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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ПРЕВОЂЕЊЕ КАО СТРАТЕГИЈА ПИСАЊА 
И НЕГАТИВНИ ЈЕЗИЧКИ ТРАНСФЕР 
КАО РЕЗУЛТАТ ЊЕНЕ НЕЕФИКАСНЕ 

ПРИМЕНЕ

САЖЕТАК. Превођење је једна од честих стратегија учења страног језика на почет-
ним курсевима језика, а недостаци те стратегије посебно се уочавају у
задацима писања текстова на задату тему. Сходно томе, овај рад има за
циљ да предочи предности подучавања студената стратегијама писања
и потребе да оне буду интегрисане у наставни процес. Истовремено,
увођење контрастивне анализе у наставу имало би за циљ да се студен-
тима укаже на разлике између српског и енглеског језика, које они нај-
чешће не уочавају или превиђају, што резултира негативним језичким
трансфером. Превођење, наиме, није једнообразни процес који се одви-
ја реч-по-реч, већ је то процес преношења значења из једног језика у
други, уз уважавање разлика између језичких система. У раду предста-
вљамо резултате истраживања које је спроведено са 35 студената Висо-
ке школе примењених струковних студија у Врању у коме су анализи-
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ране грешке које су настале као последица неефикасне примене ове
стратегије. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: стратегије учења језика; превођење; интерференција; негативни језич-
ки трансфер; грешке.

УВОД

УAркос чињеници :а је комуникаOивни AрисOуA као савремени
AрисOуA у насOави сOрано; језика мар;инализовао Aревођење,
Aолазећи о: сOава :а оно не :оAриноси развоју комуникаOивне
комAеOенције, ученици чесOо корисOе Aревођење као сOраOе;ију
учења, али и насOавници Oакође AриLе;авају Aревођењу у насOа-
ви. Превођење се може AосмаOраOи као вешOина која се о:носи на
Aрево:илачку Aраксу, као наука која изучава AосOуAке Aревође-
ња, али и као сOраOе;ија учења језика. Данас је оAшOеAрихваћен
сOав :а сOраOе;ије учења језика, које Aре:сOављају свесне AосOуA-
ке којима се олакшава Aроцес учења сOрано; језика и овла:авање
језичким вешOинама, AосAешују Aроцес учења сOраних језика,
:ок је и:еја о сOраOешком учењу Aожељна и AрихваOљива у са-
временој насOавној меOо:оло;ији учења језика. С Oим у вези, Aо-
зиOивни ефекOи Aревођења резулOирају чињеницом :а се оно не
може сасвим о:LациOи ни као насOавна сOраOе;ија, ни као сOраOе-
;ија учења. У ра:у се, међуOим, указује на не;аOивне сOране које
Aревођење као сOраOе;ија учења Aроизво:и у Aисаној Aро:укци-
ји, а оне се, Aре све;а, о;ле:ају у инOерференцији, о:носно не;а-
Oивном језичком Oрансферу као уAливу маOерње; језика у Aро-
цес усвајања сOрано; језика. Поре: Oо;а, у ра:у се оLразлажу
Aојмови AоAуO сOраOе;ија учења језика, Aревођења, анализе ;ре-
шака, не;аOивно; језичко; Oрансфера и међујезика и анализирају
се ;решке из Aисаних сасOава сOу:енаOа. Према Oоме, AракOични
:ео ра:а указује на инOерлин;валне ;решке које су сOу:енOи чији
је маOерњи језик срAски Aравили Aриликом Aисања на ен;ле-
ском језику. У Oом смислу, неAошOовање ре:а речи, о:сусOво
Aре:ло;а, чланова и заменице it, Aо;решна уAоOреLа личних за-
меница, неа:екваOни о:аLир лексема које условљавају Aо;решне
колокације и фразне консOрукције, оличење су не;аOивно; језич-
ко; Oрансфера. СмаOра се :а ће након указивања сOу:енOима на
;решке и њихово; кори;овања сOу:енOи лакше сOећи уви: у
сOрукOуре ен;леско; језика које Lи OреLало :а савла:ају. 

Било :а је Aревођење неизLежна Aосле:ица оLразовних навика
које су сOу:енOи сOекли Aриликом учења неко; :ру;о; сOрано; је-
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зика, Lило :а су инOерлин;валне ;решке насOале као Aосле:ица
уOицаја маOерње; језика или :а сOу:енOи AриLе;авају коришће-
њу сOраOе;ије Aревођења као је:носOавне или Aријемчиве Oехни-
ке за развијање вешOине Aисања, за:аOак насOавника је :а им
укаже на чињеницу :а Aревођење не Aре:сOавља :ословно Aре-
ношење језичких оLразаца из маOерње; језика у сOрани већ укљу-
чује и ванOексOуалне факOоре. Схо:но Oоме, Ераковић (2011) на-
во:и сOав :а се Aревођење више не смаOра имиOацијом већ неза-
висним сOварањем OексOа Aа Oако онај који Aрево:и AосOаје
носилац Aоруке која OреLа :а Lу:е разумљива у кулOуролошком
конOексOу циљно; језика (сOр. 112–113). Из ове AерсAекOиве, уAо-
OреLа сOраOе;ије Aревођења заLележена у Aракси је неефикасан
начин учења.

