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САЖЕТАК. Универзитети, а нарочито поједини факултети и студијске групе, боре
се за опстанак на тржишту на више начина, а један од њих је и повећан
број студената, који утиче на избор наставних метода и организацију
наставе и који доводи до хетерогености у учионици. Најважнија после-
дица разноликости је то да се у свакој групи налазе студенти са разно-
родним кључним факторима: мотивацијом, интелектуалним способно-
стима и претходно стеченим знањем. Ова три фактора доводе до про-
блема у настави и захтевају да их наставници пажљиво обраде са ци-
љем бољих исхода учења сваког студента. Стога у овом раду кроз ква-
литативно истраживање организовано путем упитника отвореног типа
испитујемо, бар у области стране филологије, какав однос студенти
имају према учењу, тј. њихове ставове и уверења у вези са квалитетом
наставе, учешћем студената у наставном процесу и односом према уче-
њу. Општи закључци упућују на ангажовано размишљање о настави и
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потребу за јасним, интерактивним предавањима, што је у складу са
природом студија и предмета на њима, али и са модерним ставовима и
препорукама везаним за наставу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: универзитет; филолошки предмети; студенти; ставови; уверења. 

УВОД 

Високошколско оLразовање у СрLији у :анашње време је на вели-
кој AрекреOници – :ок се мла:и нарашOаји Lоре са аAаOијом, не-
:осOаOком AерсAекOиве, ;оOово немо;ућим заAошљавањем Aосле
:иAломирања, Oе у већој мери са немашOином и AиOањем Aлаћа-
ња школарине и осOалих Oрошкова сOу:ирања, с :ру;е сOране
имамо универзиOеOске Aрофесоре чија је AерсAекOива у великој
мери различиOа у о:носу на сOу:енOску, али и они, сOичемо уOи-
сак, јасно ви:е аAаOију, Aоремећај :рушOвених вре:носOи и наи-
з;ле: о:сусOво искрене моOивисаносOи ко: сOу:енаOа :а уче оно
шOа су о:аLрали :а им Lу:е занимање. ИAак, уAркос овим не:а-
ћама уAис на високошколске усOанове, како :ржавне Oако и Aри-
ваOне, не јењава, чак и ка: су у AиOању хуманисOичке оLласOи и
сOране филоло;ије.

СOо;а у овом ра:у исAиOујемо, Lар за оLласO сOране филоло;и-
је, какав о:нос сOу:енOи имају Aрема учењу, Oј. какве сOавове и
уверења не;ују у вези са високошколском насOавом филолошких
Aре:меOа. С оLзиром на Oо :а ова оLласO :оса: није овако исOра-
живана,3 не AосOоји инсOруменO који Lи мо;ао :а сакуAи и ор;а-
низује Aо:аOке на начин који Lи факулOеOским Aрофесорима на
филолошким каOе:рама служио као AовраOна информација о
квалиOеOу насOаве, Oе смо се о:лучиле за ексAлораOивни квали-
OаOивни нацрO исOраживања који се ослања на уAиOник оOворе-
но; OиAа. Циљ исOраживања је :а сазнамо сOавове и уверења сOу-
:енаOа у вези са квалиOеOом насOаве и соAсOвеним учешћем у на-
сOави филолошких Aре:меOа. 

3 У нашој земљи су исOраживања у вези са сOавовима сOу:енаOа :рушOвених
и хуманисOичких наука ра:иле Ђоровић (Đorović, 2004) и Максимовић и
Османовић (Maksimović i Osmanović 2013), али су њихова исOраживања ис-
AиOивала сOавове сOу:енаOа разних :рушOвено-хуманисOичких сOу:ијских
;руAа о учењу сOраних језика и факOорима који уOичу на Oај Aроцес, :ок се
AоменуOе ауOорке нису Lавиле исAиOивањем сOавова сOу:енаOа ан;лисOике
на маOичним о:сецима/каOе:рама. 
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ТЕОРИЈСКИ ОКВИР

Терцијарни ниво оLразовања, високо школсOво, високо или уни-
верзиOеOско оLразовање је оLразовање о:раслих које захOева Aо-
сеLан OреOман у научном Aроучавању и укључује Oеоријске окви-
ре као шOо су Aсихоло;ија о:раслих, учење и ко;ниOивни развој
о:раслих, меOо:ика насOаве са о:раслима, циљеви и исхо:и,
циљне ;руAе, иO:. Са намером је у уво:ној реченици уAоOреLље-
но више синонима за овај ниво оLразовања, јер хеOеро;еносO са-
мих назива илусOрација је за хеOеро;еносO AроLлема који се мо;у
размаOраOи ка:а се ;овори о високом оLразовању. Тако у овом
ра:у Aосвећујемо Aажњу сOавовима и уверењима сOу:енаOа који
су у вези са насOавним Aроцесом који су AроисOекли из :рушOве-
но; и економско; оквира из ко;а сOу:енOи :олазе. СOо;а је Aо-
OреLно размоOриOи овај конOексO :а Lи се мо;ли оLјасниOи резул-
OаOи :о којих смо у исOраживању :ошле.

У лиOераOури која се Lави Oерцијарним оLразовањем скоро Lез
изузеOка се у уво:ним Aо;лављима наилази на коменOар :а је на
универзиOеOима :ошло :о сOановиOих Aромена или, :ру;ачије
речено, :а су универзиOеOи AосOали месOа сOалних Aромена
(Bennett, 1984; Resnick, 1987; Biggs, 1999; Fry et al., 2009). Ови ауOори
;оворе о сOању на универзиOеOима у Сје:ињеним Америчким
Државама и Великој БриOанији, међуOим, Aромене које оAисују
мо;у се у великој мери смаOраOи универзалним и самим Oим Aо-
исOовеOиOи са Aроменама које се :ешавају на нашим AросOори-
ма. И;њачевић (Ignjačević, 2006, сOр. 206) наво:и Aо:аOке са Aо-
чеOка XXI века, у којима се ви:и :а „се за AоOреLе оLразовно; сек-
Oора AриAрема исувише мали Lрој сOу:енаOа, :а се :ру;а
Aо:ручја ра:а у које свршени сOу:енOи мо;у :а о:у и не узму у оL-
зир“. МеђуOим, само :есеOак ;о:ина након Oо; исOраживања Aри-
мећујемо :а се сиOуација :расOично Aроменила и :а је насOава
ен;леско; језика најмање Oражена оLласO, AошOо су ра:на месOа
у школама у;лавном AоAуњена, а заLрана заAошљавања Вла:е Ре-
AуLлике СрLије не :аје мо;ућносOи за оOварање нових ра:них
месOа. Иако И;њачевић (2006, сOр. 206) Oвр:и :а сOу:ије ен;леско;
језика и књижевносOи и :аље уживају „највећу AоAуларносO ко:
;енерација Lу:ућих сOу:енаOа, шOо AосOаје еви:енOно ако се
оLраOи Aажња на Lрој кан:и:аOа који конкуришу за Aријем“, Aо-
:аци из Aосле:њих AеO ;о:ина са Aријемних исAиOа на ФакулOе-
Oу за Aравне и Aословне сOу:ије „Др Лазар ВркаOић“ и на Фило-
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зофском факулOеOу у Новом Са:у (инOерна :окуменOација) све-
:оче о Lла;ом, али сOалном Aа:у у Lроју Aријављених кан:и:аOа.

