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ПРОБЛЕМСКИ ПРИСТУП НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
 
Сажетак: Тежња савременог образовања и наставе јесте да се уче-

ници што је могуће више осамостале у процесу стицања знања. Поред оног 
шта се ради, предаје и учи, у савременим теоријама наставе све се већи зна-

чај придаје томе како се то чини. Основни циљ овог истраживања јесте екс-

периментално утврђивање ефикасности учења путем решавања проблема у 
настави граматике српског језика. Истраживачки приступ темељи се на 

конструктивистичкој образовној парадигми у чијој је основи став да је учење 
самостална активност појединца, а један од начина остваривања истражи-

вачког и стваралачког приступа у настави граматике српског језика. Истра-

живањем су обухваћена 232 ученика трећег и четвртог разреда. Резултати 
истраживања показали су позитивно дејство проблемске наставе на обим и 

квалитет граматичких знања ученика. Установили смо да је проблемску 
наставу граматике могуће учинити интересантном и наставницима и учени-

цима млађих разреда основне школе. Ово истраживање показало је да про-

блемска настава, као савремени наставни систем и дидактичко-методичка 
стратегија, омогућава да се граматици српског језика приступа на нов, 

стваралачки начин, стављањем ученика у позицију субјекта који критички и 

креативно прилазе датим проблемима, развијајући у том процесу своју радо-
зналост и способност учења. 

 
Кључне речи: проблемско учење, ефикасност, мисаона активност, 

граматички феномени, креативност. 

 

 

Уводна разматрања 

Дуго година присутна је неопходност превазилажења предавања 

„ex cathedra“ као устаљеног облика наставе, подстицања за тачне репро-

дукције целокупног градива, давања готових знања, неуважавања различи-

тих интелектуалних могућности и интересовања ученика. Настава би тре-

бало да омогући да сваки ученик према својим могућностима, властитим 

способностима и интересовањима развија потребне навике, умења и зна-
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ња. Ако су учење на погрешкама, вербално, опонашањем, условљавањем и 

идентификацијом, главни облици учења, неминовно је да ће довести до 

тога да ученици добијају добре оцене за формална и вербална знања, за 

способност репродукције уместо креативности, за рутински рад уместо 

стваралачког. Наше време тражи потпуно ангажовање ученика, активира-

ње свих његових снага и способности кроз стваралачки приступ у решава-

њу свакодневно присутних проблема. Тражи још и оспособљавање учени-

ка да анализира, расуђује, креира критичко мишљење, закључује, решава 

проблеме, уопштава, да буде креативан кроз свој самосталан и стваралач-

ки рад. Нажалост, између овако савршеног циља и праксе велики је раско-

рак, јер у настави доминира наставник-предавач као једини извор инфор-

мација, док ученик пасивно слуша и гомила информације, тако да има уло-

гу рецептора знања. Притом су, из претходног искуства, научили да не 

предлажу нити изговарају своја размишљања, свесни да ће било какав знак 

незнања бити употребљен против њих. Учење се једино дешава када се 

мисли и идеје слободно износе и размењују. Наставник не треба да се 

односи према ученицима као ловац на грешке и егзекутор, већ као старији 

и искуснији партнер, вођа, саговорник који само усмерава ученике како да 

корак по корак, најкраћим путем, а учећи их ефикасним методама, усвоје 

потребна знања. 

Данашњу наставу могли бисмо описати, између осталог, као скуп 

ученика који мирно седе у својим клупама, слушају излагање наставника и 

надају се да ће наставник да им пружи шансу да репродукују оно што су 

чули или научили. Притом, могућност запамћивања чињеница је ограниче-

на, а њих је све више и умножавају се великом брзином, док неке друге 

застаревају. Инсистирање школе на запамћивању што већег броја матери-

јалних чињеница лоша је оријентација и неопходно је окренути се што пре 

рационалном, ефикасном, продуктивном учењу и самосталном раду јер је 

човекова моћ да развије различите способности неограничена. Уместо 

давања готових знања и инсистирања на њиховом меморисању, данас се 

од школе очекује организација наставног процеса у коме ученици прете-

жно самостално трагају за информацијама и откривају их. О томе научник 

Никола Вученов пише: „Савремена школа мора младе, пре свега, учити 

мислити“ (1971: 25). Активирање мишљења ученика непосредно долази до 

изражаја у самосталном раду у коме се ученик ослања на властите снаге. 

