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ЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋ1ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУЛЕКСИЧКО-МОРФОЛОШКЕ ВЕЗЕ И УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА САЖЕТАК. Истраживања посвећена развоју лексичког знања, како код говорника
енглеског као матерњег језика тако и код оних који енглески уче као
страни језик, доживела су процват током претходних неколико децени-
ја и довела до открића да су лексика и морфологија блиско повезане.
Познавање морфологије, које обухвата развијену свест о деривацио-
ним и флективним облицима, данас се сматра кључним елементом
лексичког развоја јер доприноси наглом увећању лексичког фонда де-
це која енглески усвајају као први језик, и то у периоду њиховог основ-
ношколског и средњошколског образовања (Nagy & Herman, 1987). По-
стоје назнаке да се сличан али много спорији и проблематичнији про-
цес одвија и у контексту усвајања енглеског као страног језика. О спо-
нама које повезују различите аспекте познавања лексике и морфоло-
гије није много писано до сада, нарочито не у домену усвајања
енглеског језика код ученика чији је матерњи језик српски. Из тог ра-
злога, циљ овог рада је да испита међуповезаност продуктивне и ре-
цептивне димензије познавања лексике и морфологије на узорку на-
предних ученика енглеског језика, студената прве године на Катедри
за енглески језик и књижевност Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу. Њихови резултати на тестовима који су укључивали поде-
лу речи на морфеме и извођење деривата, као мерама рецептивног и1 jelena.danilovic.jeremic@kg.ac.rsРа: је насPао у оквиру AројекPа 178014 Динамика с�рук�ура савремено$ ср(ско$ језика, који финан-сира МинисPарсPво AросвеPе, науке и Pехнолошко; развоја РеAуLлике СрLије. Ра: је Aримљен 15. окPоLра 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанку Ре:акције ЗLорникао:ржаном 6. :ецемLра 2017.
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потом и посматрани у спрези са резултатима постигнутим на тестови-
ма величине лексичког фонда (Nation, 1990; 2001). Добијени подаци до-
приносе бољем разумевању процеса усвајања лексике код ученика ен-
глеског језика као страног и имају педагошке импликације. КЉУЧНЕ РЕЧИ: лексика, морфологија, деривација, учење енглеског језика као страног.ЛЕКСИКА, ДЕРИВАЦИОНА МОРФОЛОГИЈА И УСВАЈАЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КОД ИЗВОРНИХ ГОВОРНИКАO морфолошким каракPерисPикама ен;леске лексике не може се;овориPи Lез осврPа на исPоријски развој језика. У Aерио:у наконнорманско; освајања, ен;лески је оLо;аћен мношPвом речи из:ру;их језика, AрвенсPвено француско;, али и класичних језика –лаPинско; и ;рчко; – Aонека: Aреко француско;, шAанско; илииPалијанско; као језика Aосре:ника. Рачунарском AреPра;ом Aо-рекла око 80 000 речи у Shorter Oxford Dictionary, ФинкенсPе: и Вулф(Finkenstaedt & Wolff, 1973) усPановили су :а Aозајмљенице из ла-Pинско; и ;рчко; заје:но чине више о: Aоловине лексичко; фон-:а ен;леско;. Грчко-лаPински каракPер :ела лексикона оPежаваусвајање ен;леско; језика: за разлику о: лексема ;ерманско; Aо-рекла које су у;лавном краPке, је:носложне или :восложне, иреPко се Aојављују у комLинацији са афиксима (нAр. daughter,horse, water, love), лексеме сPрано; Aорекла оLично су :у;е, сасPа-вљене о: основе, Aрефикса и/или суфикса, Aа је AоPреLно вишевремена за њихово Aроцесуирање (нAр. predominantly, constitution-al, reassessment). Како Lи се ове речи савла:але, рецеAPивно и Aро-:укPивно, неоAхо:ан је значајан инAуP у ви:у инPензивно; чиPа-ња лиPераPуре Lо;аPе формалном и ака:емском лексиком(Corson, 1995). ИAак, ове мање фреквенPне је:инице вокаLулараосPаће ко: Aоје:иних ;оворника заувек у сфери рецеAPивно;, ане Aро:укPивно; знања Lу:ући :а је Aро:укција сложенији и за-хPевнији Aроцес о: рецеAције.Морфоло;ији се, као оLласPи Aримењенолин;висPичких Aроу-чавања, у Aерио:у који је оLележио PрансформационализамНоама Чомско;, није Aосвећивало мно;о Aажње (McCarthy, 2001,сPр. 30). МеђуPим, AорасPом инPересовања за вокаLулар и увиђа-њем комуникаPивне вре:носPи речи, о: се:ам:есеPих ;о:ина20. века наовамо, расPе Lрој исPраживача који се Lаве AиPањемуло;е коју морфоло;ија и;ра у Aроцесу усвајања Aрво;, о:носно:ру;о; језика. Бројне сPу:ије у оLласPи усвајања ен;леско; као



