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Висока школа примењених струковних студија, Врање

СТРАТеГИЈe ЧИТАњА КoJe Се КоРИСТе у цИЉу 
РАЗуМеВАњА ТеКСТА у НАСТАВИ еНГЛеСКоГ 

ЈеЗИКА СТРуКе

читање као сложени когнитивни процес, који се састоји од 
скупа вештина, подразумева обраду информација нижег и вишег 
реда, као и употребу стратегија на вишем нивоу обраде језичких 
информација. рад пружа увид у одлике самог процеса читања, 
стратешког читања и наставе читања, испитујући стратегије чи-
тања које студенти енглеског језика користе као специфичне по-
ступке који доприносе разумевању прочитаног стручног текста, 
односно њихову метакогнитивну свест о употреби одређених 
стратегија. подаци за анализу прикупљени су помоћу упитника 
под називом survey of reading strategies (mokhtari & sheorey 2002) 
којим се испитује метакогнитивна свест студената у процесу чи-
тања. истовремено, студенти су радили тест разумевања прочи-
таног стручног текста у циљу оцењивања вештине читања, као и 
утврђивања евентуалне повезаности резултата теста са страте-
гијама добијеним путем упитника, што би помогло наставнику 
језика струке да преузме потребне кораке за унапређење наставе 
читања у оквиру наставе енглеског језика струке.

Кључне речи: читање, стратегије читања, настава читања, ен-
глески језик струке

1.	 Увод	у	процес	читања
настава енглеског језика струке (енгл. English for Specific Purposes –

ESP), као специфичног језичког варијетета, одвија се у складу са спе-
цифичним потребама студената, којима наставни садржаји и методи 
треба да буду прилагођени, а развој вештине читања један је од њених 
приоритета.  пошто основу компетенције читања представља лексичка 
компетенција студената, њено развијање у оквиру наставе вокабулара је 
од суштинског значаја, при чему и само читање знатно доприноси из-
градњи вокабулара. поред овладавања стручном лексиком, као циљеве 
наставе језика струке можемо издвојити откривање специфичне упо-
требе језика у одређеној делатности, развој језичке, комуникативне и 
стратешке компетенције, као и критичке свести студената везане за 
употребу језика.

кода (koda 2007: 1) тврди да је крајњи циљ читања конструисање 
значења текста на основу визуелно кодираних информација, те да, у 
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суштини, оно подразумева претварање одштампаног текста у језик, а 
након тога у поруку коју је аутор наменио читаоцу. 

пошто у свим језицима читање почива на усменој језичкој компе-
тенцији, учење читања захтева успостављање веза између језика и ње-
говог писаног система. наиме, да би обрадио информације из текста на 
ефикасан и сврсисходан начин, читалац не само да мора поседовати низ 
вештина, како у првом, тако и у другом језику, већ и познавати и кори-
стити адекватне стратегије читања које доприносе ефикаснијем разуме-
вању текста. 

циљ описивања читања у другом или страном језику је да опише 
вештину течног читања (Grabe & stoller 2011: xvii), које подразумева по-
стојање сврхе и разумевања (anderson 1999: 3) и представља брз, ефика-
сан, интерактиван, стратегијски, флексибилан, процењујући, намеран, 
едукативан и лингвистички процес (Grabe & stoller 2011: 11).

предмет истраживања у овом раду је метакогнитивна свест студена-
та енглеског језика струке о стратегијама читања, док циљ истраживања 
представља испитивање појединачних стратегија читања које студенти 
енглеског језика струке користе приликом читања стручних текстова, 
као и анализа примене стратегија читања, груписаних у три подврсте, на 
разумевање стручног текста. 

полазна хипотеза је да постоји веза између стратегија које студенти 
користе у току читања и успеха на тесту разумевања прочитаног, однос-
но повезаност између одговора на питања из упитника и одговора на 
питања из теста. полази се од чињенице да би наставник језика струке 
могао да подучава студенте примени оних стратегија које су се показале 
нарочити делотворним на разумевање текста, и за које се претпоставља 
да би њихово свесно познавање и свесна примена допринела развоју 
способности читања и посебних вештина читања.

