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уСПЕШНОСТ  буДуЋИХ учИТЕЉА И ВАСПИТАчА  
у ТуМАчЕЊу ФАЦИЈАЛНОГ ИЗРАЗА

 

     Фацијални изрази имају изузетно значајно место у комуникацији и социјалној инте-
ракцији с обзиром на њихову повезаност с емоционалним доживљајима. Полазећи од 

значаја комуникације засноване на поштовању дечје емоционалности у васпитању и образовању, 
циљ овог рада је био да испита могућности унапређења успешности будућих учитеља и васпитача 
у тумачењу фацијалног израза. Укупан узорак је чинило 330 студената прве године Факултета пе-
дагошких наука Универзитета у Крагујевцу (90 будућих учитеља и 240 будућих васпитача). Успеш-
ност у тумачењу фацијалног израза мерена је Тестом тумачења израза лица Екмана. Истраживач-
ки дизајн је подразумевао иницијално испитивање, едукацију из области емоционалног живота (4 
часа теоријске наставе и 6 часoва вежби) и завршно испитивање. Резултати показују да су будући 
учитељи и васпитачи у иницијалном испитивању били подједнако неуспешни у тумачењу фа-
цијалног израза. У завршном испитивању студенти су показали високо значајан напредак (Z=-
6.745; p<0.01). Будући да је правилно тумачење фацијалног израза важна компонента комуникацио-
них компетенција, да комуникационе компетенције представљају неопходан чинилац 
професионалних компетенција учитеља и васпитача и важан критеријум подобности за педа-
гошку професију, резултати указују на неопходност едукације студената у правцу унапређивања 
њихове успешности у тумачењу фацијалног израза и познавања емоционалног живота уопште.

 тумачење фацијалног израза, комуникационе компетенције, иницијално обра-
зовање будућих васпитача и учитеља.

увод

У области невербалне комуникације људско лице привлачи посебну пажњу ис-
траживача. Лице и његове изражајне могућности свакако и заслужују посебно место 
у истраживањима невербалног понашања будући да је комуникациони потенцијал 
људског лица огроман и да се заснива на скоро неограниченом броју могућих из-
раза, комбинација и смењивања фацијалних модалитета. Осим тога, лице и кад је 
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без покрета, статично, има комуникациони значај. Облик, пропорције лица, пигмен-
тација коже, особеност црта лица и њихова уникатна конфигурација представљају, 
такође, комуникационе сигнале (Kostić, 2010). 

Фацијални израз (фацијална експресија) је резултат промена у неуромускулар-
ној активности и заснива се на једном покрету мишића или више њих, који мењају 
облик лица (Carlson, 2010). Постоје процене да човек може да изведе и препозна око 
250.000 фацијалних израза. Неки од тих израза су потпуни и интензивни, а неки сас-
вим суптилни. Суптилни изрази су најважнији у комуникационом смислу јер указују 
на нешто што речима није или чак не може бити исказано (Freitas Magalhães, 2007). 
Упркос томе што су веома често ненамерни, чак и несвесни, фацијални изрази имају 
информативну функцију и значајно место у комуникацији и социјалној интеракцији 
с обзиром на то да су, неоспорно, повезани са емоционалним доживљајима, стањи-
ма, ставовима, намерама и мотивима личности. Фацијални израз, поред тога, пред-
ставља и значајну подршку вербалном саопштењу. Најважнија функција фацијалног 
израза је, ипак, манифестација емоционалног доживљаја. Према Дарвину, фацијални 
израз је урођени знак који говори о стању душе (Darwin, 1965). Исто мишљење има и 
Екман на основу дугогодишњег проучавања емоција (Ekman, 2011). По њему, свака од 
шест примарних емоција (страх, срећа, туга, изненађење, одвратност и љутња) има 
своју карактеристичну фацијалну експресију. Фацијална експресија ових емоција је 
универзална, другим речима, сви људи на свету имају сличан израз лица кад су срећ-
ни, тужни, изненађени, љути, уплашени или им је нешто одвратно. Поред основних 
емоција, и сви остали емоционални доживљаји имају свој фацијални израз. Фацијал-
ни израз је универзално разумљив знак који обавештава учеснике у социјалној инте-
ракцији о томе како се неки субјект осећа. Осмех је, примера ради, знак наклоности 
и одобравања, тужан израз позив другима на обзирност и утеху, оборен поглед код 
стида позив на милост и подршку.