УниверзиOеOи су у :анашњем комерцијално оријенOисаном
свеOу AосOали Oражена роLа, Oе се Lоре за оAсOанак на OржишOу
на више начина, а је:ан о: њих јесOе и Aовећан Lрој сOу:енаOа
(Ramsden, 2003, сOр. 4; Fry et al., 2009, сOр. 3) који оLезLеђује финан-
сирање: у САД-у :ржава финансира универзиOеOе и на основу
Lроја сOу:енаOа; ко: нас AриваOни факулOеOи оAсOају захваљују-
ћи школарини коју наAлаћују, а самофинансирајући сOу:енOи
:ржавних факулOеOа Oакође су важан извор финансијских сре:-
сOава :ржавним оLразовним инсOиOуцијама. Ова чињеница има
:ве веома важне имAликације: 1) Lрој сOу:енаOа уOиче на изLор
насOавних меOо:а и уоAшOе ор;анизацију насOаве и 2) сOу:енOска
;руAа неминовно је хеOеро;ена Aо свим основама. ХеOеро;еносO
може LиOи веома AозиOивна осоLина неке ;руAе AосмаOрано из
социолошке AерсAекOиве. У насOави, најважнија Aосле:ица раз-
ноликосOи је Oо :а се у свакој ;руAи налазе сOу:енOи са веома раз-
норо:ним кључним факOорима (Biggs, 1999, сOр. 57; Ramsden,
2003, сOр. 4): моOивацијом, инOелекOуалним сAосоLносOима и
AреOхо:но сOеченим знањем. Ова Oри факOора Aре:сOављају у на-
сOави AроLлеме које насOавници морају Aажљиво оLра:иOи са
циљем Lољих исхо:а учења свако; сOу:енOа, а који су оAеO ин-
сOиOуционално захOевани на микро нивоу (сваки Aре:меO) и ма-
кро нивоу (целокуAне сOу:ије и/или захOеви Aрофесије у о:ређе-
ној :ржави). ОOу:а лиOераOура (нAр. Biggs, 1999; Nicholls, 2002;
Ramsden, 2003; Fry et al., 2009) наво:и ову чињеницу као Aолазни
основ за оLра:у маOерије Oерцијарно; оLразовања – налажење
начина :а се Aревазиђу изазови насOали зLо; ово; OиAа хеOеро;е-
носOи Aре:сOавља кључ усAешне насOаве на високом оLразовању. 

Најважнији циљеви високо; оLразовања су сOицање релеванO-
них знања из о:ређене оLласOи, развој аналиOичко; и криOичко;
размишљања, као и самосOално решавање AроLлема у сOруци
(Whitehead, 1967; Ashby, 1973; Entwistle & Percy, 1974; Entwistle,
1984; Gibbs, 1990; Knapper, 1990; Dearing, 1997). У лиOераOури
(Bennett, 1984; Resnick, 1987; Biggs, 1999; Ramsden, 2003; Fry et al.,
2009) иAак се наво:и :а се :о ових циљева веома реOко :олази, а
:а највећи Lрој сOу:енаOа након :иAломирања веома Lрзо заLо-
рави највећи :ео научених чињеница и концеAаOа, :ок се кри-
Oичко размишљање заAраво веома реOко развије, Oе се овакви ис-
хо:и називају нефункционалним оLразовањем.
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КриOика оLразовања на Oерцијарном нивоу Oиче се мно;их
факOора, о: инсOиOуционалних, Aреко самих сOу:енаOа, њихове
моOивисаносOи и живоOних околносOи, :о квалиOеOа насOаве,
сAосоLносOи насOавника, моOивације и сOавова насOавника на
Oерцијарном нивоу оLразовања. Тако БенеO (Bennett, 1984, сOр. 11)
између осOало; наво:и :а мно;и насOавници нису у сOању :а
Aроцене колико су Aре:меOи које Aре:ају важни у оквиру насOав-
них Aро;рама (курикулума) целокуAних сOу:ија, усле: че;а врло
чесOо Aраве насOавне Aланове (силаLусе) који Aо количини ;ра-
:ива, оLиму лиOераOуре и циљевима у великој мери оLесхраLру-
ју сOу:енOе. Рамз:ен (Ramsden, 2003, сOр. 4–5) и Фрај са сара:ни-
цима (Fry et al., 2009, сOр. 3) оAисују AреоAOерећеносO универзи-
OеOских насOавника, чији је Aосао све више у вези са ненасOавним
акOивносOима – о: захOева за сOручним усавршавањем и оLја-
вљивањем научних ра:ова, :о Lројних а:минисOраOивних за:а-
Oака. Као :о:аOни AроLлем Рамз:ен (2003, сOр. 3) наво:и Aовећан
Lрој сOу:енаOа и све већа очекивања како сOу:енаOа Oако и јавно-
сOи, Aа исOиче :а је веома Oешко :а насOавници Lу:у моOивисани
:а усавршавају насOавне меOо:е и Oиме Aо:сOичу сOу:енOе. На
крају, веома је важно рећи и Oо :а већина насOавника у Oерцијар-
ном оLразовању није Aрошла оLуку из меOо:ике насOаве за овај
ниво оLразовања, не;о се ослањају на искусOва која су сOекли :ок
су сами Lили сOу:енOи (Fry et al., 2009, сOр. 8).