2.	 Читање	као	процес	обраде	информација
сам процес читања састоји се из обраде писаних података који 

се преносе помоћу текста, па се читање сагледава као веома сложенa 
језичка вештина, коју је, самим тим, тешко перципирати и описати, а 
у најопштијем смислу може се дефинисати као когнитиван и активан 
процес неопходан за разумевање и обраду написаног. као психолинг-
вистички процес, читање представља облик декодирања значења који се 
састоји не само од визуелног декодирања писаних симбола већ и проце-
са којим се значење поруке текста конструише, а информације из текста 
кодиране у писаном медијуму језика најпре се примају, а затим се и ин-
терпретирају у складу са искуством и знањем читаоца (anderson 1999: 
3). пошто је за разумевање текста неопходна интеграција информација 
изведених из одређених когнитивних процеса, сам процес захтева по-
стојање активне и динамичке интеракције између читаоца и различитих 
типова знања и искустава које он поседује, попут његове културолошке, 
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социолошке, моралне или етичке свести, с једне стране, и значења те-
кста, с друге стране.

когнитивни приступ читању заснива се на теорији обраде информа-
ција (енгл. The information processing theory) (laBerge, samuels 1974) која 
поима перцепцију, учење и друге сазнајне процесе као менталне опе-
рације које служе за обраду информација, а људски ум изједначава са 
компјутером који прима разне информације из спољне средине. сходно 
томе, читање се посматра као интерактиван процес обраде информа-
ција, који се након периода увежбавања одвија несвесно и аутоматски.

како би се постигло разумевање писаног материјала, потребан је 
виши и нижи ниво обраде информација из текста, па се поступци об-
раде могу поделити на ниже и више когнитивне процесе, тј. на процесе 
одоздо према горе (енгл. bottom-up) и одозго према доле (енгл. top-down). 
нижи ниво обраде информација (одоздо према горе) је визуелног карак-
тера, а почиње од визуелне перцепције слова и декодирања писаних сим-
бола. слова, односно графеме се повезују са гласовима, а визуелна слика 
речи са аудитивном. тако долази до аутоматског препознавања речи, 
при чему се речи повезују са њиховим значењима, односно семантичким 
репрезентацијама. 

пошто читање подразумева и откривање намере писца коју ти сим-
боли преносе, у процесу успостављања својеврсне комуникације између 
писца и читаоца језичка обрада вишег реда је подједнако важна. наи-
ме, читање се одвија на тај начин што читалац повезује оно што чита са 
својим претходним или општим знањем, уклапа га у то знање (тј. у своје 
схеме), врши предвиђања и користи вештину закључивања о прочита-
ном да би проверио претпоставке. том приликом, он користи различите 
стратегије. процеси вишег реда објашњавају се на тај начин помоћу те-
орија схеме (енгл. schema theory) (Grabe 2009), по којој значење на почи-
ва у тексту, већ се заправо ствара помоћу интеракције између читаоца 
и писца. с тим у вези, узајамно дејство оба нивоа обраде информација 
представља интерактивно читање које комбинује оба когнитивна про-
цеса и најсвеобухватније описује процес читања (anderson 1999). 

2.1. стратегије читања
стратегије учења језика су средства помоћу којих ученици усвајају 

правила циљног језика (ellis 1985). оне представљају низ операција, ко-
рака, планова или путева које ученик следи како би добио, упамтио и 
употребио информације (rubin 1987: 19), и дефинишу се као специфичне 
акције, понашања, кораци или технике које студенти користе да побољ-
шају развијање вештина у другом или страном језику (oxford 1990). 