Не сме се заборавити да се ученик осамостаљује у настави посредством 

вођене активности, и то тако што се полази од репродуктивне активности 

да би се ученици довели до самосталног продуктивног рада. Способност за 

самосталан рад није унапред дата већ се развија и остварује у процесу уче-

ња. Оспособљавање за самосталан рад подразумева постепено и системат-

ско довођење ученика у ситуацију да потребна знања стичу сопственом 

активношћу. Лична активност ученика за време учења услов је без ког 

нема самосталног и ефикасног знања. До ефикасности и мисаоних процеса 

неће доћи ако се знање ученицима преноси у готовом облику. Њима треба 

препустити да се личним искуством и спонтаним истраживачким понаша-
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њем суоче са проблемима и хватају у коштац са тешкоћама на које наила-

зе. Треба их подстицати на што више идеја, на што већи број асоцијација, 

односа, система, сличности и разлика. То је оствариво у проблемској 

настави која представља могућност да се учење организује на начин који 

је примеренији самој природи људског мишљења и представља „дидактич-

ко решење за ученикову мисаону активност“ (Пољак, 1977: 93). По својој 

суштини, проблемска настава је упућена према мисаоним активностима 

ученика јер у њој нема рутинских питања, типских задатака, стереотипних 

формула и правила. Основни циљ проблемске наставе је формирање става 

да већину ситуација са којима се дете суочава у школи и животу чине про-

блемске ситуације којих се не треба плашити, већ према њима имати акти-

ван однос. 

Резултати самосталне активности ученика су трајнија, применљи-

вија и далеко дубља знања која, примењена у решавању проблема, постају 

утврђена, употпуњена и обогаћена. Уместо механичког запамћивања 

чињеница, принципа, правила у традиционалној предавачкој настави, про-

блемска настава наглашава употребу знања. Битно је да се ученик оспосо-

бљава да у свим активностима, везаним за проучавање наставних феноме-

на, самостално решава истраживачке задатке и тражи одговоре на поста-

вљена питања. Све га то у пуној мери мисаоно и емоционално ангажује, 

пружа му задовољство, истраживачку радозналост и постаје најмоћнија 

мотивација за рад. Од ученика се може тражити да уочава проблеме, тра-

жи додатна објашњења, доказује, упоређује, објашњава, закључује, вред-

нује и испитује. Тако настава добија на квалитету, јер развија мишљење, 

провоцира и активира мисаони процес. Организација и наставни поступци 

тако се бирају и подешавају да максимално подстичу и одржавају мисаону 

активност ученика, стимулишу их на истраживање, експериментисање, 

налажење алтернатива у одговорима. Тако се развија флексибилно, кри-

тичко и стваралачко мишљење. 

Настава српског језика и књижевности доприноси општем нивоу 

ученичких знања у области културе изражавања, граматике, правописа, 

књижевне историје и теорије књижевности. У основној школи, поготову у 

млађим разредима, стварају се претпоставке за теоријска знања. 

„Немогуће је замислити образованог човека и ученика који се 

изражава неправилним и сиромашним језиком. Говор и мисли откривају 

човека, откривају његове замршене духовне светове, омогућавају споразу-

мевање. Зато данашњи наставни планови и програми значајно место дају 

настави граматике и правописа“ (Смиљковић, Милинковић, 2010: 433). 

Аутори такође сматрају да се граматика и правопис не уче само ради „ гра-

матике и правописа“, већ да учећи законитости о њима, ученици учвршћу-

ју своју практичну примену на примерима из живота и разумевање језич-

ких законитости нашег народног и књижевног језика. 

