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Апстракт: Аутори се у раду баве идентификацијом стилова и 

стратегија учења енглеског језика као страног код ученика четврте године 

Економско-трговинске школе у Крушевцу. Спроведено истраживање је 

показало да се као доминантни стилови учења издвајају аудитивни и 

индивидуални стил, с тим што постоје статистички значајне разлике у 

њиховој расподели између полова – ученици преферирају индивидуални, 

а ученице визуелни стил учења. Са друге стране, када је реч о избору 

стратегије учења, ученици се у највећем броју случајева опредељују за 

меморијске, когнитивне и стратегије компензације, при чему се не јавља 

статистички значајна разлика у њиховом одабиру између полова, као ни 

њихова зависност од стила учења. Добијени резултати су анализирани уз 

помоћ софтверског пакета SPSS 20.0, док је путем дескриптивне анализе 

добијених одговора приказан однос између стилова и стратегија учења 

испитиваних ученика. 

 

Кључне речи: стилови учења, стратегије учења, дескриптивна 

анализа, настава енглеског језика као страног. 

 
 
 Увод 
 
Способност да се на ефикасан начин комуницира на страном 

језику представља утемељен циљ наставе језика. За наставу страног 
језика која је оријентисана на развој комуникацијских способности 
значајан је концепт комуникативне језичке способности, ради чијег 
постизања последњих година истраживачи на пољу примењене 
лингвистике више пажње обраћају на стилове и стратегије учења, као 
важне факторе који утичу на процес и исходе учења. Стилови учења 
односе се на индивидуалне карактеристике и префериране начине 
сакупљања, интерпретирања, организовања и размишљања о 
информацијама (Wang 2008, 30), док стратегије учења представљају 
скуп операција, планова и навика које користе ученици за њихово 
прикупљање, пријем, складиштење и коришћење (Macaro 2006, 324).  
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Стилови и стретегије у учењу језика јесу најважнији 

фактори који помажу у одређивању како и колико успешно 
ученици усвајају други (страни) језик. Учење другог језика је 
процес у оквиру кога ученици усвајају страни језик у окружењу у 
коме тај језик није примаран у свакодневној комуникацији и у 
коме је контакт са изучаваним језиком ограничен.  

Многи истраживачи су се бавили испитивањем односа 
између стилова и стратегија учења. Овај рад је један у низу оних 
који се баве истраживањем односа (сличности и разлика), као и 
међусобне условљености стилова и стратегија, али и њихове 
зависности од пола ученика. Сврха спроведеног истраживања је да 
се истраже стилови и склоност ка коришћењу одређених стратегија 
од стране испитиваних ученика. 

Рад је организован на следећи начин: други одељак се бави 
појмовним одређењем стилова учења и њиховом типологијом; 
трећи се бави стратегијама и њиховим врстама, четврти разликом 
између стилова и стратегија; пети описује методологију 
истраживања, док је у шестом дата анализа добијених резултата; 
седми и осми доносе закључак и коришћену литературу. 

 
 Појмовно одређење и врсте стилова учења 
 
Још су стари Грци приметили да ученици на различите 

начине прилазе учењу – односно ученици имају јединствене 
начине на које уче ново градиво у подручју овладавања језиком, 
матерњим или страним. Стога се стилови учења најједноставније 
могу дефинисати као начини учења1. Ипак, оваква дефиниција није 
потпуна. Наставна пракса показује да неке особе лакше уче и брже 
памте кроз дискусију са другима, док је некима неопходна 
апсолутна тишина да би се концентрисали на садржај који треба да 
науче; неке особе стварају слике у глави о ономе што уче, а друге, 
опет, најефикасније уче слушајући градиво које наставник излаже. 
Имајући у виду све различитости у начинима учења појединих 
особа, чини се да има онолико различитих начина учења колико и 
особа које уче (Тубић 2004, 56).  

Највише цитирану дефиницију стилова учења формулисао 
је Keffe (1986). Према његовом мишљењу, стилови учења су 
когнитивне, афективне и физиолошке црте личности које 

                                                 
1
 Ако се стил учења поистовети са начином на који ученик учи, овај термин би се 

односио првенствено на начине на које ученик прибавља, обрађује и похрањује 
информације да би се њима служио. 
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представљају релативно трајан индуктор тога како ученици 
опажају и како се односе према средини која служи као извор 
знања.  

У вези са тим, Dunn и Griggs (1998) стилове учења 
дефинишу као урођене и развојне способности односно 
карактеристике појединца, које могу утицати на то да одређени 
метод у учењу буде користан за једне, али бескористан за друге.  

Савка Благојевић под стиловима учења подразумева 
индивидуалне разлике у процесуирању информације (код учења, 
на пример, неке особе преферирају визуелни, а друге аудитивни 
језички инпут, што значи да поседују различите стилове учења) 
(Blagojević 2012, 725)2. 

Када се говори о класификацији стилова учења, може се 
констатовати да не постоји општеприхваћена класификација. 
Прегледом релевантне литературе могуће је издвојити неколико 
критеријума поделе стилова учења: перцептуални модалитет(и), 
начин обраде информација и особине личности. 

На основу учесталости коришћења у истраживањима 
издваја се подела стилова учења према перцептуалном 
модалитету (Rief 1993; Conner 1996), који јасно истиче постојање 
следећих врста стилова учења: визуелни3, аудитивни4, 
тактилни/кинестетички стил учења5. Аутори овога рада ће се 

                                                 
2
 Више о стиловима учења и стратешким компетенцијама видети: Blagojević 2012.  

3
 Истраживања америчких научника показала су да је мање од 40% ученичке 

популације развило визуелни стил учења. Ови типови ученика могу се препознати 
по томе што често имају проблема с говорним (вербалним) изражавањем и од 
велике важности им је да се примери запишу на табли или прикажу путем 
пројектора.  
4
 Свако учење тражи неку врсту уноса података како би сам процес учења могао 

започети. Аудитивни унос података кључан је за овај стил учења. Аудитивни 
ученици желе чути вест. Према спроведеним истраживањима, за период од 40 до 
50 минута ученици успевају запамтити око 75% нових података. Ови ученици су, 
дакле, првенствено оријентисани на звукове и гласове из властитог окружења, те 
ће им од изузетне важности бити наставников глас и изговор, тј. целокупна 
његова говорна изведба. Такви ће ученици, много више него остали типови, 
примећивати, памтити, а после и понављати наставников ритам говора, брзину, 
паузе, логичке нагласке. Податке ће најбоље усвојити својом присутношћу на 
настави.  
5
 Ученици склони кинестетичком стилу учења најбоље уче тактилним путем – на 

тај начин памте 75% нових информација (Dunn, Griggs 2000, 28). Како препознати 
ове ученике? На први поглед види се да су телесно активни, не могу бити мирни, 
радни простор им је често неорганизован, воле пажњу и лични контакт. Често им 
је важна властита и туђа невербална комуникација, и често им је много важније 
како се нешто каже, него сам садржај говорења. Ти ученици највише воле уносити 
податке телесно, а при изражавању не могу без гестикулације.  
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држати наведене поделе стилова учења приликом спровођења 
сопственог истраживања. Reid (1987), поред наведених, издваја и 
индивидуални рад и рад у групи као доминантне стилове учења.  

Сваки ученик веома лако може препознати ком чулном 
модалитету даје предност при усвајању информација. Уколико 
сретнемо неку особу после неколико година, и уколико се сећамо 
лика или места где смо се срели, а не памтимо име или назив, 
вероватно је у питању визуелни тип; ако се сећамо имена или 
онога о чему смо причали, спадамо у аудитивне типове, а ако се 
сећамо онога што смо заједно радили – у тактилне или 
кинестетичке.  

Познавањем стилова учења ученика омогућава се 
рационализација наставе и олакшава прилагођавање наставе 
индивидуалним својствима ученика. Наиме, стилови учења 
представљају манифестацију когнитивних, емоционалних и 
мотивацијских аспеката личности, те је познавањем стилова учења 
обухваћен значајан сегмент функционисања особе у ситуацији 
учења уопште. О стиловима учења би се, стога, морало водити 
рачуна, уз интелектуалне, мотивационе, емоционалне и социјалне 
факторе, и при индивидуализацији наставе.  

Уопштено посматрано, познавање стилова учења је 
корисно за ученике јер им помаже да постану свесни и да разумеју 
како најбоље уче. Са друге стране, уколико наставник познаје 
стилове учења својих ученика, може да планира и организује такве 
активности на часу које ће све различитости међу ученицима узети 
у обзир. На тај начин ће ученици лакше усвајати наставне садржаје 
и постизати бољи успех, што утиче на повећање ефикасности 
наставе уопште (Тубић 2004, 64). 

