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РАЗУМЕВАЊЕ ТЕКСТА У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ

У раду се разматра проблем разумевања прочитаног и допринос методичке
апаратуре у читанци разумевању прочитаног текста у настави књижевности у
млађим разредима основне школе. Техником анализе садржаја методичке апаратуре у осам
читанки за четврти разред основне школе, које су одобрене за употребу у настави у школској
2014/2015. години и анкетирањем 350 учитеља из 33 основне школе из 11 управних округа у
Републици Србији испитује се: (а) у којој мери садржај уџбеника српског језика за млађе разреде
основне школе пружа могућност за разумевање књижевног текста; (б) у којој мери учитељи
уважавају подстицаје за разумевање књижевне уметности дате у читанци, као извор за
припремање наставе књижевности. Резултати истраживања показују да се велики број
налога у читанкама односи на разумевање прочитаног, али да су налози који се односе на
поједине категорије разумевања неравномерно заступљени у методичкој апаратури. С друге
стране, више од половине анкетираних учитеља као извор за припремање наставе
књижевности користи методичку апаратуру из читанке, како оне коју је одабрао за употребу
у одређеном разреду тако и осталих читанки за тај разред.

Апстракт

Кључне речи: методичка апаратура, читанка, настава књижевности, српски језик, основна
школа.

