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Napomene redaktora
Sastavni deo ovog priruĉnika ĉine dva vodiĉa korišćena na drugom seminaru
projekta „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja”. Ovaj meĊunarodni projekat*
prate osam ovakvih vodiĉa koje su autori pripremili za korišćenje tokom procesa
obuke i kao podršku za rad nastavnika i budućih voditelja seminara ovlašćenih
za širenje ideja ovog programa. Najĉešće se seminari organizuju tako da se na
njima pokriva problematika dva vodiĉa, te je serija od ĉetiri priruĉnika neophodna
za uvoĊenje celokupnog programa.
Ţeleći da oĉuvamo originalnu konturu vodiĉa, u ediciji Centra za interaktivnu
pedagogiju preneli smo ih u celini, te se neki delovi teksta i struktura sadrţaja u
priruĉnicima ponavljaju.
Program „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja” predviĊa mogućnost
angaţovanja profesionalaca razliĉitih nivoa obrazovanja, poĉevši od vaspitaĉa i
predškolskog polja delatnosti do profesora viših škola, podrazumevajući da sve
obrazovne strukture mogu raditi sa tehnikama opisanim u vodiĉima, uz korekciju i
adaptaciju vezane za uzrast sa kojim se radi. U nedostatku opšteg termina
(teacher) koji pokriva razliĉite ali u osnovi sliĉne uloge, u priruĉnicima su
korišćeni termini nastavnik i nastava, iako program pruţa mnogo šire mogućnosti
za korišćenje.
Termini: strategije uĉenja, nastavne metode i tehnike u ovim vodiĉima korišćeni
su sinonimno da se pri prevoĊenju ne bi promenio smisao na koji ih koriste
autori. Svi oni oznaĉavaju naĉine rada u nastavi i nekada odgovaraju
uobiĉajenom korišćenju pojma nastavne metode u našim udţbenicima didaktike,
a nekada su uţi pojmovi (ono što mi zovemo postupcima), ili su kombinacija
onog što mi zovemo nastavnim metodama i oblicima rada u nastavi.
Za ERR (Evokacija-Razumevanje znaĉenja-Refleksija) okvir, koji autori koriste za
oznaĉavanje sistema poduĉavanja, sistema mišljenja i uĉenja, kao i teorijskog
okvira programa, koristili smo prilikom prevoda termine sistem, teorijski sistem,
model, struk-tura, teorijski okvir, ali najĉešće smo to posmatrali kao strukturu
nastavnog procesa.
Ovu napomenu dajemo ne pretendujući da razmatramo odnos izmeĊu ovih
pojmova, već da bi se izbegle nedoumice zbog podudaranja ili delimiĉnog
razlikovanja od naše uobiĉajene terminologije.
______________________
* Projekat je u Srbijii otpočeo 2001. godine u organizaciji CIP-Centra za in-teraktivnu pedagogiju, a program
je zvanično akreditovan od strane Ministarstva prosvete i sporta u toku 2002. Projekat je u većini zemalja trajao tri
godine i ima podršku međunarodnog udruženja čitalaca (International Reading Association).
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UVOD
projektu Ĉitanjem i pisanjem do kritiĉkog mišljenja saraĊuju prosvetni radnici
iz celog sveta. Svrha ove saradnje je uvoĊenje nastavnih metoda koje podstiĉu
kritiĉko mišljenje uĉenika svih uzrasta, u svim
nastavnim predmetima. Kako svet postaje sloţeniji, a
demokratija se širi, sve je jasnije da je potrebno da se
mladi ljudi osposobe da rešavaju teške probleme, da
kritiĉki ispituju situacije, da uporeĊuju alternativne ideje
i donose pro-mišljene i utemeljene odluke. TakoĊe je
oĉigledno, da je sposobnost kritiĉkog mišljenja nešto
što bi trebalo da se neguje i podrţava u podsticajnom okruţenju. MeĊunarodni
projekat „Ĉitanjem i pisanjem do kritiĉkog mišljenja― (RWCT)11 je kooperativan jer
kolektivno znanje ljudi iz velikog broja zemalja i kultura koji su u njega ukljuĉeni
predstavlja ogroman fond znanja i iskustava o tome kako najlakše da se postignu
ciljevi projekta. Nijedan skup ideja, nijedna grupa ljudi, nemaju odgovor na to šta
je najbolje da se uradi u nekoj situaciji. MeĊutim, zajedno moţemo da traţimo
rešenja i postignemo stvaran i trajan napredak u uĉenju uĉenika.

Šta je kritiĉko mišljenje?
Mnogo toga je napisano o kritiĉkom mišljenju. Za one koji kritiĉki razmišljaju,
baziĉno razumevanje informacija je poĉetak, a ne cilj uĉenja. Kritiĉki misliti znaĉi
krenuti od neke ideje, razmotriti njene implikacije, preispitati je, uporediti sa
suprotnim stanovištima, izgraditi podrţavajući sistem
uverenja o njoj i na kraju, na temelju svega toga,
zauzeti stav.
Kritiĉko mišljenje je sloţen proces kreativnog
objedinjavanja ideja i izvora, rekonceptualizacije i
preoblikovanja pojmova i informacija. To je aktivan i
interaktivan kognitivni proces koji se istovremeno javlja
na više nivoa. Kritiĉko mišljenje je najĉešće usmereno
jasno odreĊenim ciljevima, ali moţe biti i kreativan proces, sa manje jasnim
ciljevima. Kritiĉko mišljenje je viši oblik mišljenja i stoga se smatra da je
primereno iskljuĉivo starijim uĉenicima. MeĊutim, to baš i nije tako.
Mala deca su sposobna za više oblike mišljenja koji su primereni nivou njihovog
razvoja. Ona se rado ukljuĉuju u rešavanje sloţenih problema i donošenje odluka
1

Originalni naziv projekta ,,Reading and writing for Critical Thinking’’

6

na višim nivoima mišljenja.
Bez teorijskog polazišta poduĉavanje se ĉesto svodi na sluĉajno odabran niz
„strategija― ili „nastavnih metoda―. Prilikom uvoĊenja novih metoda najveća
opasnost je da ih nastavnici jednostavno pridodaju šarenolikom mnoštvu drugih
metoda i nasumice upotrebljavaju. Zabrinutost zbog takve mogućnosti raste,
zbog saznanja da deca bolje uĉe u doslednom i organizovanom okruţenju, ĉak i
ako se u njemu ne koriste „najbolje metode―, nego u okruţenju u kome su
oĉekivanja nejasno formulisana ili nedostaje koherentnost.
Svrha ovog seminara je da ponudi teorijski sistem –
strukturu za razmišljanje o poduĉavanju i uĉenju. Ta
struktura će potom predstavljati „kišobran― pod kojim
se sledeći seminari i strategije mogu organizovati u
koherentan nastavni model. Ovaj seminar nudi
objašnjenje teorijski osmišljenje strukture nastavnog procesa (ERR). MeĊutim, od
seminara o teoriji nema koristi ako ona nije uklopljena u praktiĉni kontekst, stoga
ovaj seminar nudi interaktivne i izazovne nastavne tehnike kojima se polaznicima
omogućava da urone u stvarno uĉenje. Seminar je
osmišljen da posluţi i kao model za demonstraciju
razliĉitih modela interakcije izmeĊu uĉenika i
nastavnika. Redosled aktivnosti na seminaru se
zasniva na uverenju da uĉesnici bolje razumeju ono
što uĉe ako na poĉetku, liĉno, kao uĉenici, isprobaju
tehnike, a zatim se osvrnu i razmisle o onome što su upravo iskusili. Iz tog
razloga se o opštoj ERR–strukturi nastave raspravlja tek nakon neposrednog
uĉestvovanja u aktivnostima. Razumevanje ERR strukture se gradi na
neposrednim iskustvima uĉesnika, a zatim se pojašnjava.
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Eksplozija informacija
Brojne promene koje se odvijaju u današnjim društvima predstavljaju veliki
izazov za one ĉiji je zadatak da pripreme decu za 21. vek. Prosvetni radnici, od
sastavljaĉa nastavnih programa do nastavnika, suoĉeni su sa pitanjem koji je
najbolji naĉin da pripreme decu za uspešan, napredan i produktivan ţivot u budućnosti koju ne moţemo unapred videti.
Nemoguće je predvideti kakve će poslove naši osnovnoškolci obavljati kad
maturiraju i postanu deo populacije zaposlenih.
U Sjedinjenim Drţavama se smatra da više od 25%
radnih mesta koja će postojati u 21. veku danas ne
postoje i da će se radna mesta koja će opstati u 21.
veku veoma promeniti. Za delotvorno funkcionisanje u
svetu budućnosti, biće neophodna potpuno nova znanja.
Takvo stanje dodatno oteţava i eksplozija informacija. Informacije nastaju
neslućenom brzinom. Procenjuje se da će za narednih deset godina 100%
svetskog znanja kojima sada raspolaţemo predstavljati samo 10% dostupne
osnove znanja. Filips (Phillips – 1992) je napisao da veći deo našeg znanja ima
vek trajanja od desetak godina ili manje, a tad postaje netaĉno ili zastarelo.
Uporedo sa ovom neverovatnom produkcijom informacija, dogaĊa se tehnološka
eksplozija u domenu širenja informacija. Uz pomoć CD-ROM tehnologije i
Interneta biblioteke sveta su dostupne iz svakog doma ili kancelarije; potrebni su
samo telefonski prikljuĉak, modem i kompjuter. Raspon raspoloţivih informacija
je velik. Nemoguće je i pomisliti da bi deca u školama mogla da nauĉe koliĉinu
gradiva koja bi predstavljala neki veći procenat ukupnog znanja. Ĉinjenice kojima
moţemo da nauĉimo našu decu u školama predstavljaće tek delić bilo kog podruĉja znanja i samo mali deo informacija koje će morati da znaju tokom svog
ţivota.
Kako sve više društava mukotrpno prelazi na trţišnu
ekonomiju i demokratsko društveno ureĊenje,
suštinsko pitanje koje prosvetni radnici moraju da
postave je: kako najbolje da pripremimo uĉenike za demokratski naĉin ţivota u 21. veku? Mada je uĉenje
sadrţaja vaţno, ono nije presudno. Za uĉenike je
presudnije da nauĉe kako delotvorno da uĉe i kritiĉki misle. Uĉenici moraju da
nauĉe da se nose sa novim informacijama i da ih paţljivo i kritiĉki razmatraju. Oni
treba da nauĉe kako da o informacijama i idejama samostalno razmišljaju, kako
da postupaju u skladu sa tim razmišljanjima i kako te informacije da koriste.
Moraju da znaju da pristupe novim idejama sa razliĉitih stanovišta, da prosuĊuju
o njihovoj verodostojnosti i vrednosti i da odreĊuju sveukupnu vrednost ideja, na
osnovu vlastitih potreba i ciljeva.
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Poduĉavanjem do mišljenja
Ukoliko je od suštinskog znaĉaja da uĉenike poduĉavamo kritiĉkom mišljenju,
onda se takvo poduĉavanje mora sistematski uvoditi u nastavnu praksu (Zelina,
1994). Ne moţe se pretpostaviti da će uĉenici, sami od sebe, doći do
delotvornog kritiĉkog mišljenja, samo zato što je neko kritiĉko mišljenje proglasio
vaţnim. A nije dovoljno ni da se kritiĉko mišljenje uĉini samo delom nastavnog
programa.
Kritiĉko mišljenje se ne razvija poduĉavanjem tipa „sedam koraka do kritiĉkog mišljenja― ili drugim sliĉnim receptima za takvo ponašanje. Da bi uĉenici delotvorno
kritiĉki razmišljali, kritiĉko mišljenje mora da postane deo njihovog neposrednog
iskustva. Ĉesto se greši jer se kritiĉko mišljenje posmatra kao „školski predmet―
koji bi trebalo predavati ili kao skup umeća koja bi trebalo nauĉiti napamet i
primeniti. Šta je kritiĉko mišljenje? Kritiĉko mišljenje je ishod kome teţimo. To je
stanje svesti postignuto kad osoba automatski kritiĉki misli i na prirodan naĉin
stupa u interakcije sa idejama i informacijama. To je aktivan proces, koji se javlja
namerno ili spontano, a koji uĉenicima osigurava ĉvrstu kontrolu nad
informacijama koje u isto vreme mogu biti osporene, usvojene, preureĊene,
prilagoĊene ili odbaĉene. Kritiĉko mišljenje se javlja kad uĉenici postavljaju
pitanja kao što su: „Šta ova informacija meni znaĉi?―, „Kako mogu da upotrebim
ovo znanje?―, „U kakvoj je vezi ovo saznanje sa onim što već znam?―, „Da li je ta
informacija korisna?―, „Kako doţivljavam te ideje?―, „Kakve bi mogle da budu
posledice, za mene i za druge, ako te ĉinjenice ugradim u svoje postupke?―

Šta je kritiĉko mišljenje?
Mišljenje je proces sliĉan ĉitanju, pisanju, priĉanju i
slušanju. To je aktivan, usklaĊen i sloţen proces koji
ukljuĉuje razmišljanjeo neĉem stvarnom. To nije nešto
što bi se moglo poduĉavati izvan konteksta. Najbolji
naĉin da se savlada kritiĉko mišljenje nije da se ono odvoji od opšteg konteksta
nastavnog programa ili svakodnevnog ţivota. Najbolji naĉin za sticanje kritiĉkog
mišljenja je kad je takav naĉin mišljenja utkan u pristup nastavnom gradivu. On
na taj naĉin postaje ne samo deo nastavnog pro-grama već i njegov oĉekivani
rezultat. Najnovija istraţivanja kritiĉkog mišljenja i uĉenja pokazuju da model koji
je usmeren na poduĉavanje izolovanih veština i uĉenje ĉinjenica slabi kritiĉko
mišljenje. Na primer, Braun (Brown,1989) tvrdi da veština uĉenja odvojena od
stvarnih zadataka i ciljeva moţe da omogući uĉenicima da postignu dobre
rezultate na objektivnim testovima, ali oni te veštine neće znati da primene u
novim situacijama.
Sloţenija odreĊenja uĉenja i mišljenja imaju potvrdu u istraţivanjima u oblasti
psihologije uĉenja, filozofije i multikulturalnog obrazovanja. Kroz sva ta
istraţivanja provlaĉi se zajedniĉka nit:
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Delotvorno, dugoroĉno uĉenje, koje se moţe primeniti na nove situacije, u
osnovi znaĉi razumevanje informacija i ideja. To se dešava onda kad uĉenici
aktivno uĉestvuju u uĉenju, kad internalizuju, sintetizuju i usvajaju informacije
(Anderson, Hiebert, Scott &Wilkinson, 1985).
Uĉenici bolje uĉe kad koriste raznoliki repertoar strategija mišljenja. Upotrebom
tih strategija, u procesu smislenog uĉenja, uĉenici internaliziraju i sam proces
uĉenja (Palincsar &Brown, 1989). Uĉenici bolje uĉe i kritiĉki misle kad imaju
priliku da primenjuju novo uĉenje na autentiĉne zadatke (Resnick, 1987).
Uĉi se bolje kada se uĉenje nadograĊuje na predznanje i iskustvo uĉenika, jer
im dopušta povezivanje onoga što već znaju sa novim informacijama koje bi
trebalo da nauĉe (Roth, 1990).
Kritiĉko mišljenje i uĉenje javlja se kad nastavnici razumeju i cene raznovrsnost
ideja i iskustava. Kritiĉko mišljenje se javlja kad ne postoji predrasuda o „samo
jednom ispravnom odgovoru― (Banks, 1988).

Stvaranje okruženja za kritiĉko mišljenje
Poduĉavati kritiĉkom mišljenju nije jednostavan zadatak, niti se moţe postići na
odreĊenom nivou obrazovanja, pa onda zaboraviti. Ne postoji pouzdan popis
koraka koji bi vas doveo do kritiĉkog mišljenja, ali, postoji skup uslova u nastavi i
uĉenju kojima se podstiĉe razvoj kritiĉkog mišljenja.
Da bi se podstaklo kritiĉko mišljenje, nastavnici bi trebalo da:
osiguraju vreme i priliku za veţbanje kritiĉkog mišljenja,
dopuste uĉenicima da misle i teoretišu,
prihvataju raznovrsne ideje i mišljenja,
podstiĉu aktivno uĉešće uĉenika u procesu uĉenja,
osiguraju uĉenicima sigurno okruţenje u kom nema opasnosti od ismevanja,
izraţavaju poverenje u sposobnost svih uĉenika da donose kritiĉke sudove i
poštuju kritiĉko mišljenje.
Da bi delotvorno kritiĉki mislili, uĉenici moraju da:
razviju samopouzdanje i svest o vrednosti svog mišljenja i ideja,
se aktivno ukljuĉe u proces uĉenja,
sa uvaţavanjem slušaju raznovrsna mišljenja i
budu spremni da izraze svoj sud, ali i spremni da ga povuku pod uticajem
argumenata.
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Vreme
Za kritiĉko mišljenje je potrebno vreme iz nekoliko razloga. Pre nego što se
temeljno razmisli o neĉem novom, prvo se mora odvojiti dovoljno vremena da bi
se otkrilo kakva mišljenja i uverenja već imamo o nekoj temi. Otkrivanje vlastitih
misli iziskuje ispitivanje prethodnih ideja, uverenja,doţivljaja i iskustava (Pearson, Hansen & Gordon, 1979).
Vreme je potrebno i da bi se poslušalo kako zvuĉe te
misli kada se izraze vlastitim reĉima. Vreme je
potrebno i za razmenu kritiĉkih misli. Bez razmene
mišljenja neće biti prilike da se od drugih ĉuju povratne
informacije koje omogućavaju „brušenje― misaonog procesa i dodatnu refleksiju.
Da bi se podstaklo kritiĉko mišljenje, u nastavi se uĉenicima mora osigurati
dovoljno vremena da izraze ideje i dobiju konstruktivne povratne informacije.
Zahvaljujući vremenu koje se utroši na verbalizaciju misli, u atmosferi koja
podstiĉe razmenu, ideje se potpunije oblikuju i doraĊuju.

Odobrenje
O vaţnim idejama uĉenici ne razmišljaju uvek slobodno. Ĉesto ĉekaju da
nastavnik kaţe taĉan odgovor. MeĊutim, uĉenici
koji kritiĉki misle, aktivno osmišljavaju hipoteze i na
razne naĉine objedinjuju ideje i koncepcije. Neke od
tih kombinacija su produktivne, neke moţda na prvi
pogled deluju prihvatljivo, ali nakon duţeg razmišljanja
izgledaju manje opravdano.
Neke ideje se u poĉetku ĉine smešnim, ali poboljšavanjem ili pomeranjem u
druge perspektive, dobijaju svoj znaĉaj. Da bi se kritiĉko mišljenje javljalo
spontano, uĉenici moraju da imaju dozvolu od nastavnika da smeju da pogaĊaju,
kreiraju, pa ĉak i da govore o oĉiglednim stvarima, koje nisu „mnogo pametne―.
Kad uĉenici shvate da se sve ovo prihvata, aktivnije će se ukljuĉiti u kritiĉku
analizu.
No, u davanju prilike uĉenicima da kritiĉki razmišljaju, nastavnici moraju da
postupaju oprezno. To znaĉi da bi trebalo da naprave razliku izmeĊu dozvole i
preterane popustljivosti. Dopustiti uĉenicima da izraţavaju vlastito mišljenja ne
znaĉi da im je dopušteno da budu neozbiljni ili površni. Nije svako razmišljanje
vredno truda. Uĉenici zasluţuju da ih prihvatimo kao odgovorne za originalnost
misli i zasluţuju da im se osigura povratna informacija. Na taj naĉin dozvola da
se kritiĉki razmišlja podrazumeva kontekst podsticajnog i produktivnog okruţenja
u kom postoji iskrena ţelja da se znanje stiĉe apstraktnim razmišljanjem.
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Raznovrsnost
Kada se stvore uslovi da uĉenici samostalno misle, pojaviće se raznovrsnost
mišljenja i ideja. Kad se odbaci shvatanje da postoji samo jedan ispravan
odgovor, pojaviće se onoliko mišljenja koliko ima uĉenika. Ako ograniĉavamo
izraţavanje mišljenja, tada ograniĉavamo i mišljenje uĉenika.
Da bi kritiĉko mišljenje moglo da „uhvati korena―, u razredu je potrebno stvoriti
atmosferu u kojoj uĉenici znaju da se oĉekuje širok raspon mišljenja i da će sva
biti prihvaćena.
Moramo da budemo iskreni prema svojim uĉenicima, jer postoje situacije u
kojima zaista postoji samo jedan ispravan odgovor, ali, i u takvim situacijama
postoje razliĉiti naĉini ili procesi kojima pojedinac dolazi do odgovora. U većini
sluĉajeva to je puno vaţnije od samog odgovora. Ako se pak veći deo nastave
troši na traţenje jednog ispravnog odgovora, tada postoji verovatnoća da se
mišljenje neće odvijati na preterano smisaonom nivou.

