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УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ 
ЈЕ ЗИЧ КОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА 
УЧЕ НИ КА У ШКОЛ СКОМ И 

ВАН ШКОЛ СКОМ КОН ТЕК СТУ
Сажетак: Кул ту ра је зич ког из ра жа ва ња као ве шти на ко му ни
ка ци је, а са мим тим и део оп ште кул ту ре под ло жна је ути ца ју 
раз вој них и сре дин ских фак то ра. Ау то ри у ра ду у ци љу утвр ђи
ва ња ути ца ја шко ле и ван школ ских фак то ра на кул ту ру је зич ког 
из ра жа ва ња уче ни ка мла ђег школ ског уз ра ста ис пи ту ју ми шље ња 
учи те ља (N=273) о сле де ћем: (а) ко ји фак то ри у нај ве ћој ме ри до
при но се уна пре ђи ва њу кул ту ре је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка; (б) 
ко ји фак то ри у нај ве ћој ме ри оте жа ва ју уна пре ђи ва ње кул ту ре је
зич ког из ра жа ва ња уче ни ка. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, 
шко ла нај ви ше до при но си уна пре ђи ва њу кул ту ре је зич ког из ра жа
ва ња уче ни ка, а сред ства ма сов не ко му ни ка ци је у нај ве ћој ме ри 
не га тив но ути чу на раз ви ја ње је зич ких ком пе тен ци ја уче ни ка мла
ђег школ ског уз ра ста. Ова кви на ла зи ак ту а ли зу ју пи та ње ме диј ске 
пи сме но сти или ме диј ског вас пи та ња, у окви ру ко га би ро ди те љи 
и учи те љи, од но сно шко ла би ли глав ни ме диј ски со цијали за то ри у 
обла сти кул ту ре је зич ког из ра жа ва ња.

Кључне речи: кул ту ра је зич ког из ра жа ва ња, по ро ди ца, шко ла, 
ма сме ди ји, вр шња ци, уче ник мла ђег школ ског уз ра ста

Увод

Умешностправилногилепогусменогиписаногизражава
њатежњајесавременогобразованогпојединца,којапред
ставља цивилизацијску тековину, део културе живљења и
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културе мишљења. Култура језичког изражавања одређује
се као дисциплина која изучава правилну употребу језика
уусменојиписанојкомуникацијиикултуруслушања,од
носно„вишинивовладањаговором(усменимиписаним)‟.1
Изграђенајезичкакултураомогућујепојединцудасвојеми
слиизразијасно,прецизно,сврсисходно,изражајно,придр
жавајући се принципа стандарднe језичке норме, односно
даприбилокомобликуформалнеилинеформалнекомуни
кацијепостигненајвишинивојезичкекомпетенције.Широ
конаучноестетскоподручјекултуре језичкогизражавања,
утемељенонаосновамалингвистике,естетике,поетике,те
орије информације, логике и других сродних научних ди
сциплина,најбољејесведочанстводајејезик„нештовише
одпростогписањаиговорапрекокојихсеомогућујеоснов
но комуницирање и споразумевање”.2 У том смислу, кул
тивисање језикаподразумеваделовањеразличитихинсти
туција–васпитнообразовних,културних, јавних–уциљу
унапређивањајезичкекултуре.

Те о риј ска по ла зи шта

ЈезичкаписменостпремаЗа ко ну о осно ва ма си сте ма обра
зо ва ња и вас пи та ња3заузимапрвоместоналистициљева
целокупногпроцесаваспитањаиобразовања.Циљнаставе
српскогјезикајестедаученициовладајуосновнимзакони
тостимасрпскогкњижевногјезиканакомећесеусменои
писмено правилно изражавати. Један од задатака културе
језичкогизражавањајестедаусавршавајезичкоизражајна
средства,ањенкрајњициљјеуспостављањеквалитетнеи
сврсисходнекомуникације.Квалитетноусменоиписаноиз
ражавање„омогућаваученикудасепотврдикаоаутоном
нобиће, способнодапокаже своја знањаи вредности, да
искаже својемишљење, ставове, одлуке”.4 Знање о језику
којеученицистекнутокомшколовања„имапресуднууло
гууразвијањуинеговању језичкихнавикаученика,упо
пуларизацијијезичкетеоријеињенеприменеупраксииу
унапређивањуилиснижавањунивоајезичкекултуре,атиме

1 Цветановић,З.Говорниузориученицимадаровитимзавештинуговоре
ња,у:Да ро ви ти и дру штве на ели та,уредилаГојков,Г.(2009),Вршац:
Високашколаструковнихстудијазаобразовањеваспитача,стр.123.

2 Коковић, Д. (2007) Дру штво и ме диј ски иза зо ви – увод у со ци о ло ги
ју ма сов них ко му ни ка ци ја,НовиСад:Филозофскифакултет,Одсек за
медијскестудије,стр.130.