АНАЛИЗА ГРЕШАКА

МеOо: анализе 8решака (ен;л. error analysis) уво:и Кор:ер (Cord-
er, 1967) као AосеLан меOо: језичке анализе, који је Aослужио и за
оLјашњење усвајања :ру;о; језика (Second Language Acquisition –
SLA). Полазећи о: сOава :а ;решке ученика :ру;о; језика нису ни
случајне, ниOи насумичне, већ сисOемаOске, налик OиAичним
;решкама које Aраве изворни ;оворници Aриликом усвајања ма-
Oерње; језика, :ошло се :о закључка :а је Aроцес усвајања :ру;о;
језика сличан Aроцесу усвајања Aрво; језика. Уз Oо, Aо:влачи се
разлика између ;решака (еrrors), које ученик не може сам исAра-
виOи јер су узроковане ње;овим незнањем, и омашки (mistakes),
које ученик сам може кори;оваOи, јер :о њих :олази усле: Lрзи-
не или неAажње.

Осим шOо се Aомоћу анализе ;решака AосOавља OиAоло;ија
или класификација најOиAичнијих ;решака које ученици сOра-
но; језика Aраве, AуOем анализе ;решака исAиOују се и узроци на-
сOанка ;решака са циљем њихово; кори;овања и Aревенције. Овај
AосOуAак може Aроћи кроз неколико фаза, Aочев о: и:енOифика-
ције ;решака, њихове класификације, Aа све :о анализе и корек-
ције, коју мо;у сAрово:иOи сами ученици, насOавници или заје:-
ничким наAором.

Грешке које ученици Aраве не мо;у се оLјасниOи искључиво на
основу разлика између маOерње; и сOрано; језика. Ин�ерференци-
ја маOерње; језика, ка:а усвојени оLрасци маOерње; језика оме-
Oају учење циљно; језика, може :овесOи :о не;аOивно; језичко&
�рансфера, а овакве врсOе ;решака називају се ин�ерлин&валним
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;решкама, јер су међујезичко; каракOера. Узрок мно;их ;решака
лежи и у самом језику и Oакве ;решке су ин�ралин&валне ;решке.
Оне насOају на основу Aо;решних схваOања о сOрукOури сOрано;
језика или Aо;решно усвојених језичких оLразаца. МеђуOим, ;ре-
шке мо;у :а узрокују и независни факOори, како сAољашњи Oако
и унуOрашњи, као нAр. умор или не:осOаOак конценOрације. СOо-
;а овај концеAO има низ не:осOаOака и :анас Aре:сOавља само је-
:ан о: Oеоријских консOрукаOа значајних за изучавање усвајања
:ру;о; језика, Oе Aрема Oоме ове не:осOаOке Aокушава :а кори;у-
је Селинкер (Selinker, 1972), који уво:и Aојам међујезика.

Међујезик (ен;л. interlanguage) Aре:сOавља језички сисOем који
се налази између маOерње; и :ру;о; језика и формирају ;а уче-
ници :ру;о; језика у фази ње;ово; развоја. Наиме, међујезик не
Aре:сOавља ни маOерњи ни :ру;и језик, иако је Aо: уOицајем и
је:но; и :ру;о;, већ се може :ефинисаOи као сисOем знања или
унуOрашња ;рамаOика ученика, као скуA свих хиAоOеза у :аOом
OренуOку, које су Aо:ложне Aроменама Oоком времена (МаOић,
2010, сOр. 598). Овим консOрукOом Селинкер (Selinker, 1972) је Aо-
кушао :а оLјасни Aроцес усвајања :ру;о; језика суAроOно о: ;ра-
маOичко-Aрево:но; меOо:а и ау:иолин;вално; меOо:а, Aосма-
Oрајући ученика не као Aасивно; Aримаоца у Aроцесу усвајања
:ру;о; језика, већ као неко;а ко креира Aравила и Aрави ;решке,
које Aак Aре:сOављају резулOаO AозиOивно; наAора у учењу (Па-
вичић Такач, 2008, сOр. 1). 

Осим језичко; Oрансфера, уво:и се и Aојам међујезичко& �ран-
сфера, који се о:носи на :ва или више циљних језика и Aре:сOа-
вља њихов међусоLни уOицај (Gass & Selinker, 2008, сOр. 152). Пре-
ма Oоме, језички Oрансфер Aре:сOавља исOо шOо и међујезички
уOицај (ен;л. cross-linguistic influence) (Danilović, 2014, сOр. 66), који
насOаје као Aроизво: сличносOи и разлика које AосOоје између
циљно; и маOерње; језика, који се може AроучаваOи конOрасOив-
ном меOо:ом. КонOрасOивном анализом :ва језичка сисOема Oра-
;а се за сличносOима и разликама у њиховим сOрукOурама. 

Језички Oрансфер може LиOи AозиOиван или не;аOиван. Док
AозиOиван Oрансфер олакшава усвајање циљно; језика на основу
AосOојања сличносOи између маOерње; и циљно; језика, њихове
разлике :ово:е :о не;аOивно; језичко; Oрансфера, који се изје:-
начава са инOерференцијом као уOицајем Aрво; језика на Aроцес
усвајања :ру;о; језика. ПриOом, Aојмове језичко; Oрансфера и
инOерференције не OреLа AоисOовећиваOи са Aојмовима Aрекљу-
чивања ко:ова (ен;л. code-switching) и мешања ко:ова (ен;л.
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code-mixing), који Oакође Aре:сOављају Aосле:ицу језичких конOа-
каOа. Прекључивање ко:ова се, наиме, о:носи на наизменичну
уAоOреLу :ва или више ко:ова у оквиру комуникације о: сOране
неко; ;оворника, Aри чему ко:ови мо;у Aре:сOављаOи језике или
језичке варијеOеOе. Елис (Ellis, 1994) овај Aојам :ефинише као ва-
ријацију која насOаје ка:а ;оворник Aређе са је:но; варијеOеOа
или језика на :ру;и језички варијеOеO или :ру;и језик, у скла:у
са ;оворном сиOуацијом или из личних разло;а (сOр. 696). 