Увод
Унапређивање читалачких компетенција истиче се као значајна потреба са
временог човека, а, у складу с тим и као важан задатак школе. Квалитет ученичке
рецепције књижевне уметности условљен је квалитетом наставне комуникације са
текстом, а, с друге стране, условљава ниво и квалитет развоја сазнајне, афективне и
вредносне димензије личности ученика, ниво читалачких интересовања, читалачке
културе и културе уопште. Поједини аспекти читалачких компетенција нашли су сво
је место у међународним и национ
 алним тестирањима која се односе на унапређива
ње квалитета образовања уопште, а које се баве проблемима читања и дефинисања
функционално интегрисаних знања и вештина у области читања (PISA, PIRLS, NAEP).
У циљу унапређивања читалачких компетенција ученика, област читање и разумева
ње прочитаног укључена је у Образовне стандарде (2011).
1
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Теоријска полазишта истраживања
Разумевање прочитаног представља важан задатак наставе на почетку школо
вања (Guthrie et al., 2004), постаје нарочито значајно у старијим разредима основ
не школе (Sweet & Snow, 2003) и представља основу за постизање успеха у учењу
у средњој школи (Kirsch et al., 2002). Проблем разумевања прочитаног као основни
елеменат сазнавања књижевног дела представља предмет интересовања истражи
вача различитих усмерења, па је у теоријским и емпиријским проучавањима разли
чито одређиван и различито тумачен. Сумирајући теор
 ијска промишљања (Bajšanski,
2004; Janićijević, 2007; Pejić i sar., 2009; Plut, 2003; Ristić i Radić Dugonjić, 1999; Solar
2004; Trebješanin, 2000; Vigotski, 1996; Элконин 1991), може се закључити да је разуме
вање прочитаног књижевног текста сложен мисаони процес који одликује следеће:
– представља активан процес увиђања, осмишљавања, повезивања, који резул
тира укључивањем новог и непознатог у постојећи систем познатих садржаја;
– заснива се на интегрисању информација из текста који се чита са читаочевим
претходним знањем, искуством и ставовима у јединствену значењску целину;
– укључује низ процеса који се одвијају на неколико различитих нивоа, који су
у сталној интеракцији и који теку у оба смера – од најмањих значењских једи
ница до нивоа текста, односно од текста као сложене, естетски функционалне
целине до текстуалних исечака;
– подразумева генерисање различитих врста закључака, неопходних за успоста
вљање локалне и глобалне кохерентности, како током тако и након читања;
– условљено је смислом текста и очекивањима читаоц
 а од текста, при чему чи
талац може прилагођавати своје активности у току читања процесу разуме
вања;
– при разумевању виртуелног света књижевног текста, као и при разумевању
свакодневног искуства читалац истовремено прати више димензија искустве
не реалности: простор, време, узрочност, ликове, њихове циљеве и планове.
Разумевање прочитаног књижевног текста није поступно спознавање значења
у линеарном низу, нити просто додавање појединих семантема, већ се остварује на
принципу сложене интерференције различитих слојева, на основу њиховог прожи
мања и међусобног деловања (Purić, 2015).
Полазећи од лингвистичких и психолошких разматрања проблема разумевања,
а уважавајући особености наставе књижевности, одлике сазнајног развоја ученика
млађег школског узраста, као и специфичности природе књижевне уметности, опе
рационализовали смо појам разумевања прочитаног. Разумевање прочитаног може
се посматрати на три нивоа: (1) разумевање речи у тексту; (2) разумевање информа
ција из текста; (3) разумевање односа у тексту. Разумевање речи у тексту обухвата: (а)
разумевање основног значења; (б) разумевање пренесеног значења; (в) разумевање
мишљења и ставова аутора. Разумевање информација из текста укључује три основна
нивоа анализе, који се заснивају на добијању одговора на питања: (а) ко/шта (ликови,
догађаји); (б) где, када, како (хронотоп, начин); (в) зашто (узрочност на локалном ни
воу, која се односи на податке, не и на односе). Разумевање односа у тексту обухвата
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категорије које се крећу у релацијама: (а) узрок–последица; (б) циљ, намера – сред
ство; (в) главно–споредно; (г) експлицитно–имплицитно. Наведена операционали
зација појма разумевања прочитаног представља једну од могућих, а има за циљ да
допринесе: (а) остваривању задатака наставе књижевности; (б) вредновању остваре
ности постављеног циља и задатака наставе; (в) побољшању квалитета наставне ко
муникације с књижевним текстом; (г) унапређивању квалитета рада учитеља.
У новије време пажња истраживача се све више усмерава ка идентификовању
ефикасних наставних стратегија читања које повећавају ученичко разумевање про