 
Појмовно одређење и врсте стратегија6 учења 
 
Стратегије учења се, једнако као и стилови, дуго нису 

издвајале као важан когнитивни процес за учење језика. Почињу 
се изучавати од шездесетих година прошлога века, када је развој 
когнитивне психологије утицао на веће интересовање за овај 
сегмент учења с циљем да се утврди шта је то што успешни 
ученици примењују у свом учењу (Пилиповић, Глушац 2015, 346).  

                                                 
6
 Термин стратегија долази од старогрчке речи strategia, која означава кораке 

или поступке предузете у сврху остварења победе у рату. Ово ратно значење 
термина на срећу је заборављено, али је део значења очуван у модерном 
значењу ове речи (Oxford 1990). 
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У литератури се срећу бројне дефиниције стратегија за 

учење страног језика, које су у основи веома сличне. Wenden и 
Rubin их дефинишу као технике које ученици примењују како би 
стекли знање (1987). Richards и Platt их тумаче ,,као смишљене 
облике понашања и размишљања које ученици примењују током 
учења како би боље разумели, научили и запамтили нове 
информације” (1992, 209). O’Malley et al. дефинишу стратегије као 
кораке које ученици предузимају да би лакше усвојили и 
запамтили нову информацију или да би је се присетили и 
употребили (1985). При томе, наглашавају да су стратегије учења 
невидљиви ментални процеси, док се технике и начини учења, 
помоћу којих се стратегије остварују, могу описати као видљиво 
понашање, као што су вођење бележака, писање резимеа, 
коришћење референтног материјала и слично (O’Malley, Chamot 
1990, 167). Најзад, Oxford дефинише стратегије као ,,кораке које 
ученици примењују како би побољшали учење” (1990, 1), односно 
кораке или технике којима ученици настоје што боље развити своје 
вештине.  

Стратегије учења свесне су мисли и поступци којима људи 
одлуче управљати својим учењем, односно поступци којима 
ученик жели себи помоћи да схвати, усвоји и похрани 
информације, приступи им и служи се њима.   

Као и стилови, стратегије се могу класификовати према 
различитим критеријумима – истраживачи попут Wenden и Rubin 
(1987), Stern (1992), O’Malley и Chamot (1985) представили су своје, 
али су се аутори овог рада определили за коришћење 
класификације коју је сачинила Rebecca Oxford. У оквиру ње 
стратегије су подељене у две основне групе – директне и 
индиректне, а свака група садржи по три врсте стратегија и већи 
број техника и начина на које се оне остварују. Тако, у оквиру 
директних стратегија ауторка издваја когнитивне, меморијске и 
компензационе, док у групу индиректних стратегија сврстава 
метакогнитивне, афективне и друштвене (Oxford 1990).  
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Графички приказ I: Приказ типова стратегија према ауторки Oxford 

 
Према овој ауторки, у директне стратегије спадају следеће 

групе. 
 

 Стратегије меморисања, које помажу да се информације 

ускладиште, тј. меморишу креирањем менталних веза и 

укључивањем слика, звукова и радњи при памћењу задате 

материје (нарочито су корисне у учењу вокабулара); добар 

пример ове врсте стратегије јесте груписање глагола у 

прелазне и непрелазне. 

 Когнитивне стратегије, које омогућавају коришћење 

материјала на директан начин (кроз набрајње, сумирање, 

реорганизацију, груписање, писање бележака, анализирање, 

вежбање и слично); пример овог типа стратегије јесте 

контрастивна анализа речи у матерњем језику, која има 

сличности са речју у траженом језику у погледу звучања и 

значења. 

 Стратегије компензације, које омогућавају сналажење у 

језику, упркос чињеници да постоје извесни недостаци у 

знању и често се односе на коришћење вербалних и 

невербалних механизама који омогућавају исправно 

преношење информација; другим речима, ове стратегије 

помажу ученицима да превазиђу недостатке у своме знању 

приликом остварења комуникације, односно помажу 
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ученицима да причају тражени језик иако немају 

одговарајућег знања. 

 

Са друге стране, у индиректне стратегије Oxford убраја 
следеће групе. 

 
1. Метакогнитивне стратегије, које се односе на 

планирање учења, на управљање процесом учења у 

општем смислу, као и на његову евалуацију. 

2. Афективне стратегије, које помажу да се регулишу 

емоције, мотивација и ставови према учењу, што 

доприноси смањењу тензије и подстиче самоохрабривање. 

3. Социјалне стратегије, које подразумевају учење путем 

интеракције са другима, сарадњу са члановима групе уз 

поштовање културних разлика и културних образаца 

понашања чланова група, уколико је она мултикултурална 

(према Blagojević 2012, 726).  

 
На избор стратегија за учење страног језика утичу 

различити фактори који су испитивани у бројним студијама 
(мотивација, пол, ниво учења језика, узраст, индивидуалне 
разлике, стилови учења). У литератури се наводе опречни 
резултати када је у питању повезаност пола ученика и избора 
стратегија, с тим што се углавном запажа да испитаници женског 
пола користе шири спектар стратегија него испитаници мушког 
пола (Ehrman, Oxford 1990; Oxford, Nyikos 1989). Резултати 
релевантних студија такође показују да успешни ученици користе 
шири спектар стратегија од оних мање успешних (Green, Oxford 
1995; Lan, Oxford 2003).  

Истраживања која су испитивала утицај узраста на избор и 
примену стратегија код ученика основне школе засад су 
малобројна, иако се може претпоставити да деца на потпуно 
другачији начин приступају учењу језика у односу на адолесценте 
или одрасле. С обзиром на чињеницу да се данас раније почиње с 
учењем страног језика и да се развој стратешке компетенције 
истиче као један од важних циљева савремене наставе, неопходно 
је даље истраживати примену стратегија код ученика 
средњошколског узраста, јер добијени подаци могу пружити 
значајне смернице за подизање квалитета наставе и учења. 
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Разлике између стилова и стратегија учења 
 
Термини стил учења и стратегије учења односе се на 

неке од најпроучаванијих концепата у савременој науци о језику. 
Као што се из претходних поглавља може видети, велики број 
дефиниција стилова и стратегија учења не доприноси њиховом 
тачном одређењу, те зато често долази до мешања истих. Разлика 
између њих постоји, али су стратегије учења и стилови учења и 
међусовно повезани. Многи истраживачи су покушали да 
дефинишу односе између стилова и стратегија учења. Неки од њих 
сматрају да су стилови учења и стратегије учења само два термина 
за исту појаву, док други мисле супротно. Reid (1998) прави 
разлику између стилова и стратегија учења размишљајући у којим 
сегментима се разликују и описује стилове учења као унутрашње 
(урођене) карактеристике, које често нису нису свесно коришћене 
од стране ученика у тренуцима пријема и обраде нове 
информације, док стратегије учења дефинише као усвојене 
вештине, често свесно коришћене од стране ученика у циљу 
побољшања сопственог учења (Reid 1998, IX). Другим речима, 
стратегије учења не функционишу самостално, већ су директно 
везане за стилове учења појединца. Li истиче да су стратегије 
учења директно повезане са учениковим урођеним стиловима 
учења и осталим факторима личности (према: Brown 2006, 68). 

На основу ове две дефиниције може се закључити да су 
стилови учења урођене карактеристике појединца, које 
објашњавају ученикове преференције у конкретној ситуацији 
учења. Дакле, може се рећи да су стилови учења релативно 
стабилни и нису подложни мењању током времена. Ово мишљење 
дели и Oxford, која констатује да је ученикове особине, као што је 
стил учења, тешко мењати (1990, 12). Међутим, у неким студијама 
(вид. Ellis 1989), откривено је да ученици напуштају свој стил учења 
и прилагођавају га стилу учења коме су изложени.  

Са друге стране, стратегије учења се сматрају усвојеним 
вештинама, што упућује на то да су више проблемски оријентисане 
и свесне; чињеница је да су стратегије учења подложне променама 
током времена, у зависности од задатка и материјала пред којим 
се ученик нађе. Oxford тврди да се стратегије учења могу научити и 
модификовати избором правилног стратешког тренинга (1990, 12).  