Резултати релевантних истраживања упућују на закључак да упркос томе што су 
фацијални изрази неоспорно информативни, они не проистичу обавезно из намере 
човека да пренесе поруку (Marsh et al., 2003). Из тог разлога фацијални покрети о 
којима је реч називају се експресијама (изразима). Они представљају део емоцио-
налног доживљаја и знак су да особа нешто осећа у том тренутку. Па ипак, у процесу 
социјализације људи уче да контролишу емоционалну експресију и да прилагоде фа-
цијални израз захтевима социјалног контекста. Фацијални изрази, дакле, могу бити 
модификовани под утицајем социјалног учења које наглашава неопходност усклађи-
вања фацијалне експресије с одређеном социјалном ситуацијом. Социјалне норме 
које налажу да припадници одређене културе маскирају и инхибирају своје спон-
тане експресије у одређеним ситуацијама уче се током детињства и постају навике 
које се аутоматски примењују (Oatley & Jenkins, 2003). Међутим, контрола и вољна 
регулација фацијалног израза може проистећи и из намере да се у комуникацији са-
говорник обмане, збуни и наведе на погрешан закључак. То спада у област манипу-
лације фацијалним изразом која је предмет интересовања многих истраживача јер 
има практичне импликације у различитим областима социјалног живота. Па ипак, не-
вољно и ненамерно јављање фацијалних израза омогућиће пажљивом посматрачу  
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да прецизно протумачи право емоционално стање. Кад људи покушавају да лажу, 
примера ради, често их открива немогућност да успоставе потпуну контролу над фа-
цијалним изразом (Scherer, 2009). Ипак, регулација и контрола емоција, као и важећа 
правила испољавања емоција у једној култури отежавају тачно тумачење емоције на 
основу фацијалног израза.

Тумачење фацијалног израза

Питање тумачења фацијалног израза је суштинско питање у контексту невер-
балне комуникације. Будући да комуникација представља сложен процес размене 
порука засноване на употреби сигнала између два или више учесника у социјалној 
интеракцији, она подразумева ангажовање комплексних психичких активности као 
што су, пре свега, пажња и тумачење опаженог. Пажња омогућава пријем поруке и 
њен улазак у процес декодирања (дешифровања) те поруке. Примљена порука се 
увек декодира у процесу обраде информација и под утицајем је многих психичких 
фактора као што су мотивација, емоционални фактори, интелигенција и особине лич-
ности примаоца поруке. У својој суштини, процес декодирања примљених порука је 
процес опажања других људи (Sritharan & Gawronski, 2010). Људско опажање социјал-
не средине је један од основних механизама социјалног понашања. Било да се пона-
шају онако како морају или онако како желе, своје понашање људи увек заснивају на 
свом опажању и тумачењу социјалне ситуације. Тумачење социјалне ситуације пред-
ставља сам темељ социјалне интеракције и комуникације (Havelka, 2001). Кад се нека 
особа нађе у фокусу пажње посматрача, цео комплекс дражи и података које она 
носи са собом покреће читав низ сазнајних и евалуативних процеса. Кад је реч о ту-
мачењу фацијалог израза у процесу перцепције, неопходно је узети у обзир низање 
и смењивање фацијалних израза и извршити њихово повезивање с осталим невер-
балним и вербалним знацима и датим социјалним контекстом. Осим тога, у комуни-
кацији фацијални изрази се веома брзо смењују. Према резултатима истраживања, у 
току разговора већина израза траје између 0,5 и 2,5 секунди (Shan et al., 2009). Све 
то чини тумачење фацијалног израза веома комплексним процесом чија успешност 
зависи, између осталог, од комуникационих компетенција посматрача. Комуникаци-
оне компетенције представљају сложен склоп способности, општих и специфичних 
знања и вештина које су неопходне за артикулисање, саопштавање, пријем, декоди-
рање и интерпретацију различитих комуникационих знакова (Gonzales & Wagenaar, 
2005). У тумачењу фацијалног израза велику улогу има емоционална осетљивост, 
која подразумева вештине уочавања и тачног тумачења емоционалних порука дру-
гих људи. Особе које имају развијену емоционалну осетљивост усредсређене су и 
пажљиве у посматрању невербалних емоционалних порука које емитују други људи 
и у стању су да успешно и брзо протумаче туђи емоционални израз. Њих одликује и 
развијена свест о сопственим емоционалним стањима и емпатичност. Емоционална 
осетљивост је, подсетимо, саставни део концепта емоционалне интелигенције чији је 
значај у социјалном животу човека огроман (Goleman, 2007). 



Миловановић, Р. • Успешност будућих учитеља и васпитача... • НВ год. LXV  бр. 1/2016, стр.  211–225.

214

У контексту овог рада, важно је нагласити, комуникационе компетенције укљу-
чују и искуство у опажању особа и могу се учењем развијати. Истраживања показују 
да особе које су спремне за стицање знања и вежбање у области посматрања и ту-
мачења комуникационих знакова показују велики напредак у постизању тачности 
тумачења невербалних комуникационих знакова уопште и фацијалног израза посеб-
но. Истраживања показују и да учење о емоцијама може утицати на унапређивање 
емоционалне осетљивости и емоционалне интелигенције (Salovey et al., 2004).