3 За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, „Службени
гласникРС‟,бр.62/2016.

4 Петровачки,Љ.(2008)Ме то дич ка ис тра жи ва ња у на ста ви срп скогје
зи ка и књи жев но сти,НовиСад:Филозофскифакултет,Одсекзасрпски
језикилингвистику,стр.9.
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иопштекултуреученика”.5Иакосекултивисањемјезичког
изразабавинаставасрпскогјезика,ауизвеснојмериина
ставадругихнаставнихпредмета,сврхаизадацикултуреје
зичкогизражавањатребалобидабудуусмереникаспонта
нојприменизаконитостијезичкекултуреусвимаспектима
свакодневногживота.

Културајезичкогизражавањаунајширемсмислуданаспре
живљавасвојеврснукризу,којајезахватиласвенивоешкол
скогсистема,алиимедијскусферуикултурнеинституције
каозначајнеелементеваншколскогконтекста.Непознавање
језичкенормевишесенесматранедостатком,релативизи
расеикарактеришекаоодређенаврстанемара.Медијско
потенцирањерђавогговораиглорификовањенепоштовања
језичкенормепредставља„некуврстудруштвенезабавеко
јасебрзопреносиинашколскупопулацију”.6Теоријскаи
емпиријскаанализапоказуједајенаставаговорнекултуреу
основнојшколи„традиционална,штозначизастарела,нео
рганизованаинеефикаснаидаговорнакултурасамихуче
никанијенаодговарајућемнивоу”.7Резултатиистраживања
познавањаиприменеправописненормеунаставнојпракси
ученикаосновнихисредњихшколаистуденатапоказујуда
сеправописно,асамимтимијезичкознањеучениказавр
шава са основномшколом, као и да разлика у познавању
ортографске норме није велика између средњошколаца и
основаца.8Истраживање особина језичке културе ученика
усредњојшколипоказуједајеговорнакултурановијихге
нерација ученика све лошија, „да је писменоизражавање,
уопштеузевши,бољеодњиховогусменогизражавања,ада
јеречникпросечногученика,посебноуговорномјезику,вр
лооскудан,пасеонибезсвојихжаргонскихпоштапалица
тешкоизражавају”.9

Дакле,културајезичкогизражавањаунашемдруштвуније
усвомпотпуномзамаху,штојепоследицабројнихсоцио

5 Стевановић, Ј. (2013)Нор ма тив ности ли стич ки аспек ти кул ту ре из
ра жа ва ња сред њо шко ла ца,докторскадисертација,Филум,Крагујевац:
УниверзитетуКрагујевцу,стр.29−30.

6 Златић,М.иЂорђевић,Ј.(2014)Проблемикултуреписменогизражава
њауосновнојшколи,Син те зебр.5,Крушевац:Високашколаструков
нихстудијазаваспитаче,стр.87.

7 Јањић,М.(2008)Са вре ме на на ста ва го вор не кул ту ре у основ ној шко ли,
НовиСад:Змај,стр.215.

8 Брборић,В.(2004)Пра во пис срп ско га је зи ка у на став ној прак си,Бео
град:Чигојаштампа.

9 Петровачки,Љ.(1997)Неказапажањаокултуриизражавањаученикау
средњојшколи,Је зик да насбр.3,НовиСад:Матицасрпска,стр.8.
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лингвистичкихчинилаца.10Употребасавременихсредстава
електронскекомуникације„подплаштомјезичкеекономич
ностииинформатичкихслободатолерише,азаправопод
стиче, разне неправилности у писаној комуникацији које
седиректнопреливајуиусвакодневниговор,апотомне
гативно утичу и на говорне ситуације које подразумевају
употребу стандардног језика”.11Преовладавамишљењеда
се„последњегенерацијеосновацанешколујуиваспитавају
на језику књижевноуметничких дела већ на језикумеди
ја,језикуужихдруштвенихгрупагдедоминираарго,језику
друштвенихмрежаиСМСпорукаукојимаимаиелемената
примитивнихписамаизпрошлостиипиктографије”.12По
реднеправилности,широкораспрострањенаприменаелек
тронскихмедијасвесрднопотпомажемасовнуинекритичку
употребустранихречииизраза,посебноенглеских,којасе
негативноодражаванакултурујезичкогизражавања.Уши
рем контексту, друштвене промене на нашим просторима
оддругеполовине20.века,каоштосумасовнемиграције
становништваизсеоскихуградскаподручја,којетрајуод
завршеткаДругогсветскогратадоданас,затимдосељавање
великогбројаљудиизбеглихизратомзахваћенихподручја
бившеСФРЈ,наспецифичанначинсусеодразиленајезичку
културуинанашваспитнообразовнисистемуцелости.

