Поређењем у@оOреLе сOраOе:ија ко9 ученика чеOврOо: и учени-
ка осмо: разре9а уочава се 9а ученици осмо: разре9а имају сла-
Lију уку@ну фреквенOносO у@оOреLе сOраOе:ија (3,17) у о9носу на
ученике чеOврOо: разре9а (3,50). Применом независно: O-OесOа
уOврђене су значајне сOаOисOичке разлике између ученика че-
OврOо: и ученика осмо: разре9а у :ру@и меморијских (р=0,02),
ко:ниOивних (р=0,01) и афекOивних сOраOе:ија (р=0,00), а у сва Oри
случаја млађи ученици @римењују ове Oи@ове сOраOе:ија у већој
мери не:о ученици осмо: разре9а (Пили@овић и Глушац, 2014). 

ПОНОВЉЕНО 
ИСТРАЖИ-
ВАЊЕ

Разлике које су уOврђене у @рвој фази исOраживања навеле су ис-
Oраживаче на @реO@осOавку 9а се изLор сOраOе:ија мења схо9но
узрасOу ученика и Oо Lаш у @ерио9у између 9есеOе и чеOрнаесOе
:о9ине @а је, ра9и 9аље @ровере, исOраживање насOављено @осле
9ве :о9ине. У њему су ово: @уOа учесOвовали само ученици који
су у @рвој фази Lили сOари 9есеO :о9ина и @охађали чеOврOи ра-
зре9, а у 9ру:ој – 9ванаесO :о9ина и @охађали шесOи разре9. Циљ
насOавка исOраживања Lио је 9а се уOвр9и 9а ли је ко9 исOе :ру@е
ученика 9ошло 9о @ромена у учесOалосOи и изLору сOраOе:ија за
учење сOрано: језика Oоком 9ве :о9ине или су @о9аци @рику@ље-
ни у @рвој фази резулOаO с@ецифичносOи изаLраних :ру@а.

Поново је извршена @ровера @рименом исOо: у@иOника, а ре-
зулOаOи су @риказани у ТаLели 2. У 9ру:ој фази исOраживања уче-
сOвовало је 40 ученика ове :енерације (осам мање не:о у @рвој фа-
зи, јер су неки ученици Lили о9суOни зLо: LолесOи).
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Анализом резулOаOа за@ажа се 9а је 9ошло 9о @а9а у фреквенO-
носOи у@оOреLе свих Oи@ова сOраOе:ија, а ком@ензационе сOраOе-
:ије су временом @осOале засOу@љеније @о учесOалосOи о9 афек-
Oивних, шOо се мо:ло за@азиOи и ко9 сOаријих ис@иOаника. Ко9
ученика шесOо: разре9а и ово: @уOа, као и 9ве :о9ине раније, ме-
моријске сOраOе:ије су најслаLије ран:иране. Неке сOраOе:ије из
ове :ру@е ученици :оOово ника9 не @римењују: „корисOим кар-
Oице са сликама 9а у@амOим нову реч“ (1,62) и „корисOим @окре-
Oе (@анOомиму) 9а у@амOим нову реч“ (1,75). Ниска фреквенOносO
и @а9 у @римени меморијских сOраOе:ија уочени у овом исOра-
живању у су@роOносOи су с резулOаOима 9ру:их исOраживања у
којима се за@ажа фреквенOнија @римена меморијских сOраOе:ија
ко9 млађих ученика и оLјашњава „@риро9ним ре9осле9ом“ у ра-
звоју сOраOешке ком@еOенције у ком реце@Oивне сOраOе:ије,
@о@уO @онављања и меморисања, @реOхо9е @римени осOалих Oи-
@ова сOраOе:ија, који укључују инOеракцију и евалуацију со@-
сOвено: знања (Chesterfield & Chesterfield, 1985). У резулOаOима се
за@ажа и @а9 у учесOалосOи афекOивних сOраOе:ија које су 9ве :о-
9ине раније ко9 исOих ученика Lиле ран:иране на чеOврOом ме-
сOу, а са9а на @еOом, шOо :овори о мо:ућносOи 9а временом @о-
сOану најслаLије @римењиване сOраOе:ије, као шOо је случај и ко9
свих сOаријих ис@иOаника. СOраOе:ије које су најслаLије ран:ира-
не у овој каOе:орији су „раз:оварам с неким о Oоме како се осе-
ћам 9ок :оворим ен:лески“ (2,22) и „у свом 9невнику учења Lеле-
жим своја осећања“ (1,62). МеOако:ниOивне сOраOе:ије су и ко9
ученика шесOо: разре9а ран:иране као најчешће @римењиване
сOраOе:ије, шOо се не разликује о9 @референци сOаријих ис@иOа-