У исOраживањима везаним за усвајање :ру;о; језика РуLин
(Rubin, 1975) је исAиOивала уOицај сOраOе;ија учења на усAех уче-
ника и закључила је :а Oај свесни наAор − као и флексиLилносO у
коришћењу сOраOе;ија зависно о: за:аOка − каракOерише усAе-
шно; ученика. С :ру;е сOране, Крашен (Crashen, 1982) је исOицао
:а је за усвајање језика неоAхо:на Aриро:на ауOенOична комуни-
кација, зLо; че;а се смаOра AреOечом комуникаOивно; AрисOуAа у
насOави :ру;о; језика (Павичић Такач, 2008, сOр. 1). Крашен
(Crashen, 1982), који смаOра :а су учење и усвајање :ва независна
сисOема за развој језика, руково:и се сOавом :а се језик усваја у
Oоку сAонOане комуникације и језичке инOеракције у којој AосOо-
ји разумљиви језички инAуO. Ма:а се у основи смаOра вали:ном,
ова Oеорија осOавила је :оLар :ео усвајања неоLјашњеним (Van-
Patten & Benati, 2010, сOр. 2–4), Aа лин;висOички и ко;ниOивни
AрисOуAи, који су усле:или након Oо;а, исOичу :ру;е асAекOе
усвајања. Ко;ниOивна Oеорија, која је :оAринела AоAуларизацији
сOраOе;ија учења у Aроцесу усвајања :ру;о; језика, смаOра :а су
сOраOе;ије учења које су о:;оворне за развој језика, Aовезане са
:ру;им врсOама знања и оLухваћене њима, :ок лин;висOичка Oе-
орија AосмаOра језичко знање као је:инсOвено и о:војено о: :ру-
;их сисOема знања, AошOо усвајањем руково:е, Aре све;а, језички
механизми.

СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА ЈЕЗИКА

Појава сOраOе;ија учења језика AрвенсOвено се о:носи на учење
сOраних језика и везана је за се:ам:есеOе ;о:ине Aрошло; века
ка:а во:ећа уло;а у насOави Lива Aоверена ученику и начину на
који он учи, а насOавник AресOаје :а Lу:е :оминанOан у насOав-
ном Aроцесу. Такав заокреO Aо:сOакао је инOересовање за уче-
ничке акOивносOи и њихов уOицај на усвајање језика. 

СOраOе;ије је Елис (Ellis, 1985) :ефинисао као сре:сOва Aомоћу
којих ученици усвајају Aравила циљно; језика, а РуLин (Rubin,
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1987, сOр. 19) као серију оAерација, корака, Aланова или AуOева
којима ученик и:е како Lи :оLио, уAамOио и уAоOреLио инфор-
мације. Уз Oо, сOраOе;ије су сAецифични AосOуAци или Oехнике
које сOу:енOи корисOе, чесOо намерно, како Lи AоLољшали свој
наAре:ак у развоју језичких вешOина у циљном језику (Green &
Oxford, 1995, сOр. 262). О’Мали и Шамо (O’Malley & Chamot, 1990) их
:ефинишу као мисли или оLлике Aонашања које Aоје:инци ко-
рисOе како Lи лакше разумели, научили или уAамOили нове ин-
формације. 

Док су за Aоје:ине ауOоре сOраOе;ије очи;ле:не (Ehrman, Leav-
er & Oxford, 2003), за :ру;е су неви:љиве, Aа Oако Eлис (Ellis, 1985,
сOр. 14) наво:и :а се сOраOе;ије не мо;у AосмаOраOи ниOи оOкри-
Oи :ирекOно, већ само на основу Aонашања ученика, или Aомоћу
анализа ;решака :оLијених на основу исAиOивања њихових Aоје-
:иначних исказа. Такође, сOраOе;ије се у;лавном :ефинишу као
свесни AосOуAци. С :ру;е сOране, Lило :а су Aре:сOављене Lихе-
виорисOички, као вољне или конкреOне :елаOносOи, акOивносOи,
ви:ови Aонашања, Oехнике или кораци, или ко;ниOивисOички,
као менOални Aроцеси, сви ауOори са;ласни су са чињеницом :а
их корисOе усAешни ученици, о:носно :а их усAешни ученици
корисOе на ефикаснији начин. Оне AоLољшавају Aроцес учења и
:оAриносе Lољим AосOи;нућима ка:а се корисOе ин:иви:уално,
у Aроцесу самосOално; учења или на часу, у ви:у сOраOе;ијско;
инAуOа. Иако се најчешће AосмаOрају као :ео ученикове ауOоно-
мије, Aожељно је :а насOавник ексAлициOно Aо:учава сOу:енOе
сOраOе;ијама учења у оквиру насOаве засноване на сOраOе;ијама
(ен;л. strategy-based instruction). 

ПИСАЊЕ КАО ЈЕЗИЧКА ВЕШТИНА И СТРАТЕГИЈЕ ПИСАЊА

СOраOе;ије Aисања Aре:сOављају сре:сOва која Aомажу сOу:енOи-
ма Aриликом Aисања, које је комAлексна, Aро:укOивна, језичка
вешOина. Оне сOу:енOима олакшавају Aроцес Aисања и омо;ућа-
вају им :а њиме усAешно овла:ају. Иако AосOоје је:носOавније и
комAликованије сOраOе;ије Aисања, ученици веома чесOо кори-
сOе Aревођење са маOерње; на сOрани језик као њима Aријемчиву
сOраOе;ију, не узимајући AриOом у оLзир сисOемске разлике из-
међу маOерње; и сOрано; језика.