Као императив наставе граматике већина методичара истиче дово-

ђење ученика у положај самосталног, истраживачког и стваралачког рада, 

што су уједно и кључне карактеристике учења путем решавања проблема. 
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Дакле, јавља се потреба да се у први план наставног процеса стави ученик 

од ког се тражи самосталност у деловању и мишљењу, као и способност 

сарадње са другима. Као одлучујући услов у развитку самосталности 

мишљења ученика наводи се усвајање нових знања путем решавања про-

блема. Оваква настава је систем најрационалнијих метода наставе којима 

се омогућује виши ниво мисаоних активности ученика, и то стварањем 

адекватних проблемских ситуација и осигурање могућности откривања 

новог језичког знања, сматра методичар Симеон Маринковић (2000: 63). 

Ако се већи део граматичких чињеница даје ученику у готовом 

облику, посредством објашњавачко-илустративних и репродуктивних 

метода ученици ће имати мале шансе да граматичке феномене усвајају 

самосталним истраживањем. У том смислу, самостални рад ученика, који је 

и један од основних начина решавања проблемских задатака, није ништа 

друго до неопходност у савременој настави граматике (Јоцић, 2010: 249-53). 

 

Методологија истраживања 

Предмет и циљ истраживања. Овај рад има за предмет истражи-

вања експериментално испитивање и проучавање ефикасности примене 

учења путем решавања проблема кроз кооперативне облике рада у настави 

граматике. 

Веома је мало радова из ове области и углавном се своде на пре-

зентовање личног искуства аутора и декларативно указивање на неопход-

ност промена. С обзиром на стално истицање проблема неактивности уче-

ника и чињеницу да је ово питање без јасних одговора и решења, констру-

исали смо моделе проблемског учења граматичких садржаја у којима смо 

ставили акценат самосталне групе и индивидуалне активности ученика 

при овладавању граматичким знањем путем решавања проблема. Приме-

ном ових модела желели смо да омогућимо ученицима да учествују у про-

цесу стварања граматичких знања, да елиминишемо крутост и шаблонизам 

традиционалног начина рада на граматичким садржајима, да подстакнемо 

њихову радозналост и доведемо их у ситуацију да граматичка знања 

ефектно примењују у новим ситуацијама. Дакле, експериментом смо желе-

ли да проверимо оправданост, успешност и ефикасност нашег методичког 

модела проблемског учења граматике. Основни предмет нашег истражива-

ња усмерен је ка испитивању ефеката учења граматичких садржаја српског 

језика путем решавања проблема у трећем и четвртом разреду основне 

школе. Сазнања стечена овим истраживањем треба да буду помоћ настав-

ницима у смислу давања смерница, на основу којих ће изграђивати соп-

ствени стил подстицања и неговања самосталног мисаоног ангажовања 

ученика кроз проблемску наставу граматике. Циљ овог рада јесте сагледа-

вање и испитивање да ли и у којој мери коришћење учења путем решавања 

проблема у настави граматике позитивно утиче на успех ученика. 

Хипотезе. Претпоставља се да ће примена проблемске наставе гра-

матике српског језика позитивно утицати на постигнућа ученика у односу 
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на устаљен начин извођења наставе граматике. У оквиру опште поставили 

смо следеће посебне хипотезе: 

- Претпостављамо да ће у раду на граматичким садржајима учење 

путем решавања проблема повећати обим и квалитет знања уче-

ника из граматике у односу на ученике који граматичке садржаје 

буду усвајали на уобичајен начин, те да ће постојати статистич-

ки значајна разлика међу њима; 

- Очекујемо да ће ученици са бољим оценама из српског језика и 

вишим општим успехом постићи боље резултате на финалним 

тестирањима након примене експерименталног програма; 

- Очекујемо да ће ученици који су учили граматику решавањем 

проблема постићи бољи успех на финалним тестовима репро-

дуктивних и продуктивних граматичких знања у односу на 

резултате иницијалног тестирања; 

- Претпостављамо да је проблемску наставу граматике могуће 

успешно изводити и на млађем основношколском узрасту уче-

ника, тј. да су ученици трећег и четвртог основношколског узра-

ста способни за решавање граматичких проблема, у ситуацији 

када су проблеми прилагођени њиховим узрасним и интелекту-

алним капацитетима; 

- Претпостављамода је наставу граматике могуће учинити интере-

сантном за наставнике и за ученике, те је тако унапредити и оса-

временити применом експерименталног модела проблемског 

учења граматичких садржаја. 

