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МЕЂУНАРОДНА ШКОЛА У БЕОГРАДУ

ХУМАНИСТИЧКИ ПРИСТУП 
У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

(ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВНИКА)

САЖЕТАК. У образовању се дуго поклањала пажња скоро искључиво стицању но-
вих сазнања и развијању радних навика ученика. Колико год да су обе
наведене области битне, инсистирањем само на њима неће се развија-
ти вештине које ће ученицима бити потребне касније у животу нити ће
се развијати позитивни ставови и емпатија. Формирање друштвено
прихватљивих ставова и развијање емпатије су изузетно важни уколи-
ко један од циљева образовања јесте оспособити ученике да постану од-
говорни чланови друштва. За разлику од традиционалног приступа
образовању, хуманистички приступ наглашава важност унутрашњег
света ученика; њихова размишљања, осећања и емоције стављају се у
први план развоја.

Овај рад се бави наставом страних језика и заступа став да хумани-
стички приступ у настави дајe боље резултате. Приказани су резултати
квалитативног партиципативног истраживања које се бавило ставови-
ма наставника како би се установило у којој мери наставници имају
свест о важности примене хуманистичког приступа, као и колико при-
ступ наставника у раду утиче на квалитет интеракција наставник–уче-
ник и ученик–ученик. Резултати истраживања указују на то да употре-
ба хуманистичког приступа у настави помаже да се код ученика разви-
ју емотивно позитивни ставови, утиче на стварање добрих односа у гру-
пи и подстиче ученике да развијају језичку компетенцију. 
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УВОД

Тра9иционална насOава и хуманисOички @рисOу@ различиOо 9е-
финишу ус@ех. С је9не сOране, Oра9иционални @рисOу@ за @ока-
заOеље ус@еха у насOави узима у оLзир само је9ну ком@оненOу – а
Oо је мера у којој је :ра9иво савла9ано. СOе@ен савла9аносOи :ра-
9ива се 9ефинише оценом коју је ученик 9оLио. У Oом случају се
и:норише чињеница 9а су оцена као и Oумачење сOе@ена савла-
9аносOи :ра9ива @о9ложни ин9иви9уалним криOеријумима сва-
ко: насOавника. Такође се занемарује 9а се @риликом @роцењи-
вања савла9аносOи :ра9ива морају узеOи у оLзир ин9иви9уалне
каракOерисOике и с@осоLносOи свако: ученика.

За разлику о9 Oра9иционално:, хуманисOички @рисOу@ за кри-
Oеријум ус@еха узима и 9ру:а мерила: развој о9ређених осоLина
ко9 ученика, сOицање само@оуз9ања, развој различиOих социјал-
них и емоционалних с@осоLносOи. Тако је ус@ех у учењу сOрано:
језика о9ређен како ко:ниOивном сOрукOуром, Oако и емоцио-
налним и афекOивним каракOерисOикама и каракOерисOикама
личносOи. Крајњи циљ хуманисOичке насOаве је сOварање о9:о-
ворних :рађана 9рушOва који @рихваOају различиOе кулOуре, у
чему им у великој мери @омаже @ознавање је9но: или више сOра-
них језика.

Коришћење хуманисOичко: @рисOу@а @очиње размишљањима
о Oоме шOа је Oо шOо је9но искусOво чини оLразовним. Хумани-
сOичка @ерс@екOива за:овара сOав 9а се оLразовна вре9носO ума-
њује уколико се не во9и рачуна о самом @роцесу учења и о усло-
вима у којима се учење о9вија. У 9анашњем 9рушOву @римећује
се @омерање OежишOа са @осOизања ака9емских циљева ка само-
осOваривању. ХуманисOичко оLразовање у основи Oежи 9а 9о-
@ринесе расOу целоку@но: @оOенцијала сваке осоLе. Циљ оLразо-
вања је @омоћи ученицима 9а развију знања и вешOине које су им
@оOреLне како Lи акOивно и о9:оворно учесOвовали у свеOу који
се сOално мења. То значи 9а ученике OреLа ос@осоLиOи 9а Lу9у
независни, 9а @ре@ознају везе између школских @ре9меOа и све-
Oа који их окружује, као и 9а корисOе знања, 9а се ослањају на ис-
кусOво и криOички размишљају @риликом решавања живоOних
@роLлема.
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У насOави сOрано: језика LиOно је развијање језичких и кому-
никаOивних вешOина, али и вешOина нео@хо9них за функциони-
сање у 9рушOву. Поре9 овла9авања језичким вешOинама, насOава
језика Oежи развијању @озиOивних сOавова и разумевању разли-
чиOих кулOура. Тако учење сOрано: језика @осOаје мно:о више о9
овла9авања језичким вешOинама, сисOемом @равила и :рамаOи-
ком 9аOо: језика. НасOава @о9разумева @роширивање ко:ниOив-
них и аналиOичких с@осоLносOи али и мењање само@ерце@ције,
@рихваOање нових 9рушOвених и кулOурних @онашања и насOо-
јање 9а се разумеју @ри@а9ници 9ру:их сре9ина. Све Oо OреLа 9а
омо:ући ученицима 9а и своје окружење @осмаOрају из ново:
у:ла.