ЛЕКСИЧКО-МОРФОЛОШКЕ ВЕЗЕ И УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКАЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋ 303маPерње; језика изне:риле су, између осPало;, оAисе ре:осле:аусвајања морфолошких Aроцеса и самих морфема (Berko, 1958;Kuczaj, 1977), указујући на комAлексносP :еривације и AосPеAенирасP ово; ви:а језичко; знања (Derwing & Baker, 1986; Selby, 1972).Прем:а :о инPернализовања знања о језичком сисPему и разви-јања сAосоLносPи ;енерализације Aравила :олази веома рано,већ ко: Aре:школске :еце, :ериваPи се усвајају Pоком :уже; вре-менско; Aерио:а који се AроPеже све :о сре:ње школе (Nagy, Dia-kidoy & Anderson, 1993). ИсPраживачи на;лашавају :а на;лом Aо-расPу фон:а речи у основној школи :оAриноси уAраво AовећањеLроја :ериваPа којима су ученици изложени (Anglin, 1993; Ku &Anderson, 2003). ПоменуPи наAре:ак :ово:и се у Pесну везу са чи-Pањем јер су :еривациони афикси учесPалији у Aисаном :искур-су, нарочиPо формално; или ака:емско; ре;исPра, као шPо смовећ Aоменули.Говорници ен;леско; језика у сPању су :а неAознаPе речи којесе сасPоје о: AознаPих основа разложе на сасPавне комAоненPе,Pј. морфеме, и Pо о: најраније; узрасPа, уколико се за Pим укажеAоPреLа. Примера ра:и, суочени са Aри:евом mucky, ученици ни-жих разре:а основне школе Aокушаће :а AроPумаче ње;ово зна-чење размишљањем о PворLеној основи, именици muck (Anglin,1993, сPр. 94). УAраво ова вешPина, Pј. сAосоLносP расPављања не-AознаPих лексема на сасPавне елеменPе (Aрефиксе, основе и су-фиксе) олакшава изворним ;оворницима језичку рецеAцију, о:-носно омо;ућава им :а разумеју велики Lрој нових речи на којенаилазе. ШPо се Pиче језичке Aро:укције, Aак, изворни ;оворни-ци нереPко наилазе на AоPешкоће, AрвенсPвено зLо; фоноло-шких (нAр. electric – electricity) и орPо;рафских Aромена (нAр. deep –depth) :о којих :олази Aриликом формирања :ериваPа (Carlisle,1988; Carlisle & Nomanbhoy, 1993; Leong, 1989). УAраво из ово; ра-зло;а, AосPоје назнаке :а је Aро:укPивно знање из оLласPи :ери-вације, чак и ко: о:раслих ;оворника ен;леско; језика, врло че-сPо мањкаво (Schmitt & Zimmerman, 2002). ДЕРИВАЦИОНА МОРФОЛОГИЈА И УСВАЈАЊЕ ВОКАБУЛАРА КОД УЧЕНИКА ЕНГЛЕСКОГ КАО ДРУГОГ/СТРАНОГ ЈЕЗИКА Почевши о: 1997. ;о:ине, неколицина исPраживача заинPересо-вала се за AиPање о:носа између различиPих ви:ова лексичко;знања ко: ученика ен;леско; језика као сPрано;, нарочиPо у Aо-;ле:у ширине (ен;л. breadth) и :уLине знања вокаLулара (ен;л.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017304 ЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋdepth of vocabulary knowledge). По: ширином знања најчешће сеAо:разумева кванPиPаPивни асAекP, о:носно Lрој речи које Aоје-:инац зна, а Pо се оLично о;ле:а у Aознавању форме и значењалексичких је:иница. ДуLина знања оLухваPа квалиPаPивну :и-мензију, Pј. Aознавање каракPерисPика Aоје:иних лексичких је-:иница, укључујући и рецеAPивне и Aро:укPивне елеменPе зна-ња речи (Nation, 2001; Read, 1997). Уврежено је мишљење :аAознавање флекPивних и :еривационих оLлика (ен;л. morpho-logical awareness) сAа:а у је:ан о: основних асAекаPа :уLине зна-ња вокаLулара (Nation, 1990; Richards, 1976).Пионири у оLласPи Aроучавања са:ејсPва различиPих комAо-ненPи у развоју лексичко; знања ко: ученика ен;леско; као Ј2Lили су ШмиP и Мира (Schmitt & Mira, 1997). Они су, Pоком је:неака:емске ;о:ине, на узорку ученика којима је маPерњи језик ја-Aански, AраPили резулPаPе и корелације на PесPовима који су ме-рили Aознавање суфикса, величину лексичко; фон:а, оAшPу је-зичку комAеPенцију и асоцијације. Њихова емAиријска сPу:ијаAоказала је :а AосPоји веза између Aознавања афикса и асоција-ција: и рецеAPивно и Aро:укPивно знање из оLласPи морфоло;и-је AозиPивно су корелирали са рецеAPивном :имензијом лексич-ко; знања. ШмиP и Мира су, :акле, Aрви су;ерисали :а Lоље Aо-знавање афикса резулPира већим фон:ом речи. УсPановили сујош и :а је Aознавање суфикса ;енерално Lило слаLо Pе :а је Aри-Pом ко: ученика Lила развијенија језичка свесP о флекPивним, ане :еривационим суфиксима. Овакав исхо: ауPори су Aојасниличињеницом :а :еривационе суфиксе, за разлику о: флекPивних,каракPерише и:иосинкреPичносP и разноврсносP оLлика.Ра: са ученицима чији је маPерњи језик јаAански насPавили суМочизуки и Аизава (Mochizuki & Aizawa, 2000). Они су Pакође ис-AиPивали о:нос између величине лексичко; фон:а и Aознавањаафикса али су Aокушали афиксе и :а ран;ирају Aо Pежини, о:но-сно :а уPвр:е ре:осле: њихово; усвајања. И ово исPраживање оP-крило је :а између величине лексичко; фон:а и Aознавања афик-са AосPоји висок сPеAен корелација (r=0,65). Анализирајући ре-зулPаPе морфолошко; PесPа и PесPа величине рецеAPивно;лексичко; фон:а исAиPаника (са нивоима о: 2000, 3000, 4000 и5000 најфреквенPнијих речи), ауPори су закључили :а су Aомену-Pе вре:носPи Aовезане: Lоље резулPаPе на PесPираним Aрефикси-ма и суфиксима AосPи;ла је ;руAа чији је (рецеAPивни) фон:речи Lио већи Aа се сPо;а може рећи :а расP лексичко; знањаAроAорционално AраPи развој знања из оLласPи морфоло;ије. 