неизоставни део процеса читања су стратегије читања као подврсте 
стратегија учења језика помоћу којих читаоци издвајају битан садржај 
од небитног, боље и јасније схватају суштину и повећавају брзину чи-
тања. стратегије читања у другом или страном језику се дефинишу као 
„процеси које свесно контролишу читаоци како би решили проблеме 
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читања” (Grabe 2009: 221), превазишли препреке у разумевању (topalov 
2011: 346) или реализовали посебне сврхе читања. применом стратегија 
читања ученик се појављује као стратег (енгл. strategic reader), а читање 
дефинише као стратегијско читање. то значи да успешан, вешт и ком-
петентан читалац проналази сврху читања, подешава читање према 
тој сврси или бира информације према задатку. према томе, он може 
приступити читању са циљем да га разуме, да потражи неку информа-
цију, предочи критички осврт текста или његову евалуацију. у случаје-
вима када читалац користи своје когнитивне ресурсе и менталне опера-
ције за решавање конкретних задатака читања, он се служи когнитив-
ним стратегијама (енгл. cognitive strategies)2, а када регулише сопствени 
процес читања користи метакогнитивне стратегије (енгл. metacognitive 
strategies), које се односе на процесе контролисања, надгледања и регули-
сања учења помоћу метакогнитивног знања или метакогниције, која се у 
најопштијем смислу може дефинисати као знање о когницији3.

студенти могу имати користи од подучавања стратегијама када је 
стратегијско читање интегрисано у наставу, јер на тај начин развијају 
способности да користе стратегије, изводе закључке о разумевању зна-
чења текста, постижу боље резултате на тестовима разумевања и раз-
вијају позитивне ставове према читању (janzen & stoller 1998: 251). 

2.1.1. Cтратегијe читања према различитим теоретичарима
ђоровић (2011: 826) подвлачи да се као основне стратегије и технике 

које се користе у читању са јасно прецизираном сврхом истичу: предик-
ција, критичко читање, извлачење закључака, дедуковање непознатих 
речи, летимично читање да би се извукла основна идеја аутора (енгл. 
skimming), читање на прескок да би се издвојила нека информација из 
текста (енгл. scanning), читање у циљу поимања целокупног текста, раз-
двајање одређених чињеница од осталих информација, нпр. релевант-
них од ирелевантних или идеја аутора од ставова и мишљења других, 
а остварује се и разумевање нелинеарних, графичких елемената (дија-
грама, табела и сл.), разумевање текстуалне организације и језичко-се-
мантичких аспеката текста, уочавање унутрашње повезаности делова 
текста (кохезија, кохерентност), запажање маркера дискурса и њихове 
функције у тексту. 

игњачевић (ignjačević 2011: 465–466) сматра да када су у питању 
вештине читања у настави енглеског језика струке циљеви које студент 

2 оксфордова наводи да су когнитивне стратегијe веома разноврсне; крећу се у рас-
пону од понављања и анализирања израза до резимирања; њихова заједничка функ-
ција је манипулисање језичким материјалом у циљу савладавања градива (oxford 
1990: 43). с друге стране, метакогнитивне стратегије помажу ученицима да својим 
сазнајним капацитетима регулишу процес учења.

3 о’mали и шамо (o’malley, chamot 1990: 99) истичу чињеницу да метакогниција 
обухвата знање о когницији (нпр. када примењујемо сопствена промишљања o ког-
нитивним операцијама) и регулацију когниције (планирање, надгледање и евалуа-
цију учења).
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треба да оствари јесу: да прецизно и брзо извлачи информације из тек-
стова и разуме њихову макроструктуру, да изабере оно што је релевант-
но за одређену сврху, да примењује стратегију skimming како би иденти-
фиковао главне идеје, споредне идеје и примере, и стратегију scanning 
како би тражио специфичности, да идентификује организационе шеме, 
да разуме односе унутар реченице и између реченица, да предвиђа, за-
кључује и погађа значење, обрађује и процењује информације током 
читања, пренесе или користи информације за време и након читања, да 
чита и тумачи графичке информације, као и да идентификује одређене 
доминантне маркере дискурса, попут узрока и последице, кондиционал-
ности, субординације. 

сајчић (sajčić 2013: 648) истиче да се у настави читања користи 
оријентационо читање (уз брзо читање по поглављима или препозна-
вање кључних речи током читања), фокусирано читање (читање како би 
се разумела тема и садржај текста), претраживање текста (уколико треба 
да се пронађе одређена информација), читање да би се научило прочита-
но (аналитичко усвајање са честим враћањем на претходно прочитано), 
подвлачење, обележавање текста, читање из задовољства, и сл. 