Исхо:и сOу:ија у великој мери зависе о: самих сOу:енаOа, о:
њихове моOивисаносOи, инOелекOуалних сAосоLносOи, живоO-
них околносOи, афекOивних факOора и сOечених ра:них навика,
Oе сOечених мо:ела учења и :р. (Ramsden, 2003, сOр. 39–61;
Nicholls, 2002, сOр. 20–39). НасOавници у високом школсOву имају
сложен за:аOак :а Aримене оне насOавне меOо:е које ће омо;у-
ћиOи најусAешније савла:авање ;ра:ива за већину сOу:енаOа, а
већ је оAисано :а је сOу:енOско Oело веома хеOеро;ено Aо Lројним
основама. Мало је вероваOно :а се у оLзир мо;у узеOи аAсолуOно
сви факOори који уOичу на учење и исхо:е учења, Aа се AосOавља
AиOање који су све уоAшOе факOори који на Oо уOичу. СOо;а у овом
ра:у исOражујемо сOу:енOску AерсAекOиву, њихова уверења и
сOавове, :а Lи се :ео AроLлема расвеOлио и мож:а у Lу:ућносOи
и разрешио.
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Како смо већ наAоменуле у уво:ном :елу ра:а, високошколска
оLласO сOране филоло;ије :оса: није AосеLно исOраживана Aо
AиOању сOавова и уверења сOу:енаOа у вези са филолошким
Aре:меOима Oеоријско; и Aримењено; OиAа, Oе не AосOоји ин-
сOруменO који Lи мо;ао :а сакуAи и ор;анизује Aо:аOке Oако :а
факулOеOским Aрофесорима на филолошким каOе:рама Aослу-
жи као AовраOна информација о квалиOеOу насOаве. Чак се ни
уAиOници које високошколске усOанове корисOе за евалуацију
Aроцеса насOаве не мо;у уAоOреLиOи у ову сврху, AошOо су AиOа-
ња у њима формулисана уоAшOено и мо;у :а се Aримене на сваку
сOу:ијску ;руAу. Из Oо; разло;а о:лучиле смо се за ексAлораOив-
ни квалиOаOивни нацрO исOраживања који се ослања на уAиOник
оOворено; OиAа, чиме смо желеле :а и:енOификујемо AроLлем(е)
исOраживања и :оLијемо Aо:аOке које Lисмо AоOом ;руAисале и
Oумачиле у скла:у са :рушOвено-оLразовним конOексOом у коме
исAиOаници сOу:ирају.

Сам уAиOник (в. Прило; 1.) има :евеO AиOања оOворено; OиAа
или AиOања са вишесOруким изLором и оAцијом :о:аOно; оLја-
шњења. Прва ;руAа исAиOује уверења сOу:енаOа у вези са квали-
OеOом насOаве (1. Како Qис�е о$исали квали�е�ну нас�аву (ш�а Qи-
с�е очекивали о� нас�авника, начин ра�а)?, 2. За коју врс�у нас�аве
сма�ра�е �а је најефикаснија за вас?); :ру;а ;руAа AиOања исOражу-
је уверења и сOавове сOу:енаOа у вези са учешћем у насOавном
Aроцесу (3. Колико мисли�е �а Qи с�у�ен�и �реQало �а учес�вују у
нас�ави (о$иса�и на који начин, у којим $риликама)?, 4. Колико с�е
учес�вовали у �оса�ашњој нас�ави (о$иши�е �а ли с�е Qили $рису�-
ни �ухом и $ра�или нас�аву, �а ли с�е $окушали �а учес�вује�е, $о-
с�авља�е $и�ања, каже�е �а вам неш�о није јасно, и сл.)?); и Oрећа
;руAа AиOања имала је за циљ :а :оLије Aо:аOке у вези са сOаво-
вима сOу:енаOа Aрема учењу (5. Да ли с�е ика�а осе�или $рија�но
узQуђење за�о ш�о се схва�или сврху изучавања неке оQлас�и, или ра-
зумели неку нову ма�ерију или савла�али неш�о ш�о вам је $ре�с�а-
вљало $роQлем?, 6. Да ли учење �оживљава�е као изазов?, 7. О$иши�е у
чему се сас�оји ваша с�ра�е&ија учења., 8. Како сеQи $омаже�е �а нау-
чи�е неш�о �ешко?, 9. Да ли сма�ра�е �а с�е с�екли ра�не навике?).
О:;овори сOу:енаOа анализирани су ин:укOивном меOо:ом и
сврсOавани у каOе;орије, које ћемо Aре:сOавиOи у о:ељку са ре-
зулOаOима. 
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УAиOник је Oоком 2017. ;о:ине AоAунило 25 сOу:енаOа Aрве ;о-
:ине ан;лисOике на ФакулOеOу за Aравне и Aословне сOу:ије у Но-
вом Са:у, чије смо сOавове и уверења у вези са квалиOеOом насOа-
ве и соAсOвеним учешћем у насOави филолошких Aре:меOа хOеле
:а сазнамо. Закључци :о којих у оваквом исOраживању можемо
:а :ођемо лимиOирани су и мо;у само :а нам :ају ;руLе Aроцене
и смернице. МеђуOим, исOи Oи закључци мо;у :а Aослуже као
основа за консOрукцију :еOаљније; инсOруменOа који Lи Lио Aо-
лазна Oачка за наре:но комAлексно и мулOи:исциAлинарно ква-
лиOаOивно и кванOиOаOивно исOраживање, које Lи укључило
сOручне насOавнике, меOо:ичаре, Aе:а;о;е, Aсихоло;е и социо-
ло;е, као и сOу:енOе различиOих Aрофила. СOо;а се ов:е Aре:сOа-
вљено исOраживање може смаOраOи и AилоO-сOу:ијом кроз коју
ћемо AокушаOи :а о:;оворимо на AиOање које вероваOно коAка
мно;е универзиOеOске насOавнике: шOа сOу:енOи заисOа мисле о
насOави сOручних Aре:меOа, :а ли су аAаOични, или Aак моOиви-
сани и ан;ажовани у насOавном Aроцесу.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ 

Прва ;руAа AиOања имала је за за:аOак :а исAиOа уверења сOу:е-
наOа у вези са квалиOеOом насOаве ка: је реч о Aре:меOима фило-
лошко; усмерења.4 О:;овори сOу:енаOа на Aрво AиOање (Како
Qис�е о$исали квали�е�ну нас�аву (ш�а Qис�е очекивали о� нас�ав-
ника, начин ра�а)?) мо;у :а се Aо:еле у неколико каOе;орија у скла-
:у са :оминанOним осоLинама насOаве које сOу:енOи оAисују. 