Aktivno uĉešće
Kritiĉkog mišljenja nema ukoliko ne postoji dovoljna
ukljuĉenost u proces mišljenja i uĉenja. Mnogi uĉenici
dolaze u školu kao pasivni primaoci znanja, uvereni da
su nastavnik ili tekst koji sadrţi neko znanje odgovorni
za njihovo uĉenje. Znanje smatraju neĉim fiksnim, što
samo treba uliti u glavu i odverglati na zapovest i time dokazati da se nešto
nauĉilo.
Takvi uĉenici se neće ukljuĉiti u proces kritiĉkog mišljenja ako se nekako ne
podstaknu na to i ne poĉnu da ulaţu trud u svoje uĉenje. Tek tada će se ukljuĉiti
u proces uĉenja i biti spremni da preuzmu odgovornost za svoje uĉenje.
Metodološki pristup poduĉavanju koji podstiĉe uĉenike na spekulativnu refleksiju
i na razmenu ideja i mišljenja, angaţuje i aktivira uĉenike.
U razredima u kojima se uĉenicima dozvoljava da ostanu pasivni, kritiĉko
mišljenje uglavnom ne postaje deo uĉeniĉkog ponašanja.
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Preuzimanje rizika
Misliti slobodno moţe da bude riskantno. Ideje se
mogu nizati na neobiĉne, smešne, a ponekad i
protivreĉne naĉine. U procesu mišljenja ponekada se
jave „glupe ideje―, „šašave― kombinacije ili
neadekvatne ideje. Nastavnici bi trebalo da uvere
uĉenike da je to prirodan deo procesa uĉenja. Osim toga, vaţno je da pojasne da
neće tolerisati ismejavanje tuĊih ideja, jer se time guši mišljenje, tj. stvara se
atmosfera preteranog liĉnog rizika. Mišljenje je najkvalitetnije u neriziĉnom
okruţenju u kom se ideje poštuju i u kom su uĉenici veoma motivisani da aktivno
misle.

Poštovanje
Ĉesto strepimo ili nismo sigurni šta će naši uĉenici misliti ili kako će tumaĉiti
informacije. Veliki trud ulaţemo u nadzor i usmeravanje njihovog mišljenja, kao
da bi se bez tog nadzora njihovi umovi na neki naĉin oteli kontroli i napravili
veliku štetu. Izgleda da je istina upravo suprotna. Kad uĉenici shvate da se
njihovo mišljenje ceni, kad smatraju da njihov nastavnik uvaţava njihove ideje i
uverenja, oni reaguju tako što iskazuju veću odgovornost i entuzijazam. Kad
nastavnici uvaţavaju mišljenje uĉenika i uĉenici poĉinju više da ga uvaţavaju, a
ceo proces i njegove rezultate doţivljavaju puno ozbiljnije.

Vrednost
Da bi se uĉenici svim srcem upustili u kritiĉko
mišljenje potrebno im je ukazati da njihovo mišljenje,
tj. rezultati njihove kritiĉke analize, imaju vrednost.
Kroz prirodu povratnih informacija koje traţe od svojih
uĉenika, škole šalju snaţnu poruku o tome ĉemu se
pridaje najveća vrednost. Kad se od uĉenika iskljuĉivo, ili uglavnom, traţi da
ponove, u dijalogu ili tekstovima, ono što je njima bilo reĉeno, oni uskoro
shvataju da se najveća vrednost pridaje doslovnom prisećanju tuĊih ideja.
Ako to nije ono ĉemu i mi ţelimo da damo najveću vrednost, moramo to i da
pokaţemo, tako što ćemo se upustiti u drugaĉiju vrstu interakcije sa uĉenicima i
od njih traţiti drugaĉiju vrstu povratne informacije.
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Odgovornost uĉenika za kritiĉko mišljenje
Odgovornost za uĉenje i kritiĉko mišljenje leţi na uĉenicima. Potrebno je da
atmosfera u razredu osigura uĉenicima mogućnost da kritiĉki misle, ali uĉenici su
ti koji moraju da misle. Pre toga oni moraju da znaju šta se od njih traţi kako bi
mogli delotvorno kritiĉki da misle.
Kritiĉki nastrojeni uĉenici ispoljavaju razliĉita ponašanja i osobine koje u nastavi
treba podrţavati i ohrabrivati.

Samopouzdanje
Kao prvo, potrebno je da uĉenici veruju da je njihovo mišljenje vredno. Moraju da
shvate da su njihove misli jedinstvene i znaĉajne i da predstavljaju doprinos
boljem razumevanju pojmova i pitanja o kojima se raspravlja. Bez poverenja u
vlastitu vrednost i dostojanstvo, uĉenici će se ustezati od potpunog ukljuĉivanja u
kritiĉko mišljenje.

Aktivno uĉešće
Mihaj Ĉiksentmihaji (Mihaly Csikszentmihalyi, 1975) je pokazao da ukoliko
uĉenici aktivno uĉestvuju u procesu uĉenja, na
dovoljno izazovnom nivou, oni ispoljavaju zadovoljstvo i
pojaĉanu sposobnost razmišljanja i razumevanja.
Uĉenici koji ostvare takvu potpunu ukljuĉenost shvataju
da će, kad uloţe dovoljnu koliĉinu energije i truda u svoje uĉenje i uspešno se
ukljuĉe u proces uĉenja, osetiti zadovoljstvo u tom procesu i dubok doţivljaj
uspešnosti.

Razmena ideja
Razmena ideja je disciplinovano ponašanje. Ono traţi od onoga koji razmenjuje
ideje da se odrekne jedne stvari u korist druge. Roditelji tome uĉe svoju decu, jer
je to vaţno društveno i ţivotno umeće. Deca prihvataju razmenu ne samo zato
što to od njih oĉekuju njihovi roditelji, već i zato što uviĊaju prednosti razmene, tj.
shvataju da time što nešto daju, puno i dobijaju. Kad uĉenici nauĉe da
razmenjuju ideje, time daju veliki doprinos razredu, školi.
Razmena ideja, uverenja i mišljenja moţe da bude riskantna. Ona zahteva od
uĉenika da se pred drugima pokaţu kao osobe koje imaju mišljenja i uverenja,
sposobne za velike ideje ali i za zablude. Davati sebe na taj naĉin je ono što
odreĊuje odeljensku zajednicu od koje onda svi uĉesnici dobijaju .
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Slušanje
Razmenjivanje ideja meĊu vršnjacima u odeljenju, traţi od uĉenika da slušaju, da
se suzdrţe od brzopletih zakljuĉaka ili potrebe da nameću svoj red u ono o ĉemu
se govori. Ono što dobijaju zauzvrat je kolektivno
mišljenje drugih koje im omogućava da se suoĉe sa
bogatijim reĉnikom i širim kontekstom u koji mogu da
smeste vlastite ideje.
Upravo kroz takav prošireni dijalog uĉenici nauĉe da
bolje istraţuju i ureĊuju vlastite ideje, da bi ih uklapali u
„tkivo ideja― koje stvaraju kroz svoja iskustva uĉenja i ţivljenja.
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PRINCIPI AKTIVNOG UĈENJA I KRITIĈKOG MIŠLJENJA

Najproduktivnije poduĉavanje
Mnogi nastavnici/vaspitaĉi traţe naĉin da promene svoj naĉin rada da bi pomogli
ideju obuke za razvoj kritiĉkog mišljenja. Oni ţele da navedu svoje uĉenike/decu
ne samo da memorišu, već i da postavljaju pitanja, ispituju, stvaraju, rješavaju,
tumaĉe i diskutuju o sadrţaju/znanju/gradivu na aktivnostima/ĉasovima. Takvo
pouĉavanje je sada široko priznata kao ''najbolja praksa''. Studije pokazuju da
upravo aktivnim ĉasovima/aktivnostima, sve dok imaju svrhu i dok su dobro
organizovani, uĉenici/deca mogu da razmisle o onome što uĉe, da to primene u
stvarnim situacijama ili da im posluţi u daljem uĉenju, i mogu da uĉe samostalno
(Gardner 1993; Marzano 2001). Uĉenje koje se moţe iskoristiti, uĉenje koje se
dugo zadrţava bolja je investicija nastavnikovog/vaspitaĉevog vremena i
društvenog novca nego uĉenje koje ostavlja pasivne uĉenike/decu, zamara
nastavnika/vaspitaĉa rutinom, i koje se brzo zaboravlja jer nije primenjeno u
praksi, niti se nadgraĊuje.
_________________________________________________
Moji uĉenici su postali sposobniji da se slobodno izraze, da izjasne svoje misli.
TakoĊe su postali paţljiviji slušaoci u odnosu jedni na druge. Aktivno se ukljuĉuju
u kreativni proces nadgradnje znanja.
(Nastavnik osnovne škole u Jermeniji)
_________________________________________________
Ovaj priruĉnik posvećen je praksi ţivog pouĉavanja, koja rezultira obukom za
kreativno razmišljanje. Pokazuje i objašnjava dobro organizovani niz strategija u
pouĉavanju, koje pomaţu i obuhvataju i uĉenje. U isto vreme priruĉnik
predstavlja niz praktiĉnih metoda pouĉavanja u praksi, pomaţe Vama, ĉitaocu,
da oformite sud o nastavi i uĉenju tako da moţete da iskoristite prave praktiĉne
metode sa Vašim uĉenicima/decom, a vezano za razliĉite oblasti
saznanja/predmet ili predmete koje predajete.
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Kako se organizuje aktivno uĉenje
Švajcarski psiholog Jean Piaget demonstrirao je ideju da širimo znanja o svetu
tako što povezujemo pojmove sa saznanjima koja već imamo. A u procesu
širenja znanja o svetu, menjamo stare koncepte i tako širimo našu sposobnost
da još bolje razumemo budućnost sveta. Na primer, pre nego što uĉenici/deca
pravilno shvate lekciju koja se odnosi na zbivanja 1492. godine, moraju da imaju
neko znanje iz svjetske geografije, treba da znaju nešto o znaĉaju trgovine i
evropske kulture pred kraj 15. vijeka. A nakon što prostudiraju 1492. godinu, još
bolje će poznavati svjetsku geografiju, znaĉaj trgovine i kulturne razmjene i
uticaja koje meĊusobno imaju. Njihovi elaborirani koncepti pripremaju ih da se
još više zainteresuju za teme s tim u vezi.
1970-ih i 1980-ih godina kognitivni psiholozi su proširili Piaget-ovo mišljenje i još
se više pribliţili pitanju pouĉavanja (Neisser 1976; Pearson i Anderson 1984). S
obzirom da uĉenici uĉe na osnovu znanja koja već imaju (iako neki od pojmova
kojima raspolaţu mogu biti i pogrešni; mogu biti nepotpuni ili tek da su odmakli
od praznovjerja), nastavnici bi trebalo da zapoĉnu lekciju tako što bi saznali od
uĉenika šta oni znaju i treba ih pripremiti da postavljaju pitanja i da se odredi
svrha uĉenja.
Pošto uĉenici uĉe na osnovu zdravog razuma – odnosno istraţuju i interesuju se
– nastavnici bi trebalo da ohrabre uĉenike da postavljaju pitanja. I pošto je je to
aktivnost u kojoj se moţe biti dobar, nastavnici bi trebalo da pokaţu uĉenicima
kako se postavljaju pitanja, traţe i ispituju informacije.
I na kraju, pošto uĉenje menja naše stare ideje i širi naše sposobnosti da
nauĉimo novo, nastavnici bi trebalo da podstaknu uĉenike da razmisle o onome
što su nauĉili, da preispitaju implikacije, da to primene na koristan naĉin i da se
tako modifikuje njihov stari naĉin razmišljanja na tu temu.
Videćete primjerak za osnovne lekcije koje idu uz ovaj priruĉnik. Svaka ima tri
faze, koje odgovaraju aktivnostima koje su identifikovali Piaget i njegovi
sljedbenici. 2

2

U ovom priručniku imamo tri faze nastavne jedinice: Očekivanje (Anticipation), Izgradnja znanja (Building
Knowledge) i Konsolidacija (Consolidation) (u engleskom se za ova tri izraza koristi skraćenica 'ABC'). Projekat Razvoj
kritičkog mišljenja (vidi www.rwct.net) bazira se na trodelnom nastavnom modelu pod imenom Evokacija,
Razumijevanje značenja i Refleksija, a to su termini koje su uveli Jeannie Steele i Kurth Meredith (1997). Trofazni
model je ranije imao ime Očekivanje, Realizacija i Razmišljanje koji su ustanovili Joseph Vaughn i Thomas Estes
(1986).
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FAZE PROCESA UČENJA
FAZA EVOKACIJE /OĈEKIVANJA
Prvo, svako saznanje/uĉenje poĉinje fazom evokacije/oĉekivanja, u kojoj su
uĉenici/deca usmereni da razmišljaju i postavljaju pitanja na temu koju treba da
izuĉavaju.
Faza evokacije sluţi da bi se:
− uĉenici/deca prisetili šta već znaju
− napravila neformalna procena onoga što već znaju, ukljuĉujući i pogrešna
mišljenja
− postavila svrha uĉenja
− fokusirala paţnja na temu
− omogućio kontekst za razumevanje novih ideja

FAZA RAZUMEVANJA ZNAĈENJA
Nakon što zapoĉne lekcija, pouĉavanje vodi uĉenike/decu ka postavljanju pitanja,
saznanjima, razumevanju materije, odgovaranju na ranija pitanja, kao i
pronalaţenju novih pitanja i davanju odgovora na njih. Ovu drugu ili srednju fazu
lekcije zovemo faza razumevanja značenja/faza izgradnje znanja.

Faza razumevanja znaĉenja sluţi da bi se:
− uporedila oĉekivanja sa onim što se uĉi
− napravila revizija oĉekivanja ili da bi se stvorila nova
− identifikovale glavne teze
− pratilo liĉno razmišljanje
− napravili zakljuĉci o materiji
− napravile liĉne veze sa sadrţajem uĉenja/nastavnom jedinicom
− postavila pitanja o sadrţaju uĉenja/nastavnoj jedinici.
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FAZA REFLEKSIJE
Pred kraj uĉenja, kada uĉenici/deca shvate poruke sadrţaja, treba još nešto da
se uradi. Vaspitaĉi/nastavnici ţele da deca/uĉenici razmisle o onome što su
nauĉili, da pitaju šta im to znaĉi, da deca/uĉenici razmisle kako to utiĉe na
njihova prethodna razmišljanja, i da dobro razmisle kako novosteĉeno znanje
mogu da iskoriste. Ova faza nastavne jedinice zove se faza
refleksije/konsolidacije.
Faza konsolidacije sluţi da bi se:
− rezimirale glavne ideje
− protumaĉile ideje
− podelila mišljenja
− dali liĉni odgovori
− testirale ideje
− procenilo uĉenje
− postavila dodatna pitanja.

U ovom priruĉniku ćemo se još osvrnuti na ove tri faze evokacije, razumijevanja
znaĉenja i refleksije/konsolidacije. Mnoge vaspitno-obrazovne/nastavne
aktivnosti koje će biti prezentovane na ovim stranicama koristiće svrhama jedne
ili više od ove tri faze.
Model ERR je ilustrovan u tekstu jednostavnom trijadom ikonica koje su
inspirisane razliĉitim fazama ţivotnog ciklusa pšenice:
U fazi evokacije, sjeme je posejano u plodnoj zemlji. Uspeh lekcije ne zavisi
samo od ovog 'semena', meĊutim, mora se obratiti paţnja na ono ĉime
deca/uĉenici već raspolaţu, baš kao što seme zavisi od sastava zemljišta.
Nakon ovoga, vaspitaĉ/nastavnik nastavlja sa fazom razumevanja znaĉenja;
seme proklija i biljka raste.
Aktivnost/nastavna jedinica se zakljuĉuje fazom refleksije. Pšenica je zrela i
sadrţi semena mnogih drugih biljaka; isto tako uĉenje tog sadrţaja moţe da
dovede do mnogih drugih aktivnosti.
Ove tri ikonice su uvijek prikazane zajedno i slijede jedna za drugom, sugerirajući
nastavnicima/vaspitaĉima da grade na onome što već postoji i da razmisle šta
moţe da bude sljedeće na redu. Ţivotni ciklus pšenice, od semena u zemlji do
biljke i natrag do semena, takoĊe nagoveštava konstantni edukativni ciklus
izgradnje na prethodnom znanju da bi se moglo nastaviti dalje.
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KRITIĈKO MIŠLJENJE
Najuspešnije uĉionice su one koje podstiĉu uĉenike da sami razmišljaju i da se
ukljuĉuju u kritičko mišljenje (Halpern 1996; Kurland 1995; Unrau 1997). Kritičko
mišljenje nam dozvoljava da razmišljamo o sopstvenim mislima i o razlozima koji
stoje iza naših gledišta. To znaĉi da razmišljamo o našim sopstvenim naĉinima
donošenja odluka ili rešavanja problema. Ovakvo razmišljanje znaĉi da su naše
misli svesno usmerene ka nekom cilju. Naše misli i ideje zasnovane su ne samo
na našim sklonostima ili predrasudama, već na logici i informacijama koje
moţemo da sakupimo iz razliĉitih izvora i napravimo selekciju. Pošto kritiĉki
razmišljamo, uvek smo oprezni u odnosu na to šta mislimo i kako razmišljamo.
Kada uoĉimo grešku ili drugaĉiji naĉin razmišljanja o problemu, ţudno ga
istraţujemo. Za decu/uĉenike koji kritiĉki razmišljaju tipiĉno je da su uzbuĊeni
zbog svog uĉenja. Oni vide izazove i prilike za uĉenje ĉak i u najteţim
intelektualnim zadacima. Ovi uĉenici/deca su budni u odnosu na prilike koje im
se pruţaju da iskoriste svoje sposobnosti kritiĉkog mišljenja i tipiĉno je da ţeljno
povezuju ove prilike - bilo da se radi o kontekstu vrtića/uĉionice ili o svetu
zajednica u kojima ţive.Ovo su uĉenici/deca koji poduĉavanje/nastavu ĉine
uzbudljivim i prijatnim.
Jedan od naĉina na koji ljudi koji izuĉavaju i predaju kritiĉko mišljenje i aktivno
uĉenje i iznose ciljeve za poduĉavanje i uĉenje (npr. Anderson 2000) je da se
naprave kategorije ili vrste pitanja i nastavnih ciljeva. Radi se o tome da su kod
jednostavnog pamćenja neke ĉinjenice, pitanje i cilj na veoma 'niskom nivou'.
Na drugom kraju liste je 'visoki nivo' stvaranja (kreiranja) novih ideja ili donošenja
novih zakljuĉaka. Ispod se nalazi lista koja obuhvata kategorije pitanja i ciljeva
koji se kreću od najniţeg nivoa (pamćenja) do najvišeg nivoa (stvaranja).
Pitanja i vaspitno-obrazovni /nastavni ciljevi