Сам Aроцес Aисања оLухваOа сле:еће фазе: Aланирање, скици-
рање, реви:ирање и ре:и;овање. Овим AосOуAцима :олази се :о
коначне верзије, која за:овољава о:ређене криOеријуме. При-
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Oом, Aисање ни у ком случају не Aре:сOавља линеаран Aроцес
(Harmer, 2007, сOр. 113), шOо значи :а AоменуOе еOаAе мо;у мења-
Oи ре:осле:, AонављаOи се или AреклаAаOи, о:носно Aисање је
рекурзивно; каракOера.

Планирање (ен;л. planning) Lи се мо;ло оAисаOи као развијање
и ор;анизовање и:еја, само; OексOа или сврхе Aисања. У овој
фази неоAхо:ан је осврO на чиOалачку AуLлику, о:носно AуLлику
којој се оLраћамо и која ће чиOаOи Oај OексO. Прављење скице или
нацрOа (ен;л. drafting) оLухваOа развијање и:еја и њихово ор;ани-
зовање у реченице и Aара;рафе уз о:;оварајући изLор вокаLула-
ра. Након Oо;а врши се ревизија наAисано; (ен;л. reviewing) у ви:у
:о:авања или Lрисања и:еја, њихово; развијања и :оOеривања,
:ок се ре:и;овање (ен;л. editing) манифесOује у ви:у Aроналаже-
ња евенOуалних AроLлема. 

Нунан (Nunan, 1999, сOр. 272) наво:и :а AосOоје :ва AрисOуAа
Aисању: 

1) AрисOуA усмерен на Aроизво: (ен;л. product-oriented approach),
који је фокусиран на крајњи Aроизво:, а Oо је кохеренOан
OексO Lез ;решака и

2) AрисOуA усмерен на Aроцес (ен;л. process-oriented approach), у
коме је акценаO на корацима који се Aре:узимају Oоком Aра-
вљења нацрOа и AреAрављању наAисано;. 

ПрисOуA усмерен на Aроизво: оAисује се као AрисOуA фокуси-
ран на за:аOке у којима ученик имиOира, коAира и Oрансформи-
ше мо:еле Aисања које AрезенOује насOавник или који су Aрезен-
Oовани у уџLенику. С :ру;е сOране, AрисOуA усмерен на Aроцес
руково:и се чињеницом :а не AосOоји савршен OексO, али :а се
OексO може AриLлижиOи савршенсOву кроз Aроцес Aро:укције,
Aромишљања, :искуOовања и Aрера:е усAешних нацрOа је:но;
OексOа. 

Позивајући се на AреOхо:на исOраживања, Нунан (Nunan, 1999,
сOр. 273–274) Oакође исOиче :а се Aисање може AосмаOраOи као
Aисање ра:и учења (са AреOхо:ним Aре;ле:ањем, нацрOима, ре-
визијама и ре:и;овањем) и као Aисање ра:и Aриказивања (Aиса-
ње на исAиOу), шOо условљава AосOојање различиOих сврха и
сOраOе;ије Aисања. МеђуOим, AрисOуA усмерен на Aроцес, како он
AоOенцира, сво:и се на низ акOивносOи. То су:

1) Дискусија (у разре:у, малим ;руAама, Aару);
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2) Генерисање и:еја (ен;л. brainstorming), Aрављење Lележака
или AосOављање AиOања;

3) Брзо Aисање, изLор и:еја или усAосOављање ;ле:ишOа;

4) Први нацрO;

5) Сређивање информација или сOрукOурисање OексOа;

6) ГруAна или вршњачка евалуација и о:;овор;

7) Дру;и нацрO;

8) Самоевалуација, ре:и;овање или корекOура;

9) Завршни нацрO;

10) Коначни о:;овор на нацрO.

С Oим у вези, Оксфор: (Oxford, 1990, сOр. 327–329) смаOра кори-
сним сле:еће сOраOе;ије Aисања:

1) сOраOе;ије Aамћења (сOављање нове речи у конOексO, ко-
ришћење меOо:а кључних речи, сOрукOурисани Aриказ, ко-
ришћење механичких Oехника); 

2) ко;ниOивне сOраOе;ије (Aонављање, формално увежLавање
које оLухваOа Aисане симLоле, AреAознавање и коришћење
формула и оLразаца, AрекомLиновање, коришћење ресурса за
Aримање и слање Aорука, :е:укOивно Aромишљање, Aревође-
ње, Aреношење, Lележење, сумирање и Aо:влачење); 

3) сOраOе;ије комAензације (изLор Oеме, Aрила;ођавање или
AриLлижавање Oеме, сOварање нових речи, коришћење сино-
нима, уLлажавање језика);

4) меOако;ниOивне сOраOе;ије (Aре;ле:ање и Aовезивање Aозна-
Oо; маOеријала, оLраћање Aажње, сOицање сазнања о учењу је-
зика, ор;анизовање, AосOављање циљева, и:енOификовање
сврхе језичко; за:аOка, Aланирање, Oражење мо;ућносOи за
вежLање, самона:;ле:ање и самоевалуација); 

5) афекOивне сOраOе;ије (коришћење конOролних лисOа и вође-
ње :невника);

6) :рушOвене сOраOе;ије (Oражење корекције или сара:ња са ис-
кусним језичким корисницима).

У исцрAној лисOи сOраOе;ија Aисања, које је Оксфор: Aре:очи-
ла Aревођење се, :акле, из:ваја као ко;ниOивна сOраOе;ија која се
корисOи у Oоку анализирања и Aромишљања.