читаног (Block & Pressley, 2002; Duke & Pearson, 2002). Програмски циљеви и задаци
наставе књижевности који се односе на разумевање прочитаног остварују се и по
средством читанке, као специфичног уџбеника који „својим функцијама утиче не са
мо на усвајање знања и развијање способности из одређене наставне области, већ и
на развијање личности ученика, комуникацију, самосталност, креативност, културни
идентитет и развијање навика“ (Cvetanović, 2007: 80). Садржај читанке условљен је
васпитно-образовним циљевима савремене школе, захтевима наставног програма,
специфичношћу књижевних садржаја, развојним карактеристикама ученика којима
је намењена (рецептивним и когнитивним могућностима), концепцијом аутора.
Поред књижевноуметничког текста који представља основу, значајан садр
жински елеменат читанке је методичка апаратура, која обухвата: (1) питања, задат
ке, усмерења, подстицаје, дефинисане као налоге или захтеве; (2) објашњења речи и
књижевних појмова и (3) остале садржаје који су у функцији проучавања књижевног
дела, а посредством које се „ученик уводи у тајне доживљавања, разумевања и тума
чења дела, чиме се остварују објективни услови за развој субјективних стваралачких
потенцијала ученика“ (Purić i Stojanović, 2013: 389). Методичка апаратура интегрише
различите врсте садржаја који подстичу, усмеравају и упућују ученике у литерарноестетску комуникацију, чиме се остварују задаци наставе књижевности, како они ко
ји се односе на доживљавање, разумевање и тумачење књижевноуметничких дела
тако и васпитно-образовне интенције ширег опсега, које превазилазе предметне,
разредне, па и институцион
 алне оквире, као што су развијање осећаја за аутентич
не естетске вредности, упознавање, развијање и чување национ
 алног и културног
идентитета, неговање културне баштине, васпитавање у духу највиших моралних
вредности (хуманизма, патриотизма, алтруизма и слично) (Pravilnik o nastavnom pro
gramu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, 2006). У том смислу, функција
методичке апаратуре је веома сложена и не може се свести на испуњавање програм
ских захтева на било ком нивоу. Ако се одређују према критеријуму основних смер
ница које пружају за остваривање различитих васпитно-образовних задатака, као и
према томе како утичу на развијање опште културе ученика, основне функције мето
дичке апаратуре су: рецептивна, сазнајна, трансмисивна, делотворна, интегративна,
стваралачка, језичка, развојна и васпитна (Cvetanović, 2007).
Пошто систематично и поступно увођење ученика у свет књижевне речи за
почиње са читанком, која посредством методичке апаратуре подстиче и усмерава
проучавање књижевног дела у настави, желели смо да утврдимо у којој мери овај
садржински елеменат читанке доприноси разумевању књижевног дела у настави у
млађим разредима основне школе.
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Методологија истраживања
У циљу испитивања доприноса читанки за млађе разреде основне школе раз
умевању књижевног дела, формулисани су следећи истраживачки задаци: (а) у којој
мери су питања, задаци, усмерења, подстицаји који се односе на разумевање књи
жевног дела заступљени у читанкама за четврти разред основне школе; (б) у којој
мери учитељи користе методичку апаратуру у читанци као извор за припремање на
ставе књижевности.
Истраживање је засновано на примени дескриптивне методе, а обављено је
техником анализе садржаја и анкетирањем. Анализом садржаја методичке апара
туре у читанкама идентификоване су категорије разумевања књижевног текста: (1)
разумевање речи у тексту: (а) разумевање основног значења, (б) разумевање пре
несеног значења, (в) разумевање мишљења и ставова аутора; (2) разумевање ин
формација из текста: (а) ко/шта, (б) где, када, како, (в) зашто; (3) разумевање односа
у тексту: (а) узрок–последица, (б) циљ, намера – средство, (в) главно–споредно, (г)
експлицитно–имплицитно. Као инструменти истраживања коришћени су протокол
анализе садржаја и анкетни упитник затвореног типа, којим је испитивана заступље
ност појединих извора за припремање наставе књижевности. Истраживање је било
анонимно, како би се избегло давање пожељних одговора.
Узорак истраживања чинили су узорак учитеља и узорак уџбеника. Узорак учи
теља одабран је из популације запослених школске 2011/2012. године у основним
школама у Републици Србији и чинило га је 350 учитеља из 33 основне школе из је
данаест управних округа. Узорак уџбеника чинило је осам читанки које су одобрене
за употребу у четвртом разреду основне школе за школску 2014/2015. годину.
Добијени подаци из протокола анализе и анкетног упитника обрађени су у ста
тистичком пакету IBM SPSS Statistics 20, а исказани су статистичким мерама преброја
вања, релативног односа и просека.