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ

Ус@ешна насOава @о9разумева 9а ученици Lу9у акOивно укључе-
ни у @роцес учења, а Oо се @осOиже кроз различиOе нивое и оLли-
ке инOеракције. Овакав начин ра9а 9ово9и 9о ус@осOављања раз-
новрсних о9носа између насOавника и ученика и између
ученика и ученика. Сама @риро9а сOрано: језика као школско:
@ре9меOа налаже у@оOреLу велико: Lроја комуникаOивних ак-
OивносOи на часовима. МеђуOим, колико :о9 9а насOавник осми-
сли насOаву, неLројено @уOа се @оказало 9а оно шOо насOавник
очекује 9а ће ученици научиOи у Oоку часа Lу9е различиOо о9
оно:а шOо ученици заисOа усвоје. СOевик (Stevick, 1990, сOр. 4) на-
во9и 9а је Oешко о9ре9иOи који чиниоци уOичу на ус@ех у насOа-
ви сOрано: језика, заOо шOо ус@ех зависи о9 оно:а шOо се о9вија у
учионици између учесника у насOавном @роцесу. Поклањање @а-
жње аOмосфери у којој се о9вија насOавни @роцес уOиче на о9но-
се који се развијају између ученика и насOавника, између самих
ученика, али и на Oо како ученици 9оживљавају сеLе. Да Lи се @о-
сOи:ли циљеви хуманисOичко: оLразовања, СOевик (Stevick, 1990,
сOр. 4) смаOра 9а је нео@хо9но у насOаву уврсOиOи емоције и
есOеOске 9оживљаје, ра9иOи на @оLољшању 9рушOвених о9носа,
@овећавању о9:оворносOи и 9а, @оре9 знања, OреLа ученицима
@омоћи 9а разумеју са9ржаје. Све Oо 9овешће 9о Oо:а 9а ученици
9оживе самоосOваривање.

ХуманисOички @рисOу@ захOева 9а насOавници имају ем@аOију
@рема ученицима. Ем@аOију ће имаOи ако насOоје 9а разумеју
како њихови ученици @оимају свеO и уколико не намећу своја



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (1)/2017

170 ОЉА Р. МИЛОШЕВИЋ

сOановишOа ученицима. Роџерс (Rogers, 1983, сOр. 123) засOу@а
сOав 9а @рихваOиOи ученике значи 9оживљаваOи их као несавр-
шена Lића са @уно @оOенцијала. Вилијамс и Бер9ен (Williams &
Burden, 1997, сOр. 45) наво9e 9а хуманисOичко оLразовање @олази
о9 и9еје 9а се ученици разликују и 9а их OреLа @о9сOицаOи 9а шOо
више Lу9у својсOвени сеLи и 9а се не Oру9е 9а личе на 9ру:е. Уче-
ници ра9е извесне сOвари из о9ређено: разло:а и на насOавнику
је 9а се @оOру9и и разуме Oе разло:е. Поре9 Oо:а, насOавник OреLа
9а @рихваOи 9а ученици имају о9ређене @сихолошке Lаријере
које с@речавају учење и може своја сазнања 9а у@оOреLи како Lи
сOворио окружење које ће @омоћи ње:овим ученицима 9а се раз-
вијају.

ХуманисOички @рисOу@ @о9сOичe ученике 9а :оворе о својим
сOавовима, 9а размишљају о сеLи и 9ру:има и на Oај начин уOичу
на развијање @озиOивне инOеракције на часовима. Ка9а у@ознају
своје ученике, насOавници мо:у Lоље 9а осмисле насOаву и @ри-
ла:о9е је инOересовањима и @оOреLама ученика. Фриман (Free-
man, 1996, сOр. 103) смаOра 9а насOавници сOално Oумаче свеO око
сеLе: они Oумаче @ре9меO који @ре9ају, окружење у коме се изво-
9и насOава, као и @осOу@ке ученика. Учионица и насOава не @ре9-
сOављају само месOо на коме насOавници мо:у 9а @римене своје
и9еје; они @ре9сOављају и оквир за Oумачење оно:а шOо насOав-
ници већ знају: ка9а и како OреLа 9а реа:ују, које информације 9а
изнесу и како 9а их оLјасне, ка9а 9а ис@рављају ученике, како 9а
оцене оно шOо су @ре9авали.

Све шOо насOавник ура9и у Oоку часа у скла9у је са ње:овим ви-
ђењем @роцеса учења сOрано: језика. Совињон (Sauvignon, 1976,
сOр. 296) смаOра 9а сOавови насOавника у вези са учењем уOичу на
начин на који они @ре9ају. Он још наво9и 9а 9ок се криOички не
размоOре сOавови и моOивација насOавника, неће се моћи разу-
меOи @ре@реке које се налазе на @уOу сOварања окружења које
ученицима о9:овара. НасOавници који су с@ремни 9а разми-
шљају о својим ученицима, о Oоме како 9а њихови часови Lу9у
инOересанOни мла9им љу9има, с@ремни су 9а размишљају о сво-
јим @осOу@цима и о Oоме како њихово @онашање уOиче на реак-
ције ученика.