3.	 настава	читања
настава читања се у великој мери ослања на покушаје да се доку-

чи како вешти читаоци читају и које стратегије користе да побољшају 
разумевање текста. у складу с тим, грејб (Grabe 2004: 44) наглашава да 
je настава читања комплексна и зависи од многих чинилаца, попут ком-
петенције студената, старости, односа изворног и циљног језика, настав-
ника, наставног плана и програма, избора материјала, организације мес-
та на коме се одвија настава и институционалних фактора који утичу на 
степен успеха наставе. на читање утичу и социо-културни чиниоци, на-
рочито интеракција између професора и ученика, ученика и вршњака, 
институционални оквири у којима се читање одвија, али и мотивација 
ученика у погледу развијања вештине читања. 

за усвајање вештине читања неоподно је језичко знање (које се од-
носи на лексичку компетенцију студената (која имплицира како ширину 
или обим, тако и дубину знања вокабулара, познавање граматике и дис-
курса), али и ванјезичко (нејезичко) знање (које се односи на културо-
лошке, социолошке, етичке и друге аспекте знања читаоца о садржају 
или теми текста). стога матић и Благојевић (matić & Blagojević 2011: 145) 
напомињу да је задатак наставника страног језика да помогне ученици-
ма да развијају знања на свим овим нивоима да би на сваком од њих на-
предовали и научили да повежу информације са различитих нивоа. 

грејб (Grabe 2009: 105) закључује да настава читања треба да обух-
вати вештине које доприносе разумевању, а то су препознавање речи, 
знање вокабулара, граматичко знање, свест о дискурсу, закључивање, 
надгледање разумевања, флуентност (енгл. fluency) (која се развија про-
ширењем фонда речи и екстензивним читањем), студиозно читање и 
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мотивисаност. свака од ових вештина је извор потенцијалних проблема 
у току читања и треба је узети у обзир приликом планирања наставе.

4.	 Методологија
за потребе прикупљања података као инструмент је коришћен 

упитник o стратегијама читања (енгл. Survey of Reading Strategies – SORS) 
чији су аутори моктари и шиори (mokhtari & sheorey 2002), који се са-
стоји од 30 питања. њиме се испитује метакогнитивна свест студената 
о коришћењу стратегија читања, при чему је индикатор степена мета-
когнитивне свести средња вредност перципиране употребе стратегија. 
коришћена је Ликертова скала процене као мерни параметар за учеста-
лост примене одређене стратегије (са распоном одговора од 1 – никад до 
5 – увек), а аутори упитника су средње вредности у распону од 2,5 до 3,4 
означили као умерено коришћење стратегија. 

стратегије у упитнику су подељене на: (1) глобалне, (2) стратегије 
решавања проблема и (3) помоћне стратегије. глобалне стратегије до-
приносе глобалној анализи текста, стратегије решавања проблема ко-
ристе се када настану потешкоће приликом разумевања текстуалних ин-
формација, док су помоћне стратегије најистакнутији механизми које 
помажу читаоцу да разуме текст (Bikicki 2013: 189). 

испитанике у истраживању чине студенти прве године правног фа-
култета у косовској митровици, који су попуњавали упитник о страте-
гијама читања и били тестирани у погледу разумевања стручног текста 
на енглеском језику преузетог из уџбеника (Brown & rice 2007) након 
три недеље наставе енглеског језика правне струке.

одговори на питања из упитника упоређивани су са одговорима на 
тесту вишеструког избора који је емпиријског карактера, тј. са успехом 
који су студенти постигли на тесту разумевања прочитаног, под прет-
поставком да студенти који користе одређену стратегију у већем степену 
у односу на неке друге стратегије, успешније решавају специфичне за-
датке читања. 

како би се испитала поузданост упитника као мерног инструмента 
коришћеног у истраживању, коришћена је кронбахова алфа, која изно-
си 0,920 и указује на добру поузданост инструмента. кронбахова алфа 
представља статистичку технику која показује интерну конзистентност 
делова упитника, односно његових ставки, и на тај начин утврђује по-
узданост скале ставова. и пошто кронбахова алфа за опште стратегије 
читања износи 0,840, за стратегије решавања проблема 0,746, а за по-
моћне стратегије 0,756, потврђена је унутрашња конзистентност ко-
ришћеног упитника. 