Schmeck (1988) наглашава потребу разумевања стратегија 
учења у контексту стилова учења, коју он дефинише као израз 
личности у посебним ситуацијама учења. У својим радовима 
подстиче истраживаче да посматрају стилове и стратегије учења у 
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контексту општих фактора личности, као што су: 
затвореност/отвореност, рефлексивност/импулсивност, област 
независности/зависности, самопоуздање, самоефикасност, 
креативност, анксиозност и мотивација (Oxford, Cohen 1992). 
Schmeck стратегију учења види, у зависности од фактора личности, 
као краткорочни реквизит за учење (1988, 179). Ellis (2005) сматра 
да разлика између ова два термина јесте у томе што стилови учења 
заједно са ситуационим факторима утичу на избор стратегије 
учења (2005, 52). Овакво мишљење дели и Оxford, посматрајући 
стилове учења као опште приступе учењу (2001, 44), а стратегије 
учења као специфичне акције, понашања, кораке или технике у 
учењу (2001, 45); према претходном, ученик у складу са својим 
стиловима учења бира одговарајуће стратегије учења. Са једне 
стране, стил учења утиче на избор одговарајућих стратегија и 
метода учења; са друге стране, ученици могу изабрати 
одговарајућу стратегију, у случају да познају сопствени стил учења, 
која ће им помоћи у постизању бољих резултата (Riazi, Mansoorian, 
M. A. 2008: 88).  

Оно што се са сигурношћу може тврдити јесте да стил 
учења ученика утиче на избор стратегије учења, без обзира на 
различита поимања односа који се јављају када је реч о стиловима 
и стратегијама учења. 

 
Методологија истраживања 
Предмет истраживања 
 
У последњих неколико деценија свет се среће са 

културним, социјалним, политичким, технолошким и др. 
променама. Како би остали у току са њима, људи су морали да им 
се прилагоде. Учење страних језика је постала потреба у 
свакодневном животу савременог човека (нпр. намеће се велики 
број разлога због којих људи широм света данас усвајају енглески 
језик). 

Од раних седамдесетих година двадесетог века 
истраживачи се баве проучавањем научних метода и техника које 
могу унапредити учење страних језика. Ипак, ни за једну од њих 
није доказано да ће се увек показати подједнако успешном у 
наставном процесу. Како Grenfell и Harris тврде сама 
методологија никада не може бити солуција за учење језика 
(1999, 10). Дошавши до оваквог закључка неки аутори су померили 
поље интересовања са методологије учења и варијабли на стилове 
и стратегије учења, тако да су та два поља постала најпопуларнији 
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концепти проучавања, при чему се стратегије учења никада не 
посматрају изоловано од варијабли које утичу на њих (пол, узраст, 
постигнућа, мотивација, порекло, социјални статус, стилови учења 
и сл.).  

Овај рад представља дескриптивну студију базирану на 
истраживању ради доношења одређених закључака у вези са 
стиловима и стратегијама учења код ученика и ученица. Циљ рада 
је да се утврде важни, мање важни и неважни стилови и стратегије 
учења, да се истражи однос између стилова и стратегија код 
ученика четврте године средње школе, као и стицање увида у 
(не)постојање статистички значајне разлике између стила, 
стратегије учења и пола ученика. 

Као што је у претходним поглављима речено, већи број 
истраживача се бавио дефинисањем и класификацијом стилова и 
стратегија учења, њиховом корелацијом и зависношћу од 
одређених варијабли (Reid 1998; Ehrman, Oxford 1990; Ellis 1989; 
O’Malley, Chamot 1990; Oxford 1990). Аутори овога рада су у своје 
истраживање укључили испитивање постојања шест стилова и 
шест стратегија учења, које су у разматрање узимали и поменути 
аутори: стилове – аудитивни, визуелни, кинестетички, тактилни, 
учење у групи, индивидуално учење, и стратегије – когнитивне, 
меморијске, стратегије компензације, метакогнитивне, афективне, 
друштвене. Li и Qin (2006) откривају корелацију између 
перцептивне преференције ученика (визуелна, аудитивна, 
тактилна и кинестетичка) и коришћене стратегије у учењу 
(визуелни ученици користе визуелне стратегије, као што аудитивни 
ученици користе меморијске стратегије чешће од осталих ученика; 
тактилни ученици показују тежњу ка коришћењу комуникативних, 
значењских и метакогнитивних стратегија). У вези са тим, Reid 
(1987) истиче да се стилови и стратегије које ученици користе могу 
битно разликовати у различитим говорним подручјима, што је 
условљено постојањем одређеног броја варијабли, међу којима се 
истичу: пол, старост, став, мотивација, фаза у учењу језика, задаци 
који се морају обавити, очекивања наставника, стилови учења, 
индивидуалне разлике, културне разлике, веровања о учењу 
језика и важност језика (Oxford, Nyikos 1989; Ehrman, Oxford 1995). 
За потребе истраживања је као непроменљива варијабла изабран 
пол, који према одређеним истраживањима (Oxford, Nyikos 1989) 
представља фактор који има утицаја у заступљености одређеног 
стила и стратегије учења.  

Пошто досада нису рађена слична истраживања на српском 
говорном подручју у вези са наведеним стиловима и стратегијама 
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учења, разлог због кога су се аутори одлучили за спровођење истог 
лежи у намери да се открије колико се ученици српских школа 
разликују од својих вршњака са других језичких простора у погледу 
доминатних стилова, стратегија учења, њихове условљености и 
њихове зависности од варијабли (у овом случају пола).  

За потребе истраживања прикупљени су квантитативни 
подаци уз помоћ двају упитника како би се открило које стилове и 
стратегије ученици преферирају у учењу енглеског језика као 
страног, те би ово истраживање требало да донесе одговоре на 
следећа истраживачка питања: 

 
1. који су главни, мање важни и неважни типови стилова 

учења ученика четвртог разреда крушевачких средњих 

школа: аудитивни, визуелни, кинестетички, тактилни, 

учење у групи или индивидуално учење? 

2. постоји ли статистички значајна разлика између стила 

учења и пола? 

3. које стратегије су највише коришћене од стране ученика: 

когнитивне, меморијске, стратегије компензације, 

метакогнитивне, афективне или друштвене? 

4. постоји ли статистички значајна разлика између избора 

стратегије и пола? 

5. да ли постоји корелација између стилова учења и 

стратегија учења ученика? 

 
Ради давања одговора на наведена истраживачка питања, 

аутори су издвојили две групе варијабли – ванлингвистичке и 
лингвистичке. Ванлингвистичку варијаблу представља пол 
испитаника (мушки – женски), док се под лингвистичким 
варијаблама подразумева по шест стилова и стратегија учења – 
аудитивни, визуелни, кинестетички, тактилни, учење у групи и 
индивидуално учење, односно когнитивне, меморијске, 
стратегије компензације, метакогнитивне, афективне и 
друштвене стратегије.  

Одговори на питања – који је најважнији стил учења? и 
која стратегија преовладава код ученика у учењу енглеског 
језика као страног?, добијени су захваљујући статистичкој 
анализи, поређењем добијених просечних вредности, уз помоћ ес-
пи-ес-ес-овог алата Descriptive statistics. 
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Укрстивши ванлингвистичке и лингвистичке варијабле (пол 

са стиловима односно стратегијама), аутори овога рада желели су 
да одговоре на питање – да ли постоји разлика међу половима у 
заступљности појединих стилова учења, односно избора и 
коришћења одређених стратегија учења. Спровођење тзв. 
независног т-теста треба да покаже да ли постоји статистички 
значајна разлика тражених преференци између два пола.  

На крају, али не и најмање битно, израчунавањем 
Пирсоновог коефицијента биће дат одговор на питање – да ли 
постоји статистички значајан однос између стилова и 
стратегија учења ученика завршних година двеју средњих школа, 
прављењем матрице помоћу које ће бити јасно приказан 
коефицијент корелације сваког од наведених стилова учења са 
сваком од разматраних стратегија учења. 

 
Значај истраживања 
 
Сврха овога рада је да испита постојање корелације између 

стилова и стратегија учења језика, као и да провери како 
индивидуални стилови учења утичу на избор одговарајуће 
стратегије. Уз то, добијени резултати послужиће за утврђивање 
постојања статистички значајне разлике између стилова и 
стратегија учења између ученика мушког и женског пола у двема 
крушевачким средњим школама. 