Никчевић-Милковић (2008) наAомиње :а квалиOеO Aисано;
OексOа зависи о: сOраOе;ија и Oехника Aисања, а кључним сOраOе-
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;ијама Aисања смаOра сOраOе;ију Aланирања, сOраOе;ију изра:е
нацрOа и сOраOе;ију исAрављања наAисано; OексOа. Такође на;ла-
шава :а је Aроцес Aисања неко; OексOа изузеOно сложен, :а захOе-
ва велику количину ко;ниOивно; наAора, али и :а исOраживања
Aоказују :а AосOоје велике ин:иви:уалне разлике у Aо;ле:у ра-
звијеносOи сAосоLносOи Aисања и вешOине Aисања као оLликова-
ња OексOа. Оне AроисOичу из ин:иви:уалних разлика, као шOо су
ко;ниOивни развој, Aол, узрасO, сOавови Aрема Aисању и сAосоL-
носOи чиOања.

ПРЕВОЂЕЊЕ КАО СТРАТЕГИЈА УЧЕЊА ЈЕЗИКА И ПРЕВОЂЕЊЕ У НАСТАВИ

Превођење као Aреношење значења из изворно; у циљни језик
може се AосмаOраOи као вешOина и као наука и у Oом смислу
имамо Aрево:илачку Aраксу која може LиOи Aисмена и усмена
(консекуOивна или симулOана), као и науку о Aревођењу која
анализира AосOуAке Aревођења. Превођење може LиOи :восмер-
но и њиме се Lаве не само Aрофесионални Aрево:иоци, чије се
Aрево:илачке вешOине мере Aомоћу Aрево:илачке комAеOенци-
је, већ се оно AракOикује и као :ео насOаве сOрано; језика. У Oом
Aо;ле:у, Самарџић (2006) оLјашњава :а је значајно наAравиOи ра-
злику између Aревођења са циљем учења сOрано; језика и Aрево-
ђења са циљем сOварања је:но; OексOа (сOр. 206). Прво назива
школским Aревођењем, и оно Aре:сOавља је:ан о: меOо:а учења
сOрано; језика Aомоћу уAознавања са новим речима и сOрукOура-
ма, :ок :ру;о назива Aрофесионалним Aревођењем, и исOиче :а
је Oо комуникаOивни Aроцес који је у вези са :и:акOиком Aрофе-
сионално; Aревођења, која је у функцији Aриро:е Aрево:илачко;
Aосла.

 Данас се Aревођење све више AосмаOра као сOраOе;ија учења
језика, а све мање као AосеLан меOо: учења. Као шOо се сOраOе;ије
мо;у комLиноваOи, Oако се и Aревођење може комLиноваOи са
:ру;им сOраOе;ијама, AрисOуAима или меOо:ама. О улози Aрево-
ђења у насOавном Aроцесу, међуOим, AосOоје оAречна мишљења.
Док Aоје:ини OеореOичари смаOрају :а Aревођење OексOова не
OреLа корисOиOи као меOо: или сOраOе;ију учења, :ру;и ;а Aо-
смаOрају као AрихваOљив и корисOан начин учења сOрано; језика
и акOивносO коју OреLа шOо више ексAлоаOисаOи (Tan, 2015). 

У AрошлосOи је Aревођење Aре:сOављало ле;иOиман начин
учења језика, AосеLно у оквиру ;рамаOичко-Aрево:но; меOо:а,
:а Lи се са о:Lацивањем ово; меOо:а савремена насOавна меOо-
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:оло;ија Aриклонила комуникаOивном AрисOуAу, којим се Aре-
вођење наAушOа као насOавна акOивносO и Aажња се усмерава ка
комуникаOивним акOивносOима, које имају за циљ развој кому-
никаOивне комAеOенције. Самим Oим, Aримарни циљ сOраOе;ија
учења, које се корисOе :а олакшају и AоOAомо;ну учење језика,
Aре:сOавља развој комуникаOивне комAеOенције ученика. Па
иAак, Oоком Aримене комуникаOивно; AрисOуAа учењу сOрано;
језика уLрзо се уви:ело :а разумљив језички инAуO није :овољан
за учење сOрано; језика, већ :а су ученицима AоOреLне и :о:аOне
инсOрукције о: сOране насOавника, AосеLно у :омену ;рамаOич-
ких сOрукOура, Aа је овај меOо: :оAуњаван :ру;им меOо:ама уче-
ња, укључујући и Aревођење (Gass & Selinker, 2008). 

ГрамаOичко-Aрево:ни меOо:, који се још назива и класични
меOо:, јер је насOао на основу класично; меOо:а учења ;рчко;
или лаOинско; језика, заснива се уAраво на учењу језика Aомоћу
Aревођења књижевних или исOоријских OексOова (Larsen-Free-
man, 1986). СмаOрало се :а овакви OексOови Aре:сOављају језички
маOеријал Aрикла:ан за учење, с Oим шOо се овај ви: учења за-
снивао на Aревођењу реч-Aо-реч. ВокаLулар, којем је :анас Aри-
знаOа уло;а која му с Aравом AриAа:а, с оLзиром на ње;ову кому-
никаOивну функцију, Lио је занемарен у оквиру ово; меOо:а, јер
се у ;рамаOичко-Aрево:ном меOо:у уло;а вокаLулара сво:ила на
меморисање лисOа са речима, Oј. на :еконOексOуализовано уче-
ње. У сушOини, сви меOо:и учења вокаLулара који су AоOом усле-
:или, а о: којих су најAознаOији :ирекOни меOо:, ау:ио-лин-
;вални меOо: и меOо: OоOално; физичко; о:;овора, а који AреO-
хо:е комуникаOивном AрисOуAу, свели су уAоOреLу маOерње;
језика у Oоку учења циљно; језика на најмању мо;ућу меру, шOо,
самим Oим, имAлицира о:Lацивање Aревођења као неефикасне
сOраOе;ије у учењу сOрано; језика. 