иако је упитник једноставна и брза техника за прикупљање подата-
ка о појавама које се не могу директно посматрати, искреност одговора 
испитаника је неопходни предуслов за успех овакве студије.

узорак у истраживању је одређен насумичко и чини га 60 студена-
та правног факултета, од којих су 20 мушког (33,3%) и 38 женског пола 
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(63,3%) док два испитаника нису навела пол. подаци прикупљени на ос-
нову узорка се након статистичких прорачуна могу уопштавати на читаву 
популацију, а то су у нашем случају студенти енглеског језика струке.

5.	 Резултати	истраживања	и	анализа	добијених	података
прикупљени подаци су обрађени статистичким програмом spss 19. 

сходно утицајним истраживањима из области стратегија учења језика, 
као значајне ставке издвојене су средња вредност, стандардна девијација, 
т-тест и коефицијент корелације.

тип стратегије ас сд
опште стратегије читања 3,14 1,74
стратегије решавања проблема 3,33 1,76
помоћне стратегије читања 3,15 1,76
све стратегије читања 3,19 1,70

табела 1. дескриптивне вредности за стратегије читања

средње вредности указују на чињеницу да студенти умерено често 
користе стратегије читања (као што је приказано у табели 1, где ас пред-
ставља аритметичку средину, а сд стандардну девијацију). стандардна 
девијација указује да не постоји велика дисперзија међу одговорима, од-
носно да одговори не одступају у великој мери од аритметичке средине. 

на основу т-теста за независне узорке утврђено је да испитаници 
чешће користе стратегије решавања проблема, него опште стратегије (t = 
-3,555, df = 59 p < 0,01) и помоћне стратегије читања (t = 2,601, df = 59 p < 
0,05), при чему је т-тест параметарски статистички поступак коришћен 
за утврђивање статистичке значајности разлике између две истородне 
статистичке мере (две аритметичке средине) на малим узорцима истра-
живања (kindačina & Brkić 2006: 245).

урађена је и дескриптивна анализа за сваку појединачну стратегију 
читања, како би се стекао увид у метакогнитивну свест студената у про-
цесу читања (в. табелу 2). 

стратегија ас сд
висока учестаЛост (ас = 3,5 или више)
када читам, преводим са енглеског на свој матерњи језик. 3,78 1,303
када текст постане тежак за разумевање, поново прочитам да 
побољшам знање. 3,73 1,300

мислим о ономе што већ знам како би ми помогло да разумем шта сам 
прочитао. 3,63 1,178

полако и пажљиво читам да се уверим да разумем оно што читам. 3,63 1,221
трудим се да погодим шта је садржај текста када читам. 3,62 1,091
имам у виду циљ читања када читам. 3,62 1,342
трудим се да се вратим на прави пут када изгубим концентрацију. 3,48 1,228
прегледам текст да видим о чему говори пре читања. 3,48 1,408
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када читам, размишљам о информацијама и на енглеском и на свом 
матерњем језику. 3,43 1,320

умерена учестаЛост (ас = 2,5–3,4)
када читам, сам одлучујем шта да пажљиво читам, а шта да игноришем. 3,40 1,330
проверавам да ли сам разумео када наиђем на нове информације. 3,38 1,091
када текст постане тежак за разумевање, обраћам више пажње на оно 
што читам. 3,35 1,313

користим речник да ми помогне да разумем шта сам прочитао. 3,30 1,280
покушавам да визуализујем информације које ће ми помоћи да 
запамтим шта сам прочитао. 3,28 1,263

користим информације из контекста да ми помогну да боље разумем 
шта сам прочитао. 3,27 1,163

парафразирам (препричавам идеје својим речима) да боље разумем 
оно што читам. 3,27 1,233

подвлачим или заокружујем информације у тексту да ми помогну да 
га запамтим. 3,25 1,385