Овакво истраживање биће од значаја како наставницима, 
тако и ученицима. Познато је да велики број наставника учи своје 
ђаке онако како је и сам учио. На том пољу и настају неслагања 
између наставникових и ученикових стилова учења, што може 
имати негативне последице за оба учесника наставног процеса. Из 
тог разлога наставник мора познавати стилове учења својих 
ученика, како би им помогао да буду успешнији у усвајању 
енглеског језика као страног. Једино ће на тај начин обе стране 
имати корист и доћи до остварења жељених задатака и циљева. 

Потпуно је јасно да не усвајају сви ученици језик на исти 
начин. Знање о стиловима и стратегијама учења може код ученика 
и наставника повећати самосвест о њиховим снагама и манама. 
Другим речима, познавање сопствених стилова и стратегија може 
битно побољшати начин на који они приступају процесу учења 
уопште, повећати њихову мотивацију и жељу за учењем и на крају 
довести до бољег исхода учења. 

Повећањем свесности ученика о сопственим стиловима и 
стратегијама учења, не повећава се само њихова припремљеност 
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за учење већ ученици бивају оспособљени за различите начине 
употребе стратегија учења; другим речима, ученици ће преузети 
контролу над учењем и максимирати своје резултате.  

Слична истраживања нису извођена на српском језичком 
простору, те рад представља пионирски подухват у овој области.   

 
Методе истраживања 
 
Када је у питању експериментална процедура у вези са 

овим истраживањем, аутори су се одлучили за методу 
дескриптивне анализе добијених резултата. Притом, 
квантитативна и квалитативна истраживања као што су 
опсервација и анкетирање омогућавају уочавање позитивних 
страна ученичких запажања и утисака.  

У истраживању је коришћена техника анкетирања, а за 
главни инструмент одабрана су два стандардизована упитника за 
прикупљање квантитативних и квалитативних података – један од 
њих је употребљен за идентификовање ученичких стилова учења, а 
други се базирао на откривању стратегије учења према којој 
ученици гаје посебне преференције. Према речима ауторке Оxford, 
упитник ,,може бити објективно оцењен и анализиран” (1990, 199). 
Прецизности доприноси и коришћење петостепене Ликертове 
скале, која обезбеђује доношење релевантних закључака на 
основу добијених просечних вредности.  

Упитник за добијање података о преферираном стилу 
учења преузет је од ауторке Rеid (1987) (в. апендикс 1). Овај 
упитник развијен је за потребе испитивања ученика који енглески 
језик усвајају као други језик (страни). Састављен је из два дела – 
упитника за испитивање стилова учења и стране за 
самооткривање стила учења. Испитаници су давали одговоре на 
30 тврдњи, који су базирани на петостепеној Ликертовој скали; 
били су рангирани на следећи начин: 1. Уопште се не слажем; 2. 
Не слажем се; 3. Неодлучан сам; 4. Слажем се; 5. У потпуности се 
слажем. Од 30 датих тврдњи по пет се односило на сваки од шест 
стилова учења: визуелни, аудитивни, кинестетички, тактилни, 
учење у групи и индивидуално учење. Прве четири категорије се 
односе на перцептуални стил учења, а преостале две на социјалну 
категорију. Захваљујући страни за самооткривање стила учења 
испитаници су сабирали вредности за сваки од поменутих стилова 
учења, при чему је јасно истакнуто које тврдње се односе на који 
стил учења (на пример, тврдње 6, 10, 12, 24, 29 односе се на 
визуелни стил учења). Добијени збир је упоређиван са унапред 
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датом скалом7, при чему се резултат за главни стил учења креће 
од 19 до 25, за мање значајан стил учења од 13 до 18, и за 
незнатан стил учења од 0 до 12.  

Други коришћени упитник је намењен откривању 
префериране стратегије учења. Упитник је преузет од његовог 
утемељитеља – ауторке Oxford (1990). Аутори су упитник превели 
са енглеског језика на српски, уз уношење одређених измена, како 
би били отклоњени уочени недостаци у самој поставци 
истраживања. Упитник се састојао из два дела (инвентара 
стратегија и радне стране за вредновање добијених 
резултата). У првом делу је дато 30 тврдњи и намењен је 
откривању стратегије коју ученик преферира приликом учења 
енглеског језика. Тврдње су распоређене на више делова, при 
чему се тврдње у сваком делу односе на неку од следећих 
стратегија учења: когнитивне (део А), меморијске (део Б), 
стратегије компензације (део В), метакогнитивне (део Г), 
афективне (део Д), друштвене (део Ђ). Као што је био случај у 
упитнику за одређивање стила учења, и у овом упитнику је 
коришћена петостепена Ликертова скала: 1. Никада или скоро 
никада се не односи на мене; 2. Обично није тачно за мене; 3. 
Нешто важи и за мене; 4. Обично важи и за мене; 5. Увек или 
скоро увек важи и за мене. Од испитаника се тражило да на радној 
страни за вредновање добијених резултата упишу поменуте 
одговоре, користећи се бројевима (1, 2, 3, 4, 5), након чега би се 
израчунао збир њихових одговора за сваки од делова. Пошто се у 
оригиналној верзији упитника налази неједнак број тврдњи у 
сваком од поменутих делова, ради одређивања доминантне 
стратегије учења аутори су за сваку стратегију изабрали по пет 
најзначајнијих тврдњи о којима се ученици изјашњавају 
коришћењем петостепених одговора.  

Оба упитника су спроведена на часовима српског језика у 
мају 2016. године. Сваки од ученика имао је 30 минута да одговори 
на постављена питања. Аутор је приликом спровођења 
истраживања ученике упутио на који начин треба попуњавати 
упитнике – одговори морају бити дати брзо, без посебног 
задржавања на било ком питању. Добијени резултати 
истраживања анализирани су дескриптивно и квантитативно, при 

                                                 
7
 У оригиналној (енглеској) верзији упитника добијени збир је множен двојком, 

што аутори овога рада нису сматрали пожељним, те су унели измену, највише 
ради постизања упоредивости резултата, односно зато што се ни добијени збир у 
упитнику за откривање доминантне стратегије учења не множи двојком. 
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чему је квантитативна обрада података извршена уз помоћ 
програмског пакета SPSS 20.0. 

 
Корпус истраживања 
 
Термин корпус у границама овог истраживања односи се на 

одговоре добијене од испитаника. Одговори на постављена 
питања ауторима овог рада пружили су релевантне податке за 
доношење одређених закључака. 

У истраживању су учествовала 54 ученика крушевачке 
Економско-трговинске школе, с напоменом да је прегледањем 
добијених упитника утврђено да 14 упитника није попуњено на 
тражени начин, те су одстрањени8. Испитаници су ученици четврте 
године, јер су аутори мишљења да су ученици достигли 
одговарајући степен менталне и физичке зрелости да могу 
самостално попунити стандардизоване упитнике9. Међу 
испитиваним ученицима однос између особа мушког и женског 
пола приближно је једнак (18 ученика и 22 ученице).  

 
Анализа добијених резултата 
 
У овом поглављу ће бити анализирани одговори ученика 

добијени на основу спроведених упитника, којима се вршило 
испитивање стилова и стратегија учења ученика четврте године 
Економско-трговинске школе из Крушевца. Добијени резултати су 
анализирани уз помоћ софтверског пакета SPSS 20.0; уз поменути 
програм коришћена је и дескриптивна анализа добијених 
одговора, како би се показао однос између стилова и стратегија 
учења испитиваних ученика.  

Први упитник је коришћен за откривање стилова учења 
ученика четврте године. Упитник је садржао 30 питања како би се 
дијагностиковали главни, мање значајни и незнатни стилови учења 
испитаника.  