Језичка култура ученика млађегшколског узраста као ве
штинакомуникације,асамимтимидеоопштекултурепод
ложна је утицају развојних и срединскихфактора. Важно
местозаузимапородицакаоосновносоцијалноокружењеу
комеселичностразвијаиформира.Образовнинивоини
воразвијеностијезичкекултуреродитеља,квалитетодноса
упородици,њиховадруштвенавредностиваспитнаоправ
даност у великој мери одређује квалитет језичке културе
деце.Нарочитоважнефункцијепородицеутомсмислусу
васпитнаиуорганизацијислободногвремена.

Школаимапресуднуулогуузаснивању,изграђивањуиуна
пређивањукултурејезичкогизражавањаученика.Унастави
језика основним постигнућем сматра се развијање учени
ковејезичкекомпетенцијекојамуосигураваукључивањеу
друштвенукомуникацијскупраксуускладусастандардним

10Јањић,М.нав.дело,стр.10.
11Ковачевић Микић, Д. Развијање језичких компетенција наставника

иученикаиунапређивањенаставесрпског језика (област:усменоиз
ражавање), у: Обра зо ва ње и са вре ме ни уни вер зи тет, (2012), Ниш:
Филозофскифакултет,стр.59−60.

12Златић,М.иЂорђевић,Ј.нав.дело,стр.87.
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језиком.13 Језик се остварује, потврђује и проверава у
језичковаспитном подручју људског деловања, а оно се
односинаучењејезикауваспитнообразовниминституци
јама,јерјеусвајањејезика,каоиучењесвојеврстаноблик
комуникације.14Развојјезичкихкомпетенцијаученикаусло
вљен јенивоом језичких–лингвистичкихикомуникатив
нихкомпетенцијаучитеља,којипредстављајуговорнеузо
ренајмлађима.Садржајимајезичкогизражавањаунастави
учитељиморајустваралачкиприступати,узсталнозанима
њезапроучавањеиунапређивањејезичкогизразаученика
иизналазитиразличитеначинемотивисањаучениказауве
жбавањејезичкогизраза.

Однајранијегпериодаживотадетејеокруженосветомкоји
сузањегаобликовалиодрасли.Уновијевремемасмедији,
средства јавногинформисањакојаимајубројнупублику,15
а посебно електронскимедији заузимају значајноместо у
томсвету.Масмедијскоокружењеутиченадоживљајсвета,
доживљај појединца самог,његовживот и здравље, као и
системвредности.„Уколикосетекућитрендгледањателе
визијенастави,детекојеједанасрођено,каданапуниосам
наестгодинапроводићевишевременапредтелевизијским
екраномнегоубилокојојдругојактивности,изузевспава
ња”.16Сједињујућизвук,слику,текстипокретовимедији
пресудноделујунасвестиемоциједеце,директноутичуна
формирањењиховихидентитетаисклоности.Натајначин
школаипородицапрестајубитипочетноинајважнијеместо
васпитањаудруштву,ањиховуулогупреузимајуелектрон
скимедији.17Безобзиранабројнекритикенарачунелек
тронскихмедија,данегативноутичунаразвојсоцијалних
вештина,даотуђујудецуодпородице,вршњака,природе,
игре,даузрокујулошуспехушколи,даподстичуагресивно
понашањеипсихичкепроменевезанезадепресијуизави
сност,данегативноутичунафизичкиразвој,електронски
медији доминирају светом деце. Са друге стране, истра
живањапоказујудадобретелевизијскеемисије,садржајно

13Visinko,K.Proces stjecanjapismenosti, u:Ko mu ni ka ci ja u na sta vi hr vat
sko ga je zi ka, uredili Šeši,M. i BarbarošaŠikić,M. (2007), Jastrebarsko:
NakladaSlap,str.118.

14PavličevićFranić,D. (2005)Ko mu ni ka ci jom do gra ma ti ke, Raz voj ko mu
ni ka cij skekom pe ten ci je u ra nom raz do blju usva ja nja je zi ka,Zagreb:Alfa,
str.23.

15Клајн,И.иШипка,М.(2008)Реч ник стра них ре чи и из ра за,НовиСад:
Прометеј,стр.749.

16Gidens,E.(2003)So ci o lo gi ja,Beograd:Ekonomskifakultet,str.469.
17Vukić,Т.iYouens,I.(2015)Televizijskiprogramkaonastavnosredstvou

stjecanju osnovnoškolskih medijskih kompetencija, Me dij ska is tra ži va nja
god.21,br.1,Zagreb:NakladaMedijskaistraživanja,str.82.
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прихватљивеипримеренеузрастувидеоигре,каоисврсис
ходно служењеИнтернетомимобилнимтелефономимају
позитиванутицајнадоживљавањеипонашањедецеиодра
слихусвакодневномживотуиваспитнообразовномпроце
су.18Улогапородицеуусмеравањумоћитековинасавремене
цивилизацијезадобробитсвоједецејепресудна.Уколикосе
развијакултурагледањателевизијеикоришћењаИнтернета
идруштвенихмрежа,можесеизбећинегативанутицајиови
медијисемогупланскикориститиусврхузабаве,васпита
ња,образовања,паиусврхуунапређивањакултурејезичког
изражавања.