ГРУПА СТРАТЕГИЈА ПРОСЕЧНА ФРЕКВЕНЦИЈА

МЕТАКОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3, 69

ДРУШТВЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,30

КОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,06

КОМПЕНЗАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ 2,71

АФЕКТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 2,78

МЕМОРИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ 2,66

УКУПНО 3,04

ТАБЕЛА 2: ПРИМЕНА СТРАТЕГИЈА КОД УЧЕНИКА СТАРИХ 12 ГОДИНА
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ника ниOи о9 @референци које је исOа :ру@а ученика исказала 9ве
:о9ине раније, али се знаOно разликује о9 резулOаOа већине ис-
Oраживања с@рове9ених са ученицима ово: узрасOа, који се че-
шће о@ре9ељују за @римену 9рушOвених, афекOивних или ком-
@ензационих сOраOе:ија (Dörnyei, 1995; Kaylani, 1996; Lan & Oxford,
2003, 2005; Lee & Oxford, 2008). ИнOересанOно је 9а се Oри меOако-
:ниOивне сOраOе:ије из9вајају @о високој учесOалосOи: „имам ја-
сне циљеве у вези са учењем ен:леско: језика“ (4,00), „@окуша-
вам 9а нађем начине 9а шOо више усавршим свој ен:лески“ (4,20)
и „@римећујем ка9 на@равим :решку на ен:леском и он9а се Oру-
9им 9а је више не @равим“ (4,18).

Уколико се резулOаOи @оновљено: ис@иOивања у@оре9е с ре-
зулOаOима у ТаLели 1, може се закључиOи 9а @римена и изLор
сOраOе:ија ко9 ученика шесOо: разре9а још увек имају о9ређене
каракOерисOике које су се ко9 исOе :ру@е за@ажале 9ве :о9ине ра-
није, али 9а се јасно увиђају и @ромене у којима њихова @римена
сOраOе:ија @о@рима о9лике у@оOреLе сOраOе:ија ко9 сOаријих ис-
@иOаника.

Да Lи се усOановило 9а ли су ове @ромене сOаOисOички значај-
не, извршен је O-OесO с је9ним узорком, а резулOаOи су @риказани
у ТаLели 3.

РезулOаOи @оказују 9а се након 9ве :о9ине у @римени сOраOе:ија
уочавају разлике које се мо:у оквалификоваOи као високо сOаOи-
сOички значајне, а које указују на смањену фреквенOносO @риме-
не сOраOе:ија свих каOе:орија. С оLзиром на Oо 9а се ко9 ове :ене-
рације ученика није мењао насOавник ниOи из9авач или серија

  T DF SIG. MEAN DIFFERENCE

МЕМОРИЈСКЕ -3,58 39 0,00 -0,41

КОГНИТИВНЕ -4,92 39 0,00 -0.54

КОМПЕНЗАЦИОНЕ -3,38 39 0,00 -0,37

МЕТАКОГНИТИВНЕ -2,96 39 0,01 -0,40

АФЕКТИВНЕ -3,32 39 0,00 -0,47

ДРУШТВЕНЕ -2,82 39 0,01 -0,39

УКУПНО -4,67 39 0,01 -0,39

ТАБЕЛА 3: РАЗЛИКА У ПРИМЕНИ СТРАТЕГИЈА КОД УЧЕНИКА ИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ У РАСПОНУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ 
(ОД ЧЕТВРТОГ ДО ШЕСТОГ РАЗРЕДА)
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уџLеника, мо:ло Lи се @реO@осOавиOи 9а у@раво у овом @ерио9у
сазревања, на @реласку у фазу а@сOракOно: мишљења 9олази 9о
важних @ромена у @рисOу@у учењу сOрано: језика, које се ре-
флекOују и на изLор сOраOе:ија за учење. Ово јесOе важан @о9аOак
за ус@ешније @ланирање и с@ровођење насOаве у вишим разре-
9има основне школе.