Добијени резултати на основу одговора испитаника, 
захваљујући страни за самооткривање стила учења, показали су да 

                                                 
8
 Аутори су са намером одабрали поменуту крушевачку средњу школу као место у 

коме ће спровести анкету – ученици Економско-трговинске школе већ више од 
десет година остварују добре резултате на такмичењима из енглеског језика. 
9
 Аутори рада посебну захвалност дугују директору школе и наставнику српског 

језика, који су одобрили и омогућили спровођење овог истраживања. 
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су међу ученицима распрострањена два најважнија стила учења – 
аудитивни и индивидуални стил, са уделом 21,72 односно 20,15. 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

ВИЗУЕЛНИ СТИЛ 40 12 21 16,18 2,297 

ТАКТИЛНИ СТИЛ 40 11 21 13,38 2,204 

АУДИТИВНИ СТИЛ 40 14 25 21,72 1,710 

ГРУПНИ СТИЛ 40 10 16 12,30 1,305 

КИНЕСТ. СТИЛ 40 10 20 12,98 2,057 

ИНДИВИД. СТИЛ 40 12 25 20,15 3,461 

Valid N (listwise) 40     

Табела I: Дескриптивна анализа заступљености стилова учења 

 
Спровођењем т-теста утврђено је постојање статистички 

значајне разлике на нивоу p < .05 између свих наведених стилова 
учења, осим између тактилног и кинестетичког, односно групног и 
кинестетичког стила учења (в. табелу 4). 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pa
ir 
1 

VIZUEL
NI STIL 
– 
TAKTIL
NI STIL 

2.800 3.268 .517 1.755 3.845 5.420 39 .000 

Pa
ir 
2 

VIZUEL
NI STIL 
– 
AUDITI
VNI 
STIL 

-
5.550 

3.055 .483 -6.527 -4.573 -
11.491 

39 .000 

Pa
ir 
3 

VIZUEL
NI STIL 
– 
GRUPN
I STIL 

3.875 2.738 .433 2.999 4.751 8.951 39 .000 

Pa
ir 
4 

VIZUEL
NI STIL 
– 
KINEST
ETICKI 

3.200 2.431 .384 2.423 3.977 8.327 39 .000 
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STIL 

Pa
ir 
5 

VIZUEL
NI STIL 
– 
INDIVI
DUALN
I STIL 

-
3.975 

4.294 .679 -5.348 -2.602 -5.855 39 .000 

Pa
ir 
6 

TAKTIL
NI STIL 
– 
AUDITI
VNI 
STIL 

-
8.350 

2.455 .388 -9.135 -7.565 -
21.509 

39 .000 

Pa
ir 
7 

TAKTIL
NI STIL 
– 
GRUPN
I STIL 

1.075 2.280 .361 .346 1.804 2.982 39 .005 

Pa
ir 
8 

TAKTIL
NI STIL 
– 
KINEST
ETICKI 
STIL 

.400 3.087 .488 -.587 1.387 .820 39 .417 

Pa
ir 
9 

TAKTIL
NI STIL 
– 
INDIVI
DUALN
I STIL 

-
6.775 

3.886 .614 -8.018 -5.532 -
11.026 

39 .000 

Pa
ir 
10 

AUDITI
VNI 
STIL – 
GRUPN
I STIL 

9.425 2.469 .390 8.635 10.215 24.141 39 .000 

Pa
ir 
11 

AUDITI
VNI 
STIL – 
KINEST
ETICKI 
STIL 

8.750 2.844 .450 7.840 9.660 19.457 39 .000 

Pa
ir 
12 

AUDITI
VNI 
STIL – 
INDIVI
DUALN
I STIL 

1.575 3.954 .625 .310 2.840 2.519 39 .016 

Pa
ir 

GRUPN
I STIL – 

-.675 2.422 .383 -1.450 .100 -1.763 39 .086 
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13 KINEST

ETICKI 
STIL 

Pa
ir 
14 

GRUPN
I STIL – 
INDIVI
DUALN
I STIL 

-
7.850 

3.759 .594 -9.052 -6.648 -
13.207 

39 .000 

Pa
ir 
15 

KINEST
ETICKI 
STIL – 
INDIVI
DUALN
I STIL 

-
7.175 

3.700 .585 -8.358 -5.992 -
12.266 

39 .000 

Табела IV: Статистички значајна разлика између преферираних 
стилова учења 

 
Израчунавањем још два т-теста настојало се утврдити 

постојање статистички значајне разлике између стилова учења који 
су карактеристични само за особе женског односно мушког пола, 
што се може видети у табелама V и VI.  

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Me
an 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pa
ir 
1 

VIZUELNI 
STIL – 
TAKTILNI 
STIL 

4.09
1 

3.161 .674 2.689 5.492 6.07
0 

21 .000 

Pa
ir 
2 

VIZUELNI 
STIL – 
AUDITIVNI 
STIL 

-
4.27

3 

3.210 .684 -5.696 -2.850 -
6.24

4 

21 .000 

Pa
ir 
3 

VIZUELNI 
STIL – 
GRUPNI 
STIL 

4.72
7 

2.979 .635 3.406 6.048 7.44
3 

21 .000 

Pa
ir 
4 

VIZUELNI 
STIL – 
KINESTETI
CKI STIL 

4.09
1 

2.389 .509 3.032 5.150 8.03
3 

21 .000 

Pa
ir 
5 

VIZUELNI 
STIL – 
INDIVIDU

-
1.68

2 

3.551 .757 -3.256 -.107 -
2.22

2 

21 .037 
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ALNI STIL 

Pa
ir 
6 

TAKTILNI 
STIL – 
AUDITIVNI 
STIL 

-
8.36

4 

2.216 .472 -9.346 -7.381 -
17.7

05 

21 .000 

Pa
ir 
7 

TAKTILNI 
STIL – 
GRUPNI 
STIL 

.636 2.128 .454 -.307 1.580 1.40
3 

21 .175 

Pa
ir 
8 

TAKTILNI 
STIL – 
KINESTETI
CKI STIL 

0.00
0 

2.911 .621 -1.291 1.291 0.00
0 

21 1.000 

Pa
ir 
9 

TAKTILNI 
STIL – 
INDIVIDU
ALNI STIL 

-
5.77

3 

3.975 .848 -7.535 -4.010 -
6.81

1 

21 .000 

Pa
ir 
10 

AUDITIVNI 
STIL – 
GRUPNI 
STIL 

9.00
0 

3.071 .655 7.639 10.36
1 

13.7
48 

21 .000 

Pa
ir 
11 

AUDITIVNI 
STIL – 
KINESTETI
CKI STIL 

8.36
4 

3.064 .653 7.005 9.722 12.8
05 

21 .000 

Pa
ir 
12 

AUDITIVNI 
STIL – 
INDIVIDU
ALNI STIL 

2.59
1 

4.159 .887 .747 4.435 2.92
2 

21 .008 

Pa
ir 
13 

GRUPNI 
STIL – 
KINESTETI
CKI STIL 

-
.636 

2.574 .549 -1.777 .505 -
1.16

0 

21 .259 

Pa
ir 
14 

GRUPNI 
STIL – 
INDIVIDU
ALNI STIL 

-
6.40

9 

3.459 .738 -7.943 -4.875 -
8.69

0 

21 .000 

Pa
ir 
15 

KINESTETI
CKI STIL – 
INDIVIDU
ALNI STIL 

-
5.77

3 

2.975 .634 -7.092 -4.454 -
9.10

1 

21 .000 

Табела V: Статистички значајна разлика између преферираних 
стилова учења код особа женског пола 
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Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Me
an 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pa
ir 
1 

