
613

Ана И. Стипанчевић1

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ АУТЕНТИЧНИХ ТЕКСТОВА  
У НАСТАВИ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА НА ВЕШТИНУ  

ПИСАЊА И ЗНАЊА ВОКАБУЛАРА2 
 

     И поред употребе савремених уџбеника и наставних средстава, ученици и 
студенти се у настави немачког језика још увек суочавају са проблемом примене 

знања језика, као и са разумевањем аутентичног језика. Врло често се дешава да ученици уче 
немачки језик и по осам година, а да и даље нису у стању да примењују своје знање језика у 
писменој и усменој комуникацији. Један од кључних проблема и недостатака наставе немачког 
језика је у томе што се ученици не излажу аутентичном инпуту, као што је случај са енглеским 
језиком, јер би се на тај начин подстицало несвесно учење језика које би било брже и ефикасније. 
Циљ датог истраживања је да се утврде ефекти примене аутентичних текстова у настави 
немачког језика на вештину писања, као и на знања вокабулара. Да би се дати циљ остварио 
спроведено је експериментално истраживање на Филозофском факултету у Новом Саду од 
октобра 2014. до јуна 2015. године са студентима који уче немачки као изборни језик, на нивоу 
знања А2. Добијени резултати показују да примена аутентичних текстова у настави има 
позитивне ефекте на вештину писања, као и на знања вокабулара. Остварени резултати 
студената Е-групе указују на потребу веће заступљености аутентичних текстова у настави 
немачког језика са циљем развоја језичких компетенција, као и толеранције и отворености 
према страном и другачијем, што није увек могуће са уџбеничким текстовима. 

   аутентични текстови, настава немачког језика, продуктивне језичке вештине, 
писање и вокабулар. 

Увод

Настава немачког језика се како у свету тако и код нас доста осавременила. 
У настави се користе модерни уџбеници, израђени према заједничком Европском 
референтном оквиру за језике, а граматичко-преводну методу заменила је комуни-
кативна у којој се развијају све четири језичке вештине неопходне за успешну ко-
муникацију. Међутим, и поред тога, ученици/студенти још увек имају тешкоћа са  
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практичном применом знања језика и још увек немачки језик доживљавају као те-
жак за учење, пре свега као много тежи од енглеског језика. Енглески језик данас 
има статус lingua franca, тим језиком смо стално окружени, те се он учи како свесно 
(у школи) тако и несвесно (преко телевизије, музике и интернета). Учење немачког 
језика још увек је углавном свесно, контролисано, и ограничава се пре свега на фор-
малну школску наставу. На тај начин је инпут у усвајању немачког језика много мањи, 
те и поред огромне ангажованости наставника и даље постоје баријере и тешкоће са 
применом знања језика у усменој и писменој комуникацији, као и са разумевањем 
аутентичног језика. Један од кључних проблема и недостатака наставе немачког је-
зика је у томе што се ученици не излажу аутентичном инпуту, као што је случај са 
енглеским језиком, јер би се на тај начин подстицало несвесно учење језика које би 
било брже и ефикасније. 

Теоријска полазишта истраживања

Адекватан теоријски оквир за имплементацију аутентичних текстова у наставу 
страног језика даје конструктивистичка теорија учења. Као теоријски концепт, кон-
структивистичка теорија посматра учење као процес субјективног конструисања 
знања, које се код сваког појединца стиче на другачији начин (Bovet & Huwendiek, 
2004). Конструисање знања подразумева да ученик улази у дубину процеса сазна-
вања као истраживач у циљу откривања најбољих стратегија за решавање проблема 
на које наилази (Gajić, 2007). Циљ процеса учења и поучавања је према конструкти-
вистичкој теорији осамостаљивање ученика у процесу наставе и учења, преузимање 
одговорности за учење, и ослобађање креативности (Brünner, 2009). На основу саз-
нања из конструктивистичке теорије, Волф (Wolff, 1997) изводи педагошке имплика-
ције за наставу страног језика истичући да настава која се одвија само уз помоћ јед-
ног традиционалног медија, као што је уџбеник, не омогућава конструисање знања 
и не гарантује велики успех. Успешно учење захтева много богатију, разноврснију, 
отворенију и изазовнију средину, која је у складу са когнитивним структурама поје-
динца и његовим предзнањима (Brünner, 2009). У конструктивистичком смислу, оп-
тимална средина за учење страног језика је она која омогућава комплетно, или пак 
ограничено или модификовано урањање (immersion) у циљну културу. Ово потпуно 
урањање могуће је у ситуацијама када се настава страног језика одвија у циљној 
култури, у супротном је неопходно вештачки створити једну такву средину, и то по-
моћу медија и аутентичних текстова (Roche, 2013). Аутентичност представља један од 
кључних појмова у оквиру конструктивизма и тиче се учења и примене знања у ау-
тентичној средини, као и примене аутентичних материјала у настави (Surkamp, 2010).