ГоOово у свим сиOуацијама ка9а се учи језик, @оре9 ко:ниOив-
них и афекOивних ком@оненaOа, морају се узеOи у оLзир и о9носи
који се сOварају у Oоку насOаве. Дорњеи (Dornyei, 2009, сOр. 227)
смаOра 9а се усвајање језика не може о9војиOи о9 9рушOвено:
конOексOа у коме се усвајање о9вија. ДоLар 9ео наше: Lића фор-
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мира се кроз наш 9рушOвени и9енOиOеO, а учионица @ре9сOавља
је9но о9 месOа које учесOвују у сOварању и9енOиOеOа, како ко9
ученика, Oако и ко9 насOавника. ДрушOвени конOексO уOиче на
учеснике, а 9а Lи се нечије @онашање у :ру@и разумело, морају се
узеOи у оLзир и афекOивни и ко:ниOивни факOори. МеђуOим, у
насOавни @ро:рам уноси се најмање @ромена у оLласO која је нај-
криOичнија, а Oо је квалиOеO инOеракције у о9ељењу и начин на
који ученици и насOавник заснивају међусоLне о9носе. 

ДрушOвени ас@екO језика LиOан је у насOави, заOо шOо се језик
корисOи и за ус@осOављање и развијање 9рушOвених о9носа.
У скла9у са значајем 9рушOвене инOеракције, велики @омак
@ре9сOавља све веће @оклањање @ажње раз:овору који се о9вија
у Oоку часа и ње:овој @е9а:ошкој вре9носOи. ПуOем раз:овора, ус-
@осOављамо, о9ржавамо и мењамо свој 9рушOвени и9енOиOеO.
Хач (Hatch, 1978, сOр. 404) Oвр9и 9а се учење језика развија из уче-
ња како 9а во9имо раз:оворе и како 9а комуницирамо. Социо-
кулOурне Oеорије учења, исOичу значај уло:е раз:овора као ме9и-
јума за целоку@но учење. У@раво из овакво: сOановишOа @ро-
исOекла је и9еја 9а је ус@ешна насOава у сOвари „9у: раз:овор“
(Thornbury & Slade, 2006, сOр. 2).

ВажносO инOеракOивних о9носа исOиче 9рушOвени ас@екO на-
сOаве. ОлрајO (Allwright, 1983, сOр. 192) @осмаOра час као 9рушOве-
но о9ређен 9о:ађај, @роизво9 инOеракOивно: ра9а свих @рисуO-
них. И насOавници и ученици уOичу на развијање о9носа у :ру@и.
НасOавници креирањем акOивносOи које ће укључиOи и ко:ници-
ју и емоције, а ученици узимањем учешћа у њима. НасOава сOра-
но: језика OреLа 9а Lу9е @рилика 9а се 9ође 9о сOварне комуника-
ције, а за комуникацију су @о9је9нако важни и лин:висOички и
9рушOвени ас@екOи. Кроз о9носе се развија и9енOиOеO и сваки
ученик 9оLија своју уло:у. Поре9 развијања и9енOиOеOа, кроз ин-
Oеракцију између ученика и насOавника, и ученика и ученика,
мла9им љу9има се @ружа @рилика 9а формирају своје сOавове о
учењу језика, сазнају више о начину на који уче и на који ус@осOа-
вљају везе са 9ру:има.

Приро9а инOеракције @ре9сOавља кључ учења. Ово је @осеLно
ви9љиво у случају учења језика, :9е је у@оOреLа језика @ревас-
хо9но 9рушOвена акOивносO, а комуникација на сOраном језику је
сасOавни 9ео @роцеса учења. Захваљујући 9оLрој инOеракцији у
Oоку часа, ко9 ученика се може развиOи осећај @ри@а9носOи и @о-
већаOи жеља 9а се узме акOивно учење на часу. Не само 9а ће се
ученици више ан:ажоваOи у Oоку часа, већ ће и конOролисаOи
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своје @онашање. Приро9а инOеракције на сOраном језику, @осеL-
но ће уOицаOи на квалиOеO учења. Херон (Heron, 1999, сOр. 45) за-
сOу@а сOав 9а се 9инамика :ру@е Oемељи на осећањима. Дорњеи
и Марфи (Dornyei & Murphey, 2003, сOр. 25) исOичу 9а уколико уче-
ници смаOрају 9а насOавник жели 9а им @омо:не, они и сами @о-
сOају с@ремни 9а @рискоче у @омоћ 9ру:има. Динамика :ру@е је
@осеLно важна за развијање вешOина :овора и разумевање :овора
које су @о @риро9и инOеракOивне језичке вешOине. Оне @о9сOичу
ученике 9а 9ру:има искажу оно шOо мисле и 9а Oим @уOем са-
знају нове сOвари. Уколико је инOеракција Oаква 9а се ус@осOавља
9оLра 9инамика, и насOавници и ученици ће имаOи @уно Oо:а 9а
кажу је9ни 9ру:има.

Кроз 9ијало: и сара9њу са 9ру:има ученицима, омо:ућава се
развијање и свесO о ин9иви9уалносOи (Williams & Burden, 1997,
сOр. 56). ЕфекOивно учење о9вија се ка9а се ученицима @омаже у
Oоку конверзације, ка9а се развија акOиван ум кроз 9ијало: са
9ру:има. ДрушOвена инOеракција неизLежан је 9ео велико: Lроја
сиOуација у насOави. Кроз раз:овор, ра9, и:ру, ученици се уче
вре9носOима им@лициOним и екс@лициOним @уOем, формално
и неформално, кроз @осOу@ке насOавника и кроз насOавни са-
9ржај.

