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др Биљана Лунгулов, доцент за ужу научну област Педагогија, 4. 12. 2017. Филозофски
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др Оливера Радуловић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске
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ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
У УВОДУ рада истакнут је предмет истраживања, а то је писмено изражавање ученика у
млађим разредима основне школе. Указано је на значај културе изражавања, којом се испољавају
сви васпитно-образовни утицаји на дететов интелектуални развој и на могућности функционалног
повезивања наставе књижевности и културе изражавања. У центру истраживања су стваралачки,
истраживачки и интеграцијски приступи књижевном делу, који омогућавају утицај књижевног
текста на културу изражавања ученика.
ШИРИ ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА састоји се од два потпоглавља ширег значења:
Теорије учења и наставе и Мотивисање ученика за откривање и запажање естетских вредности у
књижевном тексту. Поглавље обухвата разматрање теорија учења и наставе које анализирају
процес учења са различитих аспеката. Наведене су теорије које су имале знатан утицај на наставни
процес (асоцијативна теорија, бихејвиоризам, гешталт теорија, когнитивизам, конструктивизам,
кибернетички приступ, социјалне теорије, хуманистичке теорије). Шири теоријски оквир
истраживања чини и мотивисање ученика за откривање и запажање естетских вредности у
књижевном делу у оквиру ког су анализирани резултати истраживања спроведених на територији
Србије који указују на постојање кризе читања. Издвојени су начини којима је могуће да наставник
подстакне ученике млађих разреда основне школе да се мисаоно, критички и истраживачки
ангажују приликом читања књижевног текста. Разматране су теорије мотивације којима се
анализира мотивисање ученика за читање како би се подстакли да активно и стваралачки приступају
књижевном тексту, богате лексички фонд и превазилазе кризу читања.
УЖИ ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА састоји се од два потпоглавља: Методички системи
наставе српског језика и књижевности и Култура изражавања ученика млађих разреда основне
школе. У оквиру потпоглавља Методички системи наставе српског језика и књижевности
истакнути су поједини методички системи који се примењују у настави српског језика и
књижевности и у први план стављају истраживачку активност ученика, доводе ученика у положај да
самосталније доживљава, увиђа, закључује и размишља, уз наставника који је ту да му пружи помоћ
када је потребно. Циљ примене методичких система у оквиру рада јесте истраживање, анализирање
и указивање на предности функционалног, унутарпредметног повезивања садржаја из различитих
подручја српског језика и књижевности у складу са програмским захтевима. У оквиру потпоглавља
Култура изражавања ученика млађих разреда основне школе разматрана је култура изражавања
ученика нижих разреда основне школе, описани су функционални начини којима је могуће повезати
културу изражавања са наставом књижевности.
Поглавље РАЗЛИЧИТИ ПРИСТУПИ ОБРАДИ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА
УЧЕНИКА НА УСМЕНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ састоји се од четири потпоглавља: Модел
интертекстуалног приступа роману у млађим разредима основне школе, Групни облик рада у
настави књижевности по нивоима стандарда постигнућа, Примена теорије развијајуће наставе у
обради романа за децу у млађим разредима основне школе и Поетика простора у Ћопићевој поезији
за децу. У потпоглављима су теоријски анализирани модели различитих приступа обради
књижевног текста у функцији подстицања ученика на писмено и усмено изражавање, приказане су
методичке апликације и приложена методичка образложења.
У оквиру потпоглавља Модел интертекстуалног приступа роману у млађим разредима
основне школе разматране су нове могућности читања Малог принца у контексту Старога завета.
Приказано је откривање неких од загонетки дубоко скривених у овој алегорији, библијског
интертекста, мудрих мисли, парафразираних библијских изрека и мотива, њихово запамћивање и
тумачење у циљу унапређивања културе изражавања ученика и упућивање ученика на
истраживачки рад на тексту како би они дошли до нових сазнања.
У потпоглављу Групни облик рада у настави књижевности по нивоима стандарда
постигнућа дат је теоријски приказ примене групног облика рада у настави књижевности на основу
извршене индивидуализације садржаја задацима на три нивоа сложености. Приказан је модел
групног облика рада у настави књижевности са групама у које су сврстани ученици приближно
истих потенцијала, њихово распоређивање извршено је на основу нивоа описаних у стандардима
постигнућа те је указано на предности и недостатке примене оваквог модела рада у настави. Осим
тога, методичком апликацијом на примеру обраде приповетке Стефаново дрво С. В. Јанковић
приказано је унутарпредметно повезивање подручја књижевности и културе изражавања.
У оквиру потпоглавља Примена теорије развијајуће наставе у обради романа за децу у
млађим разредима основне школе разматрана је теорија развијајуће наставе, а затим је приказана
V