Вршњацикаоелеменатсоцијалногокружењаузначајнојме
римогуутицатинаизграђивањејезичкекомпетенцијеуче
ника.Истраживањапоказујудадецаусвајајубројнеаспекте
језиканеодсвојихродитеља,нитиоддругихприпадника
претходних генерација, већуправо једниоддругих, одно
сноодонихкојисуимблискипоузрасту,интересовањима,
нивоујезичкогразвоја,начинуразмишљања.19Међутим,са
гледавањеулогевршњакауунапређивањукултурејезичког
изражавањаученикаотварапитањеквалитетатогутицајана
развијањејезичкекомпетенцијенајмлађих.

Могућности комуницирања ученика млађег школског уз
растаусловљенесуњиховимразвојнимспецифичностима.
Хронолошкипериододседмедоједанаестегодинеупери
одизацијамапсихичкогразвојаделисенадваузраснапери
ода:средњедетињство–одседамдодеветгодинаипозно
детињствоилипреадолесценција–оддесетдодванаестго
дина.Развојјезичкихкомпетенцијанарочитојеинтензиван
токоммлађегшколскогузрастаипреплиће се саразвојем
мишљења, памћењаи процеса учења.Ушколскомперио
дуубрзаносепроширујуидечијасазнањаидечијиречник,
усавршава усмено и писано изражавање. Током школова
њадецатребадаразвију„металингвистичкусвесносткоја
осветљаваразвојдвејуспособности:анализејезичкогзнања
уструктуиранекатегоријеињеговеспособностиконтроле
мисаонихоперација‟.20Контроломмисаонихпроцесаусме
рава се пажња, која омогућава селекцију и процесирање,
односно разумевање језичких информација. За трансфер
на развојно виши ниво вербалноменталних структура
пресуднојесоцијалноискуство.

18Šegregur, D. Kuhar, V. i Paradžik, P. (2014) Utjecaj masmedija na život
adolescenata,Me dia, cul tu re and pu blic re la ti onsbr.5/1,Zagreb:Hrvatsko
komunikološkodruštvo,str.81.

19Pinker,S.(1995)The Lan gu a ge In stinct,NewYork:HarperPerennial.
20Брковић,А. (2011)Раз вој на пси хо ло ги ја,Чачак:Регионалницентарза

професионалниразвојзапосленихуобразовању,стр.262.
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Језичкекомпетенцијекаоважносредствосоцијализацијеи
подстицањапсихичкогразвојауцелиниразвијајусеприма
њемпостојећихјезичкихобразацакојимасеслужесоцијал
ниузори.Интересовалонас јенакојиначиншколаираз
војниисрединскиелементиваншколскогконтекстазначај
ни за језичкукомуникацију,утичунакултуруизражавања
учениканапочеткушколовања.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Уци љуиспитивањаутицајашколеиваншколскихфактора
на културу језичкогизражавања ученикамлађегшколског
узраста,истраживачкиза да ци односилисусенаутврђива
ње:(а)којифакториунајвећојмеридоприносеунапређива
њукултурејезичкогизражавањаученика;(б)којифактори
у највећој мери отежавају унапређивање културе језичког
изражавањаученика.

Истраживањејезаснованонаприменидескриптивнеме то
де,аобављенојеанкетирањем.Анкетнимупитникомзатво
реногтипаиспитиванјеутицај:по ро ди це, шко ле, сред ста ва 
ма сов не ко му ни ка ци је, вр шња ка, осо бе но сти уче ни ка, као
фактора којидоприносеилиотежавају унапређивањекул
турејезичкогизражавања.Истраживањејебилоанонимно,
какобисеизбеглодавањепожељниходговора.

Узо ракучитељаодабранјеизпопулацијезапосленихшкол
ске 2014/2015. године у основним школама у Републици
Србијиичинилогаје273учитељаиз25основнихшколаиз
7управнихокруга.