ЛЕКСИЧКО-МОРФОЛОШКЕ ВЕЗЕ И УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКАЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋ 305Корелацијама између рецеAPивних и Aро:укPивних асAекаPаAознавања лексике и морфоло;ије ко: изворних ;оворника исPу:енаPа LриPанских универзиPеPа којима је Aрви језик јаAан-ски, а :ру;и ен;лески, Lавиле су се Хајаши и Марфи (Hayashi &Murphy, 2011). ПошPо ћемо меPо:оло;ију наше; исPраживања Pе-мељиPи на консPрукцији сличних инсPруменаPа, :еPаљнијећемо оAисаPи Aроце:уре које су коришћене у овој сPу:ији. По-знавање афикса AосмаPрано је у скла:у са нивоима које су, :о:у-ше са циљем унаAређивања разумевања PексPа, осмислили Бау-ер и Нејшн (Bauer & Nation, 1993), Pј. узимајући у оLзир оAа:ајућуфреквенPносP и Aро:укPивносP афикса, њихову семанPичкуPрансAаренPносP, али и чињеницу :а Aоје:ини афикси, ка:а се:о:ају на PворLену основу, :ово:е :о Aромене врсPе речи (ен;л.class-changing affixes). МеPо:олошки инсPруменP који су онеосмислиле за AоPреLе исAиPивања знања из :омена морфоло;ијеоLухваPао је :ва за:аPка: рашчлањивање речи (ен;л. word seg-mentation), као рецеAPивну меру знања, и елициPацију афикса(ен;л. affix elicitation), као Aро:укPивну меру знања. ТесPови ве-личине фон:а речи оLухваPали су рецеAPивни и Aро:укPивниVocabulary Levels Test (Laufer & Nation, 1999; Schmitt, Schmitt &Clapham, 2001). СPаPисPичка оLра:а Aо:аPака Aоказала је :а су не-изворни ;оворници на:машили изворне ;оворнике ен;леско;Aри Aо:ели речи на морфеме и AриPом највише Aоена AосPи;лина флекPивним суфиксима. Примећена је и значајна разлика из-међу AосPи;нућа на афиксима који :ово:е :о Aромене врсPеречи и оних који немају Pакав учинак – на Aрвима су заLележениLољи резулPаPи. За разлику о: рецеAPивно; асAекPа, изворни ;о-ворници су се мно;о Lоље Aоказали на PесPовима који су исAиPи-вали Aро:укPивни асAекP Aознавања морфоло;ије, на:машившинеизворне ;оворнике Aо Lроју Pачних о:;овора за све врсPе афик-са. Неизворни ;оворници су на овој врсPи за:аPка најмање Aро-Lлема имали са флекPивним суфиксима :ок су Pачно решили не-шPо исAо: 40% AиPања Aосвећених :еривационим афиксима(најчешће AоAуњавајући Aразнине неAосPојећим :еривационимоLлицима). Занимљиво је :а је сPаPисPички значајан ПирсоновкоефицијенP корелације (r=0,48, p < 0,05) заLележен само ко: ре-зулPаPа на морфолошким PесPовима и Pо ко: ;оворника којимаје ен;лески маPерњи језик. ШPо се Pиче корелација између свих:имензија лексичко; и морфолошко; знања, Хајаши и Марфи сууPвр:иле :а ко: неизворних ;оворника Aро:укPивно знање изоLласPи морфоло;ије корелира у значајној мери са оLа асAекPа



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017306 ЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋлексичко; знања, шPо ко: изворних ;оворника није Lио случај.УPицај фреквенPносPи и Aро:укPивносPи афикса на :оLијене Aо-:аPке, међуPим, осPаје нејасан.МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊАСAровођењем исPраживања ексAлораPивно; PиAа насPојали смо:а исAиPамо AовезаносP неколико асAекаPа Aознавања лексике иморфоло;ије ен;леско; језика ко: ученика чији је маPерњи језиксрAски. У скла:у са закључцима :ру;их ауPора (Hayashi &Murphy, 2011; Mochizuki & Aizawa, 2000; Schmitt & Mira, 1997), фор-мулисали смо неколико исPраживачких AиPања:1) Какво је рецеAPивно и Aро:укPивно лексичко знање нашихисAиPаника?2) Какво је рецеAPивно и Aро:укPивно Aознавање :еривације на-ших исAиPаника?3) Да ли се између Aоје:иних асAекаPа Aознавања лексике иморфоло;ије мо;у уочиPи AозиPивне корелације?4) Какве се Aе:а;ошке имAликације мо;у извесPи на основу :о-Lијених Aо:аPака? УЗОРАК У исPраживању је :оLровољно учесPвовало укуAно шез:есеP иосам сPу:енаPа (N=68) Aрве ;о:ине сPу:ија ан;лисPике са Фи-лолошко-умеPничко; факулPеPа у Кра;ујевцу. Свима је, Lез изу-зеPка, маPерњи језик Lио срAски, шPо је уPврђено анонимнимуAиPником. ИсPим инсPруменPом усPановљено је :а су сви исAи-Pаници ен;лески језик учили у :ужем временском Aерио:у, уAросеку 8,7 ;о:ина. Њихов ниво знања ен;леско; језика Aроце-њен је као Б2 (Aрема Заје:ничком евроAском оквиру) на Aријем-ном исAиPу који је AреPхо:ио уAису на сPу:ије ан;лисPике. Про-сечна сPаросP исAиPано; узорка износила је 19,09 ;о:ина, а Pоуказује :а су исAиPаници факулPеP уAисали неAосре:но наконзавршеPка сре:ње школе, насPављајући школовање Lез Aреки:аизмеђу :ва оLразовна циклуса. ШPо се Aолне сPрукPуре Pиче,међу исAиPаницима је Lило 19% момака и 81% :евојака. Овај Aо-:аPак о:;овара Aросеку који је заLележен и на :ру;им факулPе-Pима филолошке оријенPације (уA. Topalov & Radić-Bojanić, 2014). 