Stvaranje
Evaluacija
Primena

VISOKO

Analiziranje

Razumevanje
Pamćenje

Nivo

razmišljanja

NISKO
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Dok postoji potreba da se radi na svim nivoima tako što će se prevazilaziti pitanja
za koje je potrebna jednostavna memorija ili prisećanje, mi, nastavnici/vaspitaĉi,
pomaţemo uĉenicima/deci da dosegnu više nivoe kritiĉkog mišljenja, ĉak i kada
razvijaju ĉinjeniĉno znanje. Postavljanje pitanja višeg nivoa i postizanje ciljeva
višeg nivoa zahteva od nastavnika/vaspitaĉa da prestrukturiraju uĉionice/vertić
tako da bi mogli da pomognu primeni kritiĉkog mišljenja u praksi. Nedavno su
edukatori i istraţivaĉi u obrazovanju došli do nekoliko smernica za
prestrukturiranje uĉionica/vrtića u skladu sa ovim zahtjevima (Herrenkohl 1998;
Herrenkohl 1999). U takvim uĉionicama/vrtićima nastavnici/vaspitaĉi i
uĉenici/deca podstiĉu i cene aktivno uĉenje i kritiĉko mišljenje. Razgovori meĊu
uĉenicima/decom i izmeĊu uĉenika/dece i nastavnika/vaspitaĉa su ĉesti,
civilizovani i ţivi. Ĉesto iz razgovora proistiĉu pitanja koja postavlja uĉenik/dete ili
nastavnik/vaspitaĉ. Nivo, vrsta i struktura pitanja vaţna su za diskusiju koja sledi.
Pomaţu više nivoe kompleksnosti kod kritiĉkog mišljenja uĉenika/dece. Ovaj deo
daje opis razliĉitih nivoa i vrsta pitanja, kao i modele i smernice za diskusiju u
uĉionici.
Kada govorimo o nivoima pitanja, mislimo na razliku izmeĊu pitanja koja se
odnose na detalje (kao što su imena, datumi, mesta, glavne gradove okruga i
regija) i pitanja koja se odnose na kompleksnije stvari, kao što su odnosi izmeĊu
pojmova i uzroka za nastajanje nekog dogaĊaja ili situacije.
Pitanja na niskom nivou odnose se na ĉinjenice i detalje. Takva pitanja bi se
mogla prikazati sledećim primerima:
− Koje je godine Meksiko stekao nezavisnost od Španije?
− Koja temperatura je taĉka zamrzavanja mora?
− Kako se zove Servantesovo najpoznatije knjiţevno djelo?
− Na kojem se kontinentu nalazi rijeka Orinoko?
Moglo bi biti vaţno da uĉenici znaju ove ĉinjenice, ali jednostavno poznavanje
ĉinjenica ne garantuje da će oni moći da koriste ove ĉinjenice u rešavanju
problema ili prilikom donošenja odluka. Strategije koje omogućavaju uĉenje na
niţim nivoima obuhvataju: Usmenu veţbu i ponavljanje ĉinjenica; Pisanje i
prepisivanje informacija; Ĉitanje i ponovno ĉitanje materijala da bi se zapamtio.
Dok bi ove strategije mogle da pomognu u bliskoj budućnosti, ne garantuju
pamćenje informacije na duţi period. Ako je cilj obrazovanja postići ne samo da
se pamte ĉinjenice, već takoĊe da se te ĉinjenice iskoriste u rešavanju problema
i donošenju odluka, onda je za uĉenike/decu najbolje kada im se postavljaju
pitanja koja od njih zahtevaju da kompletiraju kompleksnije, kritiĉko mišljenje
višeg reda, uz korišćenje pitanja višeg reda.
Pitanja višeg reda su ona koja se odnose na to kako i zašto se nešto dešava ili
kakvu vezu jedan dogaĊaj, stvar ili ideja imaju sa drugim dogaĊajima, stvarima ili
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idejama. Ova pitanja se postavljaju u frazama, tako da osoba koja daje odgovor
mora da koristi kritičko mišljenje. To znaĉi da uĉenici/deca mogu da koriste
ĉinjenice i detalje u toku odgovaranja na pitanje, ali moraju da gledaju i dalje od
ĉinjenica i detalja da bi napravili argumentaciju za odgovor. Sa pitanjima višeg
reda, osoba koja odgovara aktivno zagovara stav o uzrocima ili povezanostima.
Pitanja višeg reda tipiĉno zahtevaju korišćenje mentalnih strategija povezanih sa
kritiĉkim razmišljanjem.
Pitanja višeg reda podstiĉu uĉenike da lociraju vaţne informacije koje će
iskoristiti u izvlaĉenju zakljuĉaka i pravljenju poreĊenja /primeri:
− Kako je Meksiĉki pokret za nezavisnost od Španije uticao na narod u
susjednim zemljama?
− Zašto se voda blizu mostova i u gradovima zamrzava zimi kasnije nego
voda u jezerima koja se nalaze u ruralnim oblastima?
− Reka Amazon utiĉe na mnoge regije u Brazilu. U kom smislu je njen
uticaj drugaĉiji na regije blizu obale Atlantika i na one u centralnim
delovima Brazila?
Ovakva pitanja imaju više od jednog validnog i uverljivog odgovora. Ova pitanja
oslikavaju viši nivo razmišljanja, koja prevazilaze pitanja koja zahtevaju
jednostavno ponavljanje ĉinjenica.

AMBIJENT SREDINE ZA UĈENJE/UĈIONICE
Uĉionice/sredina za uĉenje/ koje podstiĉu uĉenike/decu da aktivno uĉe i misle
kritiĉki imaju sljedeće zajedniĉke crte (Mathews 2003):
Nastavnici/vaspitaĉi i uĉenici/deca dele odgovornost u razredu. Na primer,
uĉenici/deca mogu da uĉestvuju u donošenju pravila za izvoĊenje pouĉavanja.
Nastavnici/vaspitaĉi podstiĉu uĉenike/decu da preuzmu inicijativu – na primer,
korišćenjem kooperativnih strategija u pouĉavanju u kojima svaki uĉenik/dete ima
svoju ulogu u pruţanju pomoći ostalim vršnjacima u uĉenju.
Nastavnici/vaspitaĉi modeluju razmišljanje uĉenika i pomažu uĉenicima/
deci jer zajedno uĉestvuju u strategijama mišljenja. Nastavnici/vaspitaĉi
demonstriraju kako osoba razmišlja kritiĉki, ne tako što bi predlagali ideje, kao da
je sve što dolazi iz njihovih usta sasvim sigurno, već tako što bi pristupali idejama
provizorno, uslovno, poštujući razliĉita gledišta vezano za lekcije. Uĉenici/deca
otvoreno diskutuju jedni s drugima i ne samo da ĉuju razliĉite ideje, već i razliĉite
naĉine razmišljanja. Nastavnici/vaspitaĉi mogu da ispituju sopstvene zaljuĉke i
znanje, zakljuĉke i znanja svojih uĉenika/dece i ostalih, kao i da ih podstiĉu da
rade isto.
Vlada atmosfera ispitivanja i otvorenosti. U toku analize problema i donošenja
odluka nastavnik/vaspitaĉ i uĉenici/deca koriste pitanja visokog nivoa (a to je, ne
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samo 'Šta?', 'Gdje?' i 'Kada?'; već 'Zašto?' 'Šta ako?' i 'Zašto da ne?').
Uĉenici/deca imaju odreĊene uloge u aktivnostima s obzirom da praktikuju
razliĉite vrsta razmišljanja: predviĊaju, sakupljaju informacije, organizuju
informisanje i ispituju zakljuĉke. Nastavnici/vaspitaĉi pokazuju uĉenicima/deci
naĉine na koje mogu da sprovedu zadatke , i daju više savjet, nego kritiku i
ocenu.
Deci/uĉenicima se pomaže, ali samo onoliko koliko je potrebno.
Vaspitaĉi/nastavnici usredsreĊuju paţnju na ono šta deca/uĉenici uĉe i na naĉin
na koji razmišljaju, istraţuju i komuniciraju u toku uĉenja. Deca/uĉenici se
poduĉavaju kako da ispitaju svoje uĉenje i da poboljšaju svoje znanje.
Vaspitaĉi/nastavnici ne vode decu/uĉenike uvek jednakim intenzitetom i daju im
više nezavisnosti kada pokaţu da su za to spremni. Tu se radi i o ambijentu koji
pruţa emotivnu sigurnost u uĉenju, u kojem su deca/uĉenici slobodni da se
okušaju u novim zadacima, i u kojem neuspešni pokušaji mogu dovesti do
eventualnog uspeha.
Prostor sredine za uĉenje/uĉionice je prilagoĊen da olakšava
deci/uĉenicima da rade zajedno i da razgovaraju meĊusobno. Tradicionalne
uĉionice su namešene tako da liĉe na sveĉana mjesta, gdje uĉenici sede u
redovima kao publika ili vernici u crkvi, a nastavnik sedi ispred, najĉešće na
uzdignutom mjestu, kao gradonaĉelnik ili sveštenik. Ako ţelimo da naglasimo
vaţnost dece/uĉenika, da je ono što kaţu zanimljvo i treba da se ĉuje, onda bi
trebalo da se napravi razmeštaj u prostoru tako da im omogući da priĉaju jedni s
drugima i da rade zajedno.
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Pitanja nastavnika
Moćno sredstvo i za podsticanje i za destimulaciju kritiĉkog mišljenja su pitanja
nastavnika.
Pitanjima koja postavlja nastavnik uspostavlja odreĊenu
atmosferu u raz redu. Ovim pitanjima on pokazuje šta
najviše ceni, odreĊuje pojam ispravnog i pogrešnog i
odreĊuje šta jesu (ili nisu) izvori informacija i znanja.
Pitanja kojima se odgovori uĉenika svode na puku
recitaciju, poruĉuju uĉenicima da je njihovo mišljenje suvišno.
Pitanja pak, koja od uĉenika traţe da puno razmišljaju, nagaĊaju, rekonstruišu,
zamišljaju, stvaraju ili procenjuju ideje, uzdiţu nivo mišljenja uĉenika i poruĉuju im da
se njihovo mišljenje ceni i da oni mogu da pridonesu ukupnoj bazi saznanja i uverenja. Vrste postavljenih pitanja mogu da nauĉe uĉenike da znanje nije fiksno i da su
ideje promenljive.
U sledećem delu govoriće se o tome kako pitanja koja postavlja nastavnik mogu
uspešno da ukljuĉe uĉenike u mišljenje na višem nivou i tako povećaju njihovu
sposobnost refleksije.

Pitanja i vrednovanje
Nastavnici su uticajni uzori. Od prvih iskustava u školi deca paţljivo prate ne samo
šta njihovi nastavnici govore, već i šta rade. Paţljivim posmatranjem, uĉenici nauĉe
šta se smatra najvaţnijim, šta se od njih oĉekuje u budućnosti i kakve vrste informacija treba da znaju kad doĊe vreme za ocenjivanje. Osim što prenose informacije
i ideje, nastavnici svojim odabirom pitanja otkrivaju i šta najviše cene (Steele
&Meredith, 1991). Ponavljanjem situacija u kojima nastavnici pokazuju šta cene
odreĊuje se i šta će deca najviše ceniti i ĉemu će posvetiti najviše paţnje.
Istraţivanja o nastavi u Americi pokazuju da više od
75% pitanja koje nastavnici postavljaju uĉenicima
spadaju u grupu doslovnih pitanja. Istraţivanja u
Slovaĉkoj su pokazala još veće prisustvo doslovnih
pitanja u nekim istraţivanjima je zabeleţeno ĉak 95% doslovnih pitanja (Zelina,
1994; Zelina &Zelinova, 1990; Gavora, 1990; Mares &Krivohlavy, 1989). Bez obzira
na to da li su u pitanju prirodne nauke ili knjiţevnost, pitanja sa kojima se uĉenici
najĉešće susreću su ona koja od njih traţe odgovore koji se sastoje od jedne reĉi ili
neke jednostavne fraze. Primeri takvih pitanja su kad se od uĉenika traţi da imenuju
neku ĉetvoronoţnu ţivotinju ili ime sela iz neke priĉe koju su uĉenici zajedno proĉitali
ili da kaţu koliko, kakve boje, koliko daleko ili kog datuma. S obzirom na toliko
mnoštvo doslovnih pitanja, nije ni ĉudo da uĉenici cene ĉinjeniĉne informacije više
od bilo kog drugog oblika znanja i najviše truda ulaţu u taj nivo mišljenja.
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Kada najveću vrednost pridajemo doslovnim informacijama višestruko uskraćujemo
naše uĉenike. Kao prvo, zbog velikog porasta raspoloţivih znanja i informacija, ideja
da uĉenici mogu da nauĉe dovoljno ĉinjenica da bi savladali neko podruĉje znanja, u
najboljem sluĉaju je neutemeljena. Osim toga, znanje golih ĉinjenica samo po sebi je
bezvredno ako uĉenici nemaju sposobnost sinteze, integracije i reintegracije
informacija u one oblike ponašanja u kojima su te informacije iskoristive, praktiĉne i
primenjive. Kao treće, odgovor na doslovna pitanja zahteva minimalnu upotrebu
govora i ne ukljuĉuje smisao. Da bi se odgovorilo na doslovno pitanje potrebno je
samo površno poznavati sadrţaj, reĉi i fraze iz teksta. Mnogi uĉenici su razvili
sposobnost pamćenja ĉinjenica, a da uopšte ne razumeju osnovne ideje iz kojih te
ĉinjenice potiĉu. Sposobni su da zapamte ĉinjenice, a da ih to što su nauĉili nimalo
ne promeni ili podstakne na razmišljanje.
Ako se uĉenje smatra trajnom promenom ponašanja,
uĉenje napamet moţe tek minimalno da doprinese
uĉenju.

Da bi uĉenici razmišljali o novim informacijama i uklopili ih u prethodno steĉeno
znanje i uverenja, moraju da uĉestvuju u smislenom razgovoru, da izraţavaju
ideje svojim reĉima, da usvoje novi reĉnik. Usvajanjem novih znanja i novog
reĉnika, njihova nova iskustva postaće trajna. Doslovna pitanja uskraćuju
uĉenicima priliku za razgovor, a time i priliku da prošire svoj kapacitet izraţavanja
(Gavora, 1990).

Adaptacija Sandersove revizije Blumove taksonomije pitanja
Drugi nivo ove nastavne jedinice ukljuĉuje pitanja za kritiĉko razmišljanje, odnosno
sluţenje propitivanjem za usmeravanje kritiĉkog razmišljanja o tekstu. Pitanja koja
su ovde navedena odreĊena su prema tipu pitanja u okviru pripreme za nastavni
ĉas. Pitanjima se od uĉenika zahteva da interpretiraju informacije, sintetizuju ideje,
analiziraju, rekonstruišu ili prevode slike, vrednuju ili primenjuju svoje konstrukte na
priĉu. Ta pitanja potiĉu iz Sandersove (1969) revizije Blumove taksonomije pitanja.
Postoji mnogo drugih naĉina na koje se mogu razvrstati pitanja; ovo je samo jedan
od naĉina. Vaţno je da se shvati da su pitanja sredstvo za podsticanje razliĉitih vrsta
mišljenja, mišljenja na razliĉitim nivoima sloţenosti.
Prema Sandersu, razliĉiti tipovi pitanja prave piramidu: memorijska ili doslovna
pitanja predstavljaju najniţi oblik pitanja i mišljenja. Evaluacijski tip pitanja je na vrhu
piramide i smatra se najvišim nivoom pitanja i mišljenja.
Naravno, sva su pitanja vaţna, jer sva vode do raznih naĉina mišljenja u širokom
rasponu pojmovnog sistema, procesa mišljenja i iskustava uĉenja. Vaţno je shvatiti
da svaki tip pitanja predstavlja naĉin mišljenja koji omogućava pristup razliĉitim vizijama koje, zauzvrat, mogu da pridonesu elegantnijem i sloţenije ureĊenom
razumevanju. Cilj i proces poduĉavanja, meĊutim, treba da uĉenike pomeri od
mišljenja niţeg, ka mišljenju višeg reda, jer će na taj naĉin oni koristiti svoje znanje i
ideje. Kad pitanja i mišljenje ostanu na doslovnom ili memorijskom nivou, znanje
uĉenika je sliĉno informacijama u enciklopediji koja je odloţena na neku prašnjavu
policu.
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Multiprocesna pitanja
Doslovna pitanja su ona kojima se traţe ĉinjenice. Uglavnom se njima traţi
mehaniĉko pamćenje i da bi uĉenik uspešno odgovorio na njih on treba samo da
poseduje kratkotrajno znanje o fragmentima odreĊenog gradiva. Odgovori na
doslovna pitanja se obiĉno nalaze u tekstu. Njima se od uĉenika traţi da „izrecituju―
ono što je već reĉeno.