Узорак. Ово истраживање организовано је у двема основним шко-

лама у Новом Пазару, и то у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ и 

Основној школи „Стефан Немања“. И у једној и у другој школи била су 

обухваћена сва одељења трећег и четвртог разреда, од којих су формиране 

контролна и експериментална група ученика. Након уједначавања експе-

рименталне и контролне групе величина узорка је укупно 232 ученика, и 

то 116 ученика у експерименталној (60 ученика трећег и 56 ученика четвр-

тог разреда) и 116 ученика у контролној групи (60 ученика трећег и 56 

ученика четвртог разреда). Број анкетираних учитеља био је 60. 

Изабрали смо ученике трећег разреда зато што наш експеримен-

тални модел садржи проблемско учење граматике кроз претежно коопера-

тивне форме рада, а истраживања говоре да „деца од девете године живота 

показују већу тежњу за рад у групама“. (Стевановић, 1982: 24). Овај узраст 

такође обележавају прави почеци извођења вишеструких операција значај-

них за учење путем решавања проблема. Ученици почињу да увиђају да 

ниједна појава није апсолутна, већ да зависи од тога са које се тачке гледи-

шта она посматра. „На овом узрасту дете употребљава сада више апстракт-

них израза, али у конкретно-предметном смислу“ (Лангер, 1981: 114). 

Такође, одабрали смо ученике четвртог разреда ради провере успе-

шности експерименталног модела јер су већ имали искуства у групном 

раду. У овом узрасту се са конкретног мишљења прелази на формалне опе-
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рације. Деца су у могућности да проникну у нове везе и односе. Развија се 

критичност, односно успостављање критичког односа према предмету 

сазнања и социјалним односима (Пијаже, 1977: 159-81).  

Код избора учитеља који су учествовали у истраживању водило се 

рачуна да сви имају прописану школску спрему за радна места која оба-

вљају и приближан број година радног искуства. 

Експериментални модел. За наш експериментални програм избор 

наставних јединица из граматике које су проблемски моделоване извршен је 

из Наставног програма и уз сагласност професора разредне наставе. Он обу-

хвата следеће наставне јединице за трећи разред: „глаголи: појам и значе-

ње”, „управни говор“, „речи које означавају време, место и начин вршења 

радње“, „умањено и увећано значење речи“, „речи истог облика, а различи-

тог значења“ и „бројеви, основни и редни“. Узорак градива за четврти раз-

ред представљале су наставне јединице из граматике: „описни придеви“, 

„род и број придева“, „самогласници, сугласници и слоготворно р“, „писање 

речце не уз глаголе, придеве и именице“, „објекат“ и „глаголска времена“. 

Наведене садржаје сматрали смо најадекватнијим за реализацију 

применом проблемског приступа, јер је реч о садржајима који су погодни 

за примењивање самосталне мисаоне ангажованости и активности ученика 

и омогућавају такав вид иновирања и интензивирања наставе. По каракте-

ру одабрани садржаји односе се на елементарна знања из граматике срп-

ског језика која би требало конкретизовати и систематизовати како би уче-

ницима било олакшано касније усвајање и разумевање садржаја у старијим 

разредима. У трећем и четвртом разреду основне школе од оперативних 

задатака наставе граматике издвајају се: савладавање просте реченице 

(појам, главни делови), стицање основних појмова о именицама, глаголима 

и придевима, овладавање усменим и писменим изражавањем према захте-

вима програма (препричавање у неуправном говору, причање, описивање, 

извештавање), постепено продубљивање градива о глаголским временима 

и прилошким одредбама, проширивање знања о простој реченици и њеним 

деловима и савладавање основних појмова о променљивим и непроменљи-

вим речима (Наставни план и програм основног образовања и васпитања). 