Значај тумачења фацијалног израза у васпитању и образовању

Препознавање и правилно тумачење емоционалних израза других људи пред-
ставља услов успешне комуникације у свакодневном и професионалном животу. Бу-
дући да су емоције као комплексне реакције на значајне објекте или догађаје изузет-
но значајан аспект дечјег развоја, комуникација заснована на тачном препознавању 
и адекватном реаговању на дечје емоције представља нужан услов успешног вас-
питања и образовања. Истраживања потврђују да деца у предшколским установама 
и школама доживљавају најразличитије емоције: страх, досаду, тугу, патњу, пријат-
ност, незадовољство итд. (Buckley & Saarni, 2009). Истраживања указују и на различит 
учинак позитивних и негативних емоција на когнитивну активност и опште развојне 
токове у детињству. За разлику од негативних емоција које сигнализирају опасност 
и сужавају фокус припремајући организам на борбу или бекство, позитивне емоције 
сигнализирају сигурност која шири опсег пажње и омогућава да се види целовита 
слика догађаја. Због осећања сигурности, повећава се склоност да се размишља о ал-
тернативама, што проширује репертоар понашања. Мишљење је креативније и про-
дуктивније, повећава се број подстицаја за деловање (Johnson & Fredrickson, 2005.) а 
након стреса физиолошке функције се брзо враћају у стање мировања (Lyubomirsky 
et al., 2005). У међуљудским односима позитивне емоције подстичу различита пона-
шања чија је сврха да обе стране добију, другим речима, да сарађују и буду толерант-
нији (Fredrickson & Branigan, 2005.). 

Будући да позитивне емоције имају велику вредност за људски раст и разви-
так, њихово подстицање и подржавање створиће добру подлогу на којој може да се 
одвија конструктивна интеракција и комуникација у васпитно-образовном процесу 
(Adolphs, 2002). Посматрање и правилно тумачење дечјег фацијалног израза је по-
лазна тачка која обезбеђује васпитачу и учитељу потребну информацију о емоцио-
налном стању детета. Примера ради, у комуникацији са децом препознавање љутње 
може бити први корак учитеља и васпитача који води ка преиспитивању сопствених 
порука, разматрању ситуационог контекста и интервенцију у смислу упућивања де-
тета на асертивно понашање, препознавање патње може покренути емпатију и омо-
гућити реакцију која укључује саосећање и подршку итд. Такве комуникационе ин-
тервенције покрећу позитивно емоционално реаговање које омогућава да се деца 
осећају сигурно, а самим тим и укључено и когнитивно активно.  

Будући да предшколски и рани школски узраст представља критичан период 
за развој не само когнитивних способности. већ и за развој социјалних, комуника-
ционих и емоционалних аспеката личности детета, непрепознавање и неадекватно 
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реаговање на дечје емоције успорава развој когнитивних способности и може имати 
последице у облику најразличитијих облика социјалне неприлагођености, емоцио-
налних поремећаја и психосоматских дисфункција у детињству, младости и одрас-
лом добу (Bognar & Dubovicki, 2012).

С обзиром на улогу коју предшколске установе и школа имају у развоју дечје 
личности. очекујемо и сматрамо изузетно значајним да васпитачи и учитељи пос-
већују пажњу, препознају и правилно тумаче емоционалне реакције деце и на њих 
адекватно реагују. Такође сматрамо да је емоционална осетљивост једна од најпо-
жељнијих особина коју један васпитач, учитељ или наставник може да има. У том 
контексту чини нам се као релевантан подухват испитивање њихове способности 
правилног тумачења фацијалног израза на почетку студија и могућност њиховог 
унапређивања. Добијени резултати, сматрамо, могу бити изузетно вредна полазна 
основа у подстицању развоја комуникационих компетенција студената у току сту-
дија. Подсетимо, студијски програми универзитетског образовања и васпитања ове 
квалитете будућих васпитача и учитеља детерминишу као компетенције које допри-
носе укупном развоју личности дететa.

Методологија истраживања

Циљ овог рада је да испита могућност унапређивања успешности будућих учи-
теља и васпитача у тумачењу фацијалног израза.

Узорак. Укупан узорак је чинило 330 студената прве године Факултета педагош-
ких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу (90 будућих учитеља и 240 будућих 
васпитача). Просечна старост студената износи 19, 8 година. Студенткиње су изрази-
то бројније од студената и учествују у укупном узорку са 87, 27% (288 студенткиња и 
42 студента).

Инструмент. Коришћени Тест тумачења лица Екмана састоји се од 14 фо-
тографија истог лица са фацијалним изразима емоција пријатности, страха, туге, из-
ненађења, гађења, љутње и презира. Свака фотографија је један задатак. Задаци су 
распоређени тако да је фацијални израз једне емоције приказан на једној, две или 
чак, као што је случај са емоцијом љутње, пет фотографија (табела 1). 