Добијениподациобрађени суу статистичкомпакету IBM
SPSSStatistics20,аисказанисустатистичкиммерамапре
бројавањаирелативногодноса,аодстатистичкихтестова
примењенјеHiквадраткаонепараметријскипоступак.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња и ди ску си ја

1.Фак то ри ко ји до при но се уна пре ђи ва њу кул ту ре 
је зич ког из ра жа ва ња

Резултати испитивања доприноса појединих фактора уна
пређивањукултуре језичкогизражавањапоказујудаскоро
половинаанкетиранихучитеља(132или48,3%)напрвоме
стопремадоприносукултуријезичкогизражавањаученика
стављашко лу (Графикон1,Табела1).Одваншколскихфак
тора,учитељинајвећизначајзаунапређивањејезичкекул
туреученикапридајупо ро ди ци(98или35,9%),затимсред
стви ма ма сов не ко му ни ка ци је(20или7,3%),осо бе но сти ма 
уче ни ка (10или3,7%)ивр шња ци ма(6или2,2%).Најмањи
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проценатучитеља(7или2,6%)допунилисупонуђенули
стуследећимфакторима:читалачкенавике,читалачкаинте
ресовања,социјалнасрединаиликомбинацијомпојединих
односно свих понуђених фактора унапређивања културе
језичкогизражавања.

Добијенирезултатинеизненађују акосеимаувидуда је
развијање квалитетне и сврсисходне комуникације основ
ни циљ наставе језичког изражавања, а унапређивање је
зичкихкомпетенцијаједанодважнијихзадатакаваспитно
образовногсистема.

Графикон1:Фак то ри ко ји до при но се уна пре ђи ва њу  
кул ту ре је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка

Анализирајући ставове учитеља различитог радног иску
ства, уочавају се извесне разлике у проценту учитеља ко
јисеопредељујузапојединефакторекојиунајврећојме
ри доприносе унапређивању културе језичког изражавања
ученика(Табела1).Приближноистипроценатанкетираних
којиимајудо30годинарадногискуствасматрадасушко ла
ипо ро ди ца фактори који у највећојмери утичу на разви
јање културе изражавања најмлађих ученика.Нешто већи
проценатучитељакојиимајувишеод30годинарадногста
жа (14или60,9%)сматрадашко ла унајвећојмериутиче
наунапређивањејезичкекултуреученика.Садругестране,
учитељи који имају мање искуства у настави сматрају да
сред ства ма сов них ко му ни ка ци јаунајвећојмериутичуна
унапређивањеученичкогјезичкогизраза.
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Табела1:Фак то ри ко ји до при но се уна пре ђи ва њу кул ту ре 
је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка у за ви сно сти од рад ног  

ис ку ства учи те ља

χ²=18,818,df=15,p=0,222

Тестирањемстатистичкезначајностиуоченихразликадоби
јаседаχ²=18,818узdf=15нијестатистичкизначајан,што
указуједанепостојеразликеупроценидоприносапоједи
них фактора унапређивању културе језичког изражавања
ученика млађегшколског узраста у зависности од година
радногискустваучитеља.

Упоређујућиставовеучитељаразличитогстепенаобразова
њаоутицајупојединихчинилацанаунапређивањекулту
рејезичкогизражавањауочаваседазнатновећипроценат
учитељакојиимајувишеобразовање(26или59,1%)уод
носу на високообразоване (106 или 46,3%) издвајајушко
лукаофакторкојиунајвећојмериутиченаунапређивање
културе језичкогизражавањаученика(Табела2).Садруге
стране, нешто већи проценат учитеља који су стекли ака
демско образовање као најзначајнији фактор који допри
носи унапређивању језичке културе ученика наводи по
ро ди цу (84или36,7%)исред ства ма сов них ко му ни ка ци ја
(19или8,3%).

Табела2:Фак то ри ко ји до при но се уна пре ђи ва њу кул ту
ре је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка у за ви сно сти од струч не 

спре ме учи те ља

χ²=5,555,df=5,p=0,352

Радно 
искуство Породица Школа Мас

медији Вршњаци Особености 
ученика

Нешто 
друго Укупно

0–10 21
36,8%

28
49,1%

5
8,8%

0
0%

2
3,5%

1
1,8%

57
100%

11–20 35
35,4%

47
47,5%

12
12,1%

0
0%

2
2,0%

3
3,0%

99
100%

21–30 35
37,2%

43
45,8%

3
3,2%

5
5,3%

5
5,3%

3
3,2%

94
100%

Више од 
30

7
30,5%

14
60,9%

0
0%

1
4,3%

1
4,3%

0
0%

23
100%

Укупно 98
35,9%

132
48,3%

20
7,3%

6
2,2%

10
3,7%

7
2,6%

273
100%

 

Стручна 
спрема Породица Школа Мас

медији Вршњаци Особености 
ученика

Нешто 
друго Укупно

Виша 14
31,8%

26
59,1%

1
2,3%

0
0%

1
2,3%

2
4,5%

44
100%

Висока 84
36,7%

106
46,3%

19
8,3%

6
2,6%

9
3,9%

5
2,2%

229
100%

Укупно 98
35,9%

132
48,3%

20
7,3%

6
2,2%

10
3,7%

7
2,6%

273
100%
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Уоченеразликенисустатистички значајне (χ²=5,555,df=5,
p=0,352),штоуказуједанапроценудоприносапојединих
фактора унапређивању културе језичког изражавања уче
ника млађег школског узраста не утиче образовни ниво
учитеља.