СOо:а, 9о учења 9олази у сре9инама у којима су ус@осOављени
9оLри о9носи између учесника. Лин9квисO (в. Head & Taylor 1997,
сOр. 36) наво9и 9а ус@ешно учење зависи о9 мере у којој је разви-
јено заје9нишOво у 9аOој :ру@и и у којој мери се учeници осећају
@рихваћеним и укљученим у @роцес учења. Прави 9ух заје9ни-
шOва @о9сOицаће оно најLоље у ученицима и у насOавнику и 9о-
вешће 9о креаOивносOи, @рошириOи ви9ике и омо:ућиOи само-
с@ознају. Свака осоLа има различиOе ко:ниOивне и афекOивне ка-
ракOерисOике и шOо више насOавник зна о неком ученику,
уOолико више може 9а му @омо:не 9а се развије.

ЦИЉЕВИ И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Ово квалиOаOивно @арOици@аOивно исOраживање с@рове9ено је у
@ерио9у о9 јануара 2010. :о9ине 9о 9ецемLра 2011. :о9ине. У ис-
Oраживању се консулOују насOавници 9а Lи се усOановило коли-
ко хуманисOички @рисOу@ и @о9сOицање инOеракције имају ус-
@еха у насOави сOраних језика. Циљ исOраживања Lио је
уOврђивање уло:е хуманисOичко: @рисOу@а у насOави сOрано: је-
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зика @уOем инOервјуисања насOавника сре9њих школа. Хумани-
сOички @рисOу@ узима у оLзир ко:ниOивну сOрану ученика, али
се исOо Oако @ри9аје значај и афекOивним каракOерисOикама и
емоOивном развоју личносOи. По9сOицање инOеракOивних о9но-
са у вези је са 9рушOвеним ас@екOом језика, заOо шOо 9о учења 9о-
лази у 9рушOвеном конOексOу. ИсOраживање је @роисOекло из
жеље 9а се насOавницима @ружи мо:ућносO 9а о@ишу часове
сOрано: језика и 9а оLјасне шOа Oо, @о њиховом мишљењу, на-
сOавник може учиниOи 9а Lи учење Lило ус@ешније.

МаOеријал је меOо9олошки @рику@љен и сисOемаOски оLрађен
и као Oакав @ре9сOавља „извор @рво: ре9а“. По9аци @рику@љени
у овом исOраживању омо:ућили су 9а се ура9и 9еOаљна 9ескри@-
Oивна анализа. С оLзиром на Oо 9а исOраживање није рађено на
ре@резенOаOивном узорку, не @осOоји мо:ућносO уо@шOавања.

Да Lи се уOвр9ило како @ерс@екOиве насOавника на хумани-
сOички @рисOу@ и квалиOеO инOеракције уOичу на квалиOеO на-
сOаве сOраних језика у и којој мери 9ово9е 9о @осOизања Lољих
резулOаOа, о9 насOавника се желело сазнаOи сле9еће:

– у којој мери насOавници имају свесO о важносOи @римене ху-
манисOичко: @рисOу@а;

– колико @рисOу@ насOавника у ра9у уOиче на квалиOеO инOер-
акција насOавник–ученик и ученик–ученик. 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

У овом исOраживању коришћени су 9уLински квалиOаOивни ин-
Oервјуи.2 Они су вођени како Lи се сазнало о сOварима које се не
мо:у 9ирекOно @осмаOраOи, у овом случају насOојало се сазнаOи
више о осећањима, размишљањима и намерама сре9њошкол-
ских насOавника. Кроз @олу-сOрукOуриране раз:оворе @осOавља-
на су уна@ре9 формулисана @иOања исOим ре9осле9ом. ПиOања
су Lила оOворено: Oи@а и насOавници су имали мо:ућносO 9а из-
несу своја виђења неких @ојава или @роLлема. Сва @иOања су @о-
сOављена свим учесницима, али у Oоку раз:овора увођена су и
нова @иOања како Lи се разјаснили извесни сOавови. Са чеOири

2 Смернице за 9уLински инOервју са насOавницима сOрано: језика 9аOе су у
Прило:у.
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насOавника раз:овор је вођен @оје9иначно, а 9ва насOавника су
заје9но инOервјуисана.

ОсOварено је уку@но шесO 9уLинских раз:овора са насOавници-
ма. Сви насOавници су @ре9авали ученицима на сре9њошкол-
ском узрасOу. Три насOавника су Lила из је9не @риваOне школске
инсOиOуције, 9ва су @ре9авала у @риваOним језичким школама у
Бео:ра9у, а је9ан насOавник @ре9авао је у 9ржавној школи. Свим
насOавницима је за:аранOована анонимносO и @оверљивосO из-
несених @о9аOака. Раз:овори су, уз њихово 9о@ушOење, снимани
и OранскриLовани шOо је омо:ућило каснију 9еOаљну анализу.
КоменOари насOавника су у 9аљем OексOу наве9ени онако како су
их насOавници изрекли у Oоку раз:овора.