Осим ове теорије, истраживање се ослања и на поставке Output хипотезе, а њени 
представници истичу да није довољно само бити изложен језику (инпуту), већ је за 
процес ефикасног усвајања језика и развој продуктивних језичких вештина (писања и 
говора) неопходно активно га примењивати (Decke Cornill & Küster, 2014). Како се про-
дуктивна вештина писања, као и вокабулар, мери у овом истраживању, ова хипотеза је 
била веома значајна за његово спровођење и испитивање датих ефеката. 
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Појам и значај аутентичних текстова

Појам аутентичних текстова још увек није јасно дефинисан, те ће овде бити на-
ведени ставови и схватања лингводидактичара који су најзаступљенији у литерату-
ри. Под аутентичним текстовима подразумевају се сви текстови који се појављују у 
датој циљној култури (у овом случају текстови који се појављују у земљама немачког 
говорног подручја), и који имају функцију да преносе одређене поруке, новости и 
информације (Schiffler, 2012). За Еделхофа (Edelhoff, 1985) појам аутентичности је си-
ноним за документарно, реално, стварно и представља супротност „направљеном“ 
и „конструисаном“. Исто тако, он истиче да су текстови аутентични када су њихови 
аутори матерњи говорници, док су неаутентични (вештачки или синтетички) они тек-
стови које израђују нематерњи говорници и који се користе у настави страног језика 
са циљем да илуструју неку језичку појаву. 

С обзиром на то да аутентични текстови могу бити претешки за ниже нивое 
знања, поставља се питање да ли се адаптирани аутентични текстови и даље посма-
трају као аутентични. И ту су заступљена различита схватања и становишта. Еделхоф 
(Edelhoff, 1985) и Груца (Grucza, 2000) истичу да је текст аутентичан када није адапти-
ран нити промењен, већ је преузет у свом оригиналном облику. Други аутори пак 
мисле се адаптирани текстови такође посматрају као аутентични текстови уколико 
преносе информације које нису ограничене само на увођење вокабулара и обраду 
граматике и уколико се обраћају једном ширем кругу читалаца, а не само ученицима 
страног језика (Matiyuk, 2012). 

У аутентичне текстове убрајају се штампани текстови попут новинских чланака, 
стручних и књижевних текстова, аудио-текстови, попут музике и радија, и аудио-ви-
зуелни текстови попут филма, телевизијских емисија, серија (Schiffler, 2012). Дакле, 
под појмом „текст“ подразумевају се писани и усмени текстови (Rösler & Würffel, 2014).

Један од главних циљева коришћења аутентичних текстова огледа се у развоју 
језичких компетенција, и то пре свега рецептивних језичких вештина, што је по Хај-
ду (Heyd, 1990) скоро немогуће на основу уџбеничких, односно синтетичких тексто-
ва. Студије Ота (Otte, 2006) и Банијабделрахмена (Baniabdelrahmen, 2006) показале 
су позитиван утицај аутентичних текстова на вештину слушања и читања у настави 
енглеског језика. Применом аутентичних текстова код ученика се такође развијају 
технике и стратегије за рецепцију и продукцију текста у реалној комуникативној си-
туацији (Adamczak Krysztofowicz, 2003), а изложеност реалном дискурсу омогућује 
ученицима контакт са модерним/савременим језиком (Tamo, 2009) и упознавање 
различитих језичких стилова и варијетета циљног језика. Осим тога, аутентични тек-
стови имају значајну улогу у преношењу слике стране културе, а имају и значајну 
мотивациону улогу. Многа истраживања у којима се испитивала мотивација ученика 
за учење страног језика показала су велику заинтересованост ученика за примену 
аутентичних текстова, док су у истим тим истраживањима уџбенички текстови нега-
тивно оцењени (Stipančević, 2015; Storch, 2009).