Фак то ри ко ји оте жа ва ју уна пре ђи ва ње кул ту ре 
је зич ког из ра жа ва ња

Једанодзадатакаистраживањаодносиосенаиспитивање
мишљењаучитеља офакторима који у највећојмери оте
жавају унапређивање културе језичког изражавања учени
камлађегшколскогузраста.Највећипроценатанкетираних
учитеља(129или47,2%)сматрадасред ства ма сов не ко му
ни ка ци јеунајвећојмеринегативноутичунакултурујезич
ког изражавања ученика.Учитељи затимнаводепо ро ди цу
(51или18,7%),вр шња ке(48или17,6%)иосо бе но сти уче
ни ка(28или10,2%),каованшколскефакторекојиунајвећој
мериотежавајуунапређивањекултурејезичкогизражавања
ученика.Мањеод5%анкетиранихучитеља(13или4,8%)
мишљења једашко ланегативноутичена језичкоизража
вање ученика млађег школског узраста. Допуњујући ли
стуфакторакојиотежавајуразвијањекултуреизражавања
најмлађихосновацаиспитиваниучитељи(4или1,5%)као
основниузрокнавелису:социјалнусредину,стихијскина
чинваспитањаисвенаведенефакторезаједно.

Нанужностозбиљнијегуважавањамедијакаосоцијализа
цијскогфакторауказујуидругаистраживања.21Када суу
питањунајмлађиученициосновнешколеиунапређивање
културејезичкогизражавања,прикоришћењумедијскихса
држајанеопходнојепосредовањеродитеља,другихчланова
породицеиучитеља,односношколеуњиховомкоришћењу.
У том смислу, потребно је посебну пажњу посветити ме
дијскомваспитању,какобисеспречионегативанутицајна
развијање језичке компетенције ученика млађег школског
узраста.

21Lipovčak, S.Mediji – druga zbilja?, u:Ras pra ve, ogle di i in ter pre ta ci je,
uredioŠikić,A.(2006),Zagreb:Hrvatskasveučilišnanaklada;Roberts,D.
F.andFoehr,U.G. (2004)Kids & me dia in Ame ri ca,CambridgeUniver
sityPress;Šegregur,D.Kuhar,V. iParadžik,P. (2014)Utjecajmasmedija
naživotadolescenata,Me dia, cul tu re and pu blic re la ti onsbr.5/1,Zagreb:
Hrvatskokomunikološkodruštvo.
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Графикон2:Фак то ри ко ји оте жа ва ју уна пре ђи ва ње  
кул ту ре је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка

Испитиванесуразликеуставовимаучитељаонегативном
утицајупојединихфакторанаунапређивањекултурејезич
когизражавањаученикаподутицајемрадногискуствакао
независне варијабле (Табела 3). Резултати показују да са
бројемгодинарадногстажарастеипроценатучитељакоји
одређујусред ства ма сов не ко му ни ка ци јекаофакторкојиу
највећој мери отежава унапређивање језичке културе уче
ника.Приближноистипроценатанкетиранихучитељакоји
имајуод10до30годинарадногискуствапо ро ди цуиздваја
каофакторкојиунајвећојмериотежаваунапређивањекул
турејезичкогизражавањаученика,докњиховеставоведели
нештомањеучитељанапочеткукаријере (8или14,0%)и
знатномањипроценатнајискуснијих(2или8,7%).Такође,
приближноистипроценатучитељакојиунаставирадеиз
међу 10 и 30 година вр шња ке одређује каофактор који у
највећојмеринегативноутиченајезичкукултурунајмлађих
ученика, док скоро дупло већи проценат најнеискуснијих
(16или28,1%)искородупломањипроценатнајискуснијих
(2или8,7%)сматрадавр шња циунајвећојмериотежава
јуунапређивањејезичкекултуреученикамлађегшколског
узраста.

Табела3:Фак то ри ко ји оте жа ва ју уна пре ђи ва ње кул ту ре 
је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка у за ви сно сти од  

рад ног ис ку ства учи те ља

χ²=20,927,df=15,р=0,139

 

18.70%

4.80%

47.20%

17.60%
10.20%

1.50%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Стручна 
спрема Породица Школа Мас

медији Вршњаци Особености 
ученика

Нешто 
друго Укупно

Виша 6
13,6%

0
0%

20
45,5%

13
29,5%

3
6,8%

2
4,6%

44
100%

Висока 45
19,6%

13
5,7%

109
47,6%

35
15,3%

25
10,9%

2
0,9%

229
100%

Укупно 51
18,7%

13
4,8%

129
47,2%

48
17,6%

28
10,2%

4
1,5%

273
100%
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РезултатиHiквадраттестапоказујудауоченеразликенису
статистичкизначајне (χ²=20,927,df=15,p=0,139),штоука
зуједанапроценунегативногутицајапојединихфакторана
унапређивањекултурејезичкогизражавањаученикамлађег
школскогузрастанеутичерадноискуствоучитеља.