када читам, погађам значења непознатих речи или фраза. 3,17 1,317
подешавам своју брзину читања у складу са оним што читам. 3,13 1,268
проверавам да ли су моја нагађања о тексту исправна или не. 3,07 1,219
прво прегледам текст тако што уочавам његове карактеристике 
(дужину и организацију). 3,05 1,419

када текст постане тежак за разумевање, читам наглас да бих разумео 
шта сам прочитао. 2,93 1,460

сам себи постављам питања за које бих волео да нађем одговоре у тексту. 2,88 1,136
престанем са читањем с времена на време и размишљам о ономе што 
читам. 2,87 1,214

размишљам о томе да ли се садржај текста уклапа у мој циљ читања. 2,77 1,226
прелазим горе-доле по тексту да пронађем односе између идеја у њему. 2,77 1,226
правим белешке док читам да ми помогну да разумем шта сам 
прочитао. 2,72 1,367

користим табеле, бројке и слике у тексту да побољшам разумевање. 2,67 1,434
критички анализирам и оцењујем информације представљене у тексту. 2,53 1,081
ниска учестаЛост (ас = 2,4 или ниже)
користим типографске ознаке (болд и италик) да идентификујем 
кључне информације. 2,37 1,275

табела 2. дескриптивне вредности за појединачне стратегије

студенти веома често користе 9 од укупно 30 стратегија, наводећи 
да најчешће преводе са енглеског на српски језик када читају, као и 
да читају више пута када текст постане тежак за разумевање како би 
побољшали разумевање прочитаног (в. табелу 2). укупно 20 страте-
гија имају средње вредности у рангу умерене учесталости, док је једна 
стратегија у категорији ниске учесталости. испитаници су тврдили да 
најмање користе типографске карактеристике, као што су „италик” и 
„болд”, али ни критичко анализирање информација у тексту није била 
преферирана стратегија. 
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тест вишеструког избора који је коришћен за испитивање разуме-
вања текста приказан је у додатку, док постигнуте резултате при-
казује табела 3.

минимум максимум ас сд
тест разумевања приликом читања 0 7 1,48 1,67

табела 3. дескриптивне вредности теста

како је приказано у табели 3, просечан учинак на тесту разумевања 
прочитаног текста је 1,48 тачних одговора од максималних 7, при чему 
36,7% испитаника има 0 поена на тесту. 

5.1. анализа добијених резултата
повезаност између употребе стратегија читања и успеха на тесту 

испитивана је помоћу пирсоновог коефицијента корелације. пошто 
њиме није утврђена повезаност резултата теста разумевања прочитаног 
са стратегијама читања, оповргнута је постављена хипотеза да употреба 
одређених стратегија може утицати на постигнућа студената на тестови-
ма разумевања прочитаног.

иако топалов (topalov 2012: 29) истиче да истраживачи, укључујући 
андерсона (anderson1999) и грејба (Grabe 2009), наводе да постоји пове-
заност између познавања и коришћења стратегија, као и метакогнитивне 
свести у процесу читања, с једне стране, и успеха које читаоци постижу, 
с друге стране, у нашем истраживању није добијена корелација између 
стратегија читања које студенти користе и успеха на тесту разумевања 
прочитаног, односно није утврђено да ли групе стратегија или поједина-
чне стратегије читања могу имати позитиван ефекат на разумевање те-
кста, што упућује на потребу даљег испитивања њихове повезаности. 

до истоветних резултата дошла је и Бошњак терзић (Bošnjak terzić 
2015), у чијој студији такође није потврђена веза између метакогнитивне 
свести студента енглеског језика струке о употреби стратегија читања, 
коју је мерила помоћу истог упитника, и резултата на тесту разумевања 
прочитаног. овакав учинак приписала је самој природи енглеског језика 
струке, односно специфичним садржајем који студенти користе, јер су 
у настави фокусирани на учење специфичног вокабулара и превођење 
текстова, и сходно томе, нису у довољној мери усресређени на примену 
стратегија читања. постоји могућност и да наведене стратегије сматрају 
неефикасним или да у средњој школи нису учили о утицају стратегија на 
способност читања.