Табела 1. Распоред фацијалних израза емоција по задацима

Брoj задатка ЕМОЦИЈА

4. ПРИЈАТНОСТ

6, 12. СТРАХ

1, 3. ТУГА

5, 8, 9, 11, 13. ЉУТЊА

2, 7. ГАЂЕЊЕ

10. ИЗНЕНАЂЕЊЕ

   14. ПРЕЗИР
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Лице на фотографији је исте величине као у стварности. Тест се решава тако што 
се од субјекта тражи да погледа фотографију брзо (две-три секунде) и да на папиру 
као одговоре напише назив емоције коју је препознао. 

Поступак. Истраживање је организовано у три дела. Најпре је спроведено ини-
цијално тестирање тумачења фацијалног израза. Након иницијалног тестирања сту-
денти су прошли предвиђени програм едукације који је подразумевао четири часа 
теоријске наставе и шест часoва вежби из области емоционалног живота (теоријска 
настава: структура емоционалног реаговања, адаптивна улога емоција, врсте емо-
ционалног реаговања, основне емоције, емоције и понашање; вежбе: емоционална 
експресија, фацијални израз, тумачење фацијалног израза). У завршној фази студен-
ти су прошли финално тестирање. У иницијалном и завршном тестирању студентима 
је задаван тест у групама у више наврата. Водило се рачуна да групе немају више од 
20 субјеката с обзиром на то да се показало да у већој групи није могуће спровести 
неопходну контролу брзине посматрања задате фотографије. Подаци су прикупљани 
2012/13/14. године. 

Статистичке процедуре. Од дескриптивних модела коришћена је основна ста-
тистика (мере централне тенденције, мере варијабилитета). Од аналитичких модела 
коришћен је Вилкоксонов тест ранга (Wilcoxon Signed Ranks Test), аналитички  метод 
за процену значајности разлика. У процесу избора аналитичког модела коришћен 
је Колмогоров-Смирновљев тест (Kolmogorov-Smirnov Тest) за тестирање хипотезе о 
нормалној расподели података. 

Резултати и дискусија

Полазећи од значаја комуникационих компетенција у васпитно-образовном 
раду, значаја тумачења фацијалног израза у контексту уважавања дечје емоционал-
ности у комуникацији и сазнања да се ове компетенције могу учењем развијати, циљ 
истраживања је био да испита могућност унапређења тумачења фацијалног израза 
код будућих учитеља и васпитача.

Резултати у иницијалном тестирању показују да су наши студенти неуспешни у 
тумачењу фацијалног израза. Ипак, резултати у завршном тестирању су охрабрујући 
с обзиром на то да показују значајан напредак студената (табела 2).

Табела 2. Значајност разлика између постигнућа у иницијалном и завршном тестирању

Студијска група
m1 

иницијални тест
m2

завршни тест
Разлика 
m1-m2

Значајност разлика
     Z                 Asymp. Sig. 
                       (2-  tailed)

Учитељи 3.83        5.78       2.95 -6.751                0.000

Васпитачи 3.71        5.61       2.90 -6.749                0.000

Укупан узорак 3.77        5.69       2.92 -6.745                0.000
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Од 14 задатака од којих се састоји тест, наши студенти су у иницијалном тести-
рању остварили просечно 3,77 (укупно 1.244) тачних тумачења. То чини 26,92% тачних 
перцепција (1.244 тачне перцепције од могућих 4.620). Већина субјеката из многоброј-
них истраживања Пола Екмана имају резултат који се креће око пет тачних одговора 
(Ekman, 2003). Очигледно је да наши субјекти не користе у довољној мери информа-
ције које су садржане у фацијалним изразима који су приказани на фотографијама које 
чине задатке теста. Постигнути резултати могу се дискутовати у контексту чињенице да 
су фотографије из којих се састоји тест типа суптилних израза који, у неким случајеви-
ма, укључују и парцијалне изразе које је и по речима самог аутора теста тешко правил-
но протумачити. Није занемарива ни чињеница да већина студената никада није учила 
психологију нити се бавила на било који начин емоцијама и њиховом експресијом. У 
завршном тестирању студенти су остварили просечно 5,69% (укупно 1.878) тачних ту-
мачења што је за 634 (1,92 по субјекту) више него у иницијалном тестирању. То чини 
40,64 % тачних перцепција у завршном тестирању. Забележена разлика од 13,72% је 
статистички значајна (Z=-6.745; p<0.01). Значајно боље постигнуће студената може се 
протумачити у складу са схватањем самог аутора теста који саопштава да субјекти из 
његових многобројних истраживања значајно напредују након едукације из области 
емоционалног живота и тумачења фацијалног израза. Разлика у постигнућу између 
васпитача и учитеља је занемарива, тако да није узимана у обзир у даљим анализама.