VIZUELNI 
STIL – 
TAKTILNI 
STIL 

1.22
2 

2.713 .639 -.127 2.571 1.91
1 

17 .073 

Pa
ir 
2 

VIZUELNI 
STIL – 
AUDITIVNI 
STIL 

-
7.11

1 

1.997 .471 -8.104 -6.118 -
15.1

10 

17 .000 

Pa
ir 
3 

VIZUELNI 
STIL – 
GRUPNI 
STIL 

2.83
3 

2.036 .480 1.821 3.846 5.90
3 

17 .000 

Pa
ir 
4 

VIZUELNI 
STIL – 
KINESTETI
CKI STIL 

2.11
1 

2.055 .484 1.089 3.133 4.35
9 

17 .000 

Pa
ir 
5 

VIZUELNI 
STIL – 
INDIVIDU
ALNI STIL 

-
6.77

8 

3.405 .803 -8.471 -5.084 -
8.44

5 

17 .000 

Pa
ir 
6 

TAKTILNI 
STIL – 
AUDITIVNI 
STIL 

-
8.33

3 

2.787 .657 -9.719 -6.948 -
12.6

88 

17 .000 

Pa
ir 
7 

TAKTILNI 
STIL – 
GRUPNI 
STIL 

1.61
1 

2.404 .567 .415 2.807 2.84
3 

17 .011 

Pa
ir 
8 

TAKTILNI 
STIL – 
KINESTETI
CKI STIL 

.889 3.306 .779 -.755 2.533 1.14
1 

17 .270 

Pa
ir 
9 

TAKTILNI 
STIL – 
INDIVIDU
ALNI STIL 

-
8.00

0 

3.498 .824 -9.739 -6.261 -
9.70

3 

17 .000 

Pa
ir 
10 

AUDITIVNI 
STIL – 
GRUPNI 
STIL 

9.94
4 

1.349 .318 9.274 10.61
5 

31.2
72 

17 .000 

Pa
ir 
11 

AUDITIVNI 
STIL – 
KINESTETI

9.22
2 

2.557 .603 7.951 10.49
4 

15.3
04 

17 .000 
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CKI STIL 

Pa
ir 
12 

AUDITIVNI 
STIL – 
INDIVIDU
ALNI STIL 

.333 3.395 .800 -1.355 2.022 .416 17 .682 

Pa
ir 
13 

GRUPNI 
STIL – 
KINESTETI
CKI STIL 

-
.722 

2.296 .541 -1.864 .420 -
1.33

5 

17 .200 

Pa
ir 
14 

GRUPNI 
STIL – 
INDIVIDU
ALNI STIL 

-
9.61

1 

3.415 .805 -
11.30

9 

-7.913 -
11.9

40 

17 .000 

Pa
ir 
15 

KINESTETI
CKI STIL – 
INDIVIDU
ALNI STIL 

-
8.88

9 

3.848 .907 -
10.80

3 

-6.975 -
9.79

9 

17 .000 

 
Табела VI: Статистички значајна разлика између преферираних 

стилова учења код особа мушког пола 

 
Добијени резултати су показали да склоности ка стилу учења 

показују статистички значајну разлику између пола и стила учења. 
Израчунавањем т-теста, статистичка обрада података показала je 
да постоји статистички значајна разлика код визуелног и 
индивидуалног стила учења (p < .05); ученици преферирају 
индивидуални, а ученице визуелни стил учења. У прилог овом 
закључку иде и спроведено истраживање на Универзитету у 
Бристолу, где је потврђено да су особе женског пола визуелно 
способније, односно да у тренутку запажају много више детаља од 
особа мушког пола (Mercer Moss, Baddeley, Canagarajah 2012). 
Добијени резултати се разликују од резултата ауторке Reid (1987), 
која је спровођењем сличног истраживања закључила да постоји 
статистички значјна разлика између мушкараца и жена у присуству 
тактилног стила учења, односно да је тај стил учења 
карактеристичнији за мушкарце. Међутим, уочена је изразита 
сличност са поменутом студијом – испитаници нису наклоњени 
групном стилу учења.  
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 ПОЛ N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

t p 

ВИЗУЕЛНИ СТИЛ 
Женски 22 17,18 2,130 ,454 3,472 ,001 

Мушки 18 14,94 1,893 ,446 3,514 ,001 

ТАКТИЛНИ 
СТИЛ 

Женски 22 13,09 1,797 ,383 -,899 ,374 

Мушки 18 13,72 2,630 ,620 -,866 ,393 

АУДИТИВНИ СТИЛ 
Женски 22 21,45 2,110 ,450 -1,109 ,274 

Мушки 18 22,06 ,998 ,235 -1,184 ,245 

ГРУПНИ СТИЛ 
Женски 22 12,45 1,625 ,346 ,825 ,415 

Мушки 18 12,11 ,758 ,179 ,881 ,385 

КИНЕСТ. СТИЛ 
Женски 22 13,09 1,797 ,383 ,390 ,699 

Мушки 18 12,83 2,383 ,562 ,379 ,707 

ИНДИВИД. СТИЛ 
Женски 22 18,86 3,197 ,682 -2,821 ,008 

Мушки 18 21,72 3,177 ,749 -2,823 ,008 

Табела VII: Статистички значајна разлика између пола и стила 
учења 

 
Сврха другог упитника била је да идентификује склоност ка 

стратегијама учења испитаника који су учествовали у истраживању. 
Упитник се састојао из 30 тврдњи, којима су се идентификовале 
склоности ка коришћењу одређених стратегија учења. Стратегије 
су груписане у шест главних категорија: когнитивне, меморијске, 
стратегије компензације, метакогнитивне, афективне и 
друштвене стратегије.   

Резултати дескриптивне анализе спроведене у циљу 
одређивања општих склоности ка коришћењу одређене стратегије 
учења показали су да већина испитаника показује наклоност ка 
коришћењу меморијских стратегија са уделом 19,35. Когнитивне 
стратегије заузеле су друго место са уделом 18,17, док су треће 
место заузеле стратегије компензације са уделом од 17,60. 
Најмање префериране стратегије међу испитиваним ученицима 
заузеле су афективне стратегије. Добијени резултати у потпуности 
су сагласни са наставном праксом у српским школама. Имајући у 
виду две ствари – прво, да стратегије нису рођењем дате ученику, 
већ се ученик захваљујући своме раду (несвесно) везује за 
одређену стратегију учења, и друго, да се настава темељи на 
постулатима традиционалне школе, постаје логично да су ученици  
„приморани” да се служе меморијским стратегијама, ради 
памћења што већег броја података, које наставник испредаје 
током својих часова.   
 
 



Journal of Language and Literary Studies    119 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

КОГНИТИВНЕ 40 12,00 23,00 18,1750 2,94294 

МЕМОРИЈСКЕ 40 14,00 23,00 19,3500 2,39176 

СТРАТ. КОМПЕН. 40 14,00 19,00 17,6000 1,08131 

МЕТАКОГНИТИВНЕ 40 11,00 21,00 13,8000 2,37724 

АФЕКТИВНЕ 40 11,00 20,00 13,0000 1,66410 

ДРУШТВЕНЕ 40 12,00 21,00 14,9750 1,70200 

Valid N (listwise) 40     

Табела VIII: Дескриптивна анализа заступљености стратегија учења 
 

 Коришћењем т-теста настојало се утврдити да ли постоје 
статистички значајне разлике ка склоности коришћења одређене 
стратегије учења између особа мушког и женског пола. Резултати 
су показали да статистички значајна разлика не постоји код избора 
стратегије од стране особа мушког односно женског пола, што је у 
супротности са налазима до којих су дошли Ehrman и Oxford (1989), 
Oxford и Nykos (1989) и Green и Oxford (1995), који су потврдили да 
постоји статистички значајна разлика између особа мушког и 

женског пола у избору стратегија.  

 ПОЛ N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

t p 

КОГНИТИВНЕ 
Женски 22 18,1818 3,14168 ,66981 ,016 ,987 

Мушки 18 18,1667 2,77064 ,65305 ,016 ,987 

МЕМОРИЈСКЕ 
Женски 22 19,0455 2,53504 ,54047 -,888 ,380 

Мушки 18 19,7222 2,21772 ,52272 -,900 ,374 

СТРАТ. 
КОМПЕН. 

Женски 22 17,4091 1,22121 ,26036 -1,243 ,221 

Мушки 18 17,8333 ,85749 ,20211 -1,287 ,206 

МЕТАКОГН. 
Женски 22 13,3182 1,75625 ,37443 -1,436 ,159 

Мушки 18 14,3889 2,91323 ,68666 -1,369 ,182 

АФЕКТИВНЕ 
Женски 22 13,2273 1,90067 ,40522 ,954 ,346 

Мушки 18 12,7222 1,31978 ,31108 ,989 ,329 

ДРУШТВЕНЕ 
Женски 22 14,8182 1,40192 ,29889 -,639 ,526 

Мушки 18 15,1667 2,03643 ,47999 -,616 ,542 

Табела IX: Статистички значајна разлика између пола и стратегије 
учења 
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У тежњи да се одреди да ли постоји статистички значајан 

однос између стила учења ученика и њихових коришћених 
стратегија учења израчунат је Пирсонов степен корелације. Није 
утврђено постојање статистички значајног односа између стилова 
и стратегија испитиваних ученика (на нивоу значајности p < .01); 
резултати су идентични резултатима које су добили Shih и Gamon 
(2003), али су у супротности са резултатима ауторке Оxford (1995).  

 

  
КОГНИ

Т. 
МЕМ
ОР. 

СТРАТ. 
КОМП. 

МЕТАК
ОГН. 

АФЕКТ
. 

ДРУШТВ. 