пошто упитник првенствено испитује метакогнитивну свест сту-
дената у процесу читања, резултати такође показују да они немају до-
вољно развијену свест о ефикасности и специфичном утицају појединих 
стратегија на читање, што аутоматски имплицира одсуство делотвор-
ног стратешког понашања, као што у својој студији потврђује Бикицки 
(Bikicki 2013).
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недовољна резвијеност критичке свести студената и критичког 
мишљења као део глобалних стратегија читања донекле је разумљива, 
јер се у настави енглеског језика струке обично не инсистира на критич-
ком приказу стручних текстова.

превођење као најчешће коришћена стратегија указује на значај 
менталног превођења (енгл. mental translation). оно представља когни-
тивну стратегију (o’malley & chamot 1990) која се користи приликом чи-
тања да би олакшала разумевање текста на страном језику, а односи се 
на стратегијску употребу превода која омогућава продукцију и памћење 
значења (kern 1994). 

студенти су навели да чешће користе речник него што погађају 
значења непознатих речи (у оквиру стратегија решавања проблема), 
а на наставнику је да их упути у правилно коришћење обе стратегије 
као поступака значајних за развој екстензивног читања стручне лите-
ратуре, у току којег ће се неминовно сретати са непознатим стручним 
вокабуларом.

6.	 Педагошке	импликације
на основу добијених резултата наставник је у могућности да наставу 

читања што боље осмисли и прилагоди потребама студента, промови-
шући при том модел наставе заснован на примени ефикасних стратегија 
(енгл. strategies-based instruction). 

на основу испитаног узорка стиче се закључак да студенти не кори- 
сте стратегије читања на делотворан начин. у складу с тим, наставник би 
могао да одреди програм у оквиру којег би се радило на развијању когни-
тивних и метакогнитивних стратегија (чије се развијање поистовећује са 
развојем метакогнитивне свести), развијању техника презентовања стра-
тегија и техника њиховог увежбавања у циљу што ефикасније примене.

иако се стратегије најчешће користе имплицитно, експлицитно 
подучавање стратегијама организовано од стране наставника треба да 
допринесе развоју језичких вештина. опште узев, након подучавања 
стратегијама које наставник сматра важним за развој вештине читања, 
као вештине од кључног значаја за процес целоживотног учења, он про-
верава њихов учинак и евентуални утицај на успех који студенти оства-
рују на тесту разумевања приликом читања.

постојање слабог учинка студената на тесту разумевања приликом 
читања истовремено значи да студенти показују недовољан напредак у 
развијању вештине читања. наставник најпре треба да утврди узроке и 
осмисли програм за изградњу вокабулара, као најважнијег фактора за 
разумевање текста на енглеском језику, спроведе стратешку интервен-
цију у циљу ефикасне примене појединих стратегија читања, и одабере 
текстове за програм интензивног и екстензивног читања. 

у току интензивног читања стручних текстова студенти би са на-
ставником обрађивали текстове на часу са акцентом на непознат вока-
булар и граматику. пошто је тада свесна пажња студената усмерена ка 
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вокабулару, она се може сматрати наставом усмереном на форму (енгл. 
form-focused instruction). директно (експлицитно) учење вокабулара, које 
се том приликом практикује, може подразумевати и коришћење одго-
варајућих општих и стручних речника, односно подучавање студента 
правилном коришћењу речника као стратегије читања. други задатак на-
ставника је да осмисли програм екстензивног читања у оквиру којег би 
студенти самостално читали стручне текстове. овакав вид учења је, по 
правилу, усмерен на значење (енгл. meaning-focused learning), јер je циљ 
разумевање поруке текста (читање са разумевањем), а не одређивање 
значења сваке појединачне речи у тексту. да би екстензивно читање било 
успешно, текстови морају бити разумљиви, што значи да би студенти 
требало да разумеју већину речи у њима. штавише, у случају постојања 
разумљивог инпута (енгл. comprehensible input) студенти могу учити нове 
речи кроз читање и користити стратегију погађања значења непознатих 
речи. у том погледу, они могу изграђивати свој вокабулар тако што сти-
чу нове информације о познатим речима, изводе значења речи на основу 
контекста у коме се оне налазе или других расположивих информација, 
и имплицитно усвајају општи и академски вокабулар кроз читање (под 
претпоставком да ће стручни вокабулар учити експлицитно).