Осим тога, аутентични текстови и материјали стварају много богатију, разно-
врснију, отворенију и изазовнију средину за учење од уџбеничког текста (Brünner, 
2009). Коришћењем различитих врста аутентичних текстова наставни процес се може 
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индивидуализовати тако што ученици/студенти читају текстове у складу са сопстве-
ним интересовањима и потребама (Koeppel, 2013). Њихова употреба даје могућност 
наставнику да примени широк спектар метода рада које ученика/студента стављају у 
активан положај и које омогућавају бољу интеракцију у групи. И на крају, аутентични 
текстови доприносе креативнијој настави страног језика (Tamo, 2009). 

Нека питања у вези са применом аутентичних текстова још увек нису у потпу-
ности расветљена, као што је утицај аутентичних текстова на знања граматике и во-
кабулара. Код вокабулара још није утврђено да ли је ефикасније усмерено учење 
речи (циљано учење речи вежбама из радног листа) или слободно учење речи на 
основу аутентичних текстова (Scherfer, 2007). 

Осим тога, ретка су експериментална истраживања која се баве испитивањем 
ефеката ових врста текстова на језичке компетенције и спроведена су углавном у 
контексту наставе енглеског или шпанског језика, док за наставу немачког језика још 
увек нема таквих истраживања (Marx, 2012), те ће дато истраживање представљати 
значајан допринос у проучавању ове теме. 

Методологија истраживања

Предмет истраживања је анализа ефективности и успешности наставе немачког 
језика у којој се примењују аутентични текстови у односу на традиционалну наставу 
која се реализује коришћењем уџбеника. 

Циљ истраживања је утврђивање ефеката примене аутентичних текстова на 
вештину писања и знање вокабулара код студената Филозофског факултета којима 
је немачки изборни језик. Из овако формулисаног циља произилазе следећи истра-
живачки задаци: 

1.  Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика између студената екс-
перименталне и контролне групе на нивоу писмене језичке продукције;

2.  Истражити да ли постоји статистички значајна разлика између студената екс-
перименталне и контролне групе у погледу коришћеног вокабулара.

У складу са конструктивистичком теоријом учења, и Output хипотезом, у овом 
истраживању полази се од тога да ће постојати статистички значајна разлика између 
испитаника контролне и експерименталне групе на тестовима писања, као и да ће 
студенти изложени аутентичном инпуту имати већи и обимнији вокабулар од студе-
ната контролне групе.

У истраживању је примењена експериментална метода са паралелним групама. 
Експериментално истраживање спроведено је 2014–15. године на Филозофском фа-
култету у Новом Саду, у оквиру предмета Немачки језик као изборни предмет, нивоа 
знања А2, а трајало је два семестра. Истраживање је обухватило укупно 34 студента 
(N = 34), док је у свакој групи било по 17 студената. У обе групе су били заступљени 
испитаници како са филолошких тако и са нефилолошких студијских група, од чега су 
33 били женског, а само 1 мушког пола. 

Независна варијабла у овом истраживању су аутентични текстови, док су зави-
сне варијабле језичко знање студената (вештина писања и познавање вокабулара). 
Од истраживачких инструмената коришћени су тестови, и то стандардизовани тест 
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(тест 1) (Balser et al., 2014; Gerbes & van der Werff, 2007) који се примењује за полагање 
званичне дипломе тзв. Гетеовог сертификата и нестандардизовани тест (тест 2), који 
је израђен за потребе овог истраживања. 

Подаци у овом истраживању биће представљени у облику средњих вредности 
(АS), са стандардном девијацијом (SD). За утврђивање статистичке значајности раз-
лике између две аритметичке средине коришћен је t-тест, док је за обраду података 
коришћен статистички програм SPSS Statistics 20.

Организација и ток истраживања

Након што су групе уједначене по знању, спроведено је иницијално мерење, у којем 
су студенти радили тестове 1 и 2, а затим је започето експериментално истраживање.