У табели 3. је приказана дистрибуција тачних тумачења фацијалног израза по 
задацима у иницијалном и завршном тестирању и њихове разлике. 

Табела 3. Дистрибуција тачних тумачења фацијалних израза по задацима у иницијалном  
и завршном тестирању и њихова разлика

Брoj 
задатка 

Фацијални  
израз 

Тачна тумачења ИТ*
   f                        %

Тачна тумачења ЗТ *
   f                      %

Разлика
  f                 %

1 ТУГА   91                   27,57 131                39,69 40         12,12
2 ГАЂЕЊЕ   59                   17,87 107                32,42 48         14,55
3 ТУГА   75                   25,00 128                38,78 53         13,78
4 ПРИЈАТНОСТ   72                   21,81 118                35,75 46         13,94
5 ЉУТЊА 102                   30,90 145                43,93 43         13,03
6 СТРАХ 124                   37,57 166                50,30 42         12,73
7 ГАЂЕЊЕ   55          16,66     98                29,69 43         13,03
8 ЉУТЊА 100                   30,30 156       47,27 56         16,97
9 ЉУТЊА 111          33,63 167                50,63 56         16,97
10 ИЗНЕНАЂЕЊЕ    68                   20,60 108                32,72 40         12,12
11 ЉУТЊА 101                   30,60 133                40,30 32           9,70
12 СТРАХ          120                   36,36 167                50,62 47         14,34
13 ЉУТЊА        114                   34,54 158       47,87 44         13,33
14 ПРЕЗИР         52                   15,75 96       29,09 44         13,34

                                    1.244                     100        1.878                100

ИТ* Иницијално тестирање
ЗТ*  Завршно тестирање
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Очигледно је да су студенти показали известан успех у перцепцији фацијалних 
израза на свим задацима и у иницијалном тестирању. Ипак, оно што је најважније у 
контексту овог истраживања јесте провера значајности разлика између броја тачних 
перцепција у иницијалном и завршном тестирању. У том смислу, најпре се приступило 
провери да ли су постигнути резултати у испитиваном узорку нормално распоређе-
ни, односно да ли је задовољена хипотеза о нормалности расподеле података који 
се обрађују. Резултат Колмогоров-Смирновљевог теста показује да се мора одбацити 
хипотеза да варијабла иницијално тестирање и варијабла завршно тестирање имају 
нормалну расподелу. То заправо значи да је нулта хипотеза одбачена и да подаци 
немају нормалну расподелу. Поред тестирања хипотезе о нормалности расподеле 
података, било је нужно проверити и да ли је разлика између два резултата добијена 
за сваког испитаника нормално распоређена. Резултати провере нормалности ове 
разлике такође показују да се не ради о нормалној расподели (p=0.000). С обзиром 
на то да добијен подаци немају нормалну расподелу, за испитивање значајности раз-
лика између података добијених у иницијалном и завршном тестирању коришћен је 
Вилкоксонов тест ранга (Wilcoxon Signed Ranks Test).

Резултати примењеног теста показују да су студенти постигли високо значајан на-
предак у тумачењу фацијалних израза на свим задацима (Z=-6.745; p<0.01). Резултати 
завршног тестирања показују да се проценат тачних тумачења приближава, мада је и 
даље нижи, резултатима других истраживања у којима се проценат тачних тумачења 
креће између 50% за, на пример, презир, до чак 90% за срећу (Csukly et al., 2008).

У табели 4. приказана је ранг-листа тачних перцепција фацијалног израза поје-
диних емоција у иницијалном и завршном тестирању.

Табела 4. Ранг тачних перцепција фацијалног израза појединих емоција у иницијалном  
и завршном тестирању