Артикулација часова проблемске наставе граматике у експеримен-

талном моделу осмишљена је на принципима комбиновања индивидуалног 

и интерактивног кооперативног учења кроз пет етапа: увод у рад на решава-

њу проблема, формирање група и давање упутстава за решавање проблема, 

самосталан рад група на решавању проблема, увежбавање и стваралачка 

примена наученог кроз решавање нових проблема и домаћи задатак. 

Организација и ток експеримента. Иницијално тестирање грама-

тичких знања ученика обављено је на крају првог полугодишта, тачније 

последње недеље децембра, а обрада садржаја по моделима започела је 

почетком другог полугодишта школске 2012/2013. године. Финално тести-

рање ученика обе групе уследило је након 12 часова обраде садржаја из 

граматике или нешто више од два месеца, колико је трајао експериментал-

ни програм. У том су периоду ученици експерименталне групе садржаје из 
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српског језика обрађивали на основу модела (припрема) које смо сачинили 

за потребе истраживања. Експериментални програм трајао је до краја 

фебруара, после чега је, прве недеље марта, уследило финално тестирање 

ученика. Финално тестирање обављено је са циљем да установимо и упо-

редимо да ли постоје и колике су разлике у знањима ученика контролне и 

експерименталне групе, са становишта укупног броја освојених бодова и 

оцена остварених провером знања о претходно обрађеним садржајима. 

Финални тест продуктивних знања (ФТПГЗ), као и финални тест репро-

дуктивних знања (ФТРГЗ), састојао се, слично иницијалном, од 10 питања 

различите тежине. Тестирање је у свим одељењима трајало 45 минута 

(један школски час), а максималан број бодова који су ученици могли 

освојити давањем тачних одговора је био 30. Утицај учења граматике 

решавањем проблема утврдили смо у финалном тестирању репродуктив-

них (ФТРГЗ) и продуктивних граматичких знања (ФТПГЗ). Током марта 

обавили смо и анкетирање, најпре ученика експерименталне групе, а затим 

и учитеља основних школа у којима је спроведено истраживање, без обзи-

ра на разред у коме тренутно раде. 

 

Резултати истраживања и дискусија 

Упоредним прегледом по основним статистичким подацима у ини-

цијалном и финалном мерењу (Табела 1), јасно је да је експериментална 

група на другом (финалном) мерењу репродуктивних граматичких знања 

постигла боље резултате (AS=24,1059) у односу на иницијално тестирање 

истог AS=22,5574). 

 
Табела 1: Упоредни преглед Е и К групе на ИТ и ФТ 

Параметри 

Експериментална група Контролна група 

Иницијално Финално Иницијално Финално 

ТРГЗ ТПГЗ ТРГЗ ТПГЗ ТРГЗ ТПГЗ ТРГЗ ТПГЗ 

AS 22,5574 17,7816 24,1059 23,3188 22,1424 19,4229 21,9036 20,9781 

SD 4,2128 5,3893 3,4128 3,8454 4,2283 5,4966 4,3967 4,2806 

 

На финалном мерењу продуктивних граматичких знања експери-

ментална група је такође постигла боље резултате (AS=23,3188) у односу 

на иницијални тест продуктивних граматичких знања (AS=17,7816). 

Када говоримо о контролној групи, приметићемо да је на финал-

ном мерењу репродуктивних граматичких знања постигла слабије резулта-

те (AS=21,9036) него на иницијалном мерењу репродуктивних знања 

(AS=22,1424). Учење се одвијало у процесу наставе која се обављала кла-

сичним начином рада и у фронталном облику рада. То сматрамо разлогом 

за овакве скорове на тестовима. На финалном мерењу продуктивних гра-

матичких знања примећујемо известан бољитак (AS=20,9781) у односу на 
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иницијално мерење продуктивних знања AS=19,4229). Приликом решава-

ња тестова продуктивних граматичких знања ученици контролне групе 

били су препуштени својој индивидуалној сналажљивости и умешности у 

решавању проблемских задатака. Под утицајем класичних метода наставе 

овакав или сличан резултат био је сасвим очекиван. 