Према плану и програму за предмет Немачки језик А2 предвиђено је да се об-
рађују следеће тематске области у току два семестра: храна и пиће, становање, мода 
и куповина, каријера, планови за будућност, сујеверје, амајлије, као и знаменитости у 
земљама немачког говорног подручја. Ове тематске целине представљале су костур 
рада како у експерименталној тако и у контролној групи. 

У контролној групи основно наставно средство представљао је уџбеник Delfin 
(Aufderstraße et al., 2003). Да би се избегао утицај само једног уџбеника на резултате ис-
траживања, у контролној групи су поред овог уџбеника коришћени и други извори и 
материјали на часу. Обрађивани су и текстови из уџбеника Schritte international (Hilpert 
et al., 2006) и Optimal (Müller et al., 2011), коришћени су и аудио-дискови уз уџбеник, као 
и додатни материјали попут Grammatik und Konversation (Swerlova, 2013) који су имали 
циљ да унесу разноликост у наставу, подстакну мотивацију, као и активну примену је-
зика. Поред основних тематских целина које су овде наведене, и у контролној групи и у 
експерименталној обрађене су теме које нису предвиђене силабусом, али које могу бити 
занимљиве за студенте. То су теме: телевизија, интернет и идеалан партнер. У контролној 
групи су у два наврата коришћени аутентични текстови и то музика (5%), с обзиром на 
то да наставници у школама понекад примене аутентичан текст, а испитаници су на крају 
семестра полагали исти тест знања у којем се једно питање тицало и немачке музике.

У експерименталној групи, изворе за обраду датих тема представљали су аутен-
тични штампани, аудио, и аудио-визуелни текстови. Примењивали су се како књи-
жевни текстови, новински чланци и други употребни текстови, тако и музика, играни 
и документарни филмови, ТВ-серије, као и видео-инсерти са Јутјуба. С обзиром на 
то да се ради о нивоу А2, који је ипак нижи ниво знања, и у експерименталној групи 
се у одређеним ситуацијама користио уџбеник (5%), и то за увођење одређеног во-
кабулара, извођење дијалога, и за вежбање одређених граматичких јединица, како 
студенти не би били преоптерећени на часу. 

Домаћи задаци у овом истраживању заузимају веома значајно место. У контролној 
групи задаци су се сводили на увежбавање одређених граматичких јединица у радном 
листу, те се може рећи да је у односу на експерименталну групу граматика била нешто 
заступљенија. Међутим, студенти у контролној групи писали су такође саставе на задате 
теме, или одговарали на питања из лекција, чиме се вежбала како вештина читања тако 
и писања, само је то било у нешто мањем обиму у односу на експерименталну групу. 



Стипанчевић, А. • Ефекти примене аутентичних текстова... • НВ год. LXV  бр. 3/2016, стр. 613–627.

618

За разлику од њих, студенти експерименталне групе су за домаће задатке или 
гледали серије/филмове или су читали новинске чланке по свом избору, које су затим 
сажимали својим речима, најпре писмено, а затим и усмено. На тај начин су се кон-
тинуирано вежбале рецептивне вештине читање и слушање, као и писање и говор. 

Што се самих медија у настави тиче, и у контролној и у експерименталној групи 
коришћени су компјутер, видео-бим, PowerPoint презентације које су имале циљ да 
сликама заинтересују студенте и подстакну њихову пажњу и интересовање, а исто 
тако су се у обе групе користиле активне методе наставе, чиме се смањује утицај ме-
тода рада и медија на саме резултате истраживања. 

Након завршеног истраживања (у јуну 2015. године), студенти обе групе су у 
току прве две недеље јуна радили тестове сличне тестовима на почетку истражи-
вања. Прво је рађен тест 1 који представља стандардизован тест знања, и то на нивоу 
Б1 јер је већина из обе групе добро урадила тест на нивоу А2. Затим су на наредним 
часовима чланови обе групе радили и тест 2. 

Резултати истраживања

Резултати иницијалног и финалног мерења приказани су табеларно и графички 
(табеле 1, 2, 3, 4, графикони 1, 2, 3, 4). Њиховом анализом сагледаће се промене у по-
стигнућу студената експерименталне и контролне групе. 