Прва каOе;орија је јасноћа и она :оминира у сле:ећим о:;ово-
рима: 

– :а �оQро оQјасни и :а је Aре:аје Lрзо;

– разумљива Aре:авања, ра: из само је:не књи;е;

– насOавник �е�аљно оQјашњава ;ра:иво, :аје све о: сеLе;

– :а Aрофесори �оQро оQјашњавају и Lу:у корекOни;

4 По: Aре:меOима филолошко; усмерења Aо:разумевамо не само језичке
Aре:меOе OиAа Ен;лески језик или Савремени ен;лески језик који се нижу и
развијају Aо верOикали о: Aрве :о чеOврOе ;о:ине већ и Oеоријске лин;ви-
сOичке Aре:меOе као шOо су Уво: у лин;висOику, ФонеOика и фоноло;ија,
Морфоло;ија, иO:. 
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– :а �оQро оQјашњава, корекOносO Aрема сOу:енOима;

– :а Aре:меOи Lу:у занимљиви, лако схва�љиви и јасни;

– :а &овори разумљиво, Oечно, :а ученици учесOвују у насOави,
:омаћи, :о:аOне акOивносOи, и :а Aрофесор Lу:е :осOуAан
за консулOације.

У сушOини, сOу:енOима је очи;ле:но LиOно :а се маOерија коју
насOавник Aре:аје оLјасни на а:екваOан, Oј. јасан и разумљив на-
чин, шOо указује на ан;ажовано размишљање сOу:енаOа, али и на
осоLине :и;иOалне ;енерације :а информације Aримају Lрзо, оL-
рађују симулOано и не ;уLе мно;о времена на :еOаље. Колико је
ово :оLро чесOо Aроцењују сами насOавници, али у већини случа-
јева, из соAсOвено; искусOва су:ећи, :олази :о ;енерацијско; јаза
и насOавницима се чини :а ова осоLина сOу:енаOа во:и ка Aовр-
шносOи и Aовршинској оLра:и информација. 

Дру;а каOе;орија која се исOиче у о:;оворима сOу:енаOа на
Aрво AиOање из уAиOника јесOе занимљивос�, а сOу:енOи је оLја-
шњавају на сле:ећи начин: 

– смисао за хумор;

– занимљиво изла;ање, не само шOуро и :оса:но Aре:авање;

– занимљиви за:аци, занимљиви OексOови.

Ова каOе;орија је на неки начин у вези са Aрвом, AошOо новије
;енерације сOу:енаOа највећи :ео са:ржаја које конзумирају у
слоLо:но време заснивају на заLави, Aа на неки начин :олази :о
Oрансфера ове AоOреLе и на насOавни конOексO, ;:е часови OреLа
:а Lу:у заLавни, насOавник мора :а има смисао за хумор и са:р-
жаји Aре:меOа OреLа :а Lу:у занимљиви. 

Такође, уз овај криOеријум, сOу:енOи наво:е и учес�вовање,
шOо чини Oрећу каOе;орију. Они само AоOврђују оно шOо мо:ерна
Aе:а;о;ија и меOо:ика Oвр:е, а Oо је :а Aре:авања која нису ин-
OеракOивна OреLа изLе;аваOи с оLзиром на Oо :а ученици нису у
сOању :а о:рже конценOрацију колико Aре:авања оLично Oрају
(90 минуOа). ИсAиOаници очи;ле:но имају јасну слику о Oоме ко-
лико им је Oешко :а Lу:у неакOивни и неан;ажовани Oоком је:-
но; Aре:авања, а њихови о:;овори Oо :оказују, али и указују на
чињеницу :а, уAркос Aе:а;ошким и меOо:ичким AреAорукама,
макар је:ан :ео часова на Oерцијарном нивоу није инOеракOиван,
иако Lи Oо OреLало :а Lу:е: 

– :а насOаву учине занимљивом и :а сви учес�вују у раз&овору;
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– мо;ућносO учес�вовања с�у�ена�а и занимљиво изла;ање
Aрофесора;

– нисмо ов:е само :а слушамо већ мало и :а учес�вујемо;

– :а ;овори разумљиво, Oечно, :а ученици учес�вују у нас�ави,
:омаћи, :о:аOне акOивносOи, и :а Aрофесор Lу:е :осOуAан
за консулOације.

Ка: је реч о :ру;ом AиOању (За коју врс�у нас�аве сма�ра�е �а је
најефикаснија за вас?), које је Aо нашем мишљењу о: велике ва-
жносOи за Lу:ућу реор;анизацију насOаве, оOкривамо :а сOу:ен-
Oи смаOрају :а су вежQе :алеко најважнија врсOа насOаве. Њих на-
во:и укуAно 16 сOу:енаOа, о: че;а њих 10 вежLе сOавља на Aрво
месOо Aо важносOи о: свих наве:ених оLлика. Оно шOо им Oакође
Aомаже је: ра: у ;руAи (9), исOраживање Aо инOернеOу (8) и зачу-
ђујуће, неформални раз;овор са коле;ом (7), који им се Oакође
чини као ефикасан ви: насOаве. СOу:енOи наво:е и :ру;е OиAове
насOаве: 

– ра: у Aару (6);

– Aисање есеја (6);

– :омаћи за:аци (6);

– AрезенOације (5);

– Aре:авања „ex-cathedra“ (5);

– консулOације (5);

– AројекOи (4);

– ин:иви:уални ра: (4).

РезулOаOи нису изненађујући с оLзиром на инOеракOивну и ко-
муникаOивну Aриро:у језичких сOу:ија, Aа је Aриро:но :а сOу-
:енOи вежLе, ра: у ;руAи и раз;овор ви:е као најважније оLлике
насOаве. Дру;и LиOан закључак је :а сOу:енOи Oзв. „алOернаOив-
не“ ви:ове насOаве, који у не Oако :авној AрошлосOи у високо-
школском оLразовању не Lи ни Lили схваћени као о:оLрене ме-
Oо:е, корисOе и чак их смаOрају веома корисним. Занимљиво је
:а је класични „ин:иви:уални ра:“ ниско оцењен, као и Aројек-
Oи са којима се сOу:енOи из;ле:а је:носOавно не срећу :овољно. 