ЛЕКСИЧКО-МОРФОЛОШКЕ ВЕЗЕ И УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКАЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋ 307ИНСТРУМЕН-ТИ Како Lисмо исPражили рецеAPивно и Aро:укPивно Aознавањелексике наших исAиPаника, Pј. величину њихово; лексичко; фон-:а, корисPили смо PесPове у чијем је консPруисању учесPвоваоПол Нејшн (Nation, 1990; 2001). РецеAPивни PесP (ен;л. VocabularyLevels Test; Nation, 1990) сасPојао се о: укуAно 90 циљаних чесPицакоје су расAоређене на AеP нивоа, у зависносPи о: своје фреквенP-носPи, Pако :а сваки ниво са:ржи исPи Lрој краPких оLјашњења и:восPруко више лексема међу којима PреLа Aронаћи њихове се-манPичке еквиваленPе. Нивои су ;ра:ационо расAоређени, Aочев-ши о: најлакше; који PесPира Aознавање Aрвих 2000 најфреквенP-нијих речи, AоPом наре:них 1000 (Pзв. ниво 3000), Aреко AеPо;нивоа са 1000 речи (Pзв. ниво 5000), нивоа ака:емске лексике(ен;л. academic vocabulary), Aа све :о најзахPевније;, :есеPо; ни-воа који PесPира Aознавање Aосле:њих 1000 о: 10000 најфре-квенPнијих речи у ен;леском језику (Pзв. ниво 10000). О: ученикасе захPева :а Aоловину Aонуђених лексема на сваком нивоу Aове-жу са краPким оLјашњењима њихово; значења, Pако шPо о: мо;у-ћих шесP оAција Lирају Pри најAрикла:није, шPо из;ле:а овако: 1 business2 clock                          6     part of a house3 horse                          3     animal with four legs4 pencil                         4    something used for writing 5 shoe 6 wall Све лексеме чије се знање PесPира Aре:сPављене су у :екон-PексPуализованом оLлику :ок њихова оLјашњења оLухваPају си-нониме или краPке фразе.Про:укPивни лексички PесP (ен;л. Productive Vocabulary LevelsTest; Nation, 2001), као Aан:ан рецеAPивно;, са:ржао је 90 речени-ца, Pакође ;руAисаних на основу фреквенPносPи циљаних лексе-ма у AеP нивоа (нивои Aознавања Aрвих 2000, 3000, 5000 и 10000речи и :о:аPни ниво Aосвећен ака:емској лексици), са Aо 18 ре-ченица на сваком. У њима је не:осPајао завршеPак речи, нAр. He was riding a bi_______. (решење: bicycle)ТесPови Aознавања морфоло;ије исAиPивали су рецеAPивни иAро:укPивни асAекP знања из оLласPи :еривационе афиксације.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017308 ЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋЊихова форма и са:ржај осмишљени су Aо узору на инсPрумен-Pе које су корисPиле Хајаши и Марфи (Hayashi & Murphy, 2011).ТесP којим је мерена рецеAPивна :имензија Aознавања :ерива-ције Aо:разумевао је рашчлањивање речи, о:носно њихову Aо:е-лу на морфеме. Овај AосPуAак мо;ао Lи се илусPроваPи на сле:е-ћи начин: untrue → un- + true dishonestly → dis- + honest + -lyС оLзиром на Pо :а се;менPирање речи на морфеме може :аукључује Aо:елу је:не речи на више морфема (афикс/-е + PворLе-на основа), са :ва:есеP и осам Aримера PесPирали смо укуAноPри:есеP и шесP циљаних афикса (-ify, -ous, il-, -ly, -ant, -ian, -ful,en-, -ing, -ate, -ical, -ability, mis-, -th, -ial, -ity, in-, -ship, un-, -able,-er, -ize, -al, ir-, -ness, dis-, -ment, -ed, -ist, -en, -ance, -ive, -ism, -less,-ion, im-).2 Про:укPивна :имензија је, с :ру;е сPране, исPраживана ели-циPацијом афикса, и Aо у;ле:у на Нејшнов Aро:укPивни морфо-лошки за:аPак (Nation, 2001, сPр. 100) из;ле:ала је овако: I went to the doctor for a ________ (consult). (решење: consultation)Као шPо се из Aримера може закључиPи, у овом случају се о:ученика очекивало :а Aразнине у реченицама AоAуне о:;овара-јућим :ериваPима изве:еним на основу моPиваPора који су Aо-нуђени у за;ра:и. Три:есеP и шесP реченица ексцерAирано је изкорAуса ен;леско; језика British National Corpus и речника CollinsCobuild Advanced Learner’s English Dictionary како Lи илусPрацијеуAоPреLе савремено; ен;леско; језика Lиле ауPенPичне и реAре-зенPаPивне, Pј. реалне и конPексPуално мо;уће.3 Чланови :ерива-ционих Aара:и;ми који са:рже циљане афиксе о:аLрани су саGeneral Service List (West, 1953) и Academic Word List (Coxhead, 1998;2000). За сваки о: PесPова израчунаPа је мера хомо;еносPи и инPернеконзисPенPносPи, Pзв. КронLахов алфа коефицијенP, чија се вре:-2 Иако im-, il- и ir- заAраво Aре:сPављају аломорфе Aрефикса in-, у нашем ра:уPреPирали смо их као засеLне афиксе јер се нереPко Aојављују у PесPовимаCambridge English: First (FCE), Advanced (CAE), Proficiency (CPE) Pе смо смаPрали :аPреLа :а исAиPамо Aознавање свако; о: њих. 3 (Не):восмисленосP о:аLраних реченица Aроверена је уз Aомоћ :ва изворна;оворника ен;леско; језика који су PесP решили Aре AочеPка исPраживања.Њихови коменPари :овели су :о мањих измена и :оAуна реченица којимаје :восмисленосP Aонуђено; конPексPа све:ена на минимум.



