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САЖЕТАК 

 

Раније се сматрало пожељним, а данас је обавезним да појединац поседује знања и 

способности комуникације два језика, од којих је један матерњи, а други страни, да би се 

могао потпуније развојати и на личном и на професионалнпм плану. Посоје више начина 

усвајања страног језика, као што се он може усвајати и у различитом периоду живота. 

Општепозната је тврдња да се језик лакше усваја у ранијем периоду одрастања, него у 

каснијим годинама. 

Оно шта је циљ овог рада је то да се прикаже билингвизам у раном узрасту, као и да 

се објасни утицај раног билингвизма на појединца, његов говорни и језички развој, али и 

социјализацију. 

Кроз рад је представљен појам билингвизма, разлика између усвајања првог и 

другог језика, као и то шта значи симултано усвајање два језика и по чему се оно 

разликује у односу на касније учење језика. Поменут је и утицај васпитно-образовног 

рада у установама на развој језика, као и утицај породице на исти. 

У поглављу које говори о предностима и манама билингвизма, упознајемо се са 

појмом интеркултуралности, која умногоме утиче на развој социјализације појединца 

који говори више од једног језика.  

Као и за све, и у овој сфери науке постоје митови о којима се води полемика и које 

научници својим истраживањима потврде или оборе. У овом раду, на самом крају, су 

представљена три најчешћа мита о билингвизму који утичу на одлуку родитеља који желе 

(или не желе) да своју децу подучавају другим језиком сем матерњим. 

 

Кључне речи: билингвизам, монолонгвизам, усвајање језика, интеркултуралност, митови о 

билингвизму.
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ABSTRACT 

 

Previously, it was considered desirable, but today it is mandatory for an individual to have 

the knowledge and ability to communicate in two languages, one of which is his mother tongue and 

the other foreign, in order to be able to develop more fully both personally and professionally. 

There are several ways of acquiring a foreign language, as it can be acquired in different periods of 

life. It is a well-known that language is easier to acquire in the earlier period of growing up than in 

later years. 

The aim of this work is to present bilingualism at an early age, as well as to explain the 

impact of early bilingualism on an individual, his speech and language development, as well as 

socialization. 

The work presents the concept of bilingualism, the difference between first and second 

language acquisition, as well as what it means to simultaneously acquire two languages and how it 

differs from later language learning. The influence of educational work in institutions on language 

development was also mentioned, as well as the influence of the family on it. 

In the chapter that talks about the advantages and disadvantages of bilingualism, we are 

introduced to the concept of interculturality, which greatly affects the development of the 

socialization of an individual who speaks more than one language. 

As with everything, in this sphere of science, there are myths that are debated and that 

scientists confirm or disprove through their researches. In this work, at the very end, the three most 

common myths about bilingualism are presented that influence the decision of parents who want (or 

don't want) to teach their children a language other than their mother tongue. 

 

Key words: bilingualism, monolingualism, language acquisition, interculturality, myths about 

bilingualism. 
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1. УВОД 

 

 

  Појам вишејезичности је присутан од најранијих времена. Миграције народа су 

створиле прве потребе за учењем новог језика, а касније и индивидуална путовања у циљу 

упознавања разних култура. Данас познавање језика постаје неопходно за већину 

професија, па тако има све више аргумената у прилог вишејезичности. (Кафадар, 2004).  

  Учење другог језика код деце је данас постало уобичајено. Способност 

коришћења два илл више језика је последњих пар деценија знатно добила на значају 

широм света. Разлози за то могу бити локални, национални или глобални. Неки народи 

имају потребу за познавањем два језика из приватних и практичних разлога, јер живе на 

територији где се управо користе два одређена језика упоредо, који су истовремено и 

званични језици на тој територији. За њих је способност коришћења два језика значајна 

како због културног идентитета нације, тако и због личног опстанка. 

  Важност учења додатног језика поред матерњег је порасла претходниох 40 

година, услед глобализације на многим аспектима живота. На пример, развој интернета и 

електонских уређаја за конмуникацију су нам омогућили лакшу и брзу комуникацију на 

глобалном нивоу. Они који знају више језика су добили могућност да приступе великом 

броју знања и средстава које интернет може да понуди. 

  Двојезичне / вишејезичне особе имају више могућности за путовања, више 

пословних понуда које могу изабрати. (Џенеси, 2015) 

  Овај рад ће нам представити двојезичност код деце млађег узраста.
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2. БИЛИНГВИЗАМ 

 

 

2.1 Шта је билингвизам 

 

  Билингвизам је један облик вишејезичности. Неки теоретичари сматрају 

билингвизам подјенако добром комуникацијом на оба језика, а неки као могућност 

комуникације на два језика, док доминира способност комуникације на једном од њих. 