ВИЗУЕЛН
И СТИЛ 

Pearson 
Correlation 

.227 .105 -.105 -.162 -.181 -.137 

Sig. (1-
tailed) 

.080 .259 .259 .158 .132 .200 

N 40 40 40 40 40 40 

ТАКТИЛН
И СТИЛ 

Pearson 
Correlation 

-.117 -.094 -.032 -.162 -.056 -.230 

Sig. (1-
tailed) 

.236 .283 .422 .160 .366 .077 

N 40 40 40 40 40 40 

АУДИТИВ
НИ СТИЛ 

Pearson 
Correlation 

-.255 .043 -.019 .150 -.009 -.223 

Sig. (1-
tailed) 

.056 .396 .453 .178 .478 .084 

N 40 40 40 40 40 40 

ГРУПНИ 
СТИЛ 

Pearson 
Correlation 

-.121 -.182 -.040 -.071 .201 .177 

Sig. (1-
tailed) 

.229 .130 .403 .331 .107 .138 

N 40 40 40 40 40 40 

КИНЕСТЕ
ТИЧКИ 
СТИЛ 

Pearson 
Correlation 

-.067 -.175 .111 .083 -.225 -.110 

Sig. (1-
tailed) 

.341 .140 .248 .306 .082 .250 

N 40 40 40 40 40 40 

ИНДИВИ
ДУАЛНИ 
СТИЛ 

Pearson 
Correlation 

-.008 -.013 .085 .125 -.040 .144 

Sig. (1-
tailed) 

.481 .469 .301 .221 .403 .187 

N 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

Табела X: Коефицијенти корелације између стила и стратегије учења 
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Закључак 
 
Рад под називом Стилови и стратегије учења енглеског 

језика као страног представља дескриптивну студију базирану на 
истраживању. Циљ истраживања је идентификација стилова и 
стратегија учења, утврђивање (не)постојања корелације између 
стилова и стратегија учења и пола ученика, као и између самих 
стилова и стратегија.  

Термини стил учења и стратегија учења означавају неке од 
најпроучаванијих концепата у савременој науци о језику. Разлика 
између њих постоји, али су они истовремено и повезани. 
Мишљења се крећу од тога да су у питању два термина за исту 
појаву, до тога да се тешко може избрисати граница међу њима. 
Тако, поједини аутори сматрају да су стилови унутрашње (урођене) 
карактеристике, које често нису свесно коришћене од стране 
ученика у тренуцима пријема и обраде нове информације, док 
стратегије учења дефинишу као усвојене вештине, често свесно 
коришћене од стране ученика у циљу побољшања сопственог 
учења.  

Ради утврђивања постојања корелације између стилова и 
стратегија учења, у мају 2016. године спроведено је истраживање 
међу средњошколском популацијом која учи енглески језик као 
страни.  

Међу испитиваном популацијом заступљена су два стила 
учења – аудитивни и индивидуални стил учења (21,72; 20,15), као и 
три типа стратегија – меморијске, когнитивне, стратегије 
компензације (19,35; 18,17 и 17,60). Добијени резултати су 
показали да код ученика преовладава индивидуални, а код 
ученица визуелни стил; са друге стране, није потврђено постајање 
статистички значајне разлике у избору стратегије учења између 
особа мушког и женског пола на нивоу значајности p < .05. Такође, 
није потврђено постојање корелације између стила учења и 
избора одговарајуће стратегије.  

Изведене закључке требало би проверити на већем броју 
испитаника, како би добијени резултати били релевантни. Но, док 
се тако нешто не уради, закључци добијени на основу овог 
истраживања за собом повлаче одређене импликације, међу 
којима се истиче она да би наставници требало да преузму 
одговорност истраживача; на тај начин би правилно приступили 
настави енглеског језика; као најбољи приступ истиче се 
откривање стилова и стратегија учења ученика, ради повећања 
њихове успешности у усвајању страног језика. 
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THE LEARNING STYLES AND STRATEGIES OF ENGLISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE 

 
 The authors deal with the identification of the learning styles 

and strategies of English as a foreign language. The conducted research 
has shown that the dominant styles of learning stand out as an 
auditory and individual style, with statistically significant differences in 
their distribution between the sexes – male students prefer individual, 
and the female students, a visual style of learning. On the other hand, 
when it comes to choosing a learning strategy, students in most of the 
cases determine memory, cognitive and compensation strategies, 
without statistically significant difference in their choice between 
sexes, nor their dependence on learning style. The obtained results 
were analyzed with the help of the software package SPSS 20.0, while 
the relationship between the styles and the learning strategies of the 
students studied was shown through the descriptive analysis of the 
obtained answers. 

 
 Keywords: learning styles, learning strategies, descriptive 

analysis, teaching English as a foreign language. 
 
АПЕНДИКС 
I. УПИТНИК ЗА ИСПИТИВАЊЕ СТИЛОВА УЧЕЊА УЧЕНИКА 
 
Име и презиме: __________________ 
 
Датум: _______________ 
 
Пол: М / Ж 
 
Упутство: Људи уче на различите начине. На пример, неки 

људи уче гледањем (визуелни ученици) или слушањем (аудитивни 
ученици); неки људи уче на основу искуства или у додиру са 
задацима (кинестетички или тактилни ученици); неки људи уче 
боље када раде сами, док други преферирају рад у групи. 
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Овај упитник је осмишљен како би помогао да откријете 

начин на који најбоље учите. 
Молимо Вас прочитајте тврдње које се налазе у наставку 

текста. Одговорите на сваку тврдњу штриклирањем квадратића 
који јој одговара, тако што ћете одлучити на који начин Ви најбоље 
учите. На пример, ако се у потпуности слажете, штриклирајте на 
следећи начин: 

 
У потпуности 
се слажем 

Слажем се Неодлучан 
сам 

Не слажем 
се 

Уопште се 
не слажем 

Х     

 
Молимо Вас да на сваку тврдњу одговорите брзо, без 

посебног размишљања. Покушајте да не размишљате о њој након 
што изаберете тврдњу.  

 

Редни  
број 

Тврдња 
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1. 

Када ми 
наставник  
објасни, ја  
разумем боље. 

АУДИТИВНИ  
СТИЛ 

     

2. 

Ја волим да  
учим радећи  
нешто у  
учионици. 

КИНЕСТ. СТИЛ 

     

3. 

Више урадим  
када радим са  
осталима. 

ГРУПНИ СТИЛ 

     

4. 

Више урадим  
када радим са  
групом. 

ГРУПНИ СТИЛ 

     

5. 

На часу учим 
најбоље када  
радим са  
осталима. 

ГРУПНИ СТИЛ 
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6. 

Учим боље  
читањем  
онога што  
наставник  
запише на табли. 

ВИЗУЕЛНИ 
СТИЛ 

     

7. 

Када ми неко  
каже како да  
урадим нешто  
на часу, учим  
боље. 

АУДИТИВНИ  
СТИЛ 

     

8. 

Када радим  
ствари на часу,  
учим боље. 

КИНЕСТ. СТИЛ 

     

9. 

Боље памтим  
оне ствари које  
сам научио на  
часу од оних ствари о 
којима читам. 

АУДИТИВНИ  
СТИЛ 

     

10. 

Када прочитам  
инструкције,  
боље их памтим. 

ВИЗУЕЛНИ 
СТИЛ      

11. 

Учим више  
када могу  
направити  
модел (тога што  
учим). 

ТАКТИЛНИ 
СТИЛ 

     

12. 

Ја разумем  
боље када  
прочитам  
инструкције. 

ВИЗУЕЛНИ 
СТИЛ 

     

13. 

Када учим  
сам, боље  
памтим ствари. 

ИНДИВИД. 
СТИЛ      

14. 

Више научим  
када правим  
пројекат за час. 

ТАКТИЛНИ 
СТИЛ      

15. 

Волим учење  
на часу на коме  
се изводи  
експеримент. 

КИНЕСТ. СТИЛ 

     

16. 

Учим боље  
када правим  
цртеже док  
учим. 

ТАКТИЛНИ 
СТИЛ 
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17. 

Учим боље на  
часу када наставник 
предаје лекцију. 

АУДИТИВНИ  
СТИЛ      

18. 
Када радим  
сам, учим боље. 

ИНДИВИД. 
СТИЛ 

     

19. 

Учим боље на  
часу када  
учествујем у  
раду по улогама. 

КИНЕСТ. СТИЛ 

     

20. 

Учим боље на  
часу када  
слушам некога. 

АУДИТИВНИ  
СТИЛ      

21. 

Уживам да  
радим у  
сарадњи са двоје или троје 
својих  
другова из  
одељења. 

ГРУПНИ СТИЛ 

     

22. 

Када  
направим нешто, 
сећам се онога  
што сам научио. 

ТАКТИЛНИ 
СТИЛ 

     

23. 
Обожавам да  
учим са  
осталима. 

ГРУПНИ СТИЛ 
     

24. 

Учим боље док  
читам, него када  
слушам некога. 

ВИЗУЕЛНИ 
СТИЛ      

25. 
Уживам да  
правим пројекте  
за час. 

ТАКТИЛНИ 
СТИЛ      

26. 