Резултати истраживања и дискусија
Читанке за четврти разред у функцији разумевања
књижевног текста у настави књижевности
Резултати анализе заступљености питања, задатака, усмерења, подстицаја који
се односе на разумевање књижевног текста у читанкама за четврти разред основне
школе показују да ова категорија чини нешто више од половине укупног броја на
лога (51,01%), то јест 66,35% налога који се односе на доживљавање, разумевање и
тумачење књижевног текста.
Посматрајући заступљеност питања, задатака, усмерења, подстицаја који се од
носе на поједине нивое разумевања, уочава се да је најзаступљенији ниво разумева
ње информација из текста (2.279 или 85,36%), док су категорије разумевање односа у
тексту (204 или 7,64%) и разумевање речи (187 или 7,0%) заступљене у знатно мањем
обиму и са малом разликом у броју питања (табела 1). Резултати анализе квалитета
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уџбеника за млађи основношколски узраст које наводе Мркаљ и Плут такође показу
ју да је једна од најзаступљенијих категорија разумевања проналажење информаци
ја у тексту (Mrkalj i Plut, 2007).
Табела 1. Заступљеност питања, задатака, усмерења, подстицаја према категоријама
разумевања текста у читанкама за четврти разред
Нивои разумевања
Разумевање речи

Разумевање информација

Категорије разумевања
Основно значење
Пренесено значење
Мишљења и ставови аутора
Укупно:
Ко, шта; афирмација – негација
Где, када, како
Зашто

Укупно:
Разумевање односа

Узрок – последица
Циљ, намера, средство
Главно – споредно;
Експлицитно – имплицитно
Укупно:
Укупно:

f
77
71
39
187
1141
712
426
2279
54
62

%
2,88
2,66
1,46
7,00
42,73
26,67
15,96
85,36
2,02
2,32

88

3,3

204
2670

7,64
100

Разлика у заступљености појединих категорија већа је него у збирном прегледу
по нивоим
 а разумевања. На разумевање речи, мишљења и ставова аутора односи
се 39 или 1,46%, а на разумевање информација – ко, шта; афирмација, негација од
носи се 1.141 или 42,73% налога. Разумевање – где, када, како заступљено је са 712
или 26,67%, а разумевање – зашто са 426 или 15,96% питања, задатака, усмерења,
подстицаја. Разлика у заступљености категорија основног и пренесеног значења је
незнатна – основно 77 или 2,88%, а пренесено 71 или 2,66% питања. Заступљеност
категорија у оквиру разумевања односа прилично је уједначена, али уочава се неу
једначеност у односу на остале категорије. Овакви резултати указују на то да су нало
зи који се односе на разумевање књижевног текста неравномерно заступљени пре
ма категоријама разумевања у читанкама за четврти разред основне школе.
Из методичке апаратуре у читанкама за четврти разред издвојили смо примере
налога који се односе на поједине категорије разумевања књижевног текста.
(а) Разумевање речи – основно значење:
Шта значи да се момак и девојка „наджњевају“? (Opačić Nikolić i Pantović, 2007: 94)
Шта значи реч наука и како је она настала? (Todorov i sar., 2007: 61)
Погледај у Речнику шта значи „адамско колено“ и објасни зашто за Ковиљку кажу
да је „адамско колено“ (Aranđelović, 2007: 61)
(б) Разумевање речи – пренесено значење:
Шта значи бити „доброг срца“? (Ćuk i Petrović Perić, 2008: 46)
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 еке речи употребљене су у пренесеном значењу. На пример, каже се да је паук
Н
„срце у танане нити прео/ у мрежу га створио свега“.
Како разумеш ове стихове? (Opačić Nikolić i Pantović, 2007: 19)
(в) Разумевање речи, мишљења и ставова аутора:
Шта мис лиш: зашто писац пореди другарство са војничком храброшћу? (Todo
rov i sar., 2007: 5)
Приповедач каже: „Тада му не бих причао ни о змијском цару, ни о прашуми, ни о
звездама. Спустио бих се до њега. Говорио бих му о бриџу, о голфу, о политици и о
машинама“. Шта значи „причати о звездама“, а шта „спустити се до њега“ (са
говорника) па му говорити о бриџу, голфу...? (Trnavac, 2008: 93)
Категорија разумевање речи заступљена је у најмањој мери у укупном броју
налога у читанкама који се односе на доживљавање, разумевање и тумачење књи
жевног текста. С обзиром на то да је разумевање речи предуслов разумевања прочи
таног уопште, аутори уџбеника, а и учитељи у непосредној пракси требало би више
пажње да посвете богаћењу ученичке лексике, што представља и један од програм
ских захтева наставе књижевности.
Налози који се односе на разумевање информација из текста најзаступљенији
су у односу на остале категорије разумевања књижевног текста у анализираним чи
танкама. Али, пошто разумевање информација из текста одговара препознавању и
присећању као нижим нивоима квалитета знања, значај ове категорије разумевања у
контексту остваривања задатака наставе књижевности није велики. Ова врста нало
га прилагођена је и најслабијим ученицима, па би мотив постигнућа могао бити један
од разлога оправданости доминације питања, задатака, усмерења, подстицаја која се
односе на разумевање информација из текста.
Из методичке апаратуре у читанкама за четврти разред издвојили смо примере
налога за сваку од категорија разумевања информација из текста.
(а) Разумевање – ко, шта:
Ко је ухватио Старог Вујадина и његове синове? (Aranđelović, 2007: 51)
Ко је Пепељуги помагао у обављању пос лова? (Ćuk i Petrović Perić, 2008: 31)
Шта је Светлоока замолила малог стаклара у причи „Стакларева љубав“? (Že
želj Ralić, 2006: 45)
Шта необично ради трећи капетан? (Todorov i sar., 2007: 18)
(б) Разумевање – где, када, како:
Где живи плави зец? (Ćuk i Petrović Perić, 2008: 69)
Када се Стефан први пут суочио са неуспехом? (Žeželj Ralić, 2006: 78)
Како је почело пријатељство између свица и воденичара? (Žeželj Ralić, 2006: 11)
(в) Разумевање – зашто:
Зашто су два друга „кућа у разреду“? (Todorov i sar., 2007: 5)
Зашто лисица није поверовала да је лав болестан? (Aranđelović, 2007: 27)
Зашто је људима било важно да певају док раде? (Marinković i Marković, 2007: 34)
Разумевање односа у тексту у значењском смислу представља најсложенију и
за ученика најзахтевнију категорију налога који се односе на разумевање књижевног
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текста. Примери налога за разумевање узрока и последице, циља, намере и средства,
главног и споредног, експлицитног и имплицитног наведени су у прегледу који следи.
(а) Разумевање: узрок–последица:
Наведи узрок нес логе између медведа, свиње и лисице. Заокружи одговор за који
мис лиш да је тачан.
А) Лисица је тражила да добије више жита од свих.
Б) Магарац није праведно поделио жито.
В) Свиња је тражила да се њој да слама. (Marinković i Marković, 2007: 36)
Зашто је Трнова Ружица пала у стогодишњи сан? (Popović, 2007: 109)
Зашто је отац младог Вука вратио из манастира у село? (Trnavac, 2008: 33)
(б) Разумевање: циљ, намера, средство:
Зашто Циганин назива купца „мој пријане, куме, мој голубе“? (Todorov i sar., 2007: 78)
Објасни зашто су се наджњевали момак и девојка. (Marinković i Marković, 2007: 33)
Како је лав покушао да превари лисицу? (Aranđelović, 2007: 27)
(в) Разумевање: експлицитно–имплицитно:
Шта показује раскошна одећа хајдука? (Todorov i sar., 2007: 42)
Ако златно јагње представља божју помоћ којом Растко побеђује вука, шта он
да може представљати вук? (Opačić Nikolić i Pantović, 2007: 82)
Која Фолкова осећања запажаш у реченици: „Задржавајући дах, док му је срце сна
жно лупало, Фолко се лагано подиже.“? (Marinković i Marković, 2007: 17)
Иако је значај категорије разумевања односа у тексту за разумевање прочи
таног велики, процентуална заступљеност налога који се односе на ову категорију
разумевања је мала. С обзиром на то да је књижевност значајан извор сазнања, раз
матрање проблема који припадају овој категорији може имати позитиван трансфер
за сазнавање уопште. Отуда препорука и ауторима уџбеника и учитељима да више
пажње посвете разматрању односа у књижевном тексту.
Питања, задаци, усмерења, подстицаји који се односе на разумевање књижев
ног текста су разноврсни и чине више од половине (51,01%) од укупног броја налога у
читанкама за четврти разред основне школе. Ако се има у виду значај категорије раз
умевања за проучавање књижевног дела, добијени подаци су очекивани. Међутим,
највећи број налога односи се на разумевање информација из текста (85,36%), што је
основни ниво разумевања. Разумевање односа у тексту, као важан аспект разумева
ња за ученике млађег школског узраста (Mrkalj i Plut, 2007), и разумевање речи као
основни предуслов разумевања (Plut, 2003) нису довољно заступљени у анализира
ним читанкама. Дакле, иако се велики број питања, задатака, усмерења, подстицаја
односи на разумевање прочитаног, поједине категорије разумевања неравномерно
су заступљене.
Педагошке импликације овог истраживања односе се на повећавање броја на
лога у оквиру методичке апаратуре у читанкама за четврти разред из категорије раз
умевања речи и разумевања односа у тексту, што се може објаснити чињеницом да
„за узраст десетогодишњака ова два аспекта разумевања текста и јесу најважнија“
(Mrkalj i Plut, 2007: 85). Пошто од методичке апаратуре зависи укупна комуникација
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ученика с уџбеничким материјалом (Тrnаvаc, 1999), повећавање броја налога у мето
дичкој апаратури у читанкама који се односе на разумевање речи и односа у тексту
представљало би значајан позитиван искорак и у том правцу.