Иницијални тест је дат са циљем да се утврди да ли су експериментална и кон-
тролна група уједначене по знању. Студенти су најпре радили стандардизован тест 
(тест 1), а затим нестандардизован тест (тест 2) у којем се мерила вештина писања, 
као и број речи коришћен на тесту.

Графикон 1. Резултати теста 1 пре спровођења истраживања 

На основу података датих у графикону 1 може се закључити да су групе пре-
тежно уједначене у погледу нивоа знања. Већа разлика приметна је код броја речи 
коришћених приликом писања састава. Применом t-теста независних узорака испи-
тали смо да ли су ове разлике статистички значајне (табела 1).
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Табела 1. Поређење резултата теста 1 пре спровођења истраживања

ТЕСТ 1 Група N AS SD
Разлика 

AS
t p

Писање 1
Експериментална 17 8,71 3,41

1,82 1,605 ,118
Контролна 17 6,88 3,21

Број речи 1
Експериментална 17 48,06 19,70

10,00 1,343 ,189
Контролна 17 38,06 23,53

Резултати t-теста показују да разлике у групама нису статистички значајне, с об-
зиром на то да је p > 0,05. На основу тога се може закључити да су групе уједначене 
по знању. Стандардне девијације показују да су већа одступања у дистрибуцији ре-
зултата забележена код броја речи и за експерименталну и контролну групу (SD = 
19,70 – ЕГ, SD = 23,53 – КГ). 

Резултати добијени на тесту 2 приказани су у графикону 2.

Графикон 2. Резултати теста 2 пре спровођења истраживања

На основу података датих у графикону 2 може се закључити да су резултати из-
међу група приближно једнаки. Код броја коришћених речи експериментална група 
је у благој предности. Како би се утврдило да ли су разлике у аритметичким среди-
нама између експерименталне и контролне групе статистички значајне, извршена је 
анализа t-теста независних узорака.

Табела 2. Поређење резултата експерименталне и контролне групе на тесту 2.

ТЕСТ 2 Група N AS SD
Разлика 

AS
t p

T2 Писање
Експериментална 17 3,82 3,51

-0,53 -,463 ,647
Контролна 17 4,35 3,15

T2 Број речи
Експериментална 17 74,18 45,21

5,24 ,328 ,745
Контролна 17 68,94 47,94
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На основу података датих у табели 2 може се закључити да разлике између гру-
па нису статистички значајне, односно да је овај тест такође показао да су групе по 
нивоу знања уједначене. Највише вредности стандардне девијације забележене су 
код броја коришћених речи у писању састава (SD = 45,21 – ЕГ; SD = 47,94 – КГ).

Финални тест је дистрибуиран након спроведеног експерименталног истра-
живања. Овим тестирањем сагледани су ефекти наставе у којој се примењују аутен-
тични текстови у односу на наставу која се одвија уз помоћ уџбеника, ЦД-а и других 
дидактичких материјала. Резултати финалног тестирања приказани су у табелама и 
графиконима 3 и 4.

Графикон 3. Поређење резултата теста 1 након спроведеног истраживања

На основу података датих у графикону 3 може се уочити да постоје разлике у 
резултатима у писању и коришћеном вокабулару, и то у корист експерименталне гру-
пе. У табели 3 дати су резултати испитивања статистичке значајности ових разлика. 

Табела 3. Поређење резултата теста 1 након спроведеног истраживања

ТЕСТ 1 Група N AS SD
Разлика 

AS
t p

T1 Писање
Експериментална 17 68,76 26,12

28,59 2,897 ,007
Контролна 17 40,18 31,21

T1 Број речи
Експериментална 17 253,47 56,99

58,47 2,655 ,012
Контролна 17 195,00 70,67

Подаци у табели 3 показује да експериментална група има боље резултате од 
контролне групе, који су статистички значајни и код писања (t = 2,897, p = ,007) и 
броја речи (t = 2,655, p = ,012). Високе вредности стандардне девијације забележене 
су код писања (SD = 26,12 – ЕГ; SD = 31,21 – КГ), као и код броја речи (SD = 56,99 – ЕГ; 
SD = 70, 67 – КГ). И код једне и код друге групе су се стандардне девијације повећале 
у односу на почетак истраживања, при чему су оне веће код контролне групе
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На тесту 2 добијени су следећи резултати у експерименталној и контролној групи.