могућност примене ове теорије и вођеног откривања у уочавању уметничких вредности романа на
основу тумачења појмова, тока радње, главних ликова и основних мотива у књижевном делу.
У потпоглављу Поетика простора у Ћопићевој поезији за децу представљен је један од
могућих приступа тумачењу и сагледавању простора у Ћопићевим песмама за децу на основу
трагова завичајне стварности и описа природе по сећањима из детињства која доприносе враћању
успомена и носталгије. Издвојен је простор у коме је све тајанствено, застрашујуће, са постојањем
скровитих места у којима се осећамо топло, аутохтоно, блиско. У појединим песмама уочена је
људска чежња за земљом без бола, суза и злобе. Карактеристична обележја ликова сагледана су кроз
доживљени преображај у складу са променом простора на коме пребивају. У другом делу
потпоглавља приказане су могућности инкорпорисања у наставу нових сазнања на примерима
обраде Ћопићевих песама у нижим разредима основне школе, са аспекта културе изражавања.
У оквиру поглавља МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА прецизно су изложени: проблем
истраживања, предмет, циљ, задаци, хипотезе, варијабле, методе, технике и инструменти,
популација и узорак истраживања, организација и ток истраживања. Предмет истраживања рада је
верификација могућности унапређења писменог изражавања ученика у млађим разредима основне
школе применом корелацијско-интеграцијског система код приступа књижевном тексту;
подстицање литерарног стваралаштва; обогаћивање лексичког фонда ученика; истраживачко
читање текста; реализација језичких вежби на које подстичу књижевноуметнички текстови;
побољшање функционалне писмености применом корелације и интеграције подручја књижевности
и културе изражавања. Наведена су претходно спроведена истраживања у овој области која
потврђују оскудан лексички фонд ученика и незадовољавајући ниво писменог изражавања ученика
млађих разреда основне школе, анализирана је литература која се бави међусобним интегрисањем
области у оквиру предмета Српски језик и књижевност, на основу којих је формулисан проблем
истраживања: Да ли је могуће унапредити писмено изражавање ученика у млађим разредима
основне школе применом корелацијско-интеграцијског система? У поглављу је дат преглед језичких
вежби које су коришћене на часовима наставе књижевности у оквиру истраживања. Указано је на
могућности подстицања ученика на литерарно стваралаштво. Приказана је примена појединих вебалата. Статистичка обрада прикупљених података указује на установљену ефикасност примене
корелацијско-интеграцијског система у циљу унапређивања писменог изражавања ученика у
млађим разредима основне школе, чији су резултати приказани путем графикона и табела.
У поглављу ЗАКЉУЧАК дата су закључна разматрања и сумирани су резултати
експерименталног истраживања. Такође се указује на могућности даљег трагања и проучавања
истраживачког проблема.
У ПРИЛОЗИМА се налази евиденциона листа са скалом процене за евалуацију активности
ученика на часу, тестови културе писменог изражавања (од I до IV разреда основне школе) који су
коришћени у току истраживања, припрема за час по моделу примене система учења путем
откривања у обради бајке и припрема за час по моделу индуктивно-дедуктивног поступка у
откривању бајки.
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VI СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један рад
објављен или прихваћен за објављивање у часопису са СЦИ листе односно са листе министарства
надлежног за науку када су у питању друштвено-хуманистичке науке. У случају радова
прихваћених за објављивање, таксативно навести називе радова, где и када ће бити објављени и
приложити потврду о томе.
1. Роман Мали Принц А.С. Егзиперија у контексту Старога Завета. Узданица, бр. 2, 2014, XI,
стр. 83–90. (М52 – 2 бода) Рад је у вези са темом и научном области докторске дисертације.
2. Руковођено откривање елемената бајке на примеру Трнове Ружице браће Грим. Школски час,
бр. 3–4, 2016, XXXII, 80–93. (М53 – 1 бод) Рад је у вези са темом и научном области
докторске дисертације.
3. Групни облик рада у настави књижевности по нивоима стандарда постигнућа. Школски час,
бр. 1, 2017, XXXIII, 82–89. (М53 – 1 бод) Рад је у вези са темом и научном области
докторске дисертације.
4. Поетика простора у Ћопићевој поезији за децу. У: Б. Тошовић (ур). Ћопићева поетика
простора, Зборник радова, Књ. 6. ,,Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка
Ћопића”, 2018, стр. 151–161. Бањалука: Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске. (М44 – 2 бода) Рад је у вези са темом и научном области докторске дисертације.
5. Светлост и тама у ГОСПОЂИЦИ. У: Б. Тошовић (ур). Андрићева сунчана страна, Зборник
радова, Том. 12. 2019, стр. 545–552. Бањалука: Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске. (М44 – 2 бода) Рад није у вези са темом и научном области докторске
дисертације.
6. Пројекат: Еко авантура. У електронском Зборнику акредитованог републичког стручног
скупа XXXIII Сабора учитеља Србије. ,,Унапређивање наставне праксе кроз размену
професионалних искустава”. 2019. Београд: Савез учитеља Републике Србије.

VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати истраживања докторске дисертације Снежанe Паравиње Шкрбић Унапређивање
писменог изражавања ученика у млађим разредима основне школе применом корелацијскоинтеграцијског система указали су на предности функционалног, унутарпредметног повезивања
садржаја из различитих подручја српског језика и књижевности. Теоријско-емпиријска
истраживања начина унапређења писменог изажавања ученика у млађим разредима основне школе
упућују на предности примене корелацијско-интеграцијског методичког система при
интерпретацији и утврђивању садржаја из књижевности. Пропитивани су методички поступци
побољшавања рецепције дела која се обрађују и најбољи начини мотивације ученика за
стваралаштво на основу естетског доживљаја које је дело код њих произвело. Ваљаност понуђених
методичких модела чији је циљ повезивање књижевости и културе изражавања како би се богатио
лексички фонд ученика, развијала, неговала и унапредила њихова култура писменог изражавања,
потврдио се на бројним примерима. Теоријске хипотезе проверене су путем каузалне методе,
експеримента са паралелним групама. За потребе истраживања конструисани су тестови писменог
изражавања, евиденциона листа са скалом процене активности ученика на часовима и методичке
апликације. У циљу мотивисања ученика који расту окружени савременим информационим
технологијама и у времену брзог протока информација, креиране су мултимедијалне презентације,
израђене су игре речима и асоцијацијама помоћу веб-алата, коришћени су различити аудио и видео
записи.
На основу анализе добијених резултата уочено је да се корелацијом и интеграцијом области
књижевности и културе изражавања књижевни текст сагледава са више аспеката, обогаћује се

лексички фонд ученика и повећава мотивација за рад на часу. На основу истраживања утврђено је
да постоје значајне разлике између ученика у контролним и експерименталним групама, и
потврђено да уметнички текстови нуде мноштво тема и креативних модела који ученике нижих
разреда основне школе посебно мотивишу и подстичу на креативност, што показује да је
функционално повезивање наставне књижевности и културе изражавања смислено и сврсисходно у
млађим разредима основне школе. Корелацијско-интеграцијским приступом обради и утврђивању
књижевноуметничког текста остварено је прожимање наставних садржаја и унутарпредметна
корелација која доприноси остварењу комплексних циљева наставе српског језика и књижевности.
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата
истраживања.
Начин приказа и тумачења резултата истраживања Снежанe Паравиње Шкрбић Унапређивање
писменог изражавања ученика у млађим разредима основне школе применом корелацијскоинтеграцијског система добар је, прегледан, произашао је из наставне праксе, изведен у складу са
коришћеном литературом и актуелностима у науци о књижевности и науци о настави. Потврђене су
очекиване премисе да иновације у наставном процесу воде ефикаснијем остваривању постављених
наставних циљева. Кандидаткиња поседује истанчан смисао за методику наставе, добро познаје како
научну тако и методичку литературу, има изграђен и јасан стил и смисао за писмено изражавање.
Начин приказа и тумачења резултата истраживања комисија је позитивно оценила.

IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и
концизне одговоре на 3. и 4. питање:
1.
Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме
Дисертација Снежане Паравиње Шкрбић Унапређивање писменог изражавања ученика у
млађим разредима основне школе применом корелацијско-интеграцијског система написана је
у складу с образложењем теме.
2.
Да ли дисертација садржи све битне елементе
Дисертација садржи све битне елементе.
3.
По чему је дисертација оригиналан допринос науци
Докторска дисертација Унапређивање писменог изражавања ученика у млађим разредима
основне школе применом корелацијско-интеграцијског система Снежане Паравиње Шкрбић
бави се наставом писмености, облашћу наставе српског језика, која је, како теоријски тако и
практично, у великој мери занемарена иако је веома важна за образовање. Значај овог методичког
истраживања је у томе што се пропитују могућности унапређења писменог изражавања ученика од
почетка описмењавања и указује се на неопходност корелације наставе књижевности и језика како у
смислу мотивације за читање и разумевање књижевног дела тако и за развијања естетских осећања и
стварање језичких и читалачких компетенција. Могућности унапређења наставе писмености
показују се на конкретним, практичним примерима који су дати као модели и поткрепљени
резултатима добијеним у раду с ученицима. Најоригиналнији допринос науци су понуђене
методичке апликације, које, како је показало истраживање, подстичу развој културе изражавања.
Дисертација показује како је планским и систематичним приступом могуће укључивање писменог
изражавања у свакодневну наставу, при чему већ сам континуитет доноси напредак. Све наведене
чињенице представљају оригиналан допринос развоју методике наставе српског језика, методике
писменог изражавања, те је несумњив оригинални допринос науци дате дисертације.
4.
Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања
Дисертација нема недостатака.
X

ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:
-

да се докторска дисертација Снежанe Паравиње Шкрбић Унапређивање писменог
изражавања ученика у млађим разредима основне школе применом корелацијскоинтеграцијског система прихвати, а кандидату одобри одбрана.
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НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем
већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не
жели да потпише извештај.