У оквиру целог узорка проверили смо постојање везе између оцена 

из српског језика као независне варијабле са финалним испитивањем 

репродуктивних и продуктивних граматичких знања ученика као зависних 

варијабли. Оцену 2 имају 34 ученика, оцену 3 52 ученика, оцену 4 64 уче-

ника и оцену 5 имају 82 ученика. Анализа аритметичких средина унутар 

група оцена на репродуктивним и продуктивним знањима показује да су 

бољи резултати постигнути у оквиру репродуктивних знања, што се јасно 

види из аритметичких средина целокупног опсега оцена: AS=23,0048 за 

репродуктивна граматичка знања и AS=22,1485 за продуктивна граматич-

ка знања (Табела 2). 
 

Табела 2: Аритметичке средине оцена на ФТРГЗ и ФТПГЗ 

 Оцена из српског N AS 

Финални тест репродуктивних 

граматичких знања 

2 34 17,5232 

3 52 19, 8970 

4 64 22,8574 

5 82 25,3557 

Укупно 232 23,0048 

Финални тест продуктивних 

граматичких знања 

2 34 17,2009 

3 52 18,7966 

4 64 22,1047 

5 82 24,8909 

Укупно 232 22,1485 
 

На узорку подгрупе трећег разреда експерименталне и контролне 

групе приметићемо да се статистички значајно разликују у резултатима на 

финалном тесту репродуктивних и продуктивних граматичких знања 

(Табела 3).  

 
Табела 3: Резултати финалног тестирања ученика трећег разреда 

 Група N AS 

Финални тест репродуктивних  

граматичких знања 

Експериментална 60 25,1943 

Контролна 60 23,9483 

Финални тест продуктивних  

граматичких знања 

Експериментална 60 24,7680 

Контролна 60 21,6702 
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Након финалног тестирања узорка подгрупе четвртог разреда експе-

рименталне и контролне групе евидентно је да се резултати продуктивних и 

репродуктивних граматичких знања значајно разликују. Резултати оба теста 

приметно су бољи у експерименталној групи, што показује Табела 4. 

 
Табела 4: Резултати финалног тестирања ученика четвртог разреда 

 Група N AS 

Финални тест репродуктивних 

граматичких знања 

Експериментална 56 23,4535 

Контролна 56 20,1447 

Финални тест продуктивних гра-

матичких знања 

Експериментална 56 21,9804 

Контролна 56 19,8598 

 

Закључујемо да се резултати на финалном тестирању репродуктивних 

и продуктивних граматичких знања експерименталне и контролне групе ста-

тистички значајно разликују. Напредовање ученика трећег разреда, након 

спроведеног експерименталног програма учења граматичких садржаја про-

блемски моделованих наставних јединица, израженије је у односу на постиг-

нућа ученика четвртог разреда. Уз то су ученици експерименталне групе и 

трећег и четвртог разреда постигли запаженији успех у односу на резултате 

контролне група оба разреда, с тим што је нешто већа разлика између репро-

дуктивног и продуктивног граматичког знања уочљива код ученика четвртог 

разреда јер је AS=23,4535 код репродуктивних, а AS=21,9804 код продуктив-

них граматичких знања, него код ученика трећег разреда, где је AS=25,1943 

код резултата репродуктивних граматичких знања, а AS=24,7682 приликом 

мерења продуктивних граматичких знања ученика.  

Што се тиче мотивације учитеља за реализацију наставе граматике 

проблемским приступом, у упитнику о искуствима током примене модела 

изјавили су да су на крају сваког часа проблемске наставе граматике били 

веома задовољни активношћу ученика, да су часови били занимљиви и 

учитељима и ученицима и подједнако динамични (Табела 5). 