Раз:овор је вођен са насOавницима које су њихове коле:е, а у
извесним случајевима и ученици, окаракOерисали као „изузеO-
не“. Приликом изLора насOавника, консулOоване су коле:е Lрој-
них насOавника. О9 њих се Oражило 9а наве9у имена коле:а чији
је начин ра9а окаракOерисан као изузеOан и који имају 9оLар о9-
нос са ученицима. И9енOификовано је више Oаквих насOавника, а
о9 њих, шесOoрo је @рисOало 9а се с њима оLави раз:овор. ПиOања
@олу-сOрукOурирано: Oи@а су 9ала @рилику ис@иOаницима 9а
иницирају раз:овор о Lило ком ас@екOу учења језика који се
њима чинио важним. Вођена 9искусија Lила је усмерена на разу-
мевање сOавовa насOавника у вези са различиOим ас@екOима на-
сOавно: @роцеса, као и на лична искусOва која су 9ео насOавно:
@роцеса и @роцеса учења. Након оLављених 9уLинских инOер-
вјуа, са неким о9 насOавника вођени су 9о9аOни раз:овори. На Oај
начин, кроз ово исOраживање сOечени су нови уви9и који су иза-
шли из оквира @очеOно: оLима исOраживања.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА

СВЕСТ О ВАЖНОСТИ ПРИМЕНЕ ХУМАНИСТИЧКОГ ПРИСТУПА

Сви инOервјуисани насOавници знали су о хуманисOичким Oех-
никама и @овремено су их корисOили у насOави сOрано: језика.
Неки насOавници су изјавили 9а имају мно:о искусOва у кори-
шћењу ових Oехника и о њима се изражавали на сле9ећи начин:
„СOвара се некаква @осеLна веза између мене и мојих ђака. Не
умем 9а оLјасним каква је Oо хемија ниOи ка9а се 9есила, али ми
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се више уважавамо“. Је9ан насOавник наво9и 9а ре9овно корисOи
ове Oехнике и каже сле9еће: „Час Lрже @рође, на 9еци не ви9им
онај незаинOересовни @о:ле9.“ Ови коменOари @оказују 9а на-
сOавник, као и ученик, улази у @осеLан @роцес расOа и 9а кроз
@римену ових Oехника не само ученици, већ и насOавници ус@о-
сOављају Lоље о9носе са 9ру:има и сазнају нове сOвари о сеLи.

МеђуOим, иако су насOавници свесни 9а Oехнике хуманисOич-
ко: @рисOу@а наво9е ученике 9а у@оOреLљавају језик, 9а исOовре-
мено @о9сOичу креаOивносO и @оLуђују на размишљање о важно-
сOи емоција, они исOичу 9а им :ра9иво не 9озвољава 9а корисOе
ове акOивносOи у мери у којој Lи желели. НасOавник из @риваOне
језичке школе каже: 

„Ка9 не Lих морала 9а их с@ремам за ис@иOе, више Lих имала вре-
мена 9а раз:оварамо о сOварима које их занимају и на начин који је
њима занимљив“.

СВЕСТ О ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА

Сви насOавници сOрано: језика свесни су 9а насOава и учење сOра-
но: језика има „сезонски“ риOам. Док @ланирају час, насOавници
имају у ви9у 9а ли је месец се@OемLар, или новемLар. ИсOо Oако,
насOавници во9е рачуна 9а ли имају @рви час ујуOру или час
@осле велико: о9мора. На „сезонски“ риOам се :ле9а као на нешOо
шOо се @о9разумева. НасOавници су свесни колико је важан @реO-
хо9ни час или 9оLа 9ана: 

„Ка9а @ре ен:леско: часа имају маOемаOику, знам 9а ће 9оћи љуOи,
и он9а је Lоље 9а ра9имо вокаLулар или :рамаOику. Ако их нешOо
@иOам, @ричаће ми о Oоме како им је Oешко на маOемаOици. Жао ми
је шOо им је Oешко, али шOа ја Oу мо:у?“ 

И насOавник из 9ржавне школе има сличан сOав: „Морам 9а ле-
Oим кроз :ра9иво, @а за ле@е сOвари не Lу9е увек времена.“

СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УЧЕЊЕ ЈЕЗИКА

Основна @оOреLа свих осоLа које уче сOрани језик је @оOреLа за си-
:урношћу. Каран (Curran, 1976, сOр. 12) на:лашава 9а је емоцио-
нална си:урносO нео@хо9на како Lи 9ошло 9о учења. Уло:а на-
сOавника за сOварање осећаја си:урносOи није се смањила у
савременом 9рушOву. Да Lи мо:ли 9а се @освеOе овом за9аOку и
сами насOавници OреLа 9а се осећају си:урнима. Каран 9аље ис-
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Oиче 9а ученици осећају личну емоOивну сOрукOуру насOавника,
@ре не:о шOо осеOе уOицај инOелекOуално: са9ржаја које им @о-
ну9и Oај насOавник. Важан за9аOак насOавника је 9а ко9 ученика
развије само@ошOовање. Ку@ерсмиO (Coopersmith, 1967, сOр. 53)
наво9и 9а je само@ошOовање вре9новање сеLе, а 9а се исказује
кроз сOавове које @оје9инац има о сеLи. Само@ошOовање умно:о-
ме зависи о9 искусOава које @оје9инац има са љу9има из сво:
окружења. Начин на који околина ви9и @оје9инца у великом
9елу ће формираOи слику коју Oа осоLа има о сеLи. А9олесценOи
се налазе у живоOном 9оLу ка9а им је мишљење околине, а @осеL-
но вршњака, значајно 9а Lи се осећали @рихваћенима. НасOавни-
ци се налазе у @озицији 9а сOворе услове који ће ученицима @о-
моћи 9а се 9оLро осећају и желе 9а комуницирају, а у Oаквој
аOмосфери, ученици ће си:урно LиOи моOивисанији 9а уче. Уче-
ње језика нераски9иво је везано са оним шOо се 9ешава у Oоку
часа @а Oако насOавници имају важан за9аOак 9а ра9е на сOвара-
њу услова који ће учиниOи 9а учионица не Lу9е месOо :9е се раз-
оOкривају слаLосOи ученика, већ месOо на коме се они развијају.
Је9ан насOавник износи своје мишљење о важносOи оно:а шOо се
9ешава у школи: „Оно шOо се ученицима 9ешава у школи је веома
важно. ДоLар 9ео 9ана они @рово9е у школи и школска сре9ина
уOиче на њих на више начина.“ Дру:и насOавник исOиче 9а су
школа и учионица „месOо :9е се 9еца уче и љуLави и мржњи и не-
Oр@ељивосOи… Oо је месOо :9е они свој мали живоO осOварују.“

У свако9невним конOакOима учесници у комуникацији уOичу
на Oо 9а се неко осећа Lоље или лошије. Имајући у ви9у @оложај
насOавника, Московиц смаOра 9а насOавници уOичу на аOмосфе-
ру у :ру@и сваком реченицом коју из:оворе (Moskowitz, 1978,
сOр. 19). У насOави сOраних језика, сOварању @озиOивно: окруже-
ња може 9а @омо:не коришћење Oехника које @овећавају само-
с@ознају. На Oај начин насOавници ће @о9сOицаOи како лични
расO ученика, Oако и учење сOрано: језика. Чинећи Oо, насOавни-
ци @оказују 9а афекOивни циљеви имају своје месOо у насOавном
@ро:раму. НасOавници насOоје 9а ученицима Lу9е инOересанOно.
Је9ан насOавник о@исује начин на који осмишљава час и каже:
„Тру9им се 9а ми час Lу9е 9инамичан, 9а разLијем моноOонију
часа о9 45 минуOа на различиOе акOивносOи, 9а оLавезно Lу9е не-
шOо шOо је заLавно, @а у Oо умоOам нешOо шOо није.“ Дру:и на-
сOавник исOиче: „ТреLа на@равиOи аOмосферу 9а нико, 9ословце
нико, неће имаOи сOрах 9а @ро:овори, 9а каже реченицу, 9а се
укључи, 9а на@рави :решку, шOа фали.“ ИсOи насOавник смаOра
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9а је ће се мно:о више научиOи уколико су и ученик и насOавник
о@ушOени, а 9а Lи се Oо @осOи:ло, ра9и сле9еће: „ако ви9им 9а не-
шOо не и9е, он9а о9мах Oо @роменим.“

ОДГОВОРНОСТ ЗА УЧЕЊЕ

ИнOервјуисани насOавници свесни су своје о9:оворносOи за ра-
звој ученика, али исOо Oако су и свесни 9а ученици шOо @ре OреLа
9а @осOану самосOални. И@ак, сви они сеLе смаOрају о9:оворним
за све шOа се 9ешава на часу. Је9ан насOавник каже: „У о9носу 9е-
OеOа и о9расло:, о9:оворна је о9расла осоLа“. Дру:и насOавници
кажу: „Ја сам о9:оворна за Oо какви су љу9и моји клинци и какви
су ђаци моји ђаци“. 

„О9:оворносO је на @рофесорима, о9:оворносO је на ро9иOељима,
на 9рушOву, не можеш Oи ње:а 9а @усOиш 9а расOе као лу9а Lиљка
сам, 9а учи са инOернеOа сOвари и 9а @осле захOеваш о9 ње:а 9а Lу-
9е 9оLар човек, колико си у ње:а уложио, Oолико Oи се враћа, и за-
исOа мислим 9а им је Oешко.“

ПоOреLно је усмераваOи мла9е љу9е и @омоћи им 9а о9расOу, а
исOовремено им 9аOи 9овољно @рилика 9а сами 9оносе о9луке.