ЛЕКСИЧКО-МОРФОЛОШКЕ ВЕЗЕ И УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКАЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋ 309носP креPала о: 0,80 :о 0,91. Скла:но Pоме, исPраживачки инсPру-менPи мо;у се смаPраPи Aоуз:аним.4ПРОЦЕДУРА ИсPраживање је сAрове:ено Pоком ре:овних часова лексичкихвежLи на Aре:меPу ИнPе;рисане вешPине ен;леско; језика 1 насамом AочеPку зимско; семесPра, у Pоку Aрве :ве не:еље окPоLрамесеца. Како Aојављивање циљаних афикса на рецеAPивном Pе-сPу Aознавања морфоло;ије не Lи уPицало на резулPаPе на ње;о-вом Aро:укPивном Aан:ану, ученици су Aрве не:еље решавалиискључиво Aро:укPивне PесPове, а Pек након се:ам :ана рецеA-Pивне PесPове. Тиме је и замор и Aрезасићење решавањем за:аPа-ка све:ен на најмању мо;ућу меру. ПрикуAљени Aо:аци оLрађени су сPаPисPичким Aро;рамомSPSS (ен;л. Statistical Package for the Social Sciences) који се учесPа-ло корисPи у оLласPи :рушPвених наука, верзија 18.0. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈАРезулPаPи лексичких PесPова Aоказали су :а су исAиPаници LољерезулPаPе AосPи;ли на сваком о: AеP нивоа рецеAPивно; PесPа.Као шPо ви:имо у ТаLели 1, заLележена разлика ариPмеPичкихсре:ина је сPаPисPички значајна за сваки о: Aоје:иначних нивоа(p < 0,01).4 Ко: PесPова знања се оLично смаPра :а арLиPрарна ;раница изна: које сеPесP може смаPраPи Aоуз:аним износи 0,80 :ок се вре:носPи изна: 0,90 Pре-Pирају као AоказаPељ врло високе Aоуз:аносPи (Turjačanin & Čekrlija, 2006,сPр. 137). НИВО

РЕЦЕПТИВНИ ТЕСТ ПРОДУКТИВНИ ТЕСТ УПАРЕНЕ РАЗЛИКЕАриP.сре:ина СPан:.:евија-ција АриP. сре:и-на СPан. :еви-јација Разлика ариP.сре:ина t p
2000 16,90 1,426 14,37 2,485 2,529 9,713 0,000
3000 16,69 1,739 7,97 2,682 8,721 31,843 0,000
5000 12,46 2,668 4,74 2,618 7,721 27,868 0,000

АКАДЕМСКА ЛЕКСИКА 13,32 2,282 7,19 2,851 6,123 24,067 0,000
10000 7,54 3,073 3,51 1,935 4,029 12,415 0,000

УКУПНО
67,01(74,45%) 8,416 37,93(42,14%) 11,251 29,088 38,718 0,000ТАБЕЛА 1: ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РЕЦЕПТИВНОГ И ПРОДУКТИВНОГ ТЕСТА ВЕЛИЧИНЕ ЛЕКСИЧКОГ ФОНДА