Методичка апаратура у читанци у функцији припремања
учитеља за наставу књижевности
У циљу испитивања колико учитељи уважавају подстицаје за разумевање књи
жевне уметности дате у читанци, истраживано је које изворе за припремање наставе
књижевности учитељи највише користе. Понуђени су следећи извори: читанка ода
брана за употребу у настави за одређени разред; остале читанке за одређени разред;
остала методичка литература; књижевнонаучна литература. Од учитеља је тражено
да бројевима од 1 до 4 означе по заступљености наведене изворе за припремање
наставе књижевности, почев од оног који најчешће користе. На основу израчунатих
средњих вредности одређен је ранг за сваки од назначених извора, а резултати су
приказани табеларно.
Табела 2. Ранг појединих извора за припремање наставе књижевности
Извори
Одабрана читанка
Остале читанке
Остала методичка литература
Књижевнонаучна литература

1.
117

2.

108
30,9%
82
94
23,4%
26,9%
65
59
18,6%
16,8%
86
89
24,6%
25,4%

3.
76

33,4%

4.

Скор

Средња
Ранг
вредност

49
21,7%

14%

993

2,84

I

25,4%
24,3%
112
114
32%
32,6%
73
102
20,9%
29,1%

873

2,49

II

775

2,21

IV

859

2,45

III

89

85

Читанка одабрана за употребу у настави за одређени разред представља нај
чешће коришћени извор за припремање учитеља за наставу књижевности (ранг I,
средња вредност 2,84). Учитељи у великој мери користе остале читанке за одређени
разред (ранг II), док осталу методичку литературу користе у најмањој мери (ранг IV,
средња вредност 2,21). Књижевнонаучна литература заузима треће место по засту
пљености за припремање учитеља за наставу књижевности (ранг III).
Ако се има у виду да више од половине анкетираних учитеља (199 или 56,8%) као
извор за припремање наставе књижевности користи методичку апаратуру из читан
ке, како оне коју је одабрао за употребу у одређеном разреду, тако и осталих читанки
за тај разред, претходно изнети податак да поједине категорије разумевања нису до
вољно заступљене у читанкама за четврти разред додатно забрињава. С друге стране,
књижевнонаучна литература, иако врло широко одређена, заузима тек треће место
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по заступљености и око једне четвртине учитеља (86 или 24,6%) ставља је на прво ме
сто по значају за припремање наставе књижевности. Као илустрација и поткрепљење
добијених резултата могу послужити налази испитивања доприноса појединих функ
ција методичке апаратуре доживљавању, разумевању и тумачењу књижевног дела у
настави. Према мишљењу учитеља, примарна функција методичке апаратуре у чи
танци јесте тумачење текста на часу и припремање учитеља за час (Purić i Stojanović,
2013), иако би и припремање учитеља за час и тумачење књижевног текста на часу
требало да буде знатно шире од подстицаја који су дати у методичкој апаратури.