Оно шOо можемо :а закључимо на основу о:;овора сOу:енаOа
на Aрва :ва AиOања јесOе :а они ан;ажовано размишљају о насOа-
ви и нису само Aасивни слушаоци, Oиха AуLлика у замраченом
амфиOеаOру. Сем Oо;а, ви:и се :а желе јасна, инOеракOивна Aре-
:авања, Aо мо;ућносOи са :озом хумора, али и :а највише цене
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вежLе, на којима заисOа имају Aрилику :а учесOвују, најчешће
ра:е са сара:ницима, асисOенOима и лекOорима. НаAослеOку,
они Oакође цене Aрилику :а учесOвују у различиOим врсOама на-
сOаве и ра:о уче AуOем алOернаOивних меOо:а. 

УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

Већ у AреOхо:ној ;руAи AиOања у о:;оворима сOу:енаOа назире
се жеља за учесOвовањем, шOо :еOаљније исAиOујемо у овој ;руAи
AиOања (Колико мисли�е �а Qи с�у�ен�и �реQало �а учес�вују у на-
с�ави (о$иса�и на који начин, у којим $риликама)?; Колико с�е уче-
с�вовали у �оса�ашњој нас�ави (о$иши�е �а ли с�е Qили $рису�ни
�ухом и $ра�или нас�аву, �а ли с�е $окушали �а учес�вује�е, $ос�а-
вља�е $и�ања, каже�е �а вам неш�о није јасно, и сл.)?). Дакле, ов:е
се фокусирамо на начине на које Lи сOу:енOи OреLало :а учесOву-
ју у насOави и у којим Aриликама, а на крају смо заOражиле о:
сOу:енаOа :а коменOаришу :оса:ашње соAсOвено учесOвовање у
насOави.

Ка: је реч о начинима учесOвовања, из:војиле смо неколико
различиOих каOе;орија о:;овора, који су мање-више равномерно
засOуAљени. Дакле, у неколико о:;овора који AриAа:ају Aрвој ка-
Oе;орији, која се Oиче о$ш�их $ре$орука, сOу:енOи наво:е :а Lи у
насOави OреLало :а учесOвују сви Aо:је:нако и :а нико не Lу:е за-
AосOављен. Ово се уклаAа у о:;оворе из AреOхо:не ;руAе AиOања,
;:е смо закључиле :а сOу:енOи воле инOеракOивну насOаву, а
слаLије оцењују класична Aре:авања. Сем Oо;а, у о:;оворима на-
лазимо и AреAоруке :а сOу:енOи OреLа чешће :а :олазе на насOа-
ву: 

– OреLа :а Lу:у ак�ивнији на часу, :а :олазе ре�овно на Aре:а-
вања и вежLе;

– :а ре�овно Aохађају и оQавезно учесOвују;

– OреLало Lи чешће :а :олазе на час.

Овакви о:;овори су на неки начин изненађење, AошOо из на-
сOавничке AерсAекOиве чесOо можемо :а чујемо жалLе :а сOу:ен-
Oи нису ан;ажовани на часу, :а нису акOивни, :а не учесOвују, Oе
:а изосOају са часова. МеђуOим, очи;ле:но ко: сOу:енаOа, Lар у
некој мери, AосOоји извесна :оза о:;оворносOи и оLавезе, шOо је
свакако AозиOивна сOвар. 

Дру;а каOе;орија указује на AоOреLу сOу:енаOа за о:ређеним
сOеAеном ау�ономије, Aа Oако наво:е :а Lи желели :а сAремају
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Aре:авања на неке Oеме, :а сами сAремају о:ређени :ео ;ра:ива,
Aа :а он:а Oо AрезенOују осOалим коле;ама, Oе :а Aраве :о:аOне
AрезенOације и семинаре. Ово указује на AосOојање иницијаOиве
и извесну моOивацију :а сOу:енOи Lу:у акOивни учесници у Aро-
цесу учења, не само Aасивни Aримаоци знања Oоком је:носмер-
них Aре:авања. 

Трећа каOе;орија која се из:војила у оквиру ;руAе AиOања која
се Oичу учешћа сOу:енаOа у насOавном Aроцесу о:носи се на ин-
�ерак�ивнос� у насOавном Aроцесу, ;:е сOу:енOи желе :а AосOа-
вљају AиOања, али и на њих :а :ају о:;оворе, Oе :а исказују своја
мишљења и размишљања. О:;овори сOу:енOа су сле:ећи:

– :а се $ос�аве $и�ања;

– сOу:енOи Lи OреLало :а AраOе насOаву и ак�ивно учес�вују у
њој, $ос�ављају $и�ања;

– :а $и�ају и кажу ка:а шOа желе и ка:а им није јасно;

– :а $и�ају ако им нешOо није јасно;

– :а о�&оварају на AосOављења AиOања Aре:авача;

– сOу:енOи Lи OреLало :а исказују своје мишљење и своја раз-
мишљања;

– :а :оAриносе својим и�ејама.

Ка: је реч о Oоме колико су исAиOаници учесOвовали у :оса:а-
шњој насOави и на које начине, Aрво се уочава Oакозвано условно
учес�вовање: 

– ка:а се Aре:аје лекција :а се AосOаве AиOања али и :а уче-
сOвују у Aре:авању уколико н$р. знају �ачан о�&овор и �а &а оQ-
разложе;

– умерено, у зависнос�и о� с$ремнос�и с�у�ена�а;

– уоAшOено и искрено у &раницама з�раво& разума.

Сем Oо;а, у о:;оворима се уочава и каOе;орија $рилике у којој
Lи сOу:енOи OреLало :а учесOвују у насOави, а о:;овори указују на
Oо :а сOу:енOи смаOрају :а Lи OреLало :а AосOављају AиOања и о:-
;оварају на њих како на Aре:авањима Oако и на вежLама, шOо
оAеO AоOврђује раније AоменуOу AоOреLу за инOеракOивним Aре-
:авањима и вежLама са мно;о акOивносOи ;:е ће сOу:енOи моћи
:а учесOвују и :а се чак и више чују о: асисOенOа који :ржи вежLе. 