У савременој насOавној меOо:оло;ији фокус у насOавном Aро-
цесу је на ученику, ње;овим склоносOима, сOраOе;ијама и сOило-
вима учења, а коришћење Aревођења као сOраOе;ије учења са ци-
љем AоLољшања учења језика још увек је :искуOаLилно и конOро-
верзно AиOање. Превођење као сOраOе;ија учења најчешће се
OесOира Aомоћу AосеLно креирано; уAиOника (ITLS questionnaire –
Inventory for Translation as a Learning Strategy), који је осмислио Лиао
Посен (Liao Posen, 2002, сOр. 159–161). Поре: Oо;а, Aревођење као
сOраOе;ију учења OреLа разликоваOи о: сOраOе;ија Aревођења које
корисOе како Aрофесионални Aрево:иоци Oако и сOу:енOи у Oоку
Aревођења, а које имају за циљ :а унаAре:е Aроцес Aревођења.
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Сами сOу:енOи, иначе, чесOо корисOе сOраOе;ију Aревођења са
циљно; на маOерњи језик у Oоку учења циљно; језика и смаOрају
је Aрикла:ним, релаOивно је:носOавним и Lрзим начином учења
:ру;о; језика, иако њена Aримена носи са соLом низ AроOивуреч-
носOи. Генерално ;ле:ано, уAоOреLу маOерње; језика Oешко је о:-
LациOи Oоком учења сOрано; језика, AосеLно на нижим нивоима
језичке комAеOенције, Aа насOавници чесOо не оLесхраLрују сOу-
:енOе у коришћењу Aревођења, не уAозоравају их на AосOојање
инOерференције (као не;аOивно; уAлива маOерње; језика, о:но-
сно не;аOивно; језичко; Oрансфера), иако је широко расAросOра-
њено веровање :а Aревођење сOу:енOима оOежава развој Aро:ук-
Oивних језичких вешOина (Tan, 2015, сOр. 55). О:Lацивање ове
сOраOе;ије Aо:разумева :а насOавници сOу:енOе не Aо:учавају
Aревођењу OексOова и :а са њима не увежLавају Aревођење на ча-
су. Искључиво ослањање на комуникаOивни AрисOуA, као алOер-
наOивни AрисOуA ;рамаOичко-Aрево:ном меOо:у је, међуOим, Oе-
шко осOвариво у Aракси, јер, како Aримећују Ра:енковић-Шошић
и Божовић (2012), „комуникаOивни AрисOуA чесOо занемарује Aо-
OреLе ученика :а савла:ају основне ;рамаOичке је:инице и оA-
шOи вокаLулар који им Aре:сOавља основу за :аљу на:о;ра:њу“
(сOр. 473). 

Као Aре:носOи Aревођења у насOави ен;леско; језика сOруке
(ен;л. English for Specific Purposes – ESP) исOиче се чињеница :а се
ученици осAосоLљавају :а се касније Lаве Aревођењем у оквиру
своје Aрофесије, уколико им се за Oо укаже Aрилика. Мно;и Oео-
реOичари, међуOим, смаOрају :а Oо није AриориOеO насOаве ен-
;леско; језика сOруке, већ развијање комуникаOивне комAеOен-
ције сOу:енаOа у сAецифичним ;оворним сиOуацијама налик
онима из реално; живоOа или Aрофесионално; окружења, као и
:а сOу:енOи неће у Lу:ућносOи LиOи Aрофесионални Aрево:ио-
ци. Увођење Aревођења у насOаву ен;леско; језика сOруке моOи-
висано је сAецифичним циљевима, учењем уско-сOручних Oер-
мина Aомоћу Aрево:а, о:носно Aомоћу Aрево:них еквиваленаOа,
које се Aовезује са коришћењем о:;оварајуће; сOручно; речника.
У овим оквирима, Aрево: је начин Aровере Aознавања о:;овара-
јућих Oермина у оLа језика као :оказ Aознавања само; са:ржаја
(ен;л. content knowledge). Слично Oоме, и у насOави ен;леско; као
сOрано; језика OреLа уAуOиOи ученике на уAоOреLу о:;оварају-
ћих оAшOих речника. 

КолеOник (2012) је мишљења :а Lи увођење Aрево:а у насOаву
са циљем Aроширења вокаLулара Lило не само корисно већ и
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ефикасно. У Oом Aо;ле:у, исOиче :а је језичка заје:ница Aоново
оOкрила насOавни AоOенцијал Aревођења у синер;ији са :ру;им
AрисOуAима, AреисAиOавши уло;у Aрево:а и са;ле:авши Aрево-
ђење као неоAхо:ан AрисOуA, који се ово;а AуOа имAлеменOира у
оквиру AосеLно; еклекOичко; меOо:а, који је Aрименљив у свим
фазама и оLлицима насOаве.