Анализа ставова учитеља различитог образовног нивоа
показујеизвеснеразликеуиздвајањуфакторакојиотежа
вају унапређивање културе језичког изражавања ученика
(Табела4).Нештовећипроценатучитељакојиимајувисоко
образовање(109или47,6%)уодносунаанкетиранеучите
љесавишимобразовањем(20или45,5%)мишљења једа
сред ства ма сов не ко му ни ка ци јеунајвећојмеринегативно
утичунајезичкукултуруученикамлађегшколскогузраста.
Такође нешто већи проценат високообразованих (45 или
19,6%) у односу на учитеље са вишом стручном спремом
(6или13,6%)издвајајупо ро ди цу каофакторкојиотежава
унапређивањекултурејезичкогизражавања.Садругестра
не, скоро дупло већи проценат учитеља који имају више
образовање(13или29,5%)уодносунаонесаакадемским
образовањем(35или15,3%)сматрајудасувр шња цифактор
којииманајвећинегативанутицајнаунапређивањекулту
ре језичког изражавања ученика.Интересантно је указати
на податак да само високообразовани, и то у мањем про
центу(13или5,7%)издвајајушко лукаоосновниелеменат
негативногутицајанајезичкукултуруученика.

Табела4:Фак то ри ко ји оте жа ва ју уна пре ђи ва ње кул ту
ре је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка у за ви сно сти од струч не 

спре ме учи те ља

χ²=11,519,df=5,p=0,042

Тестирајућистатистичкузначајностуоченихразликадобија
седајеχ²=11,519узdf=5степенислободестатистичкизна
чајаннанивоу0,05,штозначидапостојезначајнеразликеу
ставовимаучитељаразличитогобразовногнивоаонегатив
ном утицају појединихфактора на културу језичког изра
жавањаученикамлађегшколскогузраста.Учитељивишег
образовног нивоа свеснији су негативног утицаја поједи
нихфакторанаунапређивањекултурејезичкогизражавања

Стручна 
спрема Породица Школа Мас

медији Вршњаци Особености 
ученика

Нешто 
друго Укупно

Виша 6
13,6%

0
0%

20
45,5%

13
29,5%

3
6,8%

2
4,6%

44
100%

Висока 45
19,6%

13
5,7%

109
47,6%

35
15,3%

25
10,9%

2
0,9%

229
100%

Укупно 51
18,7%

13
4,8%

129
47,2%

48
17,6%

28
10,2%

4
1,5%

273
100%
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ученика, што може бити резултат посвећивања пажње
овом проблему у оквиру изучавања појединих студијских
предметанаучитељскимфакултетима.

Зaкључак

Собзиромнатодапотребузауспешномкомуникацијомса
другимчлановимаговорнезаједницеимајусвиљуди,при
премање за такву комуникацијумора битишироко поста
вљено,морабитиопште,друштвеноорганизованоиусме
рено, са јасно одређеним циљем и задацима.22 Такав циљ
изадаткетребалобидаостварипресвегашкола,односно
наставасрпскогјезика,алииосталихнаставнихпредмета.
Скорополовинаучитељаанкетиранихуовомистраживању
(132или48,3%)мишљењаједауправошко лаунајвећојме
ридоприносиунапређивањукултуре језичкогизражавања
ученика млађег школског узраста. Добијени резултат им
плицираследеће:акоучитељиимајуувидузначајнаставе
чијисунепосредниорганизаторииреализаторинаразвија
њејезичкихкомпетенцијаученика,ондабииквалитетњи
ховихактивностинаплануунапређивањакултурејезичког
изражавањаученикатребалодабудепримерентомзначају.
Главниисходобразовањатребадабудестицањефункцио
налних,применљивихзнања,паускладусатим,Стан дар
ди ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка одређују да је
основнаулоганаставникадаразвијакључнекомпетенције
кодученикакојеихоспособљавајузаживотирад,инатај
начинимпружаосновузадаљеучење.Посебноданас,ка
дакултурајезичкогизражавањаунајширемсмислупрежи
вљавасвојеврснукризу,једанодважнијихзадатаканаставе
српског језика је„непрекидноповезивањепрописанихна
ставнихсадржајасасоцијалнимијезичкимокружењемуче
ника,какобисекодученикаразвијаласвестопотребинего
вањаизаштитестандардногсрпскогјезика,узповезивање
градивасастварнимживотомиразвијањефункционалног
(применљивог)знања”.23

Радноискуствоистручнаспремаучитељакаонезависнева
ријабленеутичунапроценудоприносапојединихфактора
унапређивањукултурејезичкогизражавањаученика.