Закључак
Књижевна уметност увек и изнова отвара нови простор за другачији „облик ак
тивне партиципације читаоца са књижевним текстом“ (Plut, 2003: 127), јер књижевно
дело увек казује нешто више од онога што је његов недоступни дословни смисао, који
је изгубљен већ при самом стварању (Eko, 2001). Овако комплексан проблем разумева
ња прочитаног у настави књижевности у млађим разредима основне школе додатно
усложњавају доживљајно-сазнајне особености ученика, ниво и квалитет усвојености
наставних садржаја који су предуслов за читање и проучавање књижевних текстова,
као и бројни задаци који се постављају пред учитеља као универзалног стручњака.
Разумевање прочитаног као активан процес увиђања и осмишљавања, који ре
зултира повезивањем садржаја из текста који се чита са читаочевим претходним зна
њем и искуством у смислену целину, остварује се у интеракцији између књижевног
дела, ученика и учитеља, посредством читанке као једног од елемената наставе књи
жевности. Резултати анализе садржаја методичке апаратуре показују да заступље
ност питања, задатака, усмерења, подстицаја којима се подстиче разумевање књи
жевне уметности иде у прилог остваривању једног од задатака наставе књижевности
који се односе на поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за
логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста. С друге стране, нало
зи који се односе на поједине категорије разумевања неравномерно су заступљени,
при чему се велики број налога односи на разумевање информација из текста, док
разумевање односа у тексту и разумевање речи нису довољно заступљени у ана
лизираним читанкама. У том смислу, методичка апаратура у читанкама могла би се
унапредити посвећивањем пажње сложенијим компонентама разумевања, чиме би
се допринело остваривању њене рецептивне, сазнајне, стваралачке, развојне и вас
питне функције.
Резултати истраживања доприноса методичке апаратуре припремању учитеља
за наставу књижевности показују да они умногоме уважавају подстицаје за разумева
ње књижевне уметности дате у читанци, односно да више од половине анкетираних
учитеља као извор за припремање наставе књижевности користи пре свега читанку.
У циљу унапређивања читалачких компетенција ученика, припремање учитеља за
проучавање књижевног дела у настави требало би да буде свеобухватније од подсти
цаја које пружа методичка апаратура у читанци, која је пре свега намењена ученику.
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COMPREHENDING TEXT IN LITERATURE CLASS
The paper discusses the problem of understanding a text and the contribution of
methodological apparatus in the reader book to comprehension of a text being read in
junior classes of elementary school. By using the technique of content analysis from methodological
apparatuses in eight reader books for the fourth grade of elementary school, approved for usage in
2014/2015 academic year, and surveying 350 teachers in 33 elementary schools and 11 administrative
districts in the Republic of Serbia we examined: (a) to what extent the Serbian language text book
contents enable junior students to understand a literary text; (b) to what extent teachers accept the
suggestions offered in the textbook for preparing literature teaching. The results show that a large
number of suggestions relate to reading comprehension, but some of categories of understanding are
unevenly distributed in the methodological apparatus. On the other hand, the majority of teachers use
the methodological apparatus given in a textbook for preparing classes, not only the textbook he or she
selected for teaching but also other textbooks for the same grade.

Abstract

Keywords: methodological apparatus, reading textbook, literature teaching, the Serbian language,
elementary school, pupil.

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА В ПРЕПОДАВАНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В статье обсуждается проблема понимания прочитанного текста и роль мето
дической аппаратуры учебника в преподавании художественной литературы в
младших классах восьмилетней школы. На основе анализа методической аппаратуры 8 учебников
для четвертого класса восьмилетней школы, одобренных для использования в школе в учебном
2014/2015 году и анкетирования 350 учителей из 33 основных школ в 11 районах Республики Сербии
проверяется: (а) в какой степени методическое содержание учебников сербского языка для
младших классов восьмилетней школы обеспечивает понимание художественного текста; (б) в
какой мере учителя принимают во внимание методические задания, направленные на понимание
художественного текста и приведенные в учебниках в качестве источника для подготовки
лекций. Результаты исследования показывают, что большое количество методических заданий
в учебниках касается понимания прочитанного текста, но задания, относящиеся к определенным
аспектам понимания представлены в методической аппаратуре учебников неравномерно. С
другой стороны, более половины анкетированных учителей в качестве источника для своей
подготовки лекций используют методическую аппаратуру, не только выбранного учителем
учебника для использования в конкретном классе, но и методическую аппаратуру других
учебников для данного класса.
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