ИСТРАЖИВАЊЕ

У исAиOивању је учесOвовало 35 исAиOаника, о: којих су 13 му-
шко;, а 12 женско; Aола узрасOа о: 18 :о 20 ;о:ина. То су сOу:енOи
Aрве ;о:ине Високе школе Aримењених сOруковних сOу:ија у
Врању, чији је маOерњи језик срAски и који Aохађају AочеOни
курс ен;леско; језика, шOо значи :а ен;лески језик нису учили
ни у основној, ни у сре:њој школи. Пре: исAиOанике Lио је AосOа-
вљен за:аOак :а у неколико реченица оAишу свој ;ра:, о:носно
AрисOуAили су изра:и слоLо:них сасOава који нису Lили о;рани-
чени Lројем речи. Примењен је меOо: анализе ;решака који се
корисOи као исOраживачко сре:сOво за анализу Aисане Aро:ук-
ције. Овим AрисOуAом ;решке се најAре еви:енOирају (AрисOуAа
се њиховој и:енOификацији и AреLројавању), класификују и оAи-
сују, а након Oо;а се AрисOуAа и оOкривању њихово; узрока. По-
сеLно је анализиран не;аOивни језички Oрансфер, ко: ко; је Lило
еви:енOно :а је насOао Aревођењем са срAско; на ен;лески језик.

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈЕ

Након завршеOка за:аOка, ра:ови сOу:енаOа су AрикуAљени и
елекOронски оLрађени, Aри чему је еви:енOиран и укуAан Lрој
речи и укуAан Lрој ;решака. Ра: са најмањим Lројем речи има 21
реч, :ок ра: са највећим Lројем речи са:ржи 151 реч. УкуAан Lрој
речи свих ра:ова износи 1264 речи. О: укуAно; Lроја и:енOифи-
кованих ;решака њих 76% AриAисано је инOерлин;валним ;ре-
шкама, Oј. ;решкама насOалим усле: инOерференције која је Aро-
изашла као Aосле:ица уAлива срAско; језика. УAоOреLом
Aревођења са маOерње; на сOрани језик као сOраOе;ије Aисања
:олазило је :о Aресликавања ;рамаOичких сOрукOура и оLразаца
маOерње; језика на сOрукOуре циљно; језика.

И:енOификовано је 10 уоLичајених, о:носно најчешћих ;реша-
ка у Aисаним сасOавима сOу:енаOа насOалих као резулOаO не;а-
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Oивно; Oрансфера, Oј. узрокованих :ословним Aревођењем рече-
ница са срAско; на ен;лески језик. То су: 

1) изосOављање чланова (There isn’t cinema in my town. There is
swimming pool. Name of my town is Vranje. Grdelica is small
town. There are lot of interesting buildings. Symbol of Vranje is
White Bridge.);

2) Aо;решна уAоOреLа члана (There is a three fotball teams. It’s
very beautiful in а summer, a southern Serbia, on a south of Ser-
bia);

3) Aо;решне колокације (I go in clubs. I go in the museum. The
streets are very pretty. The theatre is being remade. The park is
adorned with flowers. Traffic is not so big. Bora Stanković is the
biggest writer. You need to travel with buses. Each city can differ
by something);

4) Aо;решан ре: речи (In Vranje was born Bora Stanković. In Lebane
lives nearly 10000 inhabitants. Through Surdulica flow river Vrla.
He has a river called Vrla. The square where are held numerous
events. In Vranje has about 80,000 people); 

5) изосOављање суLјекOа (Is located in the south of Serbia. Has three
primary and three secondary schools. Small but beautiful city with
a lot of interesting things); 

6) Aо;решна уAоOреLа личних заменица (It is a very nice city and
I love him so much. He is known for music);

7) Aо;решна уAоOреLа о:носних заменица (It has a lot of parks
who are very nice);

8) изосOављање Aре:ло;а (You travel very long time, in the centre
town);

9) орOо;рафске ;решке (mаnastery, restorant);

10) неAравилне синOа;ме (middle school, museum the house). 

ИзосOављање чланова, као и њихова Aо;решна уAоOреLа, :и-
рекOна је Aосле:ица уOицаја срAско; језика у коме не AосOоји ;ра-
маOичка каOе;орија члана. ИсOо се може рећи и за заменицу it.
С :ру;е сOране, у ен;леском језику именице не Aосе:ују оLележје
ро:а, Aа је Aо;решно коришћење AоменуOе заменице неминов-
носO. По;решна уAоOреLа заменица who и which осликава Aрено-
шење знања маOерње; језика у Oоку учења сOрано; језика, :ок је
Aо;решна уAоOреLа колокационих оLразаца насOала Aреузима-
њем оLразаца из маOерње; језика и њиховим :ословним Aресли-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (4)

90 МАЈА П. СТАНОЈЕВИЋ ГОЦИЋ, АНИТА В. ЈАНКОВИЋ

кавањем у циљни језик усле: неAознавања колокација ен;леско;
језика. Примера ра:и, сOу:енOи OреLа :а науче :а pretty колоцира
са именицом girl, :ок за именицу theatre OреLа корисOиOи ;ла;ол
reconstructed умесOо remade. Пресликавање синOаксичке и рече-
ничне сOрукOуре изворно; језика у циљни језик Oакође је Aосле-
:ица инOерференције, зLо; које су AрисуOне и Aо;решне Aре:ло-
шке консOрукције. И Aоје:ине орOо;рафске ;решке мо;у се
AриAисаOи уOицају маOерње; језика, о:носно усвојеним орOо-
;рафским Aравилима и Aравилима у вези са из;овором које сOу-
:енOи Aо ауOомаOизму, несвесно Aримењују (mаnastery, restorant).
И Aо;решне именичке фразе као лексичке ;решке насOале су Aре-
вођењем синOа;ми које AосOоје у срAском језику, као шOо је син-
Oа;ма сре:ња школа Aреве:ена именичком фразом middle school,
:ок је сложеница музеј-кућа Aреве:ена :ословно фразом museum
the house, Aрема анало;ији са маOерњим језиком.