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017310 ЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋНарочиPо :оLри резулPаPи осPварени су на рецеAPивном PесPуна нивоима који Aре:сPављају Aрвих 2000 и 3000 најфреквенPни-јих речи у ен;леском. Након Pо;а, са смањењем фреквенPносPиречи, сукцесивно оAа:а и Lрој Pачних о:;овора исAиPаника. ОвајPрен: AримеPан је и на рецеAPивном и Aро:укPивном PесPу. По:аци Aриказани у ТаLели 2 указују :а су исAиPаници и Aри-ликом PесPирања Aознавања :еривационе морфоло;ије, у Aросе-ку, освојили већи Lрој Lо:ова на рецеAPивном не;о на Aро:ук-Pивном за:аPку (p < 0,01). С оLзиром на Pо :а су Pачно и:енPифи-ковали морфолошку сPрукPуру ;оPово 70% за:аPих лексема,можемо закључиPи :а су сPу:енPи релаPивно лако AреAозналиAоје:ине афиксе, о:носно :а након осам ;о:ина учења ен;леско;језика Aосе:ују Aрилично развијену меPалин;висPичку свесP.Овоме у Aрило; ;овори и квалиPаPивна анализа Aоје:иначнихо:;овора. Она је оPкрила :а су заLележене ;решке реPко ка: LилеAроизво: Aо:еле речи на сло;ове, нAр. sum + ma + rize или moun +tai + nous; Aримери као шPо су in + vestigative, disord + er или eco +nomical указују :а су сPу:енPи, свесни AосPојања афикса in-, -er иeco- (који се Aојављују у речима као шPо су inactive, teacher и ecosys-tem, Aримера ра:и) изво:или ;енерализације, Pе AоменуPе афик-се Aроналазили и у речима које, сасвим случајно, са:рже комLи-нацију исPих слова. У вези са :оLијеним Aо:ацима, AоPреLно је AружиPи извесноPумачење. Развоју рецеAPивно; знања из оLласPи :еривационеморфоло;ије мо;ао је :а :оAринесе инAуP коме су сPу:енPи Lилиизложени на часовима ен;леско; језика Pоком AреPхо:них ци-клуса оLразовања. Поје:ини уџLеници LриPанских из:авача(нAр. Oxford University Press, Cambridge University Press, MM pub-lications) намењени ученицима сре:ње; и више; нивоа знања(А2-Б2 Aрема Заје:ничком евроAском оквиру), наиме, са:рже за-:аPке који скрећу Aажњу ученика на морфолошку сPрукPуру ен-;леских речи. ИлусPрације ра:и, Aоменућемо Aримере из уџLе-РЕЦЕПТИВНИ ТЕСТ ПРОДУКТИВНИ ТЕСТ УПАРЕНЕ РАЗЛИКЕАриPмеPичка сре:ина СPан:ар:на :евијација АриPмеPичка сре:ина СPан:ар:на :евијација Разлика ариPме-Pичких сре:ина t P24,72 (68,66%) 3,847 19,43 (53,97%) 5,385 5,294 7,699 0,000ТАБЕЛА 2: ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РЕЦЕПТИВНОГ И ПРОДУКТИВНОГ ПОЗНАВАЊА ДЕРИВАЦИОНЕ МОРФОЛОГИЈЕ



ЛЕКСИЧКО-МОРФОЛОШКЕ ВЕЗЕ И УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКАЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋ 311ника English in Mind 1 (Puhta & Stranks, 2004, сPр. 4) и Traveller: LevelB1+ (Mitchell, 2009, сPр. 98):5 Work with a partner. Write the nationalities for the countries in Exer-cise 2a.Nouns ending in -ion and -ant. Look at the chart below. Which nounsindicate an action and which the person or thing doing the action?Ма:а су исAиPаници Aоказали висок сPеAен Aознавања морфо-лошке сPрукPуре ен;леских лексема, на Aро:укPивном морфоло-шком за:аPку Pачно су извели све;а нешPо више о: Aоловине ци-љаних :ериваPа. Може се, сPо;а, консPаPоваPи, :а Aро:укPивнознање, у смислу Aознавања :еривације, заосPаје за рецеAPивним.Оваква заAажања у скла:у су са налазима :ру;их ауPора(Dimitrijević-Savić & Danilović, 2010; Schmitt & Mira, 1997; Schmitt &Zimmerman, 2002) и AоPврђују AреPAосPавку :а развијање Aро-:укPивно; знања из оLласPи морфоло;ије у формалним насPав-ним условима нереPко Aре:сPавља изазов како за ученике Pако иза насPавнике. ДеPаљна анализа Aо;решних о:;овора оPкрила је:а су исAиPаници, у сиPуацији ка:а нису Lили си;урни који:ериваP PреLа :а консPруишу, корисPили AознаPе, махом висо-коAро:укPивне афиксе,6 и на Pај начин сPварали неAосPојећечланове :еривационих Aара:и;ми (нAр. *typer, *unlogically, *refuse-ment). ИнPересанPно је :а сe је:на учесPала ;решка Aојавила Aо:уPицајем Pрансфера из маPерње; језика (ен;л. classificate умесPо5 МинисPарсPво AросвеPе, науке и Pехнолошко; развоја о:оLрило је AоменуPеуџLенике за ра: у ;имназијама и сре:њим сPручним школама Pоком школ-ске 2016/2017. ;о:ине. Више о овоме ви:еPи на http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/.-AN/-IAN ARGENTINIAN      BELGIAN