Графикон 4. Поређење резултата теста 2 након спроведеног истраживања

На основу података датих у графикону 4 може се уочити да је разлика у резулта-
тима приметна у погледу коришћених речи. У табели 4 дати су резултати испитивања 
статистичке значајности разлика у оствареним резултатима на тесту 2 између експе-
рименталне и контролне групе.

Табела 4. Поређење резултата теста 2 након спроведеног истраживања

ТЕСТ 2 Група N AS SD
Разлика 

AS
t p

T2 Писање
Експериментална 17 19,88 7,58

5,31 2,133 ,041
Контролна 17 14,56 6,46

T2 Број речи
Експериментална 17 275,88 91,13

55,19 1,657 ,108
Контролна 17 220,69 97,13

Подаци у табели 4 показује да је експериментална група на тесту 2 имала боље 
резултате од контролне групе, о чему сведоче и статистички значајне разлике у ре-
зултатима код писања (t = 2,133, p = ,041). Код броја речи експериментална група је 
забележила боље резултате, али разлике у групама нису статистички значајне jer je p 
> 0,05 (t = 1,657, p = ,108). И код једне и код друге групе су се вредности стандардне 
девијације код броја речи повећале (SD = 91,13 – ЕГ; SD = 97,13 – КГ).

Дискусија

У наставку текста осврнућемо се на добијене резултате истраживања према де-
финисаним хипотезама истраживања. 

Писање. Хипотеза од које се пошло у овом истраживању гласила је да ће студен-
ти експерименталне групе, изложени аутентичном инпуту, бити успешнији на тесту  



Стипанчевић, А. • Ефекти примене аутентичних текстова... • НВ год. LXV  бр. 3/2016, стр. 613–627.

622

писања од студената контролне групе. У складу са Output хипотезом која истиче зна-
чај језичке продукције за процес усвајања језика, у истраживању у експерименталној 
групи је велика пажња посвећена писању и говору, вештинама са којима већина уче-
ника страног језика има највише проблема. Сви аутентични текстови које су студенти 
слушали (серије/ филмови) и читали (чланци из новина) били су повезани са писаним и 
усменим активностима, тако што су студенти сажимали информације из филма/ серије/ 
новинског чланка својим речима, а на часу су усмено разговарали о томе. На почетку 
је ово писање имало више репродуктивни карактер, и то пре свега док студенти нису 
развили сигурност у писању, да би се касније све више тежило слободнијем писању. 
И контролна група је била усмерена на писање састава и вежбање конверзације, али 
некада садржаји у контролној групи нису дали материјал и слободан простор за из-
вођење датих вежбања као што је био случај у експерименталној групи. 

Студенти су радили два теста којима се проверавало писање (1 стандардизован, 
и 1 нестандардизован тест). Иницијални тестови на почетку истраживања показали 
су да су групе уједначене у погледу успеха у писању састава, с обзиром на то да је t-
тест независних узорака показао да нису установљене статистички значајне разлике 
међу групама. 

На крају истраживања просечна вредност експерименталне групе на стандар-
дизованом тесту писања била је 69 %, док су на другом тесту резултати били 76%. 
Код контролне групе забележени су следећи резултати: на стандардизованом тесту 
код контролне групе је забележен просек вредности 40%, док је просек вредности 
на другом тесту био 56 %. T-тестом се настојало испитати да ли је разлика у средњим 
вредностима међу групама статистички значајна, што се у оба случаја показало да је 
тако јер је p < 0,05, на основу чега се може закључити да је ова хипотеза истраживања 
потврђена. Ови резултати такође потврђују и Output хипотезу која истиче значај ак-
тивног рада и језичке продукције за боље и ефикасније учење/усвајање језика.

Слични резултати добијени су у истраживању у којем су се проучавали ефекти 
примене аутентичног аудиовизуелног текста (ТВ серија) на вештину слушања, пи-
сања и знања вокабулара у настави немачког језика (Stipančević, 2014) и које је пока-
зало позитивне ефекте ове врсте текста на развој датих вештина. 