Билингвизам се дефинише као способност појединца, групе или народа да се служи двама 

језицима без видљиве склоности ка једном од њих. (Раичевић, 2019) 

  Страни језик означава језик којим се не говори унутар државе, окружења, 

породице у којој појединац живи. То је језик који је могуће научити у образовним 

институцијама или у социјалном окружењу. Често се страни језик сматра другм језиком 

под претпоставком да је појединац потпуно или делом овладао својим првим – матерњим 

језиком. (Јеласка, 2005) Према горе наведеној дефиницији, појединац који је страним 

језиком овладао у тој мери да се може служити њиме без видљиве разлике у односу на 

свој матерњи, способност се може назвати билингвистичком. 

  У нашој землљи расте потреба за учењем страног језика. Конкрено енглески језик 

је непорециво доминантан језик у свету, било да је његова употреба у пословне, научне 

или туристичке сврхе. Процењено је да у свету има више појединаца који говоре енглески 

језик као други језик, него људи којима је енглески језик матерњи. Особе којима је овај 

језик матерњи и једини (монолингвисти) нису у предности наспрам оних који су га 

усвојили као други језик (билингвисти / мултилингвисти). (Џенеси, 2015) Појединац може 

доћи до напредног нивоа синтаксичке употребе страног језика, без обзира на акценат и 

изговор. (Накамули, 2015)  

  Неки од разлога за познавање другог језика у раном узрасту су и већи утицај 

интернет садржаја  који је доступан деци, као и промене у демографској слици, и у свету и 
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код нас. Велики број предшколских установа у садржају активности има и учење страног 

језика. (Раичевић, 2019) 

 

Усвајање језика је једна од најсложенијих вештина коју човек може да савлада у 

свом животу, а опет ју је најлакше савладати у раном узрасту. У савременом добу су 

родитељи свесни предности које носи билингвизам, те су често деца и у породици од 

стране родитеља изложена утицају два језика. О подели билингизма на основу утицаја два 

језика даље у тексту. 

 

 

2.2  Подела 

 

  Билингвалне особе које користе два језика, често су у различитој мери изложене 

сваком од тих језика. Како билингвалне особе почињу учити језик у различитом животном 

добу, често се и способност коришћења наученог језика у одређеној мери један период 

разликује од способности употребе матерњег језика у комуникацији. 

    Када говоримо о периоду усвајања другог језика, постоји: 

1. рани билингвизам (усвајање оба језика до четврте године) – најчешће се 

појављује код деце емиграната 

2. касни билингвизам (усвајање другог језика након четврте године живота)  

  Важно је добро разумевање процеса учења и усвајања другог језика под 

различитим околностима, како би се могле формулисати теорије које ће пружити 

објективне и тачне информације за утврђивање метода подучавања, као и за 

дијагностиковање аномалија у језику и говору другог језика код појединца. (Џенеси, 2015) 

  По начину усвајања другог језика, постоје три типа двојезичних особа: 

1. уједначена двојезична особа која усваја два језика симултано (рани 

билингвизам); 

2. координисана двојезична особа која учи други језик у образовној установи, док 

код куће користи матерњи (касни билингвизам); 

3. зависна двојезична особа која усваја језик кроз животне ситуације, филтрирајући 

га кроз матерњи (касни билингвизам) – у зависности од потребе употребе језика у 
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одређеној ситуацији (нпр. продавцу треба да тражимо сир, тако да је у тој ситуацији 

неопходно да знамо да именујемо сир на другом језику). (Накамули, 2005) 

 

  Други теоретичари начин усвајања другог језика деце на: 

1. симултано усвајање; 

2. сукцесивно усвајање. 

Често се деца већ у најранијем детињству сусрећу са другим језиком, чак и када 

још није могуће потпуно усвојити прво матерњи језик и његова правила. Када је дете од 

рођења изложено двама језицима (на пример, родитељи упоредо користе два језика (један 

родитељ – један језик)), у таквим случајевима усвајање другог језика је симултано, па ће 

дете употребљавати речи оба језика у истој мери. 

Сукцесивним усвајањем језика сматра се сусрет са другим језиком тек након 

делимично усвојеног првог, матерњег језика.  Јавља се код деце која су матерњем језику 

изложена у породици, а другом језику у широј социјалној заједници или у образовној 

установи. (Ричардс, 2006) 

  Када говоримо о нивоу усвојености језика код деце и одраслих, билингвизам 

можемо поделити на: 

1. симетрични билингвизам – једнако добро познавање како матерљег, тако и 

другог језика; 

2. асиметрични билингвизам – боље познавање једног језика од другог.  (Раичевић, 

2019) 
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3.  ЦИЉЕВИ И ХИПОТЕЗЕ 

 

 

  Ако претпоставимо да деца лакше усвајају језик од одраслих, то можемо закључити 

и на основу једноставне, општепознате чињенице да данас у васпитно-образовним 

установама можемо приметити све већи пораст броја сарадника страног језика са циљем 

подучавања деце. Учење другог језика сем матерњег шири дечје хоризонте, јер се кроз 

активност деца упознају и са културом и обичајем заједнице која тај језик користи. Подизање 

свести о културама потпомаже отворености ума. Познавањем два или више језика, појединац 

има више могућности на социјалном плану. (Лајтбаун & Спад, 2013) 

  Објашњењем утицаја раног билингвизма на дете, његов говорни и језички развој, 

али и социјализацију, у односу на касни билингвизам, можемо открити многе предности 

које он носи са собом. 