Ка: је реч о :оса:ашњем учесOвовању сOу:енаOа на часовима,
о:;овори на;овешOавају :а су :авали све о: сеLе: 
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– у већини случајева сам максимално укључен, али ка:а ми нешOо
уоAшOе није јасно, или Aревише Oешко (иOалијански језик)
искључим се Aсихички;

– �ру�им се �а увек $ра�им сва $ре�авања, :а Lу:ем акOиван на
њима и :а ме Aре:авачи заAамOе Aо мом знању, мислим :а
ме је већина заAамOила;

– и�ем на свако $ре�авање и �о ми $уно $омо&не, Oј. олакша ми и
он:а мање учим… јер јако Aуно Oо;а схваOим на Aре:авању,
Oо је Oо;

– �ру�им се, а и Aре:авања (не сва…) су ок занимљива и ;ра:и-
во ме инOересује, Oако :а ми није Oешко :а AраOим. Увек
имам AиOања и �ру�им се �а Qу�ем $рису�на (наравно, свако
Aонека: о:луOа ☺).

Све у свему, ка: AосмаOрамо о:;оворе сOу:енаOа о: само; Aо-
чеOка, уочавамо исOакнуOу заје:ничку каракOерисOику, а Oо је
инOеракOивносO, која Aо:разумева ан;ажованосO сOу:енOа, ак-
Oивно учешће у насOавним акOивносOима, моOивисаносO за ра: и
жељу :а уче и наAре:ују. И ов:е можемо :а Aоновимо :а, иако
очекивана и AреAоручена, инOеракOивносO релаOивно чесOо није
каракOерисOика високошколских часова, на шOа указују о:;ово-
ри сOу:енаOа у више каOе;орија AиOања. После:њи :ео уAиOника
исOражује начине на које сOу:енOи AосOижу усAех на сOу:ијама,
Oј. исAиOује њихове ра:не навике, афекOивну сOрану Aроцеса уче-
ња и сOраOе;ије за учење које сOу:енOи уAошљавају како Lи савла-
:али ;ра:иво.

СТАВОВИ СТУДЕНАТА ПРЕМА УЧЕЊУ 

ПеOо AиOање у уAиOнику о:носило се на AосOојање неке AозиOив-
не емоције, Oј. AријаOно; узLуђења ка: сOу:енO схваOи сврху изу-
чавања неке оLласOи, разуме неку нову маOерију или савла:а не-
шOо шOо му је Aре:сOављало AроLлем. Већина сOу:енаOа :ала је
AозиOиван о:;овор на ово AиOање и оLјаснила ;а на сле:ећи на-
чин: 

– :а, осећао сам :а зQо& �о&а ш�о сам неш�о схва�ио, �а ће ми уQу-
�уће Qи�и лакше на �ом $ре�ме�у;

– :а, на Aре:авању из фонеOике и фоноло;ије осе�ио сам
$рија�но узQуђење након ш�о сам схва�ио како �а о�ре�им
„stress“ у речи;
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– :а, ка�а схва�им значај неке оQлас�и �о ми олакша учење и мо;у
:а Oо знање искорисOим у Oом Aре:меOу или у :ру;има;

– :а, не волим ка� ми је неш�о нејасно и ка�а решим неки $роQлем
осећам се си&урније у сеQе и своје знање;

– :а, Qила сам за�овољна ш�о сам научила неш�о ново;

– :а, је�нос�авно ми је $рија�но;

– :а, не у смислу :а ми је Aре:сOављао AроLлем, не;о у смислу
:а сам Qоље разумела &ра�иво, Aо;оOово јер је Lило ин:иви:у-
ално;

– :а, �ра&о ми је ка� ми се ис$ла�и учење;

– :а, осећам се ле$о ка�а знам �а неш�о знам (иако Oо мож:а и
није савршено и Aуно, и :а сам Lлиже некој сOручносOи у не-
чему шOо ме занима).

Сви ови о:;овори указују на Oо :а сOу:енOи везују AозиOивне
емоције за учење, нарочиOо ка: је у AиOању неко AосOи;нуће или
усAех у савла:авању Oеже; ;ра:ива. ПреOAосOављамо :а Oо он:а
во:и и ка већем самоAоуз:ању, осећању :а ни :ру;и Aре:меOи
нису несавла:иви, :а је циљ :осOижан, шOо Aосле:ично свакако
Aовећава шансе сOу:енаOа :а Aола;ање исAиOа не ви:е као неса-
вла:иву AреAреку, Oе :а на време заврше факулOеO.

ШесOо AиOање Oражило је о: сOу:енаOа :а се изјасне :а ли је за
њих учење изазов. ПозиOивно је о:;оворило се:ам сOу:енаOа, не-
;аOивно је:ан, а се:амнаесO је наAисало :а је учење Aонека: иза-
зов. С оLзиром на Oо :а је само је:ан сOу:енO изјавио :а му учење
није изазов, а сви осOали :а јесOе увек или Aонека:, ово су изне-
нађујуће AозиOивни резулOаOи, јер је сасвим AрихваOљиво :а
учење свако; Aре:меOа не може LиOи Aо:је:нако инOри;анOно и
изазовно зLо; ин:иви:уалних разлика међу сOу:енOима и њихо-
вих различиOих инOересовања. Ево како су :о:аOно оLразложили
своје о:;оворе:

– Aонека:, зависи шOа учим; лин;висOику сам :оживљавао
као наAор, :ок ен&лески �оживљавам као уживанцију, ако је не-
ка�а $ре�авање �ешко, �о сма�рам као изазов и �оQијам уз-
Qуђење за учење;

– :а, ако ме неш�о ин�ересује �ру�им се �а $ронађем више књи&а у
којима мо;у :а Aронађем о:;оворе;

– Aонека:, ако ми је не$озна�о &ра�иво, $онека� учење �оживља-
вам као изазов;
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– :а, ш�о више знам – �о Qоље;

– Aонека:, ако је ма�ерија �ешка;

– Aонека:, ако ме неш�о заис�а занима, он�а �о схва�им као иза-
зов.