Ефектима примене аутентичних аудио-визуелних текстова (ТВ серија) бавио се 
још Јозеф Вајерс (Weyers, 1999), али је он проучавао ефекте примене ових текстова 
у настави шпанског језика. И овај истраживач је утврдио да су ТВ серије ималe пози-
тиван ефекат на знање страног језика, и то на вештину говора и знања вокабулара. 

Вокабулар. Раније је поменуто да још није утврђено да ли је код вокабулара 
ефикасније усмерено учење речи (циљаним учењем речи вежбама из радног листа) 
или слободно учење на основу аутентичних текстова (Scherfer, 2007). Ослањавши се 
на Output хипотезу која истиче значај језичке продукције за процес усвајања језика, у 
истраживању се полазило од хипотезе да ће вокабулар експерименталне групе бити 
обимнији од вокабулара контролне групе.

Вокабулар, то јест број коришћених речи приликом писања састава, мерен је 
два пута, и то на почетку и на крају истраживања. У оба почетна тестирања резултати 
t-теста су показали да су групе по броју коришћених речи уједначене. На крају истра-
живања на првом тесту, у којем су студенти писали састав у оквиру стандардизованог 
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теста, испитаници експерименталне групе су користили у просеку 253 речи, док су 
испитаници контролне групе користили 195 речи. Када се погледа број коришћених 
речи током првог тестирања, ови резултати показују велики напредак и експеримен-
талне и контролне групе. Док су на почетку истраживања групе биле уједначене у 
погледу коришћених речи, на крају истраживања установљене су статистички зна-
чајне разлике (t = 1,657, p = 0,012) у корист експерименталне групе. 

На другом тесту, на којем су студенти писали слободно на одређене теме које 
нису обрађиване на часу, на крају истраживања се може констатовати велики напре-
дак у броју коришћених речи и за експерименталну и за контролну групу. Тако су 
испитаници експерименталне групе у просеку користили 275 речи у писању, док су 
испитаници контролне групе користили у просеку 221 реч. Иако експериментална 
група има боље резултате, t-тест независних узорака није утврдио постојање ста-
тистички значајне разлике у резултатима између група.

На основу резултата може се закључити да је ова хипотеза истраживања де-
лимично потврђена, будући да на једном тесту нису утврђене статистички значајне 
разлике у групама. На основу тога може се закључити да је слободно учење речи на 
основу аутентичних текстова ипак ефикасније од усмереног учења.

О позитивном ефекту аутентичних текстова на знање вокабулара сведоче и 
друга истраживања. Вајерс (Weyers, 1999), који је у раније поменутом истраживању 
проучавао ефекте примене ТВ серија у настави шпанског језика, установио је пози-
тивне ефекте гледања серија на знање вокабулара, а утврђен је и позитиван утицај 
ТВ серија на знање вокабулара студената који уче немачки језик (Stipančević, 2014). 

Резултати истраживања Бибрихер такође сведоче о позитивном ефекту аутен-
тичних штампаних текстова у настави енглеског језика на знање вокабулара. Поме-
нута ауторка је проучавала ефекте екстензивног читања текстова на енглеском јези-
ку у основној школи (Biebricher, 2008).

На основу свих наведених истраживања, може се констатовати да је предуслов 
за напредовање у страном језику масовнији инпут, односно контакт са језиком, као и 
примена и употреба тог језика у различитим комуникативним ситуацијама. 

Закључак и педагошке импликације

На основу резултата реализованог истраживања може се закључити да настава 
страног језика може бити знатно ефективнија уколико се поред уџбеника уводе и 
примењују аутентични текстови како у настави тако и ван ње. Осим значајних об-
разовних ефеката ових текстова, који се огледају у развоју пре свега продуктивних 
језичких вештина, аутентичним текстовима се остварују и важни васпитни циљеви 
наставе као што су проширење видика и културног хоризонта, као и развој толеран-
ције и разумевања за страно и другачије. 

 Ово истраживање је показало да сумње неких лингводидактичара о њиховој 
сврсисходности у настави могу бити отклоњене јер се уз адекватну обраду аутен-
тични текстови могу успешно имплементирати у наставни процес. Веома је интере-
сантно да су студенти, и поред тога што су аутентични текстови језички сложенији од 
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уџбеничких текстова, показали већу вољу, жељу, интересовање за наставу немачког 
језика и били су мотивисанији за рад. 