Ранг 
Број задатка  
и назив емоције

% тачних ИТ
Број задатка  
и назив емоције

% тачних ЗТ 

1. (6) СТРАХ 37,57 (9) ЉУТЊА 50,62

2. (12) СТРАХ 36,36 (12) СТРАХ 50,63

3. (13) ЉУТЊА 34,54 (6)  СТРАХ 50,30

4. (9) ЉУТЊА 33,63 (13) ЉУТЊА 47,87

5. (5) ЉУТЊА 30,90 (8) ЉУТЊА 47,27

6. (11) ЉУТЊА 30,60 (11) ЉУТЊА 40,30

7. (8) ЉУТЊА 30,30 (5) ЉУТЊА 43,93

8. (1) ТУГА 27,57  (1) ТУГА 39,69

9. (3) ТУГА 25,00 (3) ТУГА 38,78

10. (4) ПРИЈАТНОСТ 21,81 (4) ПРИЈАТНОСТ 35,75

11. (10) ИЗНЕНАЂЕЊЕ 20,60        (10) ИЗНЕНАЂЕЊЕ 32,72

12. (2) ГАЂЕЊЕ 17,87 (2) ГАЂЕЊЕ 32,42             

13. (7) ГАЂЕЊЕ 16,66          (7) ГАЂЕЊЕ 29,69

14. (14)ПРЕЗИР 15.75 (14)ПРЕЗИР 29.09
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Наши студенти су били најуспешнији у перцепцији фацијалног израза страха 
и љутње. И у иницијалном као и у завршном тестирању првих пет места на ранг-
листи заузимају страх и љутња. На последњем месту је препознавање фацијалног 
израза презира. Скоро подједнако (не)успешни студенти су били у препознавању 
фацијалног израза изненађења и гађења. Редослед успешности препознавања емо-
ција на основу фацијалног израза у нашем истраживању је следећи: страх, љутња, 
туга, пријатност, изненађење, гађење, презир. Стране студије показују сасвим друга-
чији редослед успешности препознавања емоција: срећа, туга, гађење, изненађење, 
страх, љутња (Davidoff et al. 2008). Ова разлика се може дискутовати у контексту 
културолошких разлика –  што свакако захтева нова истраживања (Jack et al.,  2009). 
Могуће је и да су наши студенти с обзиром на социјални контекст у коме живе од 
рођења осетљивији на страх и љутњу. Осим тога, већина наших субјеката је женског 
пола, а у нашој култури је девојкама допуштено испољавање страха, што олакшава 
препознавање ове емоције. Потенцијално објашњење је и учинак тежине задатака: 
поједини фацијални изрази се препознају теже него други (Elfenbein et al., 2007).

Полазећи од схватања представника емоционалне педагогије који приказују 
нов начин разумевања учења и поучавања и који има све више присталица, a у коме 
је основна поставка да осећања претходе учењу и да постоји директна повезаност 
између могућности учења и емоционалног стања ученика (Chabot & Chabot, 2009), 
сматрамо важним да продискутујемо поједине емоционалне изразе, емоције које 
стоје у њиховој основи и постигнуће наших субјеката.

Од 14 задатака од којих се састоји тест, два задатка (задатак бр. 6 и 12) односе 
се на фацијални израз страха. Ови задаци заузимају прва два места на ранг-листи са 
највећим процентом тачних тумачења у иницијалном испитивању и друго и треће 
место у завршном тестирању (табела 5). 

Табела 5. Успешност студената у перцепцији фацијалних израза страха

 Ранг  Број задатка  емоција % тачних тумачења ИТ % тачних тумачења ЗТ
1.   (6) СТРАХ 37,57 /
2.   (12) СТРАХ 36,36 50,63        
3.    (6)  СТРАХ / 50,30

У иницијалном тестирању са скоро идентичном успешношћу студенти су про-
тумачили и задатак бр. 6 и задатак бр. 12. У завршном тестирању нешто је промењен 
редослед ових фацијалних израза на ранг-листи, али успешност студената на овим 
задацима и даље заузима високо место на нашој ранг-листи (друго и треће место). 
Наши резултати су у супротности са налазима других истраживања. Према Џонсону и 
сарадницима, страх и туга су емоције које је најтеже идентификовати (Johnston et al., 
2006). С обзиром на то да је страх урођена емоција која настаје као реакција на ствар-
ну или замишљену претњу повређивањем, страх блокира когнитивне функције и су-
жава репертоар могућих реакција на једну једину: бежање из ситуације која се опажа 
као угрожавајућа. Осим тога, физиолошки процеси који су саставни део страха могу 
имати за последицу развој психофизиолошких поремећаја. Страх је у васпитању и 
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образовању непожељна и штетна емоција и зато препознавање фацијалног израза 
страха има непроцењиви значај у комуникацији с децом (Rothwell, 2004).

У табели 6. приказана је успешност студената у перцепцији фацијалног израза 
љутње.

Табела 6. Успешност студената у перцепцији фацијалних израза љутње 

Ранг  Број задатка и емоција % ИТ Број задатка и емоција %ЗТ

1. –   (9) ЉУТЊА 50,62

2. 
3.

   
(13) ЉУТЊА  34,54

  –

4. (9) ЉУТЊА  33,63   (13) ЉУТЊА 47,87

5. (5) ЉУТЊА  30,90   (8) ЉУТЊА 47,27

6. (11) ЉУТЊА  30,60  (11) ЉУТЊА 40,30

7. (8) ЉУТЊА  27,57              (5) ЉУТЊА 43,93

Као што видимо из табеле, чак пет фацијалних израза на тесту односи се на 
љутњу и сви заузимају првих неколико места на ранг-листи и у иницијалном и у за-
вршном тестирању. Овај резултат такође није је у складу са резултатима других ис-
траживања (Chen, 2010). Остварени значајан напредак студената је охрабрујућ с об-
зиром на значај љутње у емоционалном животу. Емоција љутње, која може да варира 
по интензитету од благе љутње до жестоког беса јавља се као реакција на осујећења, 
као одговор особе на спречавање у задовољењу неког мотива. Препознавање фа-
цијалног израза љутње у комуникацији има изванредан значај будући да испоље-
на љутња представља комуникациони знак који шаље поруку да се од саговорника 
тражи промена понашања. У комуникацији са децом препознавање љутње позива 
учитеља и васпитача на преиспитивање сопствених порука, разматрање ситуацио-
ног контекста и интервенцију у смислу упућивања детета на асертивно понашање 
(Knapp & Hall, 2002).