Slika 1. Kritičko propitivanje

Ĉesto se smatra da uĉenici kojima škola teško ide najviše vole da odgovaraju na
memorijska ili doslovna pitanja. Neki su pak istraţivaĉi otkrili da su lošim uĉenicima
takva pitanja najteţa i da najviše od njih strepe, jer su odgovori na takva pitanja ili ispravni ili pogrešni.
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Translacijska pitanja traţe od uĉenika da informacije preoblikuju u neki drugi oblik.
Translacijskim bi se pitanjem od uĉenika traţilo, na primer, da u glavi zamisle
situaciju, prizor ili dogaĊaj o kom uĉe i da opišu šta vide. Translacijska pitanja
podstiĉu uĉenike da preurede ili preoblikuju informacije u razliĉite slike. Uĉenici koji
odgovaraju na translacijska pitanja diskutuju o slici koju su zamislili ili zvukovima
koje ĉuju dok ĉitaju. Oni moraju da stvore ĉulno iskustvo, a potom se posluţe reĉima
da bi drugima opisali svoju viziju. To je aktivan, kreativan proces.
Interpretacijska pitanja traţe od uĉenika da otkrivaju veze izmeĊu ideja, ĉinjenica,
definicija ili vrednosti. Uĉenici moraju da otkriju kako ideje ili koncepcije mogu
smisaono da se poveţu. Moraju da razumeju veze izmeĊu ideja i da stvore
kontekste u koje se ideje uklapaju. Interpretacijsko bi pitanje moglo da glasi: „Zašto
mislite da je glavna junakinja ĉekala da joj se otac vrati
kući?― ili: „Šta mislite da je bio razlog da se taj tragiĉan
dogaĊaj sada dogodi?―
Ovakva pitanja podstiĉu priliĉno zanimljivo spekulativno
razmišljanje. Sanders interpretacijska pitanja smatra
kljuĉnim pitanjima na višem nivou mišljenja, a mnogi struĉnjaci (Vaughn i Estes,
1985) smatraju da je razumevanje zapravo interpretacija.
Aplikacijska pitanja pruţaju uĉenicima priliku da primene steĉeno znanje, reše
problem ili dublje istraţuju probleme logike ili smisla na koje nailaze dok ĉitaju ili uĉe.
Analitička pitanja pitaju da li je neki dogaĊaj dovoljno objašnjen ili ga drugi odgovori
ili okolnosti bolje objašnjavaju. Uĉenike moţemo da pitamo o motivaciji odreĊenog
lika iz priĉe ili o istraţivaĉkom planu nekog nauĉnika ili da dovedu u sumnju logiku
raspleta priĉe.
Sintetička pitanja podstiĉu kreativno rešavanje problema pomoću originalnog
mišljenja. Dok se aplikacijskim pitanjima od uĉenika traţi da rešavaju probleme na
osnovu raspoloţivih informacija, sintetiĉka pitanja omogućavaju uĉenicima da iskoriste pun raspon svog znanja i iskustva pri kreativnom rešavanju problema.
Sintetiĉkim pitanjima se od uĉenika traţi da stvore alternativne scenarije, npr.: „Šta
mislite da su ova dva lika mogla da uĉine da bi izbegla sumnju?― ili: „Koji je drugi
pristup toj situaciji kojim bi se mogli izbeći problemi koje sad imamo?―
Evaluacijska pitanja traţe od uĉenika da zakljuĉuju o dobru/zlu ili ispravnom/
pogrešnom u skladu sa kriterijumima koje sami odrede. Evaluacijska pitanja traţe da
uĉenici razumeju nove informacije i da ih ugrade u liĉni sistem uverenja na osnovu
kojih mogu da donose odluke. To traţi sloţenu integraciju i razumevanje koji ĉine
proces uĉenja liĉnim i omogućava uĉenicima da ovladaju novim idejama i
koncepcijama. Evaluacijska pitanja traţe od uĉenika da ocene kvalitet nauĉenih
informacija ili, u nekim sluĉajevima, svog ponašanja, u svetlu novih informacija (Na
primer, zašto ne peru zube uveĉe s obzirom na to šta su nauĉili o kvarenju zuba).
Moţda će se od njih traţiti i da ocene ponašanje nekog lika u priĉi, na primer, da li je
lik uradio dobro ili loše što se ponašao na odreĊeni naĉin, da li je lik bio pošten ili
nepošten prema drugim likovima u priĉi.
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Vaţno je posmatrati šta se dogaĊa kad pitanja prestanu
biti memorijska ili doslovna. Primetićete da uĉenici
poĉinju da se ukljuĉuju u aktivnu konstrukciju smislenih
ideja. Oni osmišljavaju te konstrukcije sluţeći se
vlastitim reĉima i izrazima, na osnovu svojih jedinstvenih
iskustava. Dijalog koji se razvija iz takvih pitanja izlaţe uĉenike širokom rasponu
ideja njihovih vršnjaka. Time se proširuje reĉnik i pojmovni repertoar celog razreda,
kao i njihove mogućnosti artikulacije novih i kreativnih ideja.
Ne zadrţavajući se na doslovnim pitanjima, nastavnici
pokazuju da cene mišljenja svojih uĉenika. Uĉenici
postaju svesni da je uĉenje ĉinjenica samo jedna vrsta
uĉenja, a da bi takvo znanje postalo korisno, treba da se
integriše, analizira i uĉini svrsishodnim.
Uĉenici, takoĊe, shvate da znanje nije samo ono što je odštampano na papiru ili
sadrţano u nastavnikovim reĉima, već da je i ono što se nalazi u njihovim glavama
vredno znanje. Oni shvataju da je znanje konstrukcija znaĉenja koja se stvara integracijom novih ideja i koncepcija u već usvojeno znanje.
Jednako je vaţno da se shvati da sva deca, svih uzrasta, mogu da odgovaraju na
pitanja iz svih Sandersovih kategorija. Mnogi nastavnici će moţda pomisliti da su
takva pitanja primerena jedino za najstarije ili najbolje Ċake. Ipak to nije tako. Takva
pitanja se ne poklapaju sa razvojnim fazama. Jedino su odgovori uĉenika odraz
razvojnih obeleţja.
Deca predškolskog uzrasta, baš kao i gimnazijalci, mogu i znaju da odgovore na
svaki tip opisanih pitanja. Njihovi će se odgovori razlikovati po sloţenosti, ali će i
jedni i drugi, svaki na vlastitom razvojnom nivou, znati da primereno odgovore na
svaki tip pitanja. Zapravo, deca svih uzrasta rutinski postavljaju takva pitanja jedni
drugima. Ţeljni su da postavljaju takva pitanja i da odgovaraju na njih, samo što
nemaju dovoljno prilika da to rade u razredu.

Ĉetvorodelni model razumevanja
Sandersova revizija Blumove taksonomije nudi jedan naĉin razmišljanja o naĉinima
postavljanja pitanjima i mišljenju, iako postoji puno modela koji nam pomaţu da
razmišljamo o procesu mišljenja. Jedan drugi model predlaţe ĉetiri tipa razumevanja
novih sadrţaja.
Globalno razumevanje je oblik opšteg razumevanja koji nam osigurava opšte
razumevanje neke teme ili sadrţaja.
Interpretativno razumevanje je sliĉno Blumovom interpretativnom nivou. Ovaj tip
razumevanja se javlja kad je uĉenik sposoban da raspravlja o primeni znanja, da
otkriva odnose i spaja ideje ili informacije, iz razliĉitih, moţda i naoko nepovezanih
podruĉja.
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Lično razumevanje opisuje proces razumevanja u kom uĉenik povezuje nova znanja
sa liĉnim iskustvima i sistemom znanja koji je već konstruisao.
Kritičko razumevanje omogućava uĉeniku da se odmakne od sadrţaja, da izvrši
njegovu analizu, da razmišlja o njegovoj relativnoj vrednosti, ispravnosti, korisnosti i
znaĉenju u svetlu onoga što uĉenik već zna, veruje i razume.
Uĉenicima je moguće postavljati pitanja koja vode ka nave-denim tipovima
razumevanja. Ova ĉetiri tipa, u svakom sluĉaju, variraju po nivou sloţenosti od
opšteg do kritiĉkog nivoa, ali svaki tip zahteva od uĉenika da postupa u skladu sa
novousvojenim znanjem i da smesti znanje u smisleni kontekst na promišljen naĉin.
Uĉenici treba da doţivljavaju svoje uĉenje kao neprekidni tok ideja, informacija i
iskustava. Uĉenje nikad nije izolovan ĉin. Ono je uvek usaĊeno u ţivotna iskustva
uĉenika i prethodnu istoriju iskustava sa uĉenjem. Iz tog razloga uĉenicima treba da
postavljamo pitanja koja olakšavaju uspostavljanje veza izmeĊu onog što uĉe i
onoga što već znaju, razumeju, veruju i osećaju. To znaĉi da moramo da mislimo ne
samo o specifiĉnoj nastavnoj jedinici nego i o nizu znaĉenja koja su naši uĉenici
konstruisali na osnovu svog procesa uĉenja. Kad predstavljamo neki sadrţaj, kao na
primer priĉu poput ove, u ovom vodiĉu, moramo svakako da pomognemo uĉenicima
da pronaĊu veze u priĉi i da ih razumeju. Moramo im pomoći i da naĊu veze izvan
priĉe, tako što ćemo ih podsticati da uporeĊuju i suprotstavljaju neko iskustvo uĉenja
ili neki tekst sa drugim tekstom ili iskustvom. Moramo ih zamoliti da se zamisle nad
temama u priĉi i poveţu ih sa sliĉnim temama u drugim priĉama ili u vlastitim
ţivotima i upitati ih kako ova prethodna iskustva utiĉu na njihovo sadašnje razmišljanje.

Diskusija kao sredstvo uĉenja
U procesu razumevanja ovog oglednog ĉasa vaţno je da se istakne nekoliko naĉela
poduĉavanja.
Prvo, jedan od primarnih tipova mišljenja koji se
predstavlja u ovom oglednom ĉasu je predviĊanje.
Tokom cele priĉe od uĉesnika se traţilo da predvide šta
će se dogoditi. PredviĊanje je vaţan ĉinilac koji utiĉe na
kritiĉko mišljenje i razumevanje. PredviĊanje pojaĉava
interesovanje i prisiljava uĉenike da razmisle o tome šta
je poznato, a šta nije i pomaţe da uĉenici osveste svoje
predznanje. Proces predviĊanja pomaţe da uĉenik odredi cilj ĉitanja i mišljenja.
Proces odreĊivanja cilja neposredno je povezan sa razumevanjem. OdreĊivanje cilja
odgovaranja na pitanja je, prema nekim nauĉnicima, definicija razumevanja (Steele
&Steele, 1991). PredviĊanje ili pretpostavljanje jeste bitan ĉinilac u podizanju nivoa
razumevanja. Znaĉajno je da se upamti da pri tom nije vaţno da li su predviĊanja
ispravna. Ono što je vaţno je da uĉenici predviĊaju i tako pokrenu postupak traţenja
odgovora, slaganja ili neslaganja sa ponuĊenim hipotezama.
Drugo naĉelo voĊenja uĉenja prema višim nivoima mišljenja, na ovde opisan naĉin,
je da mora da postoji koherentan plan za usmeravanje mišljenja uĉenika. U poĉetku
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je naroĉito vaţno da nastavnici naprave plan obrade teksta ili uĉenja koji bi
omogućio uĉenicima da se ukljuĉe u razne procese mišljenja, ali taj plan treba da
sluţi samo kao niz smernica; nastavnici treba da reaguju na tok razredne diskusije i
da menjaju pitanja, prema potrebi, u skladu sa odgovorima uĉenika.
Kad obraĊujemo priĉu sa malom decom, sledimo okvirni plan, ali dopuštamo da nas
deĉje ideje povedu u pravcu tema koje su njima zanimljive. Generalno gledano,
diskusija će podstaknuti nastavnika da postavi više pitanja nego što je planirao.
Fokus mora da bude na pitanjima kao što su: Šta mislite da će se dogoditi? Šta
mislite o…? Šta mislite o nekom liku ili dogaĊaju u priĉi? Šta biste vi potom uĉinili?
Šta mislite o mišljenju svog partnera? Pitanja bi trebalo da budu otvorenog tipa.
Jedna dodatna napomena o pitanjima: budući da nastavnici pokreću postupak
postavljanja pitanja, uĉenici su skloni da odgovaraju direktno nastavnicima. Oni
gledaju u nastavnika, slušaju ga paţljivo, a svoje kolege u razredu prate sa manje
paţnje. Ako ţelimo da imamo dijalog u razredu, moraćemo da promenimo taj
obrazac interakcije. Ponašanje nastavnika podrţava obrazac razredne interakcije.
Prvi i najvaţniji tip ponašanja koje nastavnici moraju da promene je da prestanu da
budu razredni komentatori. Kad uĉenici govore, nastavnici smatraju da treba nekako
da reaguju i tako se oblikuje predvidljivi obrazac komunikacije:
Prvo govori nastavnik, potom uĉenik A, pa nastavnik, pa uĉenik B, pa nastavnik, pa
uĉenik C, pa nastavnik, pa uĉenik D, pa nastavnik.
Sve dok nastavnik odrţava ovakav obrazac komunikacije, uĉenici nikad neće
govoriti jedni sa drugima. Svaki uĉenik će voditi razgovor u ĉetiri oka sa
nastavnikom. Delotvornije je da nastavnik bude posrednik i da usmerava diskusiju
izmeĊu uĉenika. Dakle, govorio bi uĉenik A, pa uĉenik B pa C. Nastavnik, naravno,
moţe da se ukljuĉi u razgovor, ali samo kao jedan od uĉesnika u njemu, a ne kao
centralna figura.
Drugo ponašanje kome su nastavnici skloni, a kojim se odrţava na nastavnika
usmeren obrazac interakcije, je uloga instant-procenjivaĉa. Manifestuje se tako što
kada uĉenik nešto kaţe, nastavnik odmah to ocenjuje. Neretko ĉujemo nastavnike
kako reaguju frazama kao što su: „Da, tako je― ili „Ne, to nije tako.― Umesto toga,
nastavnici bi mogli da kaţu: „Da li ima drugih komentara?― ili „Šta drugi misle o
ovome?― Cilj je da se ukloni opterećujući procenjivaĉki kontekst da bi uĉenici
slobodno izraţavali svoje ideje.
TakoĊe, vaţno je u planiranju odrediti gde u priĉi stati i postaviti pitanje. Mada bi
pauze morale logiĉno da se nametnu, same po sebi, potrebna je praksa da bi se
uoĉila takva mesta. To nije tako jednostavno kako izgleda i treba paţljivo odrediti
pauze koje će uĉenicima omogućiti da razmisle o tekstu i predvide šta će se
dogoditi.
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Vreme ĉekanja
Vaţan problem o kom treba razmisliti kad uĉenicima postavljamo pitanja je problem
„vremena ĉekanja―. Vreme ĉekanja je ono vreme u kom nastavnik ĉeka, nakon što je
postavio pitanje, a pre nego što interveniše postavljanjem drugog pitanja, prozivanjem drugog uĉenika ili retoriĉkim odgovorom na pitanje koje je postavio. Postoji
mnogo istraţivanja o ovom problemu, o kojima nećemo ovde da govorimo (Steele
&Meredith, 1991), meĊutim, ta istraţivanja ukazuju da postoji direktna veza izmeĊu
vremena koje nastavnik odvaja da saĉeka na odgovor na postavljeno pitanje i nivoa
mišljenja uĉenika.
U proseku, nastavnici najĉešće priĉekaju sekund ili još i manje. U navedenim
istraţivanjima se tvrdi da nivo mišljenja veoma raste kad nastavnici produţe vreme
ĉekanja na tri sekunde, a poveća se i broj uĉenika koji odgovore na postavljeno
pitanje. Iz tog razloga je veoma vaţno da nastavnici poboljšaju svoj metod
postavljanja pitanja i predvide dovoljno dugo vreme ĉekanja na uĉeniĉke odgovore.
Logiĉno je da će uĉenicima biti potrebno više vremena za razmišljanje ako su
posredi sloţena pitanja.
I na kraju, kad nastavnici postavljaju multiprocesna
pitanja, vaţno je da pokušaju da angaţuju sve uĉenike.
Da bi se to postiglo nastavnici moraju poimence da
prozivaju ćutljivije uĉenike, a ponekad i da ne obraćaju
paţnju na one uĉenike koji smatraju da moraju da
odgovore na svako pitanje. Mnogi uĉenici ne reaguju
slobodno na pitanja, jer su pitanja najĉešće deo ocenjivanja (pitanja koja „proveravaju―, sa samo jednim taĉnim odgovorom), a ne deo
rasprave.
Kad nastavnici prestanu da postavljaju iskljuĉivo ocenjivaĉka pitanja (pitanja
provere) i prebace se na pitanja koja podstiĉu kritiĉko mišljenje i uĉenje, uĉenici će
se slobodnije upuštati u otvorenu diskusiju. Kako se uĉenici budu navikavali na
pravu diskusiju, u kojoj se sve ideje uvaţavaju i cene i gde nema jednog ispravnog
odgovora, ţeljno će izraţavati svoje misli i slušati tuĊe ideje. Kad su uĉenici na tom
nivou interakcije u razredu, voĊenje rasprave tako što se u nju ukljuĉuju svi uĉenici,
postaje lakše za nastavnike, a prirodnije za uĉenike.
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TREĆI DEO

TEHNIKE
KOJE SE MOGU KORISTITI U
„ERR― STRUKTURI
PROCESA UĈENJA
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Tehnike koje se mogu koristiti u „ERR“ nastavnoj strukturi
Nastavna struktura koja je tema svih ovih seminara predstavlja mehanizam/model za
organizaciju nastave i naĉin razmišljanja o poduĉavanju. On omogućava nastavniku
da, izmeĊu ostalog, sistematski:
organizuje nastavu ili proces poduĉavanja,
identifikuje svrhu i ciljeve poduĉavanja,
planira dodatne aktivnosti,
ukljuĉi uĉenike u proces uĉenja,
izgradi veze izmeĊu razliĉitih nastavnih predmeta, i
ukljuĉi uĉenike u trajan diskurs/raspravu, što nastavniku omogućava da
neprestano prati razumevanje uĉenika.
Kad se ovaj sistem usvoji do mere da se koristi
automatski, u njemu mogu da se primene mnoge
tehnike poduĉavanja na razliĉitim nivoima i nastava
moţe da se promeni tako da se za dovolje specifiĉni
zahtevi odreĊenog sadrţaja ili specifiĉni ciljevi. Ovaj deo
opisuje neke alternativne tehnike koje mogu da se
primene u kontekstu ERR–strukture. Tehnike su detaljno
opisane, zajedno sa preporukama za primenu i indentifikaciju odgovarajuće
faze/etape ERR–sistema. Tehnike koje su ovde opisane su naroĉito korisne za rad
sa razliĉitim tekstovima i ukljuĉuju pisanje u funkciji razmišljanja i uĉenja.
Naredni deo obuhvata diskusiju o tome šta se smatra pisanjem u funkciji uĉenja, a
potom i diskusiju o tri tehnike pisanja u funkciji ĉitanja: tehnika „grozd―, „ĉinkvina― i
„bacanje kocke―. Deo se završava sa nekoliko opštih tehnika pisanja u funkciji
uĉenja koje mogu da se koriste u nastavi.
Pisanje je moćno sredstvo za razvoj i poboljšavanje kritiĉkog mišljenja. Ĉesto se
pak, previĊa vaţnost pisanja u funkciji razvijanja kritiĉkog mišljenja, zbog naĉina na
koji se pisanje poduĉava i koristi u školama. U poduĉavanju pisanja fokus je na
završnom proizvodu pisanja, a ne na procesu. Ĉesto je pisanje izolovano od
nastavnog programa, jer nastavnici zadaju pisane zadatke koji imaju malo smisaonih
veza sa onim što su uĉenici uĉili.
Najvaţnija ideja našeg rada je da uĉenici, da bi kritiĉki mislili, moraju da imaju nešto
zanimljivo i vaţno o ĉemu će misliti. Predlaţemo da kritiĉko mišljenje bude sastavni
deo nastavnog programa u kom su uĉenici ukljuĉeni u proces uĉenja. Pisanje je
moćno sredstvo kritiĉkog mišljenja, ali nastavnici moraju da stvore uslove i
atmosferu za uĉenje, koji će omogućiti slobodu, neophodnu za kritiĉko mišljenje i
pisanje. Na seminarima za primenu programa „Ĉitanjem i pisanjem do kritiĉkog
mišljenja― (RWCT) teţište je na tome kako da se stvori takva atmosfera, kao i na
specifiĉnim tehnikama koje mogu da posluţe u razliĉitim podruĉjima i tako postanu