МеђуOим, иако насOавници осећају о9:оворносO @рема својим
ученицима, Oо не значи 9а они желе 9а сами 9оносе све о9луке
умесOо својих ученика. Тако је9ан насOавник исOиче: „Не OреLа
им све нацрOаOи, OреLа их @усOиOи; мно:о им се олакшава и заOо
немају 9уLину“. Дру:и насOавник има сличан сOав: „ДоLра школа
Oи 9аје мно:о, али Oи осOавља 9а и 9осOа ура9иш сам“. НасOавни-
ци су свесни колико је нео@хо9но 9а ученици сами 9олазе 9о ре-
шења и колико је LиOно 9овесOи их у сиOуацију 9а Lу9у о9:овор-
ни за своје о9луке. 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ГРУПЕ

За сOварање 9оLрих о9носа у :ру@и @оOреLно је LиOи искрен. Је-
9ан насOавник овако :овори о Oоме: 

„Мислим 9а највише уOичем на 9ецу Oиме шOо имам @ошOен о9нос
@рема њима. Ја иначе у живоOу не волим фолиранцију. Не волим
@реOварање, а са 9ецом @о:оOово. Ја 9еци не 9ам 9а се @раве оно
шOо нису“. 
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Са ученицима је важно LиOи искрен и ка9а насOавник нешOо не
зна у вези са језиком: „ПошOено је рећи, ја мојим великима, ако
неку реч не знам, ја кажем 9а не знам“. Дру:и насOавник исOиче:
„Ако нисам @ре:ле9ала 9омаће за9аOке, ја кажем нисам сOи:ла“
и закључује 9а је @ресу9ан 

„Oај неки @ошOен и искрен о9нос са свима у живоOу, а @осеLно са
9ецом. То је @о мени основа сваке сара9ње. Како ћемо сарађиваOи
ако се лажемо“. 

НасOавници LлискосO @осOижу на различиOе начине. Је9ан о9 ин-
Oервјуисаних насOавника има врло неформалан о9нос са учени-
цима: „Мени се сви ученици оLраћају са ’Oи’ и ми сOрашно ле@о
сарађујемо“.

ДоLра 9инамика :ру@е @о9сOицаће ученике 9а сами налазе
Oеме за раз:овор. Је9ан насOавник :овори о чему све раз:овара са
својим ученицима: 

„Прво ка9а 9ођу они ми се ја9ају. Наравно, не 9ам ја Oо 9а @рерасOе
у @сихолошку ра9ионицу, али некако се расOереOе и ослоLо9е и @о-
сле можеш фразaлне :ла:оле 9а ра9иш колико хоћеш“. 

И 9ру:и насOавници су с@ремни 9а @освеOе време својим учени-
цима и оOкрију шOа их мучи: 

„Неки су, рецимо, изосOајали са часова, @а знам 9а су Lили неки
@риваOни @роLлеми у @иOању. Толико сам са9а срећна, је9на 9евој-
ка је Oолико са9а @риле:ла, Oолико хоће 9а @окаже колико се она
@роменила, како је она са9а на 9оLрој сOрани“.

Врло је Oешко @роцениOи 9а ли су ученици максимално уче-
сOвовали на часу: 

„ШOа је мени :лавни мерач 9а ли је Lило 9оLро или није: ако неко
9еOе @осле часа @ође за мном 9а Lи још нешOо рекло о Oој Oеми, он-
9а знам 9а је Oо Lило ок. Ако нико не @ође, он9а знам 9а сам их умо-
рила. И знам 9а су Lили фини и 9а су морали 9а ра9е, али не осећам
се ја ле@о. Ра9или смо, све је Lило ок, и све су они Oо схваOили, али
није им Lило…“

ЗАКЉУЧАК ВажносO хуманисOичко: @рисOу@а у насOави сOраних језика о:ле-
9а се у и9енOификовању значаја и уло:е емоција у комуникацији
и укључивању емоција у @роцес учења, исOицању важносOи 9а
сваки ученик сам оOкрива смисао и мо:ућносO 9а свако има ра-
зличиOе циљеве. Поре9 ко:ниOивне и афекOивне ком@оненOе, на-
:лашава се и важносO :ру@не 9инамике и уло:е које ученици 9о-
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Lијају и развијају у Oоку часа. Неки насOавници инOуиOивно
корисOе хуманисOички @рисOу@ и њихова хуманисOичка оријен-
Oација @роисOиче из начина на који 9оживљавају своје занима-
ње, свој @ре9меO и мла9е љу9е којима @ре9ају. У@раво ће Oи њи-
хови @о:ле9и уOицаOи на начин на који они укључују ученика у
насOавни @роцес, како уво9е насOавну :рађу и како 9ају ученици-
ма @овраOну информацију. Није само важно шOа је Oо шOо насOав-
ници ра9е на часу већ и шOа они мисле о насOавном @роцесу уо@-
шOе.

НасOавник у насOавни @роцес не уноси само своје искусOво, @о-
знавање @ре9меOа и меOо9ике, већ и своју личносO, сOавове и за-
нимање за ученике. ИнOервјуисани насOавници исOичу важносO
сOварања @озиOивне аOмoсфере у Oоку часа и значај развијања
9оLрих о9носа међу ученицима. Поре9 Oо:а, они смаOрају 9а у
своме ра9у узимају у оLзир ин9иви9уалне разлике ученика и ме-
њају начин ра9а Oако 9а о9:овара @оOреLама и каракOерисOикама
:ру@е. Сви ови сOавови су хуманисOичко: каракOера.