Табела 7. Успешност студената у перцепцији фацијалних израза туге 

Ранг  Број задатка и емоција % ИТ Број задатка и емоција %ЗТ

8.      (1) ТУГА 27,57                      (1) ТУГА 39,69

9.      (3) ТУГА 25,00           (3) ТУГА 38,78

У табели 7 приказана је успешност студената у перцепцији фацијалног израза 
туге. Као што се из табеле види, перцепција фацијалног израза туге заузима осмо и 
девето место ранг-листе (заправо на трећем месту после страха и љутње, ако се узме 
у обзир њихова груписаност на ранг-листи). Ови резултати су такође у супротности са 
налазима других истраживања која показују да је препознавање фацијалног израза 
туге високo рангирано (Tanaka et al., 2012). Туга је емоција која се јавља као реакција  
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на губитак нечег важног. Фацијални поглед туге преноси поруку „патим, потребна ми 
је помоћ“. Препознавање дечје патње код већине људи покреће емпатичку реакцију 
и обезбеђује, кад су у питању учитељи и васпитачи, реакцију која укључује саосећање 
и подршку (Milders et al., 2006). Оваква реакција учитеља и васпитача је непроцењива 
у развојном смислу узимајући у обзир значај подршке у превенцији многобројних 
психопатолошких феномена у детињству и младости, пре свега превенцију депре-
сије и с њом повезаних стања (Mercer & Littleton, 2007).  

У табели 8 приказана је успешност студената у перцепцији фацијалних израза 
гађења.

Табела 8. Успешност студената у перцепцији фацијалних израза гађења 

Ранг  Број задатка и емоција   % ИТ Број задатка и емоција %ЗТ

12. (2) ГАЂЕЊЕ 17,87 (2) ГАЂЕЊЕ 32,42             

13. (7) ГАЂЕЊЕ 16,66          (7) ГАЂЕЊЕ 29,69

Као што видимо, већина наших студената је имала проблем да препозна емо-
цију гађења. Анализа погрешних одговора показује да су студенти овај фацијални 
израз најчешће погрешно препознавали као израз презира. Ови резултати су такође 
у супротности са резултатима страних истраживања у којима је препознавање фа-
цијалног израза гађења високо позиционирано (Blais et al., 2008).

Према проценту тачних тумачења фацијалног израза, пријатност заузима десе-
то, изненађење једанаесто и презир последње - четнаесто место и у иницијалном и 
у завршном испитивању. Пријатност или задовољство је емоција којом се углавном 
реагује на задовољење потреба и испуњење жеља. О значају пријатности у контекс-
ту васпитања и образовања било је већ речи. Нажалост, у укупном броју тачних тума-
чења, тачна тумачења фацијалног израза пријатности појављују се у малом проценту 
(21,81% у иницијалном и 35,76% у завршном испитивању). Многе студије показују да 
је срећа универзално најлакше препознатљива емоција, испред  свих других емоција 
(Richler  et al., 2009). Фацијални израз пријатности на фотографији из теста примење-
ног у овом истраживању је много дискретнији и суптилнији у односу на фацијални 
израз среће, чиме се може објаснити овако слабо постигнуће наших субјеката (Calvo 
& Lundqvist, 2008). Сличан проценат тачних перцепција забележен је и у случају фа-
цијалног израза изненађења, емоције којом се реагује на неочекиване појаве или 
догађаје. Оно што омета перцепцију изненађења јесте велика сличност његовог фа-
цијалног израза и фацијалног израза страха. Анализа грешака управо показује да је 
страх најчешће бирано погрешно тумачење фацијалног израза изненађења, и обр-
нуто. Фацијални израз презира је на последњем месту по проценту тачних тумачења. 
Анализа грешака показује да се фацијални израз презира најчешће погрешно пре-
познаје као самозадовољство или уображеност. Оно што охрабрује и у случају тума-
чења фацијалних израза ових емоција је значајан напредак који су студенти оствари-
ли у завршном испитивању. 

Коначно, вредно помена је и искуство стечено у раду са студентима током ре-
ализације програма обуке из области емоционалног живота. Студенти су показали 
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скоро потпуно непознавање ове области, што указује на могући правац промене ку-
рикулума како би се подржали и унапредили потенцијали студената у области емо-
ционалних компетенција. 