35

deo svakodnevnih uĉeniĉkih i nastavnih iskustava.
Kritiĉko opismenjavanje kroz pisanje je veoma delotvoran naĉin da se osnaţe
funkcije mišljenja, prosuĊivanja i rešavanja problema, kao i proces refleksije i
stvaranja. Potrebno je da se specifiĉne tehnike pisanja i mišljenja koje su ovde
predstavljene upotrebljavaju u kontekstu smislenih situacija uĉenja.
Vaţnost pisanja kao sredstva kritiĉkog mišljenja ĉesto se zanemaruje zbog
preterane vaţnosti koja se pridaje pisanju kao sredstvu za ocenjivanje nauĉenog, na
primer u testovima, ili kao pokazatelju veštine pisanja, kao u sastavu na zadatu
temu. Nastavnik ĉesto odredi temu bez puno razmišljanja o tome da li ona interesuje
uĉenike i da li oni znaju nešto o njoj. Osim toga, publika za takve sastave je
najĉešće samo nastavnik, koji ĉita sa-stave kao ocenjivaĉ pravopisa i gramatike, a
ne kao osoba koju zanima sadrţaj. Ĉesto se pismeni zadatak vraća uĉeniku nakon
nekoliko nedelja, oznaĉen jedino ispravkama i ocenom. Autor dobija malo smislenih
povratnih informacija, te pisanje doţivljava kao zadatak, a ne kao naĉin prenošenja
ideja. Pisanje ovakvog tipa je otuĊilo uĉenike od pisanja, pa oni nemaju ţelju za
pisanjem.
Nastavnici koji ţele da se posluţe pisanjem kao sredstvom mišljenja treba da budu
svesni odbojnosti koju mnogi uĉenici imaju prema pisanju i moraju da pokaţu reĉima
i delima drugaĉiji odnos. Uĉenicima su potrebna osnovna uputstva za delotvornu
upotrebu pisanja kao sredstva mišljenja. Prvo, neophodno je razumeti šta je to
pisanje. Dţejms Mafet kaţe da je pisanje kad „neko nekome o neĉemu govori―. U
ovakvoj koncepciji pisanja onaj ko piše piše, o neĉem o ĉemu je odluĉio da piše, publici koja je zainteresovana za ono što autor ima da kaţe. Kad nastavnik promeni
koncepciju pisanja, tako da pisanje shvati na ovakav naĉin, uĉenicima se dopušta
izbor vlastitih tema za pisanje i osigurava stvarna publika za njihove pismene
radove. Mafet (1968) predlaţe sledeću shemu, koja opisuje najvaţnije elemente u
njegovoj koncepciji pisanja.
Pisac

Kao što smo ranije rekli, a sada pokazali ovom shemom, delotvorno pisanje
podrazumeva da se piše o onome o ĉemu ţelimo da pišemo i to zainteresovanoj
publici. Ĉesto je ta publika sastavljena od drugih uĉenika iz razreda ili grupe.
Ponekad publika moţe da bude sastavljena od jednog pojedinca, kao što je sluĉaj sa
pisanjem pisama. Drugom prilikom publika moţe biti ukupna Ċaĉka populacija, kao
kada se napiše kratka priĉa za školski ĉasopis ili novine. Kada nastavnici planiraju
aktivnost pisanja i organizuju pisanje, uvek treba da imaju na umu tri elementa
(pisca, temu i publiku), u kontekstu „neko nekome o neĉem govori―. Takve aktivnosti
stvaraju uĉenike koji razumeju vaţnost pisanja.
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„Pisanje za sebe“
U sluĉaju pisanja u funkciji mišljenja, publika smo sami sebi. Autor piše da bi
razumeo, pojasnio, upamtio, organizovao, ukratko: da bi razmislio o idejama ili
informacijama. Upravo je ova koncepcija pisanja, po kojoj uĉenici pišu za sebe,
neophodan element u olakšavanju kritiĉkog mišljenja.
Specifiĉna naĉela poduĉavanja su vaţna za stvaranje uslova u nastavi u kojima
cveta kritiĉko mišljenje. Pisanje u funkciji razvijanja mišljenja se, pre svega, ne
ocenjuje. U takvom pisanju naglasak je na slobodnom protoku ideja. Da bi se to
postiglo, mora se omogućiti uĉenicima da slobodno pišu, bez brige za pravila pisanja
kao što su gramatika i pravopis. Ĉesto, budući da su naviknuti da se pisanje
ocenjuje, uĉenicima je potrebno vreme da poveruju da nastavnika iskreno zanimaju
njihove ideje i da ţeli da pomogne svojim uĉenicima da razviju pisanje u pravcu
kritiĉkog mišljenja.
Druga vaţna napomena je da bi uĉenici u pisanju trebalo da se osećaju slobodnim
da rizikuju. Potrebno je da osete da svoja razmišljanja mogu slobodno da izraze i da
će se njihovo mišljenje poštovati. Pored toga, treba da shvate da postoji više od jednog taĉnog odgovora na postavljena pitanja i da su njihove ideje ili rešenja problema
jednako vaţna kao i tuĊa. Da bi osigurali takve uslove, nastavnici treba da stvore
situacije za uĉenje u kojima se postavljaju pitanja otvorenog tipa i u kojima i
nastavnici i uĉenici traţe odgovore i rešenja na stvarne probleme uĉenja.
I na kraju, ako ţelimo da se dogodi pisanje u funkciji razvijanja kritiĉkog mišljenja,
uĉenici bi trebalo da dobiju povratne informacije o svojim razmišljanjima i trebalo bi
im osigurati mogućnost za diskusiju o vlastitim reakcijama na iskustva ĉitanja ili
uĉenja. Kad uĉenici pišu o svojim reakcijama, trebalo bi im dati mogućnost da
prodiskutuju o svojim idejama sa drugim uĉenicima.

„Grozd“
„Grozd― je tehnika poduĉavanja koja podstiĉe uĉenike da slobodno i otvoreno
razmišljaju o nekoj temi. Ona je tek toliko strukturirana koliko je dovoljno da se
podstakne razmišljanje o vezama izmeĊu pojmova. To je nelinearni oblik mišljenja,
koji je u bliskoj vezi sa naĉinom na koji naš mozak funkcioniše.
―Grozd― moţe da posluţi i u fazi evokacije i u fazi refleksije. Moţe da podstakne
razmišljanje pre dublje obrade teme, a moţe da posluţi kao naĉin ponavljanja
obraĊene teme i kao naĉin stvaranja novih veza ili grafiĉkog prikaza novih saznanja.
To je aktivnost pisanja, koja moţe da bude veoma korisna u uvoĊenju u proces
pisanja, naroĉito za uĉenike koji nerado pišu. Ali, uglavnom je to tehnika u kojoj se
sagledavaju vlastita znanja i uverenja o nekoj temi. Budući da je to aktivnost pisanja,
ona ujedno sluţi uĉeniku i kao podsetnik na saznanja i odnose kojih moţda nije ni
bio svestan.
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Pri uvoĊenju „grozda―, vaţno je da se uradi pet stvari:
1. Opisati aktivnost i potrebne korake.
2. Odabrati neku zanimljivu temu za uĉesnike i modelovati kako aktivnost treba
da izgleda kroz grupni proces.
3. Odabrati drugu zanimljivu temu i dati dovoljno vremena pojedincima da
nacrtaju grozd o toj temi.
4. Dati vremena da ĉetiri ili pet uĉesnika razmene svoje grozdove sa ostalim
ĉlanovima grupe.
5. Prodiskutovati u parovima formiranim po specifiĉnim aspektima (nastavnici
koji predaju isti predmet ili nastavnici koji imaju isti uzrast dece) o tome kako
da iskoriste grozd u nastavi. Potom kao grupa prodiskutujte i proanalizirajte
faze ERR–sistema i kako u njima grozd moţe da se upotrebi.
Koraci u stvaranju grozdova su jednostavni i lako se pamte:
1. Napišite kljuĉnu reĉ ili frazu na sredinu papira, folije, table ili neke druge
površine za pisanje.
2. Poĉnite sa zapisivanjem reĉi ili fraza koje vam padaju na pa-met u vezi sa
tom temom.
3. Dok se tako prisećate pojmova i zapisujete ih, poĉnite da povezujete pojmove
za koje smatrate da se mogu povezati.
4. Zapisujte što više pojmova, sve dok ne istekne vreme ili ideje ne presuše.
Postoji samo nekoliko pravila kojih se treba pridrţavati u ovoj tehnici:
− Zapišite sve što vam padne na pamet. Ne razmišljajte o tome da li je to što
pišete taĉno, samo sve zapišite.
− Ne brinite zbog pravopisa i ostalih ograniĉenja.
− Nemojte da prestajete sa pisanjem dok ne proĊe dovoljno vremena da se sve
ideje pojave. Ako vam presuše ideje, crtkajte po papiru dok ponovo ne nadoĊu.
− Neka bude što više veza. Ne ograniĉavajte broj pojmova, ideja ili veza.
− Pri uvoĊenju grozda, odaberite temu koja je zanimljiva celoj grupi. Za
demonstraciju to moţe da bude tema kao što je „domovina―, „drugi milenijum―,
„baštovanstvo― ili nešto plodotvornije.
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Primer sa slike br. 2. je grozd koji je napravila jedna grupa u Slovaĉkoj.
Kada grupa napravi grozd i iskusi tu aktivnost iz prve ruke, spremna je za izradu
pojedinaĉnih grozdova. To je vaţan idući korak, jer pomaţe uĉenicima da uvide
vaţnost i vrednost postupka. Tema je vaţna i treba da se odnosi na nešto poznato
kako bi uĉenici imali dovoljno informacija za puni grozd.

Slika br. 2. Primer „grozda“

Jedna od tema, koja je obiĉno veoma uspešna, je da svako napravi grozd o voljenoj
osobi. Uĉesnici mogu da biraju izmeĊu supruga/supruge, roditelja, brata/sestre ili
prijatelja/prijateljice. Mogu da naprave grozd i o kućnom ljubimcu, ako ga imaju. Ponovite korake i pravila. Ostavite pet do sedam minuta vremena za razmišljanje i
onda im kaţite da poĉnu.
Dok grupa sastavlja grozd i voditelj treba to da radi.
Tako se postiţu dva vaţna cilja. Kao prvo, pokazuje se da se aktivnost shvata
ozbiljno. Kao drugo, pokazuje se kakva je uloga nastavnika.

39

Ako i nastavnik sastavlja grozdove, uĉenici uviĊaju da je to aktivnost koja se smatra
vaţnom. TakoĊe, to spreĉava uĉenike da prekidaju sa
radom i postavljaju pitanja koja ometaju druge u
razmišljanju.

Kada uĉesnici završe zadatak, treba da razmene svoje grozdove sa drugim
ĉlanovima grupe ili u parovima. Posle toga razgovaraju o mogućim naĉinima
korišćenja grozda i o tome kako će iskoristiti grozdove u nastavi već sutra ili što je
pre moguće.
Kako su opisali Stilovi (Steele&Steel 1991), grozdovi su fleksibilna tehnika. Mogu da
se prave individualno ili grupno. Kao grupna aktivnost, mogu da posluţe kao
okosnica za grupne ideje, što omogućava uĉenicima dodir sa asocijacijama i vezama koje su drugi uĉenici izvukli iz primera.
Bez obzira na to da li su grozdovi individualni ili grupni, vaţno je da se upamte tri
pravila: a) ne prestaje se sa pisanjem pre isteka predviĊenog vremena, b) ne
ocenjuje se kvalitet onoga što se piše i c) ne obraća se paţnja na pravopis. Otkrili
smo da je individualni grozd prijatan predah od grupnog asociranja, zato što je brz i
omogućava svim uĉenicima, a ne samo onima koji uvek prvi dignu ruku, da se
aktivno ukljuĉe u proces mišljenja. MeĊutim, iskustvo nas je nauĉilo da je u aktivnosti
pravljenja individualnog grozda vaţno da tema bude poznata uĉenicima, jer u
protivnom neće imati zajedniĉkih, grupnih znanja, iz kojih bi izvlaĉili informacije.
Nakon završetka aktivnosti, individualni grozdovi mogu da se uporeĊuju u parovima
ili unutar cele grupe.

„Ĉinkvina“
Sposobnost saţimanja informacija ili poimanja sloţenih misli, osećanja i uverenja u
nekoliko reĉi je vaţno umeće. Ono zahteva duboku refleksiju zasnovanu na
razumevanju. „Ĉinkvina― je pesma koja zahteva saţimanje informacija i materijala u
koncizne iskaze koji opisuju ili asociraju na temu.
Reĉ ĉinkvina potiĉe od italijanske reĉi
pet, što znaĉi da je ĉinkvina pesma od pet stihova. Kad uvodite ĉinkvine, prvo treba
da date uputstva za pisanje pesme i nekoliko primera (nekoliko primera ćete naći i u
ovom poglavlju). Potom grupa piše ĉinkvine.
U poĉetku ĉinkvine mogu nekim ljudima da zadaju muke,
pa je efikasan naĉin njihovog uvoĊenja da se grupa
unapred podeli u parove. Zadajte temu za ĉinkvinu.
Svako će imati izmeĊu pet i sedam minuta da je napiše.
Tada će se okrenuti partneru da dogovorno objedine svoje dve ĉinkvine u jednu. To
će podstaći razgovor o tome zašto su napisali to što su napisali, a što će omogućiti
još dublju refleksiju i kritiĉku analizu zadate teme. To ujedno traţi i da se saslušaju
drugi i da se iz njihovih radova izvuku ideje sa kojima se slaţu oba ĉlana para.
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Takve objedinjene ĉinkvine mogu da se razmene sa celom grupom. Ako su vam na
raspolaganju folije i projektori dobro je te sparene ĉinkvine zapisati, tako da parovi
mogu da ih predstave grupi, a time i podstaknu na diskusiju.

Uputstva za pisanje činkvina su sledeća:
Prvi red je opis teme u jednoj reĉi (najĉešće imenica).
Drugi red je opis teme u dve reĉi (dva prideva).
Treći red sadrţi tri reĉi koje opisuju radnju (najĉešće tri glagolske imenice).
Ĉetvrti red je fraza od ĉetiri reĉi koje izraţavaju osećanja u vezi sa temom.
Peti red je sinonim (jedna reĉ) kojim se u jednoj reĉi ponovno saţima suština teme.

Primeri činkvina:
Podučavanje

Vulkan
Uţareno usijan

Sloţeno, teško

Erupcija iz dubine

Izazovi, podsticanje, zadovoljstvo

To je prirodna topionica

Povezivanje novog sa poznatim

Pakao

Vaspitanje

Kako da napišete činkvinu uz pomoć praznih mesta:
Naslov/tema (najĉešća imenica)
Opis (najĉešći pridev)

______________
_____________ ______________

Radnja (najĉešće glagolske imenice _____________ _______________ _______________
Osećanja
Ponavljanje suštine teme

_____________ ____________ _____________ ____________
______________

Kada grupe predstave svoje ĉinkvine, kaţite im da u parovima prodiskutuju o tome
kako će ĉinkvinu iskoristiti u nastavi. Pri tom istaknite da su ĉinkvine odliĉno sredstvo
saţimanja sloţenih informacija i ocenjivanja razumevanja i kreativnog izraţavanja.
Ĉinkvine su brzo i delotvorno sredstvo refleksije, sinteze i saţimanja pojmova i
ĉinjenica.
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„Bacanje kocke“
Bacanje kocke (Cowan &Cowan, 1980) je nastavna tehnika koja omogućava obradu
neke teme iz razliĉitih uglova, pri ĉemu se uĉenici sluţe kockom na ĉijim su
stranicama napisana uputstva za pravac razmišljanja i pisanja. Kocka moţe da se
napravi tako što se papirom obloţi mala kutija, duţine stranica od 15 do 20
centimetara. Na stranicama kocke pišu se sledeća uputstva: opiši, uporedi, poveţi,
rašĉlani, primeni i za/protiv.
Nastavnici vode uĉenike kroz aktivnost bacanja kocke tako što uĉenici prvo kratko (2
do 4 minuta) slobodno pišu na zadatu temu. Prvo se zadaje tema. Onda uĉenici
treba da razmisle o temi i opišu je, tj. uĉenici treba da se pomno zamisle nad temom
i opišu šta vide, ukljuĉujući boje, oblike ili veliĉine. Imajući ta uputstva u vidu, uĉenici
tehnikom slobodnog pisanja odreĊeno vreme pišu na zadatu temu. Postupak se
nastavlja na opisani naĉin kroz svih šest stranica kocke.
Uputstva za šest stranica kocke su:
Opiši. Zagledajte se u paţljivo u predmet (moţda samo u mislima) i opišite
šta vidite, ukljuĉujući boje, oblike ili veliĉine.
Uporedi. Ĉemu je sliĉan? Od ĉega se razlikuje?
Poveži. Na šta vas podseća? Šta vam pada na pamet? Moţda je to nešto
sliĉno, a moţda i razliĉito – stvari, mesta ili ljudi. Pustite mislima na volju da bi
videli koje će vam se asocijacije pojaviti.
Rašĉlani. Kako se proizvodi? Ne morate da znate odgovor, moţete da
izmislite.
Primeni. Kako moţe da se koristi?
Za/protiv. Zauzmite stav. Sluţite se dokazima po volji – logiĉkim, „blesavim―
ili onima izmeĊu.
Nakon pisanja, uĉenici razmenjuju svoje odgovore u vezi svih šest strana kocke.
Ĉesto se razmena realizuje prvo u paru. Svaki uĉenik bira tri strane kocke za
razmenu i ĉita partneru ono što je napisao.
Nema odreĊenih pravila o tome kako razmena mora da se odvija, ali smo otkrili da je
ovakva razmena izuzetno korisna.
Kada jedan ĉlan para proĉita ono što je napisao, drugi reaguje pohvalama i
pitanjima. Zamolite ih da reaguju na odreĊene misli, a ne samo da kaţu npr. „To je
bilo dobro―, već da precizno kaţu šta im se dopalo i zašto. Komentari i pohvale
mogu biti: „Svidelo mi se kako si opisao svoje viĊenje, nisam pomislio da bi to tako
moglo da izgleda―, „Nisam razumeo…― ili „Voleo bih da saznam nešto više o ovome―.
I na kraju, cela grupa razgovara o svakom aspektu. Zamolili smo dobrovoljce da
celoj grupi proĉitaju šta su napisali. Najĉešće bi jedan od partnera rekao drugom:
„Proĉitaj svoje, bilo je dobro.― Premda smo se ĉesto sluţili ovom tehnikom i sa
nastavnicima i sa uĉenicima, kvalitet i raznovrsnost ideja i mišljenja koje se dobijaju
ovim postupkom ne prestaju da iznenaĊuju.
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Kratak osvrt na tehniku bacanja kocke
Sad sledi nekoliko citata i komentara uĉesnika o tehnici bacanja kocke. Jedan od
prevodioca je beleţio te komentare, a to je radio i neko od nas. Ovde ih navodimo
kao primer njihove raznovrsnosti.
Odgovori uĉesnika na pitanje: „Kako ste reagovali na ovu tehniku?―
− To je teška ali divna tehnika, zahtevna, imate osećaj da ste sve rekli, ali uvek
moţete da kaţete još nešto.
− Veoma snaţna metoda, prodrmala me je. Zapanjio sam se raznovrsnošću
naših mišljenja.
− Zapanjila me je; posle sam imao osećaj „izdvojenosti―, sve sam izbacio iz
sebe.
− Iznenadio sam samog sebe svim tim idejama; ja sam nastavnik matematike,
ali sam nauĉio da mogu da razmišljam na razliĉite naĉine, a ne samo kao
matematiĉar.
− Ĉuo sam toliko raznih ideja, shvatio kako mozak funkcioniše, znam da ova
metoda otvara mozak.
− Najgenijalniji trenutak bila je etapa razmene i pohvala, jer će deca savladati
strah ako prvo ĉitaju u paru i moći će da uţivaju u ĉitanju.
− Izraţavanje ideja i bogatstvo ideja pojaĉava pozitivnu sliku o samom sebi.
− To kako smo reagovali uspelo je da stvori dobru atmosferu. Sasvim je nešto
drugo ako kaţete: „Oprostite, ali nisam baš najbolje razumeo, da li biste
mogli da pojasnite?―
− Kad smo morali da pohvalimo, ujedno smo morali i paţljivo da slušamo, šta
je bilo dobro.