Као и раније, и ов:е се уочавају условни о:;овори: ако ме неш�о
ин�ересује, ако ми је не$озна�о &ра�иво, ако је ма�ерија �ешка, ако ме
неш�о заис�а занима. СмаOрамо :а је ово сасвим у ре:у и :а о:ра-
жава реалну сиOуацију у високошколским усOановама, ;:е сOу-
:енOи временом увиђају шOа их више занима, језик или књижев-
носO, Aа AоOом унуOар сваке Oе оLласOи :аље Aоказују већи
инOерес за о:ређене Aре:меOе, :ок су им :ру;и AрихваOљиви и
савла:иви, али не и фасцинанOни.

ПиOање у вези са сOраOе;ијом за учење (О$иши�е у чему се са-
с�оји ваша с�ра�е&ија учења.) заLележило је разноврсне о:;оворе,
али се већина заснива на чиOању, Lило у комLинацији са исAиси-
вањем Oеза, AреAисивањем у свеску, Lележењем кључних речи
или Aо:влачењем: 

– чиOам са разумевањем;

– чиOање и $онављање својим речима;

– мно;о чиOам;

– чиOањем и чиOањем, на&лас, :ок не уђе у ;лаву;

– чиOам, $ре$ричавам;

– чиOам, $о�влачим најважније, кључне речи ва:им на AаAир
или на мар;ине.

Неколико сOу:енаOа као сOраOе;ију заAраво наво:и колико ре-
:овно или нере:овно уче: 

– учим ре�овно;

– $ре� колоквијуме и ис$и�е;

– кам$ањски;

– ка: ;ори Aо: но&ама;

– у;лавном учим ка�а је �о $о�реQно.

Поје:ини сOу:енOи ослањају се на Lелешке са Aре:авања:

– Aа најлакше из со$с�вених Qелешки, Oру:им се :а ре:овно
вежLам и слушам Aре:авање, шOо више учесOвујем, Aосле Oо
Aоновим из Lелешки и Oо је Oо;
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– највише слушам $ре�авања и ра:им :омаћи, Oо је 70% науче-
но; ;ра:ива.

Јасно је :а ови о:;овори верно осликавају сOу:енOску AоAула-
цију онако како их :оживљавају Aрофесори, а Oо је :а су неки сOу-
:енOи вре:ни и Aосвећени, ре:овно :олазе на часове и ре:овно
уче, :ок су :ру;и Aовремени AосеOиоци Aре:авања и вежLи, а уче
ка: :ође време за Aроверу знања. Оно шOо осOаје нерешив Aро-
Lлем јесOе како :оказаOи AоOоњој ;руAи сOу:енаOа :а Oакво Aо-
времено, нере:овно и краOкорочно учење не во:и ка исOинском
усвајању ;ра:ива, већ :а се информације за:ржавају само у краO-
корочном Aамћењу које им Aослужи :ок OреLа :а Aолажу исAиO,
а Aосле Oо;а мало шOа осOаје заAамћено. Професори који :рже
Aре:меOе на вишим ;о:инама сOу:ија чесOо уочавају овај Aро-
Lлем у оLлику не:осOаOка AреOхо:но; знања ко: сOу:енаOа, јер
Aре:меOи на Oрећој и чеOврOој ;о:ини Aо:разумевају савла:ано
;ра:иво из Aрве и :ру;е ;о:ине, Oе се на Oа сазнања ослањају.
Уколико сOу:енO Oа сазнања нема, јер их је заLоравио зLо; Oо;а
шOо учењу није AосвеOио :овољно Aажње, Aосао Aрофесора на
вишим ;о:инама Oиме је Oежи, а савла:авање ;ра:ива сAорије и
мно;о мање ефикасно. 

И о:;овори на сле:еће AиOање у вези са AосеLним наAорима
које сOу:енOи улажу (Како сеQи $омаже�е �а научи�е неш�о �е-
шко?) :аје AоOкреAљење о:;оворима из AреOхо:но; AиOања. Прва
уочена каOе;орија је у$орнос� $ри учењу: 

– у$орнос�;

– ра�, ра�, и само ра�;

– Aонављам 50 $у�а;

– ;оворим сеLи :а сам ;луA ако не схваOам и �ок не схва�им не
$рес�ајем са учењем.

Дру;а ;руAа сOу:енаOа Aокушава :а корисOи ко;ниOивне сOра-
Oе;ије (Aрва Oри Aримера) или сOраOе;ије Aамћења (Aосле:ња
:ва Aримера) и Oражи неке :уLинске везе у информацијама које
Aокушавају :а савла:ају: 

– оQјасним �о сеQи на је�нос�авнији начин, ло;ички. заOо не во-
лим :ефиниције – чесOо морају :а се уче наAамеO;

– чиOам више AуOа, $окушавам �а кажем на �ру&и начин који Lи
лакше уAамOила;

– анализирам &ра�иво �о саме сржи;
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– $окушам �а на$равим $есму о� �о&а;

– нека�а цр�ам $ојмове.

Неколико сOу:енаOа AриLе;ава :рушOвеним сOраOе;ијама,
Lило Oако шOо се оLраOи за Aомоћ Aрофесору или неком :ру;ом
сOу:енOу: 

– консул�ујем се са неким о: коле;а;

– оQра�им се за $омоћ;

– $ричам са коле&ом;

– не знам ни сама, неко ми $омо&не.

Је:ан сOу:енO чак наво:и и је:ну афекOивну сOраOе;ију: 

– AусOим музику, смирује ме.

Јасно је :а је :ијаAазон сOраOе;ија које сOу:енOи корисOе веома
широк, Aа се морамо заAиOаOи :а ли је Lаш свака Aримењена
сOраOе;ија ефикасна и :а ли сOу:енO њоме AосOиже циљ. С оLзи-
ром на Oо :а се на развоју сOраOешке комAеOенције ко: сOу:енаOа
ра:и веома мало, ;оOово никако, јасно је :а су сOу:енOи AреAу-
шOени сеLи Aо овом AиOању и :а ли чују о: :ру;их како уче, Aа Oо
и сами AроLају, или Aокушавају :а сами смисле неки AрисOуA
учењу који ће им :онеOи усAех. Поре: Oо;а, ин:иви:уалне разли-
ке међу сOу:енOима, OиA личносOи или :оминанOан сOил учења
свакако онемо;ућавају смишљање савршене, универзалне фор-
муле како најлакше савла:аOи ;ра:иво, Oако :а је ово оLласO којој
је AоOреLно AосвеOиOи још :осOа Aажње и која завређује :еOаљни-
је исOраживање.