Закључак 

Полазећи од чињенице да су емоције изванредно важан део људског живота, 
да је правилно тумачење фацијалног емоционалног израза суштинска компонента 
комуникационих компетенција и да су комуникационе компетенције неопходан чи-
нилац професионалних компетенција учитеља и васпитача, циљ овог рада је био да 
испита могућност унапређења успешности будућих учитеља и васпитача у тумачењу 
фацијалног израза. Резултати у иницијалном испитивању су забрињавајући с обзи-
ром на то да су испод просека постигнућа која су остварили субјекти у многоброј-
ним истраживањима аутора теста Екмана и других истраживача. Ипак, постигнуће 
студената у завршном тестирању је охрабрујуће. Након едукације из области емо-
ционалног живота, наши студенти су постигли резултате који се значајно разликују 
од резултата у иницијалном испитивању (Z=- 6.745 ; p<0.01). Редослед успешности 
препознавања емоција на основу фацијалног израза наших студената и у иницијал-
ном и у завршном тестирању (страх, љутња, туга, пријатност, изненађење, гађење, 
презир) разликује се од резултата страних студија које показују сасвим другачији ре-
дослед успешности препознавања емоција (срећа, туга, гађење, изненађење, страх, 
љутња). Ова разлика, као и разлика у успешности, може се дискутовати у светлу кул-
туролошких разлика, али и разлика у суптилности фацијалних израза на задацима у 
примењеним тестовима. Будући да је правилно тумачење фацијалног израза важна 
компонента комуникационих компетенција, да комуникационе компетенције пред-
стављају неопходан чинилац професионалних компетенција учитеља и васпитача 
и важан критеријум подобности за педагошку професију, резултати указују на нео-
пходност едукације студената у правцу унапређивања њихове успешности у тума-
чењу фацијалног израза и познавања емоционалног живота уопште.
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HOW SUCCESSFUL ARE FUTURE TEACHERS  
IN INTERPRETING FACIAL EXPRESSIONS?

        Facial expressions have a prominent role in communication and social interaction since they 
are connected with emotional experience. Starting from the importance of communication 

based on the respect for the child’s emotions in education, the aim of our research was to examine the 
possibilities for enhancing the successfulness of future kindergarten and elementary school teachers by 
instructing them to understand facial expressions of children. The sample comprised 330 first year 
students of the Pedagogic Faculty at the University of Kragujevac. The successfulness in elucidation of 
facial expressions was measured by Paul Ekman’s Test for facial expression understanding. The research 
design included initial testing, education in the field of emotional life (6 hours of theory and 6 hours of 
exercises) and final examination. The results show that the future preschool and elementary school 
teachers were equally unsuccessful in understanding facial expressions at the initial testing, but showed 
a significant progress at final testing (Z=-6.745;  p<0.01), Bearing in mind that adequate interpretation of 
facial expressions is an important component of communicative competences, that communicative 
competencies are a necessary factor of professional teacher competencies and an important criterion of 
suitability for pedagogic profession, the results show that it is necessary to educate students to enhance 
their ability to understand facial expressions and learn more about emotional life in general.

  interpretation of facial expression, communicative competencies, initial teacher education.
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УСПЕШНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
В ТОЛКОВАНИИ ДВИЖЕНИЙ ЛИЦА

   Движения лица, выражающие внутренее душевное состояние,  имеют очень важную 
роль в коммуникации и социальной интеракции, потому что связаны с эмоциона-

льным опытом. Учитывая важность общения, основанного на уважении детской эмоциональ-
ности в процессе воспитания и образования, в данной работе изучаются возможности повы-
шения успешности будущих учителей и воспитателей в интерпретации движений  лица. 
Исследование проведено на примере 330 студентов первого курса Факультета педагогических 
наук Университета в Крагуеваце (90 будущих учителей и 240 будущих воспитателей). Уровень 
успешности в интерпретации выражения лица измерен с помощью Теста интерпретации 
выражения лица Пола Экмана. Исследование содержит диагностическое тестирование, эдука-
цию в области эмоциональной жизни (4 часа теории и 6 часов практики) и итоговое тестиро-
вание. Результаты показывают, что будущие учителя и воспитатели в диагностическом 
тестировании были одинаково неуспешны в интерпретации выражения лица. На итоговом 
тесте студенты показали весьма значительные результаты (З=-6.745; пэ0.01). Поскольку 
правильная интерпретация выражения лица считается необходимым аспектом  коммуника-
тивной компетенции, а коммуникативная компетенция – основной составляющей професси-
ональных компетенций учителей и воспитателей и важным критерием приемлемости педа-
гогической профессии, результаты указывают на необходимость образования студентов в 
направлении повышения их успешности в толковании выражения лица и состояния эмоциона-
льной жизни учащихся. 

  толкование движений лица, коммуникативные компетенции, образование 
будущих воспитателей и учителей.
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