Спроводити наставу искључиво с аутентичним текстовима је можда претешко 
за наставнике, будући да то од њих захтева огромну припрему, али ове текстове тре-
ба примењивати тако да буду бар једнако заступљени колико и уџбенички текстови. 
Осим тога, ученике треба наводити да код куће читају/слушају ове текстове јер сама 
обрада на часу није довољна да би се постигли значајни ефекти. При томе је важно 
дати ученицима могућност да сами бирају садржаје које ће читати или гледати јер 
уколико постоји интересовање за њих, утолико ће мотивација за читање/слушање 
бити већа, а и текст ће се лакше и успешније разумети. Аутентични текстови омогућа-
вају на тај начин индивидуализацију и диференцијацију наставног процеса, што је 
њихова велика предност у односу на уџбеничке текстове. 

У настави страног језика треба варирати аутентичне текстове и примењивати 
како штампане тако и аудио и аудио-визуелне текстове, будући да сваки од ове врсте 
текстова доприноси развоју одређене језичке вештине. И на крају, треба још напоме-
нути да се примена ових текстова увек треба повезивати са продуктивним активнос-
тима (писањем и говором) јер се на тај начин ове вештине најбоље развијају, а исто 
тако је процес усвајања језика најефикаснији. 
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THE EFFECTS OF USING AUTHENTIC TEXTS IN GERMAN LANGUAGE 
TEACHING ON WRITING SKILLS AND VOCABULARY KNOWLEDGE 

    Despite the use of modern textbooks and teaching materials in German language teaching, 
school and university students continue to have difficulty in applying their knowledge of the 

language and in understanding authentic language. Even after studying German at school for as long as 
eight years, students are frequently unable to apply their knowledge of the language in written and oral 
communication. One of the major problems and shortcomings of German language teaching is that 
learners of German, unlike learners of English, are not exposed to authentic language input, which is 
important for stimulating subconscious, and therefore more rapid and efficient, language acquisition. The 
aim of our research was to assess the effects of using authentic texts in German language teaching on 
students’ writing skills and vocabulary knowledge. An experimental study was conducted at the Novi Sad 
Faculty of Philosophy in the period October 2014 – June 2015 among students of an elective A2 level 
German language course. The findings indicate that the use of authentic texts in teaching has positive 
effects both on writing skills and on vocabulary knowledge. The results obtained from the experimental 
student group suggest a need for greater use of authentic texts in German language teaching, with the aim 
of developing language competences as well as tolerance and openness towards the foreign and the 
different, which is not always possible when using textbook texts.

  authentic texts, German language teaching, productive language skills, writing and 
vocabulary.
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ВЛИЯНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ НА УСВОЕНИЕ ПИСЬМА  
И ЛЕКСИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

   Несмотря на использование современных учебников и учебных пособий, ученики и 
студенты, изучающие немецкий язык, попрежнему сталкиваются с проблемой 

понимания аутентичной речи. Очень часто случается, что и после восьми лет обучения 
немецкому языку, ученики не в состоянии применить свои языковые навыки в письменной и 
устной коммуникации. Одна из ключевых проблем и недостатков преподавания немецкого 
языка, в отличие от английского, заключается в том, что ученики не имеют возможность 
слышать аутентичную речь, которая способствует более быстрому и эффективному 
обучению. Целью данного исследования было определение влияния аутентичных текстов в 
преподавании немецкого языка на усвоение письма и лексики. С этой целью было проведено 
экспериментальное исследование на Философском факультете в НовиСаде, с октября 2014 
года по июнь 2015 года со студентами, изучающими немецкий язык как факультативный 
предмет на уровне знаний А2. Результаты показывают, что использование аутентичных 
текстов в обучении положительно влияет на приобретение навыков письма, а также на знание 
лексики. Полученные в экспериментальной группе положительные результаты указывают на 
необходимость более широкого использования аутентичных текстов в обучении немецкому 
языку в целях развития языковой компетенции, а также терпимости и открытости, что не 
всегда возможно с текстами учебника.

  аутентичные тексты, преподавание немецкого языка, продуктивные 
языковые навыки, письмо, словарный запас.
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