Kada smo tehniku analizirali sa pedagoške taĉke gledišta, pojavila su se sledeća
pitanja:
Kako objasniti deci teške reĉi kao što je Primeni?
U radu sa malom decom koristite druge reĉi, na primer:
Kako to izgleda? umesto Opiši.
Ĉemu je sliĉno, a od ĉega je drugaĉije? umesto Uporedi.
Na šta vas podseća? umesto Poveţi.
Od ĉega je napravljeno? umesto Rašĉlani.
Kako bi to mogli da upotrebite? umesto Primeni.
Da li je dobro ili loše? Zašto? umesto Za/Protiv.
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Da li sa malom decom treba proći svih šest strana?
Ne, ĉesto su tri strane dovoljne u radu sa malom decom, ali to zavisi od teme i
grupe.
Da li stranice treba da se obraĊuju odreĊenim redom ili se kocka baca?
U ovoj tehnici je dobro da se pridrţavate redosleda od manje sloţenih ka sloţenijim
oblicima mišljenja. Mišljenje koje se odvija prilikom ove aktivnosti u korak sledi vrste
mišljenja Blumove taksonomije, ali ponekad moţete da upotrebite druge aspekte i
tad redosled nije bitan. Na primer, mi smo se posluţili tehnikom bacanja kocke
nakon što smo proĉitali jednu dramu i strane kocke bile su likovi iz drame. U ovom
primeru, drama koju su uĉenici proĉitali bila je o tinejdţerki koja je zatrudnela. Strane
kocke su bile devojka, mladić, njena majka, njena prijateljica, njen otac i njena
nastavnica. Strane kocke se mogu promeniti prema vašoj ţelji zavisno od
perspektive o kojoj ţelite da vaši uĉenici razmisle.
Na koju se fazu ERR–strukture odnosi ova tehnika?
Nakon diskusije smo se sloţili da tehnika bacanja kocke moţe jako dobro da posluţi
i u fazi evokacije i u fazi refleksije. Razgovarali smo o vaţnosti toga da se tehnika
upotrebi na temi koja se dobro poznaje, što znaĉi da temu treba paţljivo odabrati.
Evo primera kako smo se ovom tehnikom posluţili na ĉasu biologije u fazama
evokacije i refleksije. Tema je bila fotosinteza. Kao uvod u nastavnu jedinicu,
nastavnica je zamolila svakog uĉenika da idućeg dana u školu donese jedan zeleni
list. U fazi evokacije tehniku bacanja kocke smo koristili na temu tog zelenog lista.
Pošto su nauĉili šta je fotosinteza, uĉenici su bacali kocku i na tu temu. Ovaj primer
je pomogao uĉesnicima da razumeju potrebu paţljivog odabira teme kada u fazi
evokacije koriste bacanje kocke. Tema treba da bude ona o kojoj se puno zna.
Kako kontrolišete decu koja pokušavaju da budu u središtu pažnje i ĉesto
ometaju rad?
O ovome se povela plodna diskusija i razmena ideja. Otkrili smo da i nastavnik mora
da piše za vreme ove aktivnosti. Kao prvo, to nastavnika ĉini jednim od uĉesnika u
aktivnosti pisanja i mišljenja, ali je i odliĉno sredstvo upravljanja razredom. Ako neki
uĉenik prekine aktivnost pisanja, nastavnik moţe da kaţe: „Ne sad, molim te ne
prekidaj, pišem.― A raspravljali smo i o tome da se sa detetom koje stalno ometa
aktivnost moţe porazgovarati u ĉetiri oka, tako što bi se ono izvelo iz uĉionice i sa
njim porazgovaralo o potrebi da izmeni svoje ponašanje. Osmislili smo neke naĉine
kako se sa takvim uĉenicima moţe razgovarati. Jedan od naših uĉesnika je otvoreno
priznao da je on kao uĉenik bio jedno od te problematiĉne dece i da je jedini naĉin
na koji je mogao biti zaustavljen bio da ga nastavnik odvede u stranu i sa njim
porazgovara.
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„Pitanja autoru”
Izabel Bek i njeni saradnici su zakljuĉili, nakon desetak godina istraţivanja, da
udţbenici ĉesto ne ispunjavaju osnovnu svrhu i ne pomaţu uĉenicima da razumeju
gradivo. Ponekada su objašnjenja ne-jasna, nema odgovarajućih primera, a
ponekada se pogrešno pretpo-stavlja da uĉenici već rapolaţu potrebnim
predznanjima o temi. Uĉe-nici, me|utim, previše ĉesto smatraju da je to što im
nedostaje glavni krivac za neuspeh. Neki nauĉnici (Beck, McKeown, Hamilton i
Kucan, 1997) su razvili strategiju diskusije kojom se, pre svega, usmerava pa-ţnja
uĉenika na praznine u znanju i opisima potrebnim da bi se tekst pojasnio. Drugo,
ova strategija podstiĉe uĉenike da postavljaju pitanja na naĉine koji rezultiraju
dubljim razumevanjem.
„Pitanja autoru‖ (PA) su sliĉna drugim, ranije opisanim tehnikama vo|enog ĉitanja.
Ono po ĉemu se ovaj pristup razlikuje je da usmera-va ĉitaoca da razmišlja o autoru
u toku samog ĉitanja. Namera je da se ĉitalac ukljuĉi u diskusiju sa autorom koja
moţe da poprimi dva oblika.
− Jedan je oblik ĉitanje. PA podstiĉe uĉenike da doţivljavaju proces ĉitanja kao
dijalog ili razgovor sa autorom ili autorima. Stoga je grup-na diskusija
produţetak razgovora koji je zapoĉet tokom ĉitanja. Pove-zivanjem ĉitaoca
sa autorom postiţe se nekoliko stvari. Prva je da po-staje oĉigledno da je
ĉitanje društveni ĉin, jer se kroz tekst povezuju oni koji ĉitaju i autor.
− Drugo, budući da je ĉitanje društveni ĉin, ono postaje liĉno. Ĉitalac se
smešta u razgovor kao uĉesnik u diskusiji.
− Kao treće, ĉitalac, time što postaje deo diskusije, ne moţe ostati pasivan
posmatraĉ, jer je aktivno ukljuĉen u dinamiĉki proces.
− Ĉetvrto, ĉitalac stvara jaĉe veze izme|u ĉitanja i pisanja i shvata procese
ukljuĉene u oba instrumenta uĉenja. Na kraju, nastavni sadr-ţaji oţivljavaju
kao što je ţivo samo iskustvo ĉitanja. To pojaĉava ne samo prisećanje, već i
stvarno razumevanje poruka teksta.
Uloga nastavnika u aktivnosti „Pitanja autoru”
Ranija istraţivanja (Beck, McKeown, Gromoll,1989) su pokazala da vrste zadataka
koje nastavnici postavljaju i vrste pitanja koje posta-vljaju snaţno utiĉu na to kako
uĉenici pristupaju kognitivnoj aktivnosti razumevanja. Ovaj uticaj moţe uĉenike da
dovede do produktivnih smernica ili do pasivne i nedelotvorne prakse.
U aktivnosti „Pitanja autoru‖, nastavnik zna šta je razumevanje i kako bi mu trebalo
pristupiti. Nastavnik shvata da razumevanje zahteva aktivnost uĉenika, pa
organizuje diskusiju kojom se od uĉenika traţi da razmišljaju i konstruišu znaĉenja.
Nastavniku je jasna razlika izme-|u vaţnih pojmova i detalja, što znaĉi da nastavnici
(reĉima McKe-own, Beck i Sandora): „Postavljaju pitanja koja su usmerena… na
znaĉenje, umesto na lociranje informacija iz teksta, npr. pitanje „Šta je Toni ţeleo
time da kaţe svom bratu?‖ umesto samo: „Šta je Toni re-kao svom bratu?‖
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Priprema za aktivnost „Pitanja autoru”
Da bi pripremio aktivnost PA potrebno je da nastavnik odabere tekst koji će
omogućiti da ta aktivnost potraje 20 do 30 minuta.
Tada bi nastavnik:
− Unapred proĉitao tekst i odabrao podruĉja moguće konfuzije i onog što će
uĉenici primarno razumeti.
− Isplanirao pauze u tekstu u skladu sa sadrţajem, koje vode razumevanju
vaţnih ideja i zakljuĉaka u odlomku.
− Osmislio probna pitanja koja će postaviti posle svake pauze u sluĉaju da ih
uĉenici ne postave.
Nekoliko primera pitanja autoru
Uvodna pitanja: Šta je autor ţeleo da kaţe? Koja je poruka auto-ra? O ĉemu govori
autor?
Propratna pitanja: Šta je autor upravo ovde ţeleo da kaţe? Da li je autor to dobro
objasnio? Da li ovo ima smisla u odnosu na ono što je autor ranije rekao? Kako je to
povezano sa onim što nam je autor re-kao u ovom odlomku? Da li nam autor kaţe
zašto? Šta mislite, zbog ĉega nam autor to sada kaţe?
Narativna pitanja: Šta mislite u kakvom je sada poloţaju ovaj lik? Kako nam autor
daje do znanja da se nešto promenilo? Kako je autor to rešio? S obzirom na ono što
nam je autor već rekao o ovom liku, šta mislite, šta taj lik namerava da uradi?
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Druge tehnike pisanja za podsticanje kritiĉkog mišljenja
Ĉesto se pisanje u funkciji podsticanja kritiĉkog mišljenja dogaĊa u sklopu obrade
neke teme, kad se ideje prezentuju uĉenicima, a oni se trude da ih shvate i nauĉe.
Na primer, da bi olakšali evaluaciju i reagovanje na nastavnu jedinicu, nastavnici
nakon prezentacije, gledanja filma, nakon ĉitanja teksta ili nakon diskusije o nekoj
temi, mogu da odvoje vreme za pisanje, a teme bi mogle da budu npr.: „Šta je bilo
najvaţnije?― ili „Šta je u ovome bilo novo za mene?― ili „Kako sam se osećao u vezi
sa…?― Tad treba razmeniti ideje uĉenika u malim grupama i o njima prodiskutovati.
Na kraju se najvaţniji doţivljaji svake podgrupe razmenjuju sa celom grupom.
Slede predlozi za opšte tipove aktivnosti pisanja koji mogu da se iskoriste u obradi
neke nastavne jedinice. Popis je preuzet iz Smitove knjige (1978) ali nije potpun, pa
se nadamo da će druge ideje nastati iz ovih predloga.
Na kraju ĉasa, zamolite uĉenike da napišu sastav u kom će opisati šta
smatraju najzanimljivijim pojmom ili idejom od onih o kojima se tog dana
raspravljalo. Treba im reći na poĉetku ĉasa da će na kraju morati da
napišu taj sastav. Ĉinite to ĉesto, jednom ili dvaput nedeljno.
Nakon nastavne jedinice u kojoj su uĉenici nauĉili uputstva za neki
postupak, dajte im popis tih uputstava ali netaĉnim redosledom, sa
zadatkom da ih napišu pravilnim redosledom. Ovaj postupak moţe da se
primeni na svako gradivo koje objašnjava neki postupak u koracima.
Pustite da uĉenici poslušaju neki odlomak i vlastitim reĉima napišu kako
su ga shvatili. Ovo je dobra veţba za pravljenje be-leţaka. Ako imaju neki
problem sa tom aktivnošću, neka prvo to rasprave sa nekim drugim
uĉenikom, a tek potom zapišu.
Pokaţite uĉenicima fotografiju vezanu uz temu koju uĉe i zamolite ih da
zapišu neku ideju u vezi sa tom fotografijom. Na primer, slika nekog
podruĉja koje je opustošeno vaĊenjem rude, nakon rasprave o problemu
rudarstva i ekologije.
Prilikom pisanja recite uĉenicima da komuniciraju jedni sa drugima sluţeći
se tehnikom pitanja/odgovori. Prvo, neka svaki uĉenik napiše pitanje
povezano sa sadrţajem koji se obraĊuje. Prikupite te papiriće, nasumce ih
ponovno razdelite, pa neka svaki uĉenik napiše odgovor na pitanje koje je
dobio.
Podstaknite uĉenike da zapišu svoje mišljenje o neĉemu što su nauĉili na
ĉasu. Prihvatite sva mišljenja. Uĉenici treba da navedu najmanje jedan
razlog za svoje mišljenje.
Ponovite neki pojam nauĉen na ĉasu i neka uĉenici zapišu najmanje
jedan naĉin primene tog pojma.
Traţite od uĉenika da zapišu pitanja na koja bi ţeleli da njihov nastavnik
odgovori. Vaţno je da nastavnik shvati pozadinu pitanja. Na primer, nakon
uĉenja o morskim psima, uĉenik bi mogao da napiše pitanje da li morski
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psi jedu ljude. A pozadina pitanja mogla bi da bude ta, da dete ima ujaka
koji je otišao na ronjenje i koji mu je rekao da je video morskog psa, ali da
je ovaj samo prošao kraj njega, pa se sad uĉenik pita: „Da li morski psi
jedu ljude?―

****U aktivnostima ovakvog tipa vaspitaĉi vrše prilagoĊavanje uzrastu dece
tako što podstiĉu razgovor i preuzimaju uloge koje deca ne mogu (pišu…)
Nastavnici svih predmeta mogu da poboljšaju proces uĉenja kod svojih uĉenika i
mogu da im omoguće da uveţbavaju osnovne kognitivne operacije saţimanja,
pojašnjavanja, ispitivanja odnosa, uoĉavanja grešaka i pamćenja. Osim toga, upotrebom napred opisanih tehnika pisanja uĉenici mogu da poboljšaju i baziĉne procese
mišljenja koji zahtevaju više od jedne operacije, kao što su zakljuĉivanje,
interpretiranje, razmišljanje na naĉin na koji razmišljaju struĉnjaci: pravljenje
višestrukih poreĊenja, oblikovanje koncepcija.
Postoji još mnogo tehnika koje podstiĉu kritiĉko mišljenje, a neke će biti opisane u
idućim vodiĉima. Mnogima od njih nastavnici se već sluţe u nastavi. Vaţno je da se
te tehnike koriste sistematski, smisleno i u sklopu koherentnog sistema
poduĉavanja. Kad se tako radi, uĉenje i mišljenje postaju jasni procesi, pristupaĉni
svima, a ne tajanstveni ili nesaznatljivi procesi koji jedino sretnici mogu da shvate.
Kada nastavnici ove procese uĉenicima uĉine jasnim, oni će uĉiti i sadrţaje, ali i
kako se uĉi.
,,Breinstorming u parovima’’
Kada se radi varijanta nabacivanja ideja zvana 'breinstorming u parovima' (De Bono
1973), pitajte uĉenike da pojedinaĉno nabroje ideje o temi. Onda, nakon par minuta,
pitajte ih da formiraju parove, da razmijene ideje meĊu sobom, a onda nastavite da
dodajete na listi. Moţete kasnije pitati parove uĉenika da razmene svoje ideje sa
celom grupom, dok ih vi budete pisali na tabli.
Saveti
Praktikujte breinstorming da biste pomogli uĉenicima da razvijaju maštovito i
fleksibilno razmišljanje – koje se ponekad zove lateralno razmišljanje. Prvo ga
moţete praktikovati kod beznaĉajnih tema, tako da biste ih navikli da koriste ovu
ideju.Moţete pokazati razredu predmet kao što je štap i pitati ih da razmisle o
njegovoj upotrebi.
Na primjer, štap se moţe upotrebiti:
Za pisanje po pesku, Za penjanje biljke pasulja, Da se ispraši jakna ili tepih, Za
udaranje po ţbunju da bi se preplašile zmije, Da se pomogne u merenju visine
zgrade, Kada se obmota tkaninom moţe se napraviti lutka, Za pravljenje luka ili
strele...

48

,,Tabla sa pitanjima’’
Tabla s pitanjima je jednostavno mesto na kojem se nalaze pitanja koja proistiĉu iz
diskusije razreda. To moţe biti dio table, ili to moţe da bude veliki papir po kojem će
uĉenici ispisivati pitanja onako kako im padaju na pamet.
Svrha toga je omogućiti uĉenicima da zapišu bilo koje pitanje koje imaju, dok:
-

uĉestvuju u diskusiji razreda

-

primenjuju pojedinaĉno ili ĉitanje koje im je dato u zadatak

-

pišu

-

eksperimentišu

-

uĉestvuju u drugim aktivnostima razreda.

Obrazloženje: Pitanja se stimulišu na razne naĉine – interesantnim materijalima,
iznenaĊujućim dogaĊajima, knjigama, ilustracijama i razgovorima. Ali bez obzira na
izvore, pitanja su u srcu predavanja i uĉenja. Tabla s pitanjima namenjena je da
privuĉe i podstakne autentiĉnu radoznalost uĉenika. Tabla s pitanjima ima mnoge
svrhe:
Daje vaţnost pitanjima uĉenika i smanjuje pritisak na nastavnika da odgovara na sva
pitanja.
Daje uĉenicima da urade dodatan, znaĉajan posao ukoliko se odluĉe da pomognu u
davanju odgovora na pitanje, i daje nastavniku priliku da pohvali izuzetno pametna
pitanja ili odgovore.
Podstiĉe uĉenike da usmena pitanja zabeleţe u pisanoj formi, i daje dobre teme za
pisanje zadataka.
Sluţi kao baza za planiranje lekcije, s obzirom da nastavnik razvija aktivnosti na
osnovu radoznalosti i interesovanja uĉenika.
Aktivnost: Tabla s pitanjima je postavljena na lako pristupaĉnom mestu (obiĉno na
zidu) uĉionice. Kada nastavnik nema vremena ili nije voljan da bude 'sveznajući'
izvor informacija, ili jednostavno ne zna odgovor, uĉenici mogu da napišu pitanje
(zajedno sa svojim imenom) na Tabli s pitanjima. U slobodnim trenucima u toku
dana, uĉenici uzajamno ĉitaju pitanja i dodaju svoja. Nakon tri ili ĉetiri sedmice,
nastavnik ili uĉenici volonteri distribuiraju pitanje kroz razred. Koristeći ovu listu,
razred će analizirati i diskutovati o pitanjima. Pitanja iniciraju aktivnosti bazirane na
istrazi.
Saveti: Koja pitanja vode do istraţivanja?
Za naše svrhe mi ćemo kategorisati pitanja na dva naĉina:
Istraživačka pitanja su pitanja koja se najĉešće postavljaju i da bi se odgovorilo na
njih potrebna su dodatna sredstva (enciklopedije, informatori, internet).
Primer: Kolika je temperatura površine Sunca?
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Testirajuća pitanja omogućavaju uĉenicima da naĊu odgovore posmatranjem ili
korišćenjem ekperimentalnih varijabli. Veoma ĉesto škole više vole istraţivaĉka
pitanja nego testirajuća pitanja.
Primjer: Šta brţe isparava – topla ili hladna voda?
Pitanja sa Table s pitanjima mogu se analizirati ili kategorisati na razliĉite naĉine, ali
upotreba ove šeme kategorisanja razvija zajedniĉki jezik razreda i podstiĉe
postavljanje pitanja. Sljedeća aktivnost će Vam pomoći da efektivno postavljate
pitanja.