7.	 Закључак
примарни циљ истраживања био је да се стекне увид у стратегије 

читања које студенти енглеског језика струке користе, као и да се утвр-
ди да ли употреба одређених стратегија може побољшати разумевање 
стручног текста, односно да ли постоји позитивна повезаност између 
одговора на питања из упитника и одговора на питања из теста. пошто 
истраживање није потврдило полазну претпоставку о постојању повеза-
ности између стратешког понашања студената, односно њихове свести 
о употреби стратегија, с једне стране, и решавања конкретних језичких 
проблема, с друге стране, намеће се потреба за подузимањем корака ка 
експлицитном подучавању стратегијама читања. према томе, педаго- 
шки циљ истраживања је спровођење стратешког учења као императива 
савремене наставне методологије. а пошто је корисност употребе стра-
тегија за развијање вештине читања потврђена у студијама, студенти би 
требало да буду подучавани како да користе стратегију која одговара за-
датку читања и како да процењују да ли су успешни у њеној примени, јер 
је мање успешним студентима неопходно увежбавање. то подразумева 
интегрисање стратегија учења у саму наставу језика струке.

пошто резултати показују да студенти енглеског језика струке 
неефикасно користе стратегије које су наводили у упитнику, развој њи-
хове метакогнитивне свести и стицање метакогнитивног знања су бу-
дући кораци који треба да доведу до позитивног утицаја на усвајање и 
развијање вештине читања.

неопходност даљег рада наставника са студентима на развијању 
компетенције читања помоћу појединих стратегија читања, као и нуж-
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ност понављања истог или сличног истраживања након одређеног вре-
менског периода, односно спровођење лонгитудиналног истраживања,  
потенцијални су циљеви наставе читања у оквиру наставе енглеског 
језика струке. сходно томе, наредна истраживања би требало да покажу 
на који начин би студенти имали користи од експлицитног подучавања 
стратегијама читања, и како би се интегрисање стратегија у наставу од-
разило на развој вештине читања.
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Maja P. Stanojević gocić
reaDing STraTegieS uSeD for TexT coMPrehenSion 

in eSP
Summary

reading as a complex cognitive process, which consists of several skills, involves bottom-
up and top-down processing of information, as well as strategic reading in top-down processes. 
This paper provides insight into the characteristics of the reading process, strategic reading 
and reading instruction through investigating reading strategies that students of english for 
specific purposes use, as well as the specific procedures that contribute to text comprehension 
or, more precisely, students’ metacognitive awareness of the use of certain strategies. data for 
the analysis were collected by means of survey of reading strategies (mokhtari & sheorey 
2002) that investigates students’ metacognitive awareness of reading strategies. at the same 
time, reading comprehension test was administered for the assessment of students’ reading 
skills, as well as determining possible correlations of test results with strategies, which would 
help esp teachers in taking the necessary steps to improve reading instruction as a part of 
english for specific purposes instruction.

Keywords: reading, reading strategies, reading instruction, english for specific purposes 
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ДОДатаК
тест вишеструког избора који је коришћен у истраживању

answer the following questions.

1 parties can be released from a contract in ____ different  ways.
a. 2
b. 3
c. 4

2 a transaction in which a new contract is agreed by all parties to replace 
an existing contract is 
called ________ .
a.  assignment
b. novation
c. express provision

3 right to repudiate the contract is denied if _______________ .
a.  a contract is substantially performed
b.  a contract is partially performed
c. there is defective performance.

4 Who has the right to repudiate the contract in cases of defective 
performance?
a the innocent party
b the principal
c any party

5 What does the court use to prevent a party to break a contract?
а specific performance
b discretion
c injunction 
d decree

6 after rescission of contract due to misrepresentation, the parties may get 
back to _____________.
a their contractual obligations
b performing the contract
c the same positions before the contract.

7 an injunction granted by a court may _______________ .
a rescind a contract
b cause misrepresentation
c prevent the party from breaking a contract.