Развијањејезичкихкомпетенцијаученикамлађегшколског
узрастапоредшколеузначајнојмериобликујеиваншколско

22Јањић,М.(2008)Са вре ме на на ста ва го вор не кул ту ре у основ ној шко ли,
НовиСад:Змај,стр.219.

23Ковачевић Микић, Д. Развијање језичких компетенција наставника
иученикаиунапређивањенаставесрпског језика (област:усменоиз
ражавање), у: Обра зо ва ње и са вре ме ни уни вер зи тет, (2012), Ниш:
Филозофскифакултет,стр.64.
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окружење. Резултати нашег истраживања показују да нај
већи број анкетираних учитеља (129или 47,2%)издвајају
сред ства ма сов не ко му ни ка ци јекаофакторкојиунајвећој
мериотежаваразвијањекултуре језичкогизражавањауче
никамлађегшколскогузраста.Радноискуствоучитељане
утиченапроценунегативногутицајапојединихфакторана
унапређивање културе језичког изражавања ученика, док
постојестатистичкизначајнеразликеуставовимаучитеља
различитогобразовногнивоаотомекојифакториотежавају
развијањејезичкихкомпетенцијаученикамлађегшколског
узраста.

Свакановагенерацијадецеодрастауокружењукојејебо
гатије медијима и припадајућим садржајима, због чега се
мењаиперцепцијаипотенцијалмедијскогутицајанадецу.
Што су децамлађа, потенцијални утицајмедија знатно је
већинегоутицајродитеља,школеиливршњака,итозато
штосечинидагајеиндивидуалнимнапоримазнатнотеже
дозиратииконтролисати.24Оваквиналазиактуализујупита
њемедијскеписменостиилимедијскогваспитања,којиби
оспособљавалинајмлађеученикедаразликујустварности
фикцију, да селективнобирају садржаје, спознају значења
приказаног, препознају позитивне и негативне карактери
стикемедија.25Собзиромначињеницудасумасовниме
дијинеизбежанелеменатсвакодневицеидасењиховброј
прогресивноповећава,неопходнојезањиховокоришћење
оспособитинарочитоученикемлађегшколскогузраста,на
којеимајунајвишепотенцијалногнегативногутицаја.Иако
сешколеиучитељи,односнонаставницисвечешћепоми
њу као могући модератори дечије медијске оспособљено
сти, родитељи се сматрају главним медијским социјали
заторима.26Најбољи резултати у области културе језичког
изражавања могли би се остварити удруживањем и кон
тинуираном сарадњом породице и школе, као примарних
социјализацијскихагенаса.

24Ilišin,V.(2003)Medijiuslobodnomvremenudjeceikomunikacijaomedij
skimsadržajima,Me dij ska is tra ži va njagod.9,br.2,Zagreb:NakladaMedij
skaistraživanja.

25Gunter,B.andMcAleer,J.(1997)Chil dren and Te le vi sion,LondonandNew
York:Routledge,р.2;Košir,M.Zgrabljić,N.iRanfil,R.(1999)Ži vot s me
di ji ma,Zagreb:Doron,str.29.

26Ilišin,V.nav.delo.
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DEVELOPINGTHECULTUREOFLINGUISTIC
EXPRESSIONOFPUPILSINSIDEAND

OUTSIDETHESCHOOLENVIRONMENT

Abstract

The culture of linguistic expression as a communication skill, and
thereforepartofgeneralculture,issubjecttoanumberofdevelopmental
and environmental influences. In this paper, the authors, wanting to
determinetheimpactofschoolandnonschoolfactorsontheculture
ofthelinguisticexpressionofpupilsatayoungerschoolage,examine
theopinionsofteachers(N=273)onthefollowing:(a)Whichfactors
largely contribute to the development of the culture of linguistic
expressionofpupils?(b)Whichfactorslargelyhinderthedevelopment
ofthecultureoflinguisticexpressionofpupils?Accordingtothesurvey,
schoolcontributesmosttothedevelopmentofthecultureoflinguistic
expression in pupils, whilemeans ofmass communication have the
greatestnegativeimpactonthedevelopmentoflanguagecompetences
inpupilsatayoungerschoolage.Thesefindingsemphasizetheissue
ofmedia literacyormediaeducation, inwhichparents, teachersand
schools,respectively,wouldbethemainmediasocializatorsinthefield

ofthecultureoflinguisticexpression.

Keywords: culture of linguistic expression, family, school, mass  
media, peers, a pupil at younger school age