С 9ру:е сOране, ови резулOаOи, у раскораку с резулOаOима ис-
Oраживања с@рове9ених у 9ру:им школским сисOемима у који-
ма у@оOреLа сOраOе:ија расOе са узрасOом ученика, мо:у се оква-
лификоваOи као изненађујући. Сама @ромена сOила учења и @ре-
лазак у вишу фазу ко:ниOивно: развоја свакако не оLјашњавају
@а9 у фреквенOносOи @римене сOраOе:ија, јер Lи се слични @о9а-
ци мо:ли @ронаћи још не:9е у лиOераOури. Према неким ауOори-
ма ученици различиOих узрасOа @римењују различиOе сOраOе:и-
је, јер @осOоји @риро9ан развојни @роцес у учењу сOрано: језика
Oоком ко: ученици с@онOано мо9ификују @римену сOраOе:ија,
@рила:ођавајући се захOевима који се @ре9 њих @осOављају (Pro-
kop, 1989, сOр. 40). Вре9но Lи заOо Lило ис@иOаOи како школски
сисOем, конце@ција насOаве сOраних језика, @релаз са разре9не
на @ре9меOну насOаву или Oи@ моOивације ученика виших разре-
9а основне школе уOичу на а9екваOну или не9овољну @римену
сOраOе:ија у насOави сOраних језика.

ЗАКЉУЧАК РезулOаOи @риказано: исOраживања @оказују 9а се изLор и уче-
сOалосO @римене сOраOе:ија за учење сOрано: језика мењају са уз-
расOом ученика. Промене у изLору сOраOе:ија јесу @риро9не, али
на:лашеније у @ерио9у сазревања Oоком виших разре9а основне
школе, а нарочиOо око 9ванаесOе :о9ине. Овај @о9аOак указује на
@оOреLу 9а се @ланирање насOаве и развој сOраOешке ком@еOен-
ције ко9 ученика ово: узрасOа @рила:о9е њиховим развојним @о-
OреLама.

Промене у фреквенOносOи @римене сOраOе:ија, које су Oакође
за@ажене у овом исOраживању не @оOврђују се у релеванOној ли-
OераOури као неминовне у развоју и њих је @оOреLно 9о9аOно ис-
@иOаOи. Па9 у @римени свих Oи@ова сOраOе:ија, који се о9ржава и
у сOаријем узрасOу, може @ре9сOављаOи озLиљну смеOњу у 9а-
љем учењу сOрано: језика @а је @оOреLно инOензивније ра9иOи на
развоју сOраOешке ком@еOенције ученика и инOе:рисаOи је у на-
сOаву сOраних језика.

Иако је сOраOешка ком@еOенција званичним 9окуменOима 9е-
финисана као насOавни циљ, сOиче се уOисак 9а се, након нижих
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разре9а основне школе, она не9овољно развија, @а је @оOреLно
усOановиOи 9а ли се на њој а9екваOно ра9и кроз насOаву сOраних
језика и у којој мери су насOавници @ри@ремљени и оLучени за
развој шире: с@екOра сOраOе:ија учења. У@ркос чињеници 9а уче-
ници временом мењају своје @референце, нарочиOа @ажња у ра-
звоју сOраOешке ком@еOенције OреLало Lи 9а се @освеOи афекOив-
ним сOраOе:ијама чији @а9 се уочава Oоком виших разре9а основ-
не школе, а ко9 већине сOаријих :ру@а ис@иOаника се не9овољно
корисOе.
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SUMMARY A “CRITICAL PERIOD” IN THE USE OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES

Age of students is one of the factors that may significantly influ-
ence the use of language learning strategies. The aim of this paper is
to determine whether there is a “critical period” when primary
school learners tend to change their use of strategies and what sort
of changes are taking place then.

The results presented here were obtained in the second phase of
the research investigating the use of strategies among primary
school students in Novi Sad (Serbia). The results of the first phase,
carried out two years earlier, showed statistically significant differ-
ences between the two groups of students, aged 10 (N=48) and 14
(N=41) and higher use of all strategy categories by younger partici-
pants. The next phase was conducted two years later only with the
younger group of students who were now aged 12 (N=40). The goal of
the second phase of the research was to examine whether matura-
tion and transition to the stage of abstract thought (Piaget, 1972) had
any influence on students’ use of strategies. 

The instrument used in this research was Strategy Inventory for
Language Learning (SILL) designed by Rebecca Oxford. Data analysis
included a comparison of the frequency of strategy use reported in
two studies in the range of two years.

The results show statistically significant differences within the
same group of students over the two-year period and a considerable
decline in the use of all types of strategies. Moreover, their prefer-
ences of strategies also changed and became closer to preferences
reported by fourteen-year old participants during the first phase of
the research, suggesting that there might be a common trend in
strategy use influenced both by the educational system and the
changes related to maturation. These results, showing lower strategy
use in correlation with age, are inconsistent with the results of stud-
ies conducted in other educational systems, indicating the need for
further investigation in this area and considerable improvement of
strategic competence of primary school students in Serbia.
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