НасOавник на своје ученике :ле9а из више у:лова и њихов
ус@ех не мери само кроз инOeлекOуална @осOи:нућа. На ус@ех
ученика у великој мери уOиче и како их насOавник 9оживљава а
Oа очекивања су у скла9у са ње:овим виђењем ученика. Уколико
се о9 ученика мало очекује, они Lивају мање моOивисани, и сва-
ки неус@ех Lива @оOкре@љење не:аOивних сOавова насOавника.
ИнOервјуисани насOавници су Lили веома за9овољни ра9ом сво-
јих ученика и наво9или су 9а су им о9ељења „9оLра“ или :ру@е
„јаке“, 9а су ученици вре9ни и 9а @осOижу резулOаOе у скла9у са
уложеним Oру9ом. ВероваOно је је9на о9 Oајни ус@еха ових на-
сOавника и вера коју имају у своје ученике. НасOавници OреLа 9а
@омажу својим ученицима 9а развијају @озиOивну само@ерце@-
цију. Ка9а имају @оверење у своје ученике, @рихваOају их као
вре9не @оје9инце и @омажу им 9а из:ра9е @озиOивну слику о се-
Lи, на Oај начин сOварају заје9ницу у којој се развија осећај @ри-
@а9носOи. ИскусOво ученика и сOавови које 9ру:и имају @рема
њему важни су факOори који о9ређују ње:ову слику о сеLи. Ис-
Oраживања @оказују 9а су сви @осOу@ци, осећања, @онашање, @а
чак и веровања, увек у скла9у са сликом коју 9аOа осоLа има о
сеLи.

НасOавници који су заинOересовани 9а у@ознају своје ученике,
мо:у 9а им @омо:ну 9а развију 9рушOвене, емоOивне и еOичке
осоLине које су LиOне за ус@ех у школи и у живоOу. На Oај начин,
@оклања се @ажња и инOелекOуалном и емоOивном ас@екOу, и на-
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сOавни са9ржај се 9ово9и у везу са осећањима и искусOвом уче-
ника. За насOавнике Oо значи 9а имају у ви9у ин9иви9уалне ра-
злике у разре9у и 9а оLезLеђују акOивносOи које о9:оварају начи-
ну на које различиOи ученици уче. То захOева развијање широко:
ре@ерOоара насOавних сOраOе:ија, развијање с@осоLносOи 9а се
варира Oема у скла9у са мо:ућносOима и инOересовањима уче-
ника, као и с@осоLносO 9а насOавници Lу9у флексиLилни ка9а ак-
OивносO не ус@е.
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ПРИЛОГ СМЕРНИЦЕ ЗА ДУБИНСКИ ИНТЕРВЈУ 
СА НАСТАВНИЦИМА СТРАНОГ ЈЕЗИКА

– Колико сOе :енерално за9овољни својим @озивом?

– ШOа можеOе 9а кажеOе за са9ашње :енерације? Како се Ваш
ра9 са са9ашњим :енерацијама разликује о9 ра9а са @реO-
хо9ним :енерацијама?

– Да ли се и како Ви разликујеOе на часу и у @риваOном живо-
Oу?

– Колико @о Вама школа учесOвује у формирању 9еце? ЗашOо?
Чиме?

– Чиме Ви највише уOичеOе на формирање ваших ученика –
чему @ре све:а @окушаваOе 9а их научиOе? Како?

– ШOа све узимаOе у оLзир @риликом @ланирања часа?

– ШOа @о Вашем мишљењу још уOиче на @онашање ученика и
на Oо како ће они савла9аOи :ра9иво?

– ШOа узимаOе у оLзир @риликом оцењивања (9а ли је LиOно
каква је личносO о9ређени ученик или је је9ини криOеријум
знање)?

– ШOа уOиче на Oо 9а се осећаOе за9овољно/неза9овољно на-
кон о9ржано: часа?

– У чему се насOава језика разликује о9 осOалих часова?

– ШOа су Ваши највећи квалиOеOи као насOавника? 

– А шOа LисOе волели 9а мож9а мењаOе?
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SUMMARY HUMANISTIC APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

(TEACHERS’ PERSPECTIVES)

Language learning is a cognitively demanding task which requires
a positive emotional attitude on the part of the learner. Humanistic
approaches to foreign language teaching provide a good framework
for incorporating both cognitive and affective components in
language teaching. It is argued that the recognition of the impor-
tance of student affective reactions in the area of foreign language
teaching is essential for successful language acquisition.

This paper consists of two parts. The first introductory part
reviews literature and provides the theoretical background of
humanistic approaches in language teaching. The second part of the
paper presents findings from a small scale qualitative research that
was carried out with foreign language teachers from three different
educational institutions in Serbia. The aims of this research were to
establish to what extent teachers understand the importance of
humanistic approaches and how teachers contribute to the quality of
interaction in the classroom. In order to understand teachers’
perspectives, the in-depth interviews were carried out with teachers.
A semi structured format of the interviews helped to determine
teachers’ views on the learning process and the key components in
developing students’ communicative competence. The findings indi-
cate that the teachers understand the importance of affective
variables and the way they impact the learner’s readiness to engage
in activities that will develop language proficiency. Humanistic
approaches contribute to developing positive attitudes, establishing
good relationships and thus increase language competency.

KEYWORDS: humanistic approach, foreign language teaching, social interaction,
attitudes.
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