Учим боље на  
часу када  
учествујем у  
активностима  
са својим  
друговима. 

КИНЕСТ. СТИЛ 

     

27. 

На часу учим  
боље када  
радим сам. 

ИНДИВИД. 
СТИЛ      

28. 

Обожавам да  
учествујем у  
пројектима 
радећи  
самостално. 

ИНДИВИД. 
СТИЛ 
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29. 

Учим више 
читањем  
уџбеника  
него када  
слушам лекцију. 

ВИЗУЕЛНИ 
СТИЛ 

     

30. 
Волим да  
радим  
самостално. 

ИНДИВИД. 
СТИЛ      

 
II. СТРАНА ЗА САМООТКРИВАЊЕ СТИЛА УЧЕЊА 
 
Упутство: Постоји пет тврдњи за сваку категорију у овом 

упитнику. Питања су груписана испод према сваком стилу учења. 
Свако питање на које сте дали одговор носи своју нумеричку 
вредност.  

 
У потпуности 
се слажем 

Слажем се 
Неодлучан 
сам 

Не слажем 
се 

Уопште се 
не слажем 

5 4 3 2 1 

 
Попуните празна поља у наставку текста нумеричким 

вредностима за сваки одговор. На пример, ако сте одговорили у 
потпуности се слажем на тврдњу број 6 (питање везано за 
визуелни стил), упишите број 5 у празнину поред питања број 6.  

Визуелни тип 
6 – 5 
 
Када завршите уношење нумеричких вредности за 

визуелни тип, саберите бројеве, а затим их ставите у одговарајуће 
поље (коначни резултат).  

Поновите исти поступак за сваку од наведених категорија 
стилова учења. Када завршите, погледајте скалу која следи. 
Помоћи ће Вам да одредите: 

 
Главни стил учења    резултат: 19−25 

Мање значајан стил 
учења 

резултат: 13−18 

Незнатан стил учења резултат:   0−12 
 

Ако Вам је потребна помоћ, наставник је увек крај Вас! 
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III. СТРАНА ЗА ОТКРИВАЊЕ СТИЛА УЧЕЊА 
 

ВИЗУЕЛНИ СТИЛ УЧЕЊА ТАКТИЛНИ СТИЛ УЧЕЊА 
6 – 11 – 
10 – 14 – 
12 – 16 – 
24 – 22 – 
29 – 25 – 
Збир  Збир  
  
 

АУДИТИВНИ СТИЛ УЧЕЊА ГРУПНИ СТИЛ УЧЕЊА 
1 – 3 – 
7 – 4 – 
9 – 5 – 
17 – 21 – 
20 – 23 −  
Збир  Збир  
  
 

КИНЕСТЕТИЧКИ СТИЛ УЧЕЊА ИНДИВИДУАЛНИ СТИЛ УЧЕЊА 
2 – 13 – 
8 – 18 – 
15 – 27 – 
19 – 28 – 
26 – 30 – 
Збир  Збир  
  
 

Главни стил учења резултат: 19−25 

 

Мање значајан стил учења резултат: 13−18 

 

Незнатан стил учења резултат:   0−12 
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IV. ИНВЕНТАР СТРАТЕГИЈА ЗА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

КАО СТРАНОГ 
 
Верзија за говорнике који енглески језик уче као други 

(страни) 
Овај упитник је намењен ученицима средњих школа како 

би се направио инвентар стратегија којима појединац располаже у 
учењу енглеског језика као страног. Тврдње које се налазе у овом 
упитнику у вези су са учењем енглеског језика. Молимо Вас 
прочитајте сваку тврдњу. На посебној радној страни, напиште 
одговоре (1, 2, 3, 4 или 5) који казују КОЛИКО СЕ СВАКА ТВРДЊА 
ОДНОСИ НА ВАС. 

 
Тврдње су: 

1. Никада или скоро никада се не односи на мене; 

2. Обично није тачно за мене; 

3. Нешто важи и за мене; 

4. Обично важи и за мене; 

5. Увек или скоро увек важи и за мене. 

 
НИКАДА ИЛИ СКОРО НИКАД НЕ ВАЖИ ЗА МЕНЕ  – значи да 

изјава врло ретко важи и за вас; 
ОБИЧНО НЕ ВАЖИ ЗА МЕНЕ – значи да се тачност изјаве 

налази испод 50%; 
ДОНЕКЛЕ ВАЖИ И ЗА МЕНЕ – значи да се тачност изјаве 

налази око 50%; 
ОБИЧНО ВАЖИ ЗА МЕНЕ – значи да се тачност изјаве налази 

изнад 50%; 
УВЕК ИЛИ СКОРО УВЕК ВАЖИ ЗА МЕНЕ – значи да се изјава 

скоро увек односи на Вас. 
 
Одговорите колико Вас свака тврдња описује. Не 

одговарајте како мислите да би требало да буде или шта други 
људи раде. Не постоје тачни или нетачни одговоре на ове тврдње. 
Одговоре напиште на посебној радној страни. Радите што брже 
могуће без вођења рачуна о одговорима. Потребно Вам је између 
20 и 30 минута да завршите. Уколико имате било каквих питања, 
одмах позовите наставника. 
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V. ТВРДЊЕ 

 

1. Изговорим или напишем нову реч из енглеског језика неколико 
пута. 

2. Нагађам значење непознатих речи у енглеском. 

3. Када не могу да размишљам о значењу речи током 
конверзације у енглеском језику, користим покрете. 

4. Бележим моје погрешке и користим те информације да будем 
бољи. 

5. Трудим се да се опустим иако се плашим коришћења енглеског 
језика. 

6. Размишљам о односу између онога што знам и нових ствари у 
енглеском језику. 

7. Гледам ТВ-емисије на енглеском језику или филмове. 

8. Правим нове речи ако не знам оне праве у енглеском језику. 

9. Ако нешто не разумем у енглеском језику, питам друге да ми 
понове или успоре. 

10. Посебну пажњу обраћам на оне који говоре енглеским језиком. 

11. Повезујем звук нове енглеске речи и слику нове речи како би 
ми било лакше да запамтим реч. 

12. Памтим нову реч у енглеском прављењем менталне слике 
ситуације у којој реч могу употребити. 

13. Покушавам да погодим шта ће друга особа рећи у енглеском 
језику. 

14. Тражим речи у сопственом језику које су синонимне новим 
речима у енглеском. 

15. Тражим начине како да будем бољи ученик енглеског језика. 

16. Замолим говорнике енглеског језика да ме исправе када 
причам. 

17. Храбрим себе да причам енглеским чак и када се плашим да не 
направим грешку. 

18. Тражим људе са којима могу да говорим енглеским језиком. 

19. Покушавам да нађем обрасце у енглеском језику. 

20. Користим риме да запамтим нове речи из енглеског језика. 

21. Тражим значење речи у енглеском растављањем исте на делове 
које разумем. 

22. Памтим нове речи или фразе памћењем њиховог места на 
страни, табли или на уличним знаковима. 

23. Ако не могу да мислим о енглеској речи, користим реч или 
фразу која има слично значење. 
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24. Вежбам енглески са осталим ученицима. 

25. Бележим да ли сам нервозан када учим енглески језик. 

26. Замолим за помоћ говорнике енглеског језика. 

27. Бележим моја осећања у свом дневнику учења. 

28. Тражим шансу да читам што више на енглском. 

29. Причам са неким другим о осећањима док учим енглески језик. 

30. Покушавам да научим што више о култури говорника енглског 
језика. 

 
VI. РАДНА СТРАНА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

У ВЕЗИ СА СТРАТЕГИЈАМА УЧЕЊА 
 
Име и презиме: _________________________ 
Датум: ____________ 
Пол: М / Ж 
Упутство: 

1. Празна поља (_______) нумерисана су за сваку ставку у 

вези са стратегијама учења. 

2. Напишите своје одговоре за сваку ставку (обележавајући 1, 

2, 3, 4 или 5) у празно поље. 

3. Саберите сваку колону и резултат напишите на линији 

названој ЗБИР. 

 
ДЕО А ДЕО Б ДЕО В ДЕО Г ДЕО Д ДЕО Ђ 

6. 1. 2. 4. 5. 9. 

11. 7. 3. 10. 17. 16. 

12. 14. 8. 15. 25. 24. 

20. 19. 13. 18. 27. 26. 

22. 21. 23. 28. 29. 30. 

      

      

ЗБИР ЗБИР ЗБИР ЗБИР ЗБИР ЗБИР 

      

 
 
 