-ISH BRITISH

OTHERS CHINESE      FRENCH

VERBS NOUNS

POLLUTE POLLUTION POLLUTANT

PARTICIPATE PARTICIPATION PARTICIPANT6 ПоменуPи афикси налазе се на сAиску најAро:укPивнијих :еривационихафикса у ен;леском језику у књизи Osnovi morfologije engleskog jezika (Vujić,2006, сPр. 109–111).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017312 ЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋclassify Aрема срA. класификова�и). На месPима на којима Lи се,Aак, мо;ло очекиваPи :а ће AосPојање сро:них оLлика у ен;ле-ском и срAском (Pзв. ко;наPа) олакшаPи :оAисивање Pачнихо:;овора, овај ви: Aреноса знања је махом изосPао (уA. ен;л. tra-ditionalism и срA. �ра�иционализам, ен;л. normality и срA. нормали-�е�, ен;л. ambitious и срA. ам%ициозан). Ваља на;ласиPи :а се :анас већ у уџLеницима за насPаву ен;ле-ско; језика у основној школи може наићи на вежLања која разви-јају Aро:укPивно знање из оLласPи PворLе речи, Pј. Aре:сPављајуAоје:ине чланове :еривационих Aара:и;ми, AоAуP сле:еће; за-:аPка AреузеPо; из веома AоAуларне е:иције Project, чеPврPиниво (Hutchinson, 2009, сPр. 73): Complete the chart. Find the missing words in the Problem page.Скла:но Pоме, мо;ло Lи се очекиваPи :а рецеAPивно и Aро:ук-Pивно знање из оLласPи :еривационе морфоло;ије Lу:е Aо:је:-нако развијено након :у;о;о:ишње; учења ен;леско; језика уформалном насPавном окружењу. Јасно је, међуPим, :а изла;ање:ериваPима, чак и ка: је Aраћено Aовременим решавањем за:а-Pака који циљано усмеравају Aажњу ученика на морфолошкусPрукPуру речи и семанPичку AовезаносP PворLених основа и :е-риваPа, не :ово:и :о Aро:укPивно; овла:авања вешPином Pвор-Lе речи у ен;леском.ПошPо су и лексички и морфолошки PесPови Aоказали :а се ре-цеAPивно знање развија Lрже о: Aро:укPивно;, Aокушали смо :ауPвр:имо :а ли између Aоје:иних :имензија знања AосPоје сPа-PисPички значајне корелације. УсPановили смо :а између свихваријаLли, осим рецеAPивно; знања :еривације, AосPоји сPаPи-сPичка јака, AозиPивна веза (в. ТаLелу 3). Корелацијске величинесу;еришу :а шPо су Lољи резулPаPи на је:ном PесPу, уPолико ћеLољи LиPи и на :ру;ом. О Pесној AовезаносPи рецеAPивно; и Aро-:укPивно; лексичко; знања Aисали су мно;и ауPори (DanilovićJeremić, 2015; Laufer, 1998; Zhong & Hirsh, 2009) Aа се из Pо; разло;аовим корелацијама нећемо LавиPи. Verb Nounto argue to have an argumentto discuss to have a ?to decide to make a ?



ЛЕКСИЧКО-МОРФОЛОШКЕ ВЕЗЕ И УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКАЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋ 313ШPо се морфоло;ије Pиче, :оLијени резулPаPи се већим :еломAо:у:арају са онима :о којих су :ошле Хајаши и Марфи (Hayashi& Murphy, 2011) са ученицима којима је маPерњи језик јаAански.И оне су уви:еле :а између Aро:укPивне :имензије морфоло-шко; знања и рецеAPивно; и Aро:укPивно; Aознавања лексикеAосPоји сPаPисPичка значајна корелација, али њихово исPражи-вање, за разлику о: наше;, није Aронашло чак ни слаLу сPаPи-сPичку везу између рецеAPивно; и Aро:укPивно; знања из :оме-на морфоло;ије. ОLјашњење за уочену :искреAанцу мо;ло Lи сеAронаћи у сPеAену Aознавања ен;леско; језика исAиPаника. Хаја-ши и Марфи своје исPраживање нису сAровеле са мла:има којису се оAре:елили :а им ен;лески језик Lу:е Aре:меP Aрофесио-нално; инPересовања. Мо;уће је, :акле, :а су наши исAиPаници,сPу:енPи ен;леско; језика и књижевносPи, :осе;ли сPуAањ накоме се њихово рецеAPивно знање Aолако AреPвара у Aро:укPив-но :ок ко: јаAанских ученика Pо још увек није случај. Бу:ући :а смо Aрименом корелацијских Pехника усPановили:а између Aоје:иних варијаLли AосPоје снажни корелацијски о:-носи, вишесPруком ре;ресијом Aокушали смо :а сазнамо у којојмери морфолошки факPори :оAриносе лексичком знању (в. Та-Lелу 4). ПосмаPрани заје:но, рецеAPивно и Aро:укPивно знањеиз оLласPи :еривационе морфоло;ије оLјашњавају 56,8% варијан-се у Aро:укPивном лексичком знању али у овоме у највећој мериучесPвује Aро:укPивна :имензија која :аје сPаPисPички значајан:оAринос (p < 0,0005). РецеAPивна :имензија, с :ру;е сPране, немасличан учинак (p = 0,951). И ка:а је у AиPању рецеAPивно лексич-ко знање, заAазили смо :а рецеAPивно и Aро:укPивно знање изРЕЦЕПТИВНИ 
ЛЕКСИЧКИ ТЕСТ

ПРОДУКТИВНИ 
ЛЕКСИЧКИ ТЕСТ

РЕЦЕПТИВНИ 
МОРФОЛОШКИ ТЕСТ

ПРОДУКТИВНИ 
МОРФОЛОШКИ ТЕСТ

РЕЦЕПТИВНИ 
ЛЕКСИЧКИ ТЕСТ

1 0,840** 0,176 0,671**
ПРОДУКТИВНИ 
ЛЕКСИЧКИ ТЕСТ

0,840** 1 0,219 0,754**
РЕЦЕПТИВНИ 

МОРФОЛОШКИ ТЕСТ
0,176 0,219 1 0,284*

ПРОДУКТИВНИ 
МОРФОЛОШКИ ТЕСТ

0,671** 0,754** 0,284* 1ТАБЕЛА 3: КОЕФИЦИЈЕНТИ КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ РЕЦЕПТИВНЕ И ПРОДУКТИВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОЗНАВАЊА ЛЕКСИКЕ И ДЕРИВАЦИОНЕ МОРФОЛОГИЈЕ