 Иако није исAиOивана уAоOреLа речника као најважније; сре:-
сOва или извора за учење језика, уочено је :а Aриликом Aревође-
ња сOу:енOи неселекOивно Lирају Aрево:не еквиваленOе, не во-
:ећи :овољно рачуна о колокацијама ен;леско; језика, Aре:ло-
зима или :ру;им језичким оLрасцима, већ :а знање изворно;
језика ауOомаOски Aреносе у циљни.

ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ И ЗАКЉУЧАК

СAрове:ена анализа ;решака AоOвр:ила је :а сOу:енOи корисOе
Aревођење као сOраOе;ију Aисања. Коришћење ове сOраOе;ије :и-
рекOно је условљено нивоом језичке комAеOенције сOу:енаOа,
али се може консOаOоваOи и :а су се сOу:енOи Aревише ослањали
на AоменуOу сOраOе;ију у Aисаној језичкој Aро:укцији. СOо;а,
осим развијања језичке комAеOенције, сOу:енOима OреLа указаOи
на сOраOе;ије Aисања које мо;у корисOиOи, али и на сро:не и :и-
вер;енOне елеменOе срAско; и ен;леско; језика у оквиру укључи-
вања конOрасOивне анализе у насOаву. Циљ је :а се ефикасно уна-
Aре:и насOава Aисања.

ПроLлеми инOерференције мо;у се, :акле, решиOи увођењем
конOрасOивне анализе у насOаву као меOо: којим се уOврђују
сличносOи и разлике између :ва језичка сисOема, а који се изуча-
ва у оквиру конOрасOивне лин;висOике. Сама конOрасOивна ана-
лиза оLухваOа оAис и комAарацију као ;лавне Aроцесе, а сасOоји
се из AрикуAљања Aо:аOака, њихово; оAисивања и формулисања
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конOрасOа. Схо:но Oоме, Ђорђевић (1983) из:ваја AиOања која
AреOхо:е конOрасOивној анализи:

1) ПиOање изLора лин;висOичке Oеорије, о:носно мо:ела (јер се
може засниваOи на сOрукOуралном, Oрансформационо-;ене-
раOивном и ко;ниOивном мо:елу);

2) ПиOање уAоре:ивосOи (јер циљ Aре:сOавља уOврђивање слич-
носOи и разлика међу језицима Aомоћу усAосOављања криOе-
ријума комAараLилносOи, који оLјашњава шOа се Aоре:и у је-
зицима, Oј. коресAон:енOе и еквиваленOе);

3) ПиOање ширине конOрасOирања (сOр. 19). 

СOраOе;ије Aисања Aре:сOављају намерне ви:ове Aонашања
којима сOу:енOи AриLе;авају у Oоку језичке Aро:укције, свесне
мисли усмерене ка Aисању, AосOуAке који мо;у сле:иOи о:ређе-
ну форму, је:носOавне и сложене акOивносOи које сOу:енOи мо;у
корисOиOи и ексAлициOно и имAлициOно са циљем ефикасно;
савла:авања вешOине Aисања. По:учавање сOу:енаOа сOраOе;ија-
ма Aисања о: сOране насOавника може LиOи инOе;рисано у насOа-
ву, а ове сOраOе;ије мо;у се, између осOало;, AрезенOоваOи уз ко-
ришћење AознаOо; вокаLулара и сOрукOура (за шOа се корисOи
ор;анизационо Aланирање и самоевалуација), Aомоћу :ирекO-
но; сасOављања реченица на циљном језику (за шOа су неоAхо:не
самоевалуација и суAсOиOуција), или Aомоћу реви:ирања (ка:а
се корисOи самоевалуација као меOако;ниOивна сOраOе;ија)
(О’Malley & Chamot, 1990, сOр. 209), :ок сOу:енOи о: овакво; Aо:у-
чавања мо;у имаOи вишесOруке корисOи. 

Из наве:ено; исOраживања изво:и се закључак :а Aревођење
OреLа умерено корисOиOи као сOраOе;ију за развијање вешOине
Aисања. Иако Aревођење, у начелу, може LиOи значајно за разви-
јање Oеме, оно може LиOи конOраAро:укOивно за развијање ор;а-
низационе сOрукOуре сасOава, морфо-синOаксичких консOрукци-
ја, ;рамаOичких начина изражавања информација или реченич-
них сOрукOура, шOо се, Aре све;а, о:носи на ре: речи у реченици,
;рађење не;ације, сла;ање времена и :ру;и низ ;рамаOичких и
језичких сAецифичносOи. 
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SUMMARY TRANSLATION AS A WRITING STRATEGY 
AND THE RESULTING NEGATIVE LANGUAGE TRANSFER

Translation is a common learning strategy used in beginner levels
of learning English. The inefficacy of the strategy is most prominent
when employed in writing. Therefore, the aim of the paper is to
emphasize the benefits of incorporating the learning strategies into
the teaching process. In addition, implementing contrastive ananly-
sis in teaching would boost students’ understanding of the differenc-
es between Serbian and English, which are often overlooked—thus
resulting in negative language transfer. It is important to underline
that translation is not a uniform word-by-word process, but the
transfer of meaning from one language to another, taking into
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account the differences between the language systems and cultures.
This paper presents the results of the error analysis resulted from
the inefficient application of translation as a writing strategy. The
study was conducted on the sample of 35 beginner English students
of the College of Applied Professional Studies in Vranje.

KEYWORDS: language learning strategies; translation; interference; negative
transfer; error.
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