 
Табела 5: Дистрибуција фреквенција одговора учитеља о мотивацији  

за проблемско учење граматике 

Проблемски приступ учењу граматике 
утиче на мотивацију учитеља 

Фреквенција % 

валидни 
мало 
прилично 
много 

1 
26 
32 

1,7 
43,3 
53,3 

недостајући системски 1 1,7 

укупно  60 100,0 
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По мишљењу учитеља, успешни резултати производ су добре ком-

бинације наставних метода рада и наставних облика рада. Посебно су 

похвалили индивидуалне проблемске задатке у фази увежбавања и ствара-

лачке примене наученог, јер су ученици стављени у позицију да активно 

учествују у свим деловима часа и тако стичу граматичка знања кроз коопера-

тивне форме рада, која су неопходна за самостално решавање проблемских 

задатака. Похвално је било и то што су ученици одмах добијали повратну 

информацију о степену овладаности граматичким градивом. Такве оцене 

деловале су веома мотивишуће на ангажованост ученика током целог часа. 

Експериментални програм наставницима је послужио не само као путоказ у 

реализацији граматичких садржаја, већ им је отворио и нове методичке види-

ке, посебно по питању ангажовања ученика у самосталном стицању грама-

тичких знања кроз решавање проблема. Зато је битно нагласити да наставни-

ци сматрају да су применом експерименталног програма професионално 

напредовали стичући нова искуства у реализацији наставе граматике. Једна 

од учитељица трећег разреда је након програма истакла да је у почетку била 

неповерљива по питању исхода учења граматике путем решавања проблем-

ских задатака. Сада, међутим, њени ученици воле часове граматике и питају 

је да ли ће опет учити на „онај“ занимљив начин. 

Издвојили смо податке који се тичу пораста интересовања ученика 

трећег разреда за проблемско учење граматике експерименталне групе 

(Табела 6). Занимљив је податак о порасту интересовања експерименталне 

групе са категорије умерено, 19 (31%) ученика, на категорију веома, коју је 

изабрао 41 ученик (68%). 

 
Табела 6: Интересовање ученика трећег разреда за проблемско учење граматике 

 Група 
Интересовање Т 

нимало % мало % умерено % веома %  

Иницијално 
Е 0 0 5 8 43 71 12 20 60 

К 3 5 11 18 37 61 9 15 60 

Финално 
Е 0 0 0 0 19 31 41 68 60 

К 0 0 8  39 65 13 21 60 

 

У контролној групи четвртог разреда примећујемо пораст интере-

совања за учење граматичких садржаја путем решавања проблема (Табела 

7). Ови резултати показују да учење граматике решавањем проблема кроз 

кооперативне групе ученика повећава интересовање ученика за учење гра-

матичких садржаја. 
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Табела 7: Интересовање ученика четвртог разреда за проблемско учење граматике 

 Група 
Интересовање 

Т 
нимало % мало % умерено % веома % 

Иницијално 
Е 4 7 6 10 35 62 11 19 56 

К 6 10 8 14 33 58 9 16 56 

Финално 
Е 0 0 0 0 23 41 32 57 56 

К 0 0 6 10 35 62 15 26 56 

 
Премда су пре почетка експерименталног програма у неколико 

наврата имали детаљна објашњења и инструкције од стране истраживача и 
учитеља, ученици трећег и четвртог разреда из експерименталне групе 
нису на адекватан начин реализовали поједине претходно поменуте сег-
менте и фазе рада, јер је реч о навикама и способностима за чије су разви-
јање и формирање потребни време и континуиран рад. Ученике је, још од 
првог разреда, потребно оспособљавати за примену групног облика рада, 
навикавати их да пажљиво слушају остале док извештавају, али и да само-
стално излажу пред одељењем сопствена мишљења и запажања, као и ста-
вове и закључке група чији су представници. Ова фаза рада изузетно је 
значајна за развијање културе говора и богаћење речника ученика, али и за 
развијање навике слушања. 