После:ње AиOање о:носило се на Oо :а ли исAиOаници имају
сOечене ра:не навике и ов:е је у;лавном сиOуација равномерно
Aо:ељена:

– је:анаесO сOу:енаOа Oвр:и :а их има;

– :есеO сOу:енаOа Aризнаје :а их нема, о: Oо;а Oроје изражава
жаљење;

– :ва сOу:енOа кажу :а зависи о: расAоложења.

Да закључимо, сOавови сOу:енаOа Aрема учењу махом су Aози-
Oивни, учење :оживљавају као изазов, Lарем у неким сиOуација-
ма, савла:авање ;ра:ива изазива у сOу:енOима AријаOно узLуђе-
ње и :ру;е AозиOивне емоције, а већина сOу:енаOа ослања се на
чиOање као сOраOе;ију за учење. 
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ЗАКЉУЧАК У овом ра:у имале смо за циљ :а исOражимо какав о:нос сOу:ен-
Oи имају Aрема учењу, Oј. какве сOавове и уверења не;ују у вези са
високошколском насOавом филолошких Aре:меOа. Полазећи о:
оAшOих смерница кроз уAиOник оOворено; OиAа исAиOале смо
уверења сOу:енаOа о квалиOеOу насOаве, учешће сOу:енаOа у на-
сOавном Aроцесу и сOавове које имају Aрема учењу. Закључци :о
којих смо :ошле су :а сOу:енOи ан;ажовано размишљају о насOа-
ви и желе јасна, инOеракOивна Aре:авања, шOо је каOе;орија која
се Aровлачи кроз велик Lрој AиOања. То се ви:и и у чињеници :а
сOу:енOи као оLлик ра:а највише цене вежLе, на којима заисOа
имају Aрилику :а учесOвују, Oе ра:о уче алOернаOивним меOо:а-
ма и међусоLно раз;оварају о ;ра:иву. Већина њих Aоказује моOи-
висаносO за учењем, наAреOком и усавршавањем и желе :а :оLију
Aрилику :а учесOвују, :а науче, :а наAре:ују. ЗLо; Oо;а не изнена-
ђује шOо о:;овори указују на Oо :а савла:авање ;ра:ива изазива у
сOу:енOима AријаOно узLуђење и :ру;е AозиOивне емоције, а уче-
ње :оживљавају као изазов Lарем у неким сиOуацијама.

На овом малом узорку :ошле смо :о изненађујућих резулOаOа,
а наше очекивање :а су сOу:енOи аAаOични и незаинOересовани
није AоOврђено. НаAроOив, Aо:аци које смо :оLили уAућују на Oо
:а сOу:енOи веома :оLро знају шOа желе и које врсOе ра:а су ефи-
касније, као и на Oо :а у већем сOеAену имају AозиOивне сOавове
и исAравна уверења у вези са Aроцесом учења и насOаве на висо-
кошколској усOанови. Ови Lи се резулOаOи мо;ли искорисOиOи за
AосOеAену Aромену насOавне Aара:и;ме у високошколском оLра-
зовању, ;:е Lи кључни Aојам Lио инOеракOивносO, шOо Lи свакако
:оAринело већој ан;ажованосOи сOу:енаOа и Aовећаној моOиви-
саносOи :а сами Lу:у креаOори сво; Aроцеса учења. МеђуOим,
како смо већ рекле, закључци :о којих смо :ошле о;раничени су
исOраживачким нацрOом, Aа их је AоOреLно AоOвр:иOи кроз већу
сOу:ију мулOи:исциAлинарно; OиAа, ;:е Lи се кванOиOаOивно, уз
сOаOисOичку оLра:у Aо:аOака, исAиOале усOановљене каOе;орије
Aре:сOављене ов:е, шOо је свакако Oема неко; наре:но; ра:а. 
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ДОДАТАК 1. УПИТНИК КОРИШЋЕН У ИСТРАЖИВАЊУ

1. Како LисOе оAисали квалиOеOну насOаву (шOа LисOе очекивали
о: насOавника, начин ра:а)?

2. За коју врсOу насOаве смаOраOе :а је најефикаснија за вас?

3. Колико мислиOе :а Lи сOу:енOи OреLало :а учесOвују у насOави
(оAисаOи на који начин, у којим Aриликама)?

4. Колико сOе учесOвовали у :оса:ашњој насOави (оAишиOе :а ли
сOе Lили AрисуOни :ухом и AраOили насOаву, :а ли сOе Aокушали
:а учесOвујеOе, AосOављаOе AиOања, кажеOе :а вам нешOо није ја-
сно, и сл.)?

5. Да ли сOе ика:а осеOили AријаOно узLуђење заOо шOо се схваOи-
ли сврху изучавања неке оLласOи, или разумели неку нову маOе-
рију или савла:али нешOо шOо вам је Aре:сOављало AроLлем?

6. Да ли учење :оживљаваOе као изазов?

7. ОAишиOе у чему се сасOоји ваша сOраOе;ија учења.

8. Како сеLи AомажеOе :а научиOе нешOо Oешко?

9. Да ли смаOраOе :а сOе сOекли ра:не навике?
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SUMMARY STUDENTS’ ATTITUDES AND BELIEFS CONCERNING 
UNIVERSITY CLASSES OF PHILOLOGICAL SUBJECTS

Nowadays university, especially some faculties and departments,
fight for survival in the market in many different ways, one of them
being the increase in the number of students, which consequently
affects the choice of teaching methods and class organization thus
leading to heterogeneity in the classroom. The most important
consequence of this diversity is the fact that each group of students
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comprises different individuals who differ in motivation, intellectual
abilities and previous knowledge. These factors represent classroom
problems that teachers have to tackle in order to achieve better
learning outcomes for each student. This paper, therefore, relies on a
qualitative research design conducted via an open-ended question-
naire, to investigate the students’ stance towards philological
subjects, i.e. their attitudes and beliefs concerning teaching quality,
student participation in the teaching process and their relationship
towards studying. General conclusions indicate engaged thinking
about classes and a need for clear and interactive classes, which is in
accordance with the nature of philological studies and subjects, as
well as modern views and recommendations about teaching. 

KEYWORDS: university; philological subjects; students; attitudes; beliefs. 
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