,,Pronalaženje pitanja''
Aktivnost Pronalaženje pitanja (Pearce 1999, 2003) moţe da se koristi na poĉetku
školske godine ili kao uvodna aktivnost:
Aktivnost:
Prvi korak: Razdelite korpe sa neobiĉnim stvarima grupama uĉenika. Sve što nije
poznato – školjke ĉudnog izgleda, elektriĉni djelovi, sjeme, zanimljive stijene,
rastavljeni djelovi aparata, alat – dajte mašti na volju.
Drugi korak: Neka uĉenici napišu naziv predmeta ili neka izmisle naziv.
Treći korak: Napišite opis ili nacrtajte skicu predmeta.
Četvrti korak: Ispod skice nacrtajte dve kolone. U jednoj napišite što više pitanja što
je moguće o predmetu. U drugoj koloni nabrojte moguće naĉine putem kojih se
mogu dobiti odgovori na pitanja.
Peti korak: Zapoĉnite diskusiju u razredu sa uĉenicima u kojoj će oni pokazati svoju
stvar i razmeniti pitanja i izvore informacija. Izvori informacija koji se obiĉno predlaţu
su knjige, kompjuteri, nastavnici, roditelji, moţda struĉnjaci. Budite spremni da
odgovorite na pitanje uĉenika koji predlaţe da se nešto uradi - testirajuće pitanje.
Šesti korak: Sada razred moţe da odluĉi koja pitanja su testirajuća. Mogu da prošire
svoje shvatanje tako što će razmisliti koje vrste eksperimenata ili istraga bi mogle da
se primijene da bi se dao odgovor na ova pitanja.
Sedmi korak: Vodite uĉenike od 'Mogu li ja ...?' pitanja ('Mogu li da pravim velike
balone od sapunice?' ILI 'Mogu li da izgradim veliki toranj?') do postavljanja pitanja
koje ima više znaĉenje. Na primer, 'Koliko veliki balon od sapunice?' ILI
'Koliko visok toranj?' Pronalaţenje pitanja koja vode do višestrukog odgovora
dovešće do istrage koja nešto znaĉi. PreĊite sa da-i-ne pitanja na bogatija pitanja
kao, 'Kada se uporede rešenje za balon od sapunice A sa rešenjem balona B, koji će
napraviti najveće balone?''
Osmi korak: Formulišite testirajuća pitanja na drugi naĉin. Na primer 'Da li je moguće
da...(uspevaju biljke u slanoj vodi)?' ILI ?Šta bi se dogodilo kada bi...(dolili ulje u
uzorak vode iz okeana)?' ILI ?Kako moţemo... spreĉiti eroziju našeg uzorka
planine)?'
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Saveti: Dok se naglas ĉita knjiga, zastanite i osmislite naĉine na koje će ĉitaoci
razmatrati ono što ĉitaju tako što će verbalno davati odgovore na nastavnikova
pitanja. Moţete moţda i da prevaziĊete tablu s pitanjima i da zabeeţite vlastita
pitanja dok razred posmatra. Na primer, Charlie Pearce ĉita svom razredu 'Dnevnik
jednog ljubitelja zmija' od Barbare Brenner, a to je priĉa o deĉaku koji ubeĊuje svoje
roditelje da mu dozvole da zadrţi zmiju koju je uhvatio.Njegov mali brat misli da je
zmija usamljena i stavlja svog kućnog ljubimca, ţabu, u kavez sa zmijom da bi joj
pravio društvo. Ţaba nestaje. Dok Charlie ĉita, pita naglas o zmijama i ţabama i šta
bi one mogle da jedu. 'Da li zmije jedu ţabe? Ako je tako, kako zmije hvataju ţabe?
Koliko su brze ţabe? Koliko daleko mogu da skoĉe?' Uĉenici kaţu Charlie-u da
svoja pitanja zapiše na tabli, što on odmah radi.
Formiranjem pitanja i korišćenjem Table s pitanjima, nastavnik podstiĉe uĉenike da
ĉitaju, razmišljaju i da prave i beleţe pitanja.
Table s pitanjima mogu da se koriste u svim oblastima nastavnih planova. Evo
nekoliko primera Table s pitanjima iz petog razreda:
Matematika: Koliko sekudi ima 1 godina?
Književnost: Šta bi se dogodilo ukoliko ovaj lik....
Društveni predmeti: Koliko je ljudima bila vaţna biblioteka u Aleksandriji u momentu
kada je osnovana?
Umetnost: Kako zakljuĉujete da li je slika dobra?
Razmišljanja:Tabla s pitanjima je strategija koja se dobro uklapa u strategiju ZŢN (KW-L) i takoĊe sa pristupom tematske jedinice uklapa sa u nastavni plan. U
najjednostavnijem obliku, to je mesto u uĉionici gde uĉenici ili grupe uĉenika u tabeli
mogu da postave pitanja o svom radu ili da ih meĊusobno razmene.Ako je uĉionica
podeljena na grupe koje kooperativno uĉe, u kojima uĉenici imaju uloge, kao što su
voĊa, onaj koji sakuplja podatke, menadţer materijala i izveštaĉ, onda se izveštaĉu
daje zadatak dodavanja novih pitanja i informacija na tabli s pitanjima. Nastavnici
mogu s vremena na vreme da dodaju pitanje na tabli s pitanjima,ili mogu da
predloţe uĉeniku koji postavlja pitanje da bi bilo dobro zapisati ga na tabli s
pitanjima.
Tabla s pitanjima moţe da bude i tematska. Na primer, ako razred pokazuje
interesovanje za neko usputno pitanje tipa erozija tla, onda uĉenici mogu da shvate
da se pitanja javljaju u toku ĉitanja, diskutovanja, rada u kooperativnim grupama za
uĉenje, traganja za informacijom na internetu, i u toku intervjuisanja eksperata za
dotiĉno pitanje. Nova pitanja koja su dodata na Tabli s pitanjima, daće motivaciju za
dalje izuĉavanje, traganjem za novim izvorima informacija, a ponekad za formiranje
novih grupa.
Za starije uĉenike, pitanja zabeleţena na Tablama s pitanjima mogu da ih navedu na
vaţna usputna pitanja, kao što su rodna jednakost, posebne potrebe i ukljuĉenost,
HIV/AIDS, pitanja zaštite ţivotne sredine, ţivotnih znanja, globalizacije, graĊanska
prava i duţnosti, i ljudska i deĉja prava. Pitanja postavljena na Tabli s pitanjima
mogu da ih navedu da potraţe informacije iz raznih izvora, kao dodatak
udţbenicima.
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Vaţan faktor u pripremi pitanja za Table s pitanjima je priroda samih pitanja. Kao što
smo gore videli, pitanje otvorenog tipa će izazvati više kritiĉkog razmišljanja nego
pitanje zatvorenog tipa. Na primer, 'Koji su uslovi u društvu koji promovišu širenje
HIV-a/AIDS-a?' dovešće do većeg saznanja nego 'Šta uzrokuje HIV/AIDS?' Da/ne
pitanja bi uvijek trebalo da se elaboriraju u pitanjima otvorenog tipa. 'Da li je
HIV/AIDS opasan po decu?' moglo bi da se preoblikuje u 'Kako su HIV/AIDS opasni
po djecu?' Uĉenici bi mogli biti podstaknuti da meĊusobno razmene pitanja pre nego
što ih zapišu na tabli s pitanjima. Treba podstaći koncept 'prijatelja kritiĉara', u okviru
kojeg uĉenici mogu da kritikuju ideje svojih kolega na kulturan i konstruktivan naĉin.
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Prilog A
Morske kornjaĉe
Keith G. Hay

Okeanima lutaju najveće kornjaĉe na svetu. Ti ogromni gmizavci su morske
kornjaĉe.
Kad biste vi i vaša cela porodica istovremeno stali na vagu, vaša ukupna teţina ne bi
dostigla teţinu jedne prugaste kornjaĉe.
Prugaste kornjaĉe su najveće od pet vrsta morskih kornjaĉa koje mogu da se naĊu
duţ obala Atlantskog okeana i Meksiĉkog zaliva. Neke su teške i više od 682
kilograma! Ostale ĉetiri vrste su karetka, maslinasta, velikoglava i dţinovska. Ova
poslednja nije zelena kornjaĉica kakvu moţete da kupite u prodavnici kućnih
ljubimaca, mada joj je daleki roĊak.
Morske kornjaĉe plove po otvorenim morima i zalivima širom sveta milionima godina.
Snaţno su graĊene za ţivot u okeanu: imaju moćna peraja za plivanje i mogu da
ostanu ispod vode više od jednog sata samo sa jednim udahom.
Njihovi ogromni, tvrdi oklopi, štite ih od većine neprijatelja. Ali, gladnom morskom
psu ĉak i kornjaĉa izgleda ukusno. Kad su napadnute, morske kornjaĉe se podiţu na
površinu i perajama lupaju po vodi, da bi uplašile napadaĉe.
Kornjaĉe putuju zajedno po otvorenim morima. Jato kornjaĉa moţe godišnje da
preĊe više od hiljadu pet stotina kilometara. Uglavnom, pri tom, plutaju po površini i
spavaju. Ponekad zalutaju uzvodno u reke koje se ulivaju u okeane, pa ih ribari
uhvate, ali ne zadugo, jer je dovoljan jedan zamah snaţnog peraja i ribareva struna
puca! Mnogi bi se ribari iznenadili kad bi otkrili da je krupna riba koja se skinula sa
udice zapravo bila velika morska kornjaĉa.
Kornjaĉe u moru nalaze raznu hranu. Uglavnom se hrane samo ribom, ali ponekad
jedu alge, rakove, školjke, ostrige, morske sunĊere, kozice – ĉak i meduze.
Malo znamo o tim morskim divovima. Retko mogu da se vide osim u zoološkim
vrtovima ili velikim akvarijumima u blizini okeana.
Znamo da prevaljuju velike daljine, ali da se svake godine vraćaju krajem proleća ili
poĉetkom leta na isto podruĉje da bi se parile i legle jaja. Imaju gnezda u
Sjedinjenim Drţavama, uglavnom duţ obala, od Severne Karoline do Teksasa.
U letnjim noćima, za vreme plime, velike majke kornjaĉe doplivavaju na obalu, da bi
iskopale gnezdo i poloţile jaja. Lutaju po plaţi dok ne naĊu odgovarajuće mesto za
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gnezdo. Uz pomoć sva ĉetiri peraja iskopaju plitku rupu u pesku. Onda samo zadnjim perajima poĉnu da prave okruglu rupu u pesku. Vrlo paţljivo pomeraju telo levodesno i zadnjim perajima naizmeniĉno uredno vade pesak. Kad je rupa duboka
dokle mogu da dosegnu perajima, najĉešće oko 60 centimetara dubine i 25 centimetara širine, prekidaju sa kopanjem i polaţu jaja.
Kad jaja poĉnu da padaju u rupu, kornjaĉa ne obraća paţnju na posmatraĉe. Niz lice
joj liju krupne „suze―. Ali majka kornjaĉa zapravo ne plaĉe. Oĉi joj stalno vlaţe kako
joj pesak ne bi upadao u oĉi.
Ţenki kornjaĉe je potrebno dvadesetak minuta da poloţi izmeĊu stotinu i stotinu
pedeset jaja. Savršeno su okrugla, otprilike veliĉine loptice za golf i imaju tvrdu
ljusku, što spreĉava da se razbiju pri padu u gnezdo. Ţenka odmah zatrpava rupu
peskom, nabija ga perajama i razbacuje okolo, da bi sakrila gnezdo.
Zatim se odmara nekoliko minuta, pa se okrene prema tam-nom okeanu, umorno
ulazi u talas i pliva ka puĉini. Ostavlja jaja da dozrevaju grejana toplim sunĉevim
zracima, a mlade kornjaĉe da se same suoĉavaju sa svetom.
Tokom leta ţenka kornjaĉe moţe da se „gnezdi― nekoliko puta. Posle svakog
polaganja jaja ona se pridruţuje svom muţjaku na puĉini. Muţjak nikad ne izlazi iz
mora, on ĉeka kraj leta kad jato moţe slobodno da plovi.
Mladunĉad kornjaĉa izleţe se kroz šezdesetak dana. Veliĉina im varira izmeĊu tri i
deset centimetara, zavisno od vrste morske kornjaĉe. Zajedno polako kopaju, da bi
se izmigoljile iz peska. Ĉekaju da padne noć, a tad izjure iz gnezda pred neprijatelja
koji jedva ĉeka da ih uništi. Na obali ih doĉekaju dabrovi, divlji psi, svinje i drugi
neprijatelji u potrazi za hranom. U moru ih ĉekaju velike ribe. Niko ne zna što se
dogaĊa sa malim kornjaĉama kad uĊu u more. One išĉeznu i mogu se ponovo videti
tek nakon što narastu.
Mali broj izleglih kornjaĉa doĉeka starost. Dobro je što ţenke odlaţu tako veliki broj
jaja, budući da tako malo mladunĉadi preţivi. No bez obzira na to, broj morskih
kornjaĉa se smanjuje.
Kornjaĉina jaja su ranije ljudi vadili iz gnezda i prodavali na pijacama. Meso nekih
kornjaĉa veoma je ukusno i još uvek se puno love za supu ili „pljeskavice od
kornjaĉe―. Ostalo je malo plaţa na kojima kornjaĉe mogu da se gnezde, a ĉak i njih
polako preuzima ĉovek.
Vlada Sjedinjenih Drţava štiti mnoge divlje ţivotinje tako što odvaja za njih velika
podruĉja, tzv. prirodne rezervate. Tamo one mogu da ţive, a da ih ljudi ne
uznemiravaju. Dva rezervata u kojima se morske kornjaĉe gnezde su Kejp Romejn u
Juţnoj Karolini i Blekbird, ostrvo blizu obale Dţordţije. Sad postoje i zakoni kojima je
regulisana zaštita morskih kornjaĉa. Mada smeju da se love u moru, ne smeju da se
uzimaju njihova jaja, niti smeju da se love (ni odrasle kornjaĉe, niti mladunĉad) na
kopnu.
Sve te mere zaštite su potrebne kako bi ovi zanimljivi i drevni gmizavci opstali.
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Prilog B
„Đak prvak“,
Marija Duriĉkova

Ponekad nastavnici, nakon što shvate vaţnost postavljanja sloţenijih pitanja za
razvijanje viših oblika mišljenja, kaţu da bi oni rado ugradili takva pitanja u svoje
nastavne metode, ali da im je potrebno više konkretnih primera. Stoga sledi primer
jednog od naĉina na koji se mogu ugraditi sloţenija pitanja u ĉitanje deĉje priĉe.
U Slovaĉkoj priĉi, sa naslovom „Đak prvak―, Marije Duriĉkove, reĉ je o prvaku koji
ima probleme sa pohaĊanjem nastave. U ovom primeru, pripovetka se prezentuje u
delovima, onako kako treba da se prezentuje deci. Nakon što se proĉitaju svi delovi,
realizuje se diskusija o proĉitanom. Nastavnik vodi diskusiju postavljanjem pitanja
koja traţe od uĉenika da razmisle o onome što su proĉitali i predvide šta će se
dogoditi u priĉi.

Molim vas da proĉitate oglednu priĉu i da se zaustavite na svakom od oznaĉenih
mesta i sebi postavite navedena pita-nja. Dok ĉitate, razmišljajte, predviĊajte i
uţivajte i u priĉi i u aktivnosti. Kad obradimo priĉu, prodiskutovaćemo detalj-nije o
samoj aktivnosti.
Da li ste ikad morali da krenete u novu školu? Kako ste se osećali? Kako je prošlo?
Ovo je priĉa o jednom posebnom problemu vezanom za polazak u školu. Dok ĉitate
prvi deo, pokušajte da dokuĉite o kakvom je problemu reĉ.

Đak prvak
Nekada davno, na poĉetku školske godine, jedan otac doĊe u školu i zaputi se pravo
u direktorovu kancelariju. „Da li biste upisali mog sina u prvi razred? Predao sam
molbu u šest škola, ali ga nijedna nije primila.― „Šta je razlog? Šta se dogodilo?―,
upita direktor.
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Pauza
Šta mislite da je razlog zbog kog deĉak ne moţe da se upi-še ni u jednu školu? U
ĉemu je problem? Šta mislite, o ĉemu je reĉ u priĉi? O kakvom se problemu radi?
Zašto to mislite? A sad proĉitajte sledeći deo, da biste videli u ĉemu je pro-blem.
„Moje sin je prevelik i ne moţe da sedi u uĉionici.―„A da li moţe da sedi u
hodniku?―„Ne moţe da stane ni u hodnik―, reĉe otac.„Stavićemo ga u gimnastiĉku
salu.―„Ali on ne moţe da stane ni u gimnastiĉku salu―, tuţno će otac.„Ţao mi je, oĉe,
ali ni mi ne moţemo da primimo vašeg sina―, reĉe
direktor.„Ja shvatam vaše razloge, ali pokušajte i vi da razumete moje―, branio se
otac. „Moj Pavko je školskog uzrasta i mora da ide u školu.Osim toga, ne mogu da
dopustim da bude neškolovan. A nemam ni novca za kaznu.―