 
Закључак 

 Решавајући граматичке проблеме ученик постаје свестан да за 
њега нико не може научити, нико за њега не може мислити и зато улаже 
напор да дође до решења. Појачана активност потребна је и наставнику, 
који од улоге предавача прелази у улогу наставника-истраживача у ширем 
смислу, креатора, планера и организатора истраживачке и стваралачке 
активности ученика. При томе, сваки добар наставник свестан је чињенице 
да, и поред бројних вредности проблемске наставе, граматика није свемо-
гућа и универзално применљива, већ да је треба користити онда када 
постоји уверење да представља најбоље методичко решење за самосталну 
мисаону активност ученика. Под претпоставком да им је позната полазна 
основа и да су им дате прецизне инструкције, ученицима треба омогућити 
да истражују, откривају, проналазе, покушавају и греше, али да буду 
активни и до решења долазе путем и корацима који постепено воде до 
циља. На тај начин они неће долазити до решења једносмерним путем, већ 
изломљеном линијом, приближавајући се или удаљавајући од постављеног 
циља. Научник Јован Ђорђевић (2003: 39) оправдано указује на то да је „сва-
ко мишљење истраживање, а свако истраживање лично постигнуће онога 
који га спроводи, чак и онда када је оно што тражимо познато осталима“. 

Наш експеримент је недвосмислено доказао да проблемска настава 
има бројне предности у односу на традиционалну наставу граматике. При-
казаним резултатима истраживања и потврђеним помоћним хипотезама 
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може се закључити да је потврђена главна хипотеза којом смо предвидели 
да ће извођење проблемске наставе граматике позитивно утицати на 
постигнућа ученика у односу на устаљен начин учења граматике. 

Морамо скренути пажњу на чињеницу да проблемску наставу, упр-
кос њеним предностима, не треба сматрати универзалном и свеобухватном 
стратегијом самосталног, истраживачког и стваралачког учења. Она је 
само један од савремених наставних система и нема сумње да и традицио-
налне методе и поступци у настави граматике српског језика, правилно 
коришћени и усмерени, имају велики значај. Не можемо бити незадовољ-
ни и успехом контролне групе у овом истраживању. Истина је да су пости-
гли слабији резултат на тестовима граматичких знања у односу на експе-
рименталну групу и због тога указујемо на потребу да се наставни процес, 
не само српског језика, већ и осталих предмета, остварује применом актив-
ног учења и активним методама рада у настави, која ће поставити ученике 
у праву ситуацију учења и сазнавања, трагања и откривања. Овим су дате 
врло јасне смернице у ком правцу треба мењати наставу граматике срп-
ског језика. Потребна нам је настава која развија мишљење и помаже уче-
ницима да боље користе свој ум. 
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PROBLEM SOLVING APPROACH FOR GRAMMAR TEACHING  
IN ELEMENTARY SCHOOLS 

 
Summary: The tendency of modern education and teaching is that stu-

dents should gain independency as much as possible through the process of acqui-
ring knowledge.In addition to what is done, taught or clarified, modern theories of 
teaching give more importance to how it is done.The main objective of this study 
was to experimentally establish the effectiveness of learning through problem-sol-
ving in Serbian language grammar-teaching.The research approach is based on a 
constructivist educational paradigm, which is based on the view that learning is the 
activity of an individual, and one of the ways of achieving the research and creative 
approach in Serbian language grammar class. The study included 232 students of 
third and fourth grade. The results showed a positive effect of problem-oriented 
teaching on the quality of students' knowledge of grammar. We found that the pro-
blem-based grammar teaching can be made more interesting for teachers and stu-
dents in lower grades of elementary school.This research showed that problem-
based teaching, as a modern educational system and didactic-methodical strategy, 
allows a new, creative way of access to grammar of Serbian language by putting stu-
dents in a position of a subject which critically and creatively approaches the presen-
ted problems, developing their curiosity and ability to learn through the process. 

 
Key words: learning through problem-solving, efficiency, cognitive acti-

vity, grammatical phenomena, creativity.1 
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