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017314 ЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋ:омена :еривационе морфоло;ије заје:но оLјашњавају 45% вари-јансе али :а у овоме само је:на варијаLла, Aро:укPивна :имензи-ја морфолошко; знања, и;ра важну уло;у (p < 0,0005). На основу:оLијених резулPаPа закључујемо :а развој Aро:укPивно; мор-фолошко; знања може :а уLрза расP и рецеAPивно;, а нарочиPоAро:укPивно; лексичко; знања. Чини се :а унаAређивање рецеA-Pивно; морфолошко; знања, о:носно сAосоLносPи расPављањаречи на морфеме, нема Pакав уPицај. Дру;им речима, ра: на ра-звоју Aро:укPивно; знања из оLласPи :еривационе морфоло;ијезаслужује AосеLну Aажњу у учионици јер осPваривање наAреPкана овом Aољу, као је:ном о: кључних елеменаPа лексичко; зна-ња, може AозиPивно :а уPиче на усвајање вокаLулара, и у рецеA-Pивном и у Aро:укPивном смислу.ЗАКЉУЧАК Циљ ово; исPраживања Lио је :а исAиPа AовезаносP различиPихкомAоненPи које су и:енPификоване као значајне за развој лек-сичко; знања, а самим Pим и оAшPе; језичко; знања, ученикаен;леско; језика као сPрано;. УPвр:или смо :а се рецеAPивно иAро:укPивно Aознавање лексике и :еривације не развијају рав-номерно, о:носно :а Aро:укPивне вешPине у великој мери зао-сPају за рецеAPивним. Овакав исхо:, са;ласан са заAажањима:ру;их ауPора (Danilović Jeremić, 2015; Hayashi & Murphy, 2011;Waring, 1997), мо;ао Lи се оLјасниPи насPавним меPо:ама и Pех-никама којима су ученици Lили изложени Pоком AреPхо:нихоLразовних циклуса. Уколико је у учионици у фокусу насPавно;ВАРИЈАБЛЕ ß T P 

ПРЕДВИЂАЊЕ 
ПРОДУКТИВНОГ 

ЛЕКСИЧКОГ ЗНАЊА

(R2=0,568)

рецеAPивно Aо-знавање морфо-ло;ије 0,005 0,062 0,951Aро:укPивно Aо-знавање морфо-ло;ије 0,752 8,854 0,000
ПРЕДВИЂАЊЕ 
РЕЦЕПТИВНОГ 

ЛЕКСИЧКОГ ЗНАЊА 

(R2=0,450)

рецеAPивно Aо-знавање морфо-ло;ије -0,016 -0,166 0,868Aро:укPивно Aо-знавање морфо-ло;ије 0,675 7,040 0,000ТАБЕЛА 4: РЕЗУЛТАТИ ВИШЕСТРУКЕ РЕГРЕСИОНЕ АНАЛИЗЕ: ДОПРИНОС КОЈИ ПОЗНАВАЊЕ ДЕРИВАЦИОНЕ МОРФОЛОГИЈЕ ИГРА У ВЕЛИЧИНИ ЛЕКСИЧКОГ ФОНДА



ЛЕКСИЧКО-МОРФОЛОШКЕ ВЕЗЕ И УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКАЈЕЛЕНА P. ДАНИЛОВИЋ ЈЕРЕМИЋ 315:еловања Lио развој рецеAPивно; знања, он:а се Aро:укPивнознање само о: сеLе није ни мо;ло развиPи Aа свакако ни Aарира-Pи рецеAPивном знању. Наши налази Pакође су;еришу :а мен-Pални лексикон ученика ен;леско; језика као сPрано; о:ликујевисок сPеAен меPајезичке свесPи, шPо се манифесPује њиховомсAосоLношћу расPављања речи на морфеме. За овај асAекP језич-ко; знања, иAак, не можемо рећи :а умно;оме :оAриноси ра-звиPку лексичко; знања. Корелацијске анализе и накна:на више-сPрука ре;ресија указале су, наиме, :а се наAре:ак у оLласPиусвајања лексике :елимично може оLјасниPи :оAриносом којиAружа Aро:укPивно а не рецеAPивно Aознавање морфоло;ије. На основу све;а наве:ено;, намеће се закључак :а у инсPиPу-ционалним условима ваља из:војиPи време за ра: на развојуAро:укPивних језичких вешPина (;овор и Aисање), а уз Pо не LиPреLало занемариPи ни морфолошку :имензију лексичко; зна-ња. Ако се ученицима омо;ући :а унаAре:е своје Aро:укPивневешPине у оLласPи :еривационе морфоло;ије, може се очекива-Pи :а ће се временом AовећаPи не само њихов лексички фон: већи сPеAен ауPономије у учењу. Ученици који су свесни AосPојања:еривационих Aара:и;ми мо;у сами или у Aару/;руAи :а анали-зирају (не)AознаPе лексеме и Pра;ају за AреосPалим члановимањихових Aара:и;ми, а Pо ће :овесPи :о коришћења AосPојећихзнања и увиђања значењских веза између PворLених основа и :е-риваPа. Бу:ући :а је, у сиPуацији ка:а се сPрани језик учи ин-сPрукционим AуPем, :инамика развоја лексичко; фон:а AосPе-Aена и :у;оPрајна, Aримена још је:не у низу сPраPе;ија за усваја-ње и консоли:ацију вокаLулара ученицима само може LиPи о:корисPи.
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