Pauza
Šta sada mislite? Da li ste se iznenadili? Šta mislite, ka-ko se Pavko oseća? A
njegov otac? Šta mislite o njegovim osećanjima? Šta mislite da će se dogoditi? Da li
će direktor dopustiti Pavku da se upiše u školu? Ako mu dopusti, kako će rešiti
njegov problem? Gde će ga smestiti? A sad proĉi-tajte idući deo da vidite šta će se
dogoditi.
I tako su najzad dopustili Pavku da se upiše u školu. Sedeće u školskom dvorištu i
viriti u uĉionicu kroz prozore i tako pratiti nastavu. I kad doĊe zima, Pavko će i dalje
sedeti u dvorištu. Obući će krzneni kaput i staviće slušalice na uši, jer će prozori,
naravno, biti zatvoreni. A za pisanje i crtanje? To će biti lako, Pavko će staviti svesku
na kolena.
Idućeg jutra Pavko je došao u školu. Stajao je u dvorištu i zbunjeno se premeštao sa
noge na nogu, u svojim velikim cipelama, a glava mu je dosezala do dimnjaka. Kad
su ugledali Pavka uĉenici utrĉaše u uĉionicu, gledajući kroz prozor. Pavko Debnarik
virnu kroz prozore. Ţeleo je da sazna koji je njegov razred. Inaĉe je u školi bilo tiho.
Zapanjeni uĉenici gledali su u Pavka. A Pavko? On je zurio u njih.
Pauza
. Šta mislite o rešenju Pavkovog pohaĊanja nastave? Da li će to ići? Zašto da/zašto
ne? Šta mislite da će ostala deca u školi misliti o Pavku? Kako biste se vi osećali da
ste uĉenik a da se ispred vašeg školskog prozora nalazi div? Šta mi-slite kako se
Pavko oseća? Kako biste se vi osećali da ste Pavko? Dok ĉitate naredni deo,
obratite paţnju na to šta će se dogoditi jednom drugom detetu.
Odjednom se sa jednog od prozora na prvom spratu zaori glas neke devojĉice. „Da li
si ti iz prvog razreda?― „Ko, ja?―, upita Pavko i saţe se da bi video ko mu se to
obraća. „Da, jesam―, klimnu on glavom i nasmeši se toj hrabroj devojĉici. Imala je
okruglo lice, prćast nosić i crnu kosu. „I ja idem u prvi razred i zovem se Betka―, reĉe
devojĉica. „Tata mi je juĉe proĉitao bajku o dobrom divu. Da li si ti dobar div?― Pavko
Debnarik ponovo klimnu glavom, ali ujedno shvati da to nije nikakav dokaz. Duboko
se zamisli. Betka u njegovim krupnim oĉima ugleda blesak misli.
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Pauza
Šta sad mislite? Šta će Pavko da uradi? Da li mislite da je on dobar ili zao div? Ako
je dobar div, kako će to da do-kaţe? Šta mislite da će se dogoditi? Šta će Pavko da
ura-di? Da li će ga se Betka bojati? A druga deca? A sad proĉi-tajte priĉu do kraja i
pogledajte kako će se sve rasplesti.
Tad on ispruţi ruku i doseţe njome do šume. Kad ju je povukao, na njegovom je
dlanu bila veverica. On je odnese do prozora i pruţi Betki. „Veverica! Predivna je!―,
viknu devojĉica. „A da ubereš i šišarku za nju?― Pavko Debnarik ponovo ispruţi ruku.
Podiţe je do vrha bora, a kad je spustio ruku, bila je puna šišarki. Ostala deca su
poludela od radosti. Strah je nestao, rasplinuo se, jer su svi shvatili da Pavko, iako je
div, ne bi naudio ni veverici. Deca su se igrala na svakom odmoru. Kad bi se igrali
zlatnih vrata, Pavko bi bio vrata. Kad bi igrali fudbal, Pavko je bio golman. Njemu je
to bilo lako! Ispruţio bi jednu ruku i pokrio pola gola. A kad bi ispruţio drugu, pokrio
bi preostalu polovinu. Jedino mu je bilo ţao što ne moţe da se igra skrivalice. Svi su
ga svugde mogli videti. Deca su prestala da se igraju skrivalice, jer nije bilo
zanimljivo igrati se bez Pavka Debnarika. Sva deca su htela da budu njegovi
prijatelji. Njegova najdraţa prijateljica bila je, znate već, Betka, okruglog lica,
prćastog nosa i crne kose. Ona devojĉica koja je prva progovorila sa njim.
A mi moramo da dodamo: Pavko Debnarik je bio dobar uĉenik i svakog bi dana
dobio pĉelicu u svoju svesku. (U slovaĉkim školama pĉelica je petica.)
Šta sada mislite? Šta mislite, kako se Pavko i ostala de-ca sad osećaju? A Pavkov
otac? Kako se on oseća? Pavko se razlikovao od ostale dece. Šta mislite, kako se
osećao kao drugaĉiji? Da li ste se ikad našli u situaciji u kojoj ste bili drugaĉiji ili ste
smatrali da se razlikujete od drugih? Kako ste se osećali? Šta sad mislite o priĉi?
Koji je glavni problem? Da li priĉa ima pouku? Šta mislite kakvu? Zašto to mislite?
Objašnjenje za sve učesnike:
Marija Duriĉkova, autor kratke priĉe „Đak prvak―, je jedna od najpoznatijih slovaĉkih
pisaca za decu. Mnoge svoje priĉe napisala je šezdesetih godina. Bila je i glavni
urednik vrlo popularnog ĉasopisa za decu. Njena dela se smatraju vaţnim doprinosom slovaĉkoj klasiĉnoj knjiţevnosti za decu. Ţivi u rodnoj Slovaĉkoj i dalje se
susreće i razgovara sa malim uĉenicima.
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Prilog C
,,Priĉa o nezahvalnom mišu’’
Dušan Radović
Jednog dana, jedan mišić našao je na tavanu veliki okrugli sir. Ovopliki i još
veći... Mišić je bio gladan i morao je odmah jesti. Ĉuĉnuo je na svoje zadnje
šape – ovako – i poĉeo je doruĉkovati, ruĉati, veĉerati, jer celog dana nije ništa
okusio.
I tako je jeo, jeo, jeo, dok se nije najeo i dok nije napravio jednu veliku rupu u
tom siru.
Miš je bio sit i umoran, i još mu se spavalo. I tako je rešio da se ne vraća u
jednu staru cipelu koja je pre bila njegova kuća, nego da ostane u toj rupi od
sira.
I tako je on ostao u toj rupi od sira. Da mu to bude nova kuća.
U tom siru on je imao lep stan, lepu veliku rupu, ali je taj stan stalno mirisao na
sir. Da mu to bude nova kuća.
On je samo jeo svoju rupu. Svoj stan u kome je ţiveo i u kom je spavao.
Svakog dana sve više i više. On je doruĉkovao, ruĉao i veĉerao svoju rupu od
sira. Rupa je onda postala velika ali je sir postao mali.
I tako je miš sasvim pojeo svoju rupu. Sasvim.
I to je bilo ovako:
Mišić je jeo i jeo odjednom je rupa postala velika kao tavan a sira nigde nije
bilo!
....Nije bilo više sira, ali je tu bila jedna – maĉka! Skoĉi maĉka na debelog miša,
a debeli i glupi miš beţ’ beţ’ pa ponovo u onu cipelu...
I eno ga i sad tamo.
Tu kuću, valjda , neće pojesti.
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PRILOG D
,,Listasti morski zmajevi’’
Paul Groves
Voda je bistra, mirna i tamna. Prevrnuo sam se za zadnjeg dela ĉamca zajedno
sa svojim kolegama roniocima u ledenu vodu i uz kiĉmu mi se uspe hladnoća,
što zbog hladne vode, što zbog straha. Na noćnom smo ronjenju, u Juţnom
okeanu, blizu jugozapadne obale Australije, u potrazi za stvorenjima koja zvuĉe
gotovo mitski: lisnati zmajevi, preciznije – listasti morski zmajevi. Za naš program
podizanja podmlatka u Podvodnom svetu u Pertu ţeleli smo da uhvatimo
muţjaka, ĉak šta više – trudnog muţjaka.
Listasti morski zmaj (Phycodurus eques) i njegov ĉešći roĊak, korovasti morski
zmaj (Phyllopteryx taeniolatus) jedini su morski zmajevi na svetu. Zajedno sa
morskim konjićima i divljim iglicama ĉine porodicu Syngnathidae. To su ribe
krutog spoljašnjeg kostura, u obliku niza prstenova oko tela i duge cevaste
bezube glave. Morski zmajevi su prepoznatljivi po izdancima u obliku listova
paprati ili palme koji se pruţaju iz njihovih oklopljenih tela. Ti izdanci na listastim
zmajevima širi su i pljosnatiji od trakastih izdanaka na korovastim morskim
zmajevima. Obe su ţivotinje endemske vrste u vodama juţne Australije. Vode u
blizini ostrva arhipelaga Rešerţe, gde mi ronimo, omiljeno su obitavalište
morskih zmajeva. Ova ogromna ostrva, retke vegetacije, utoĉište su
zapanjujućeg broja egzotiĉnih ţivotinja, od kojih se neke ne mogu naći nigde
drugo na svetu. Ispod talasa, okomite granitne stene obrušuju se stotinama
metara u dubine boje tinte.
Prva pauza
U ovom trenutku počnite sa grupnom diskusijom. Ona bi trebalo da se odvija u obliku
ispitivanja autora. Kao što smo ranije rekli, budući da autor nije prisutan, razred će igrati
ulogu autora, a bilo koji učenik može da postavlja pitanja. Nije loše da nastavnik postavi
nekoliko oglednih pitanja, ali i da upita učenike šta žele da pitaju autora. Upitajte, šta je
autor do sada rekao?
Čini se da je autor na nekom zadatku, da li je jasno rekao na ka-kvom? Da li je autoru
jasno zašto bi trebalo da ulovi trudnog mužjaka? Autor je sa nama podelio svoja
osećanja na početku ove pustolovine. Da li možete da razumete njegovo uzbu|enje?
Zašto mislite da se tako osećao? Da li imate još neko pitanje za autora? Da li je nešto
nejasno? Da li je nešto izostavljeno? Zašto su u potragu krenuli noću, je jedno od pitanja
koje bi možda postavili.
Nastavite sa čitanjem do sledeće pauze.

Dok nastavljam da se spuštam, jato riba koje deluju praistorijski, svaka oko metar
i po duţine, prolazi kraj nas, kao u nekom transu. Na dubini od 15 metara,
baterijom osvetljavam stenu obraslu algama. Blizu morskih trava i algi, okrenuh
baterijski snop svetlosti prema vodi. Ništa, sve je mirno i tiho. Laknu mi, jer i veliki
beli morski psi ţive u ovim vodama.
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MeĊutim, kada sam snop svetlosti ponovo okrenuo prema onim stenama, brzo
sam zaboravio na moguće opasnosti i usresredio se na svoju potragu. Morske
zmajeve, majstore kamuflaţe, puno je lakše primetiti noću, u uskom snopu
baterijske lampe, kada mu obilje morskih ţivotinja odvraća paţnju. Nakon
nekoliko minuta paţljivog pretraţivanja spazio sam jednog morskog zmaja. Kada
mi se broj otkucaja srca vratio na normalu, shvatih razoĉarano da je to samo
korovasti morski zmaj.
Nakon sat vremena boravka na 15 stepeni, noge su mi odrvenele i na ivici sam
da odustanem. Odluĉih da poslednji put pogledam preko gromade ispod mene
pre nego što se vratim na površinu, pod prijatni vrući tuš. Dok klizim preko
gromade, spazih ono što sam traţio: odraslog muţjaka lisnatog morskog zmaja,
otprilike veliĉine velikog plitkog tanjira, punog jajašaca.
Druga pauza
Ponovo tražite da grupa postavi pitanja autoru ili da prokomenta-riše ono što je nejasno
ili nepotpuno. Bilo bi dobro da se pročita ne-koliko oglednih pitanja. Dajte polaznicima
vremena da razmisle i od-govore na sledeća ili neka druga pitanja:
Autor kao da pretpostavlja da smo mi dobro upoznati sa geografi-jom Australije. Ja
nisam, pa gde je taj arhipelag Rešerž? Sada kada sam saznala da autora može da
pojede veliki morski pas, zanima me gde se on tačno nalazi? Zašto je autor rekao da je
morskog zmaja lakše tražiti noću sa baterijom, nego danju? Da li to ima smisla?
Čitajte do treće pauze

Morski zmajevi i njihovi roĊaci iz porodice Syngnathidae su jedini u svetu riba po
tome što muţjak nosi i leţe jaja na površini tela. Jajašca na muţjaku koga sam
uhvatio su bila dobro razvijena, stara najmanje tri dana, ĉvrsto usaĊena u
udubljenja sa donje strane njegovog trupa i pokrivena algama. Nauĉnici smatraju
da se ovaj tip razmnoţavanja razvio da bi se jajašca sakrila od potencijalnih
grabeţljivaca.
Na svu sreću, ovaj je morski zmaj bio na relativno maloj dubini od 5 metara. Da
je bio dublje, morali bismo polako da ga diţemo na površinu, kako bi se
prilagodio na niţi pritisak. Dekompresija moţe da bude tako stresna za morskog
zmaja, da se jajašca mogu uništiti.
Kada smo zmaja izvukli na sigurno, odjurili smo kući. Nakon dva sata leta
posebnim ĉarterom, stigli smo u karantin Podvodnog sveta, jedini akvarijum u
Australiji u kom su izloţene te zapanjujuće ţivotinje. Tamo smo preduzeli korake
da zmaj ne doţivi stres. Ĉak i nagle promene svetla mogu da budu kobne za
lisnatog. Drugi dan smo ga stavili sa morskim raĉićima, duţine nekoliko milimetra
i zmaj je istog trenutka poĉeo da jede. Morski zmajevi oponašaju plutajuće alge,
pa na taj naĉin mogu iznenada da zaskoĉe raĉiće. Love ih tako što brzo izbace
zglob na donjoj strani glave i usišu ih.
Posle sedmog dana provedenih u akvarijumu, iz algama obraslih jajašaca na
repu uhvaćenog muţjaka, poĉeli su da izlaze mladi. Prvo iz jajašca proviri repić
koji se migolji i uvija. Još nekoliko trzaja i pojavi se naš prvi morski zmaj, beba,
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minijaturna replika svog roditelja. Kada se izlegu, listasti morski zmajevi su dugi
oko 20 mm, kada sazru oni su dugaĉki oko 50 cm. Potrebno je 10 dana da se
izlegu svi mladunci iz 210 jaja. U prirodi ovo bi omogućilo da se novoizlegli
morski zmajevi rasprostru po širem podruĉju i da naĊu hranu, a da se ne moraju
takmiĉiti sa svojom braćom i sestrama.
Treća pauza
Ponovo upitajte da li ima pitanja autoru. Da li autor objašnjava za-što morski zmaj ima
problem sa dekompresijom? Da li je autor do-voljno rekao o dekompresiji ili pretpostavlja
da mi to znamo? Da li autor pretpostavlja da mi imamo predznanje o podvodnom životu?
Da li autor objašnjava u potpunosti zašto se jajašca ležu tek kroz 10 dana? Da li zato
postoji još neko objašnjenje, npr. zaštita od grabljivaca?
Potrebno je da grupa pokuša da odgovori na pitanja ili u tekstu da pronaĎe odgovore na
postavljena pitanja. Zatim se tekst čita do kraja.
Čitajte do četvrte pauze

Naţalost, izgubili smo deset sićušnih novoroĊenih zmajeva koje je usisao filter u
hranilištu, ali su ostali preţiveli i ĉinilo se da dobro napreduju u svom novom
domu. Nakon nekoliko nedelja smo ustanovili da ne postoji naĉin na koji bismo
mogli da nabavimo dovoljno raĉića da bi nastavili sa prehranom 200 zmajeva, pa
smo većinu vratili tamo gde smo našli njihovog oca. Izgledi da će ti zmajevi da
preţive u prirodi bili su mnogo veći nego za druge morske zmajeve, jer su prve
nedelje njihovog ţivota najopasnije, mladi zmajevi su ĉesto plen drugih riba. Naši
su „zmajići‖ bili puno veći i ĉvršći nego kada su se rodili. I zaista, najveća
opasnost koja će im sada pretiti biće mogućnost da ih nevreme izbaci na obalu.
Listasti morski zmajevi ţive izmeĊu pet i sedam godina.
Naš cilj programa odgajanja je da se odrţi populacija listastih morskih zmajeva
na nivou na kom ćemo moći da ih lovimo u prirodi. Kada je to moguće, planiramo
da mlade ţivotinje, koje se izlegu u zarobljeništvu, vratimo u prirodu (dosad nam
je to dva puta uspelo). A, naravno, ţeleli smo da nauĉimo više o tim prelepim i
neobiĉnim stvorenjima, na primer, o njihovom reproduktivnom ciklusu, njihovoj
biologji u opštim crtama. Ako se broj morskih zmajeva u prirodi smanji, verovatno
ćemo moći da popunimo njihove redove.
Podvodni svet, je osnovan kao ogranak programa Potraga za zmajevima, koji
zajedniĉki vode razne vladine agencije i grupe širom Australije. U poĉetku je cilj
bio da se prati populacija listastog morskog zmaja u prirodi, ali sada pratimo i
brojĉano stanje morskih konjica i divljih iglica. Kao deo programa oĉuvanja
nadamo se da ćemo o tim ţivotinjama više nauĉiti: gde ţive, kolike su im
populacije, prikupljanjem podataka od ronioca, ribara, ĉistaĉa plaţa koji nalaze
zanimljive zmajeve nasukane na obalu. Još se puno toga mora nauĉiti o tim
predivnim ţivotinjama, a tek smo poĉeli.
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REĈNIK KORIŠĆENIH POJMOVA
Aktivno uĉenje – Pristup uĉenju koji podstiĉe istraţivanje i otkrivanje.
Brainstorming – „Mozgalica―, „Moţdana oluja― – Aktivnost slobodnog stvaranja
velikog broja ideja o nekoj temi (u poĉetku lišena kritiĉke uzdrţanosti)
Evokacija – Faza poduĉavanja u kojoj se od uĉenika traţi da razmisle o tome šta
već znaju o nekoj temi, da postavljaju pitanja o njoj i odreĊuju sopstveni cilj
uĉenja
Implementacija – SprovoĊenje neke zamisli u praksu, kao što je isprobavanje
novih nastavnih metoda u razredu.
INSERT – Interactive Noting Sy-stem for Effective Reading and Thinking
(Interaktivan sistem oznaĉavanja za delotvorno ĉitanje i mišljenje) postupak koji
poĉinje preispitivanjem predznanja i postavljanjem pitanja, nakon ĉega se
oznaĉavaju razliĉite vrste informacija koje su uoĉene u tekstu.
Kritiĉko mišljenje – Proces razmatranja ideja sa više aspekata, tako što se prate
implikacije tih ideja i uporeĊuju sa drugim idejama.
ERR–struktura nastave – Skup meĊusobno povezanih ideja. Si-stem sa
zajedniĉkim teorijskim okvirom, na primer, Evokacija – Razumevanje znaĉenja –
Refleksi-ja, u kome je moguća zamena tehnika u pojedinim kategorijama, ako se
njima postiţu isti ciljevi
Razumevanje znaĉenja – Faza nastave u kojoj uĉenici istraţuju i tragaju za
znanjem, a rezultat te aktivnosti je zakljuĉivanje ili shvatanje znaĉenja
Refleksija – Faza nastave u kojoj uĉenici ponovo razmišljaju o idejama sa kojima
su se sreli i znaĉenjima koja su shvatili, te ispituju, tu-maĉe, primenjuju,
raspravljaju i proširuju ta znaĉenja na nova podruĉja delovanja.
Analitiĉko pitanje – Pitanje koje traţi od uĉenika da ispita delove neke teme u
svetlu opštih saznanja i sa svešću o procesu mišljenja.
Aplikacijsko pitanje – Pitanje koje traţi od uĉenika da reši neki problem ili da
primeni i generalizuje neku ideju na nove situacije.
Bacanje kocke – Nastavna tehnika koja traţi od uĉenika da postavi šest razliĉitih
vrsta pitanja o nekoj temi. Pitanja odgovaraju nivoima pitanja iz Blumove
taksonomije.
Blumova taksonomija – Bendţamin Blum i njegovi saradnici su osmislili
taksonomiju ili sistematizaciju nivoa mišljenja. Ova taksonomija se koristi za opis
razliĉitih vrsta pitanja koja idu od mišljenja „niţeg reda― do mišljenja „višeg reda―.
(Vidi Bloom, B.S., Ebglehart, M. D., Furst, E.J., Hilla, W.H. &Krathwohl, D.R.,
1977, Taxo-nomy of educational objectives: The classification of educational
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goals: Handbook I: Cognitive do-main. New York: Longman Green).
„Ĉinkvina― – Pesma ili strofa od pet nerimovanih stihova koja sluţi kao metoda
podsticanja uĉenika da razmišljaju o nekoj temi.
Evaluacijsko pitanje – Pitanje koje traţi od uĉenika da formira sud ili mišljenje na
osnovu primene nekog sistema vrednosti na svoje shvatanje teme.
Evokacija – Faza nastave u kojoj se od uĉenika traţi da razmisli o tome šta već
zna o nekoj temi, da postavlja o njoj pitanja i da odredi ciljeve uĉenja.
„Grozd― – Tehnika za prikaz odnosa izmeĊu delova teme. Ponekad se naziva
kognitivnim ili semantiĉkim prikazom.
Interpretativno pitanje – Pitanje koje traţi od uĉenika da otkrije odnose izmeĊu
ideja, ĉinjenica i vrednosti.
Kritiĉko mišljenje – Proces stvaranja ideja koje idu dalje od zadatog, uoĉavanja
novih dimenzija u nekoj temi, otkrivanja i rešavanja problema, stvaranja – ideja,
npr. u pisanju ili raspravi.
Kritiĉko pisanje – Sluţenje pisanjem kao sredstvom u refleksiji i tokom uĉenja.
Memorijsko pitanje – Pitanje koje traţi prepoznavanje i prisećanje ĉinjenica.
Razumevanje znaĉenja – Faza nastave u kojoj uĉenici istraţuju i tragaju za
saznanjima i kao rezultat tih aktivnosti konstruišu ili shvataju znaĉenje.
Refleksija – Faza nastave u kojoj uĉenici ponavljaju ideje sa kojima su se sreli i
znaĉenja koja su shvatili i istraţuju, interpretiraju, primenjuju, raspravljaju,
stavljaju pod sumnju i proširuju ta znaĉenja na nova podruĉja delovanja.
Sintetiĉko pitanje – Pitanje koje traţi od uĉenika da rekonstruiše ideje u
jedinstvene ili originalne oblike.
Translacijsko pitanje – Pitanje koje traţi od uĉenika da informacije modifikuje u
nove oblike.
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