  Поред позитивних утицаја двојезичности на појединца, рађена су нека 

истраживања са циљем да се пронађе и негативан утицај. Иако се могу јавити тешкоће у 

усвајању страног језика, оне су најчешће уско повезане са тешкоћама усвајања првог, 

матерњег језика. Ипак двојезичност сама по себи доприноси целокупном дечјем развоју.  

  Разумевање процеса усвајања другог језика под различитим околностима је веома 

важно. Зато се морамо упознати и бити свесни постојања разлика у комуникацији 

једнојезичних и билингвалних особа. Постоји могућност да ће деца имати тешкоће да 

разликују појмове једног језика од другог, што је типично за рани билингвизам. (Раичеић, 

2019) 

 Како би се циљеви могли остварити, битно је омогућити подстицајно окружење. 
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4.  УСВАЈАЊЕ ЈЕЗИКА У РАНОМ  УЗРАСТУ 

 

 

  Једна од најзахтевнијих и најсложенијих вештина коју човек у потпуности или у 

одређеној мери савлада током живота је управо усвајање и употреба језика и његових 

правила. Узраст поједница  је веома битан фактор који утиче на учење језка, било 

матерњег или страног.  

Како већ знамо да се човекове ћелије обнављају током живота, тако се и сам мозак 

особе мења и прилагођава социјалном окружењу. Дечји мозак, као и цео нервни систем, је 

у пуном јеку развоја баш у раном узрасту, а под утицајем нових искустава које дете стиче 

током детињства. Ова тврдња говори о пластичности мозга као способности 

прилагођавања срединским захтевима. 

  Иако пластичност омогућава учење током целог живота, у прошлости су неки 

научници тврдили како постоји узрасна граница за усвајање матерњег језика, након које је 

усвајање нових правила језика отежано. Први о томе говоре Пенфилд и Робертс када су, 

шездесетих година прошлог века, изнели тврдњу како након навршене девете године живота 

способност мозга  да усваја језик се смањује, јер се и пластичност мозга смањује. Период до 

девете године су назвали критички период. 

  Осам година након овога, Лененберг потврђује и слаже се са постојањем критичког 

периода за усвајање језика. Ипак, оно са чиме се не слаже је граница до девет година; он 

тврди да критички период траје до почетка адолесценције, одностно до тинејџерских година. 

Након тога мозак губи свој пластичност. 

  Несугласице које је ова тврдња изазвала оспорио је Лемандела осамдесетих година 

двадесетог века, назвавши је претераном и увео је појам осетњивог периода. Као што само 

име каже, осетљиви период означава период највеће пластичности мозга, када је он највише 

осетљив на спољне утицаје који пружају нова искуства и, самим тим, омогућавају квалитетно 

учење. Сматрао је да усвајање језика после одређеног осетлјивог периода није немогуће, како 

је то мислио његов претходник Лененберг, већ је само отежано.  
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  Многи научници су се сложили са Леманделом и прихватили тврдњу која се односи 

на осетљиви период, како код усвајања првог, матерњег језика, тако и код усвајања другог, 

страног језика. И данас већина научника сматра да се способност усвајања новог језика (или 

нових правила матерњег језика) смањује после одређеног узраста, али не и да се потпуно 

прекида. Свака сфера језика има различити осетљиви период током одрастања, тако да 

појединац поседује способност да достигне високи ниво познавања језика (све четири 

вештине: говорење, читање, писање, разумевање говора)  током живота.  (Џенеси, 2009) 
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 5. ПРОЦЕС УСВАЈАЊА ЈЕЗИКА 

 

 

  Усвајање језика је спонтано овладавање јзиком и правилима језика једног народа у 

природним условима, без циљаног подучавања или учења. Код деце у мађем узрасту одвија 

се несвесно, почевши од самог рођења па даље током детињства.  

  Почетком 21. века, Јеласка наводи постовање три теорије о освајању језика:  

1.  усвајање језика опонашањем одраслих; 

2. усвајање језика је урођена способност; 

3. дечје искуство као темељ развоја језика. 

  Ипак, успешност усвајања језика зависи колико од унутрашњих (личних, наследних) 

фактора, толико и од спољашњих (родитељи, околина). Дете је од рођења изложено 

спољашним факторима околине. 

  На учење и усвајање другог језика, највећи је социјални утицај, а затим и 

демографска слика. (Раичевић, 2019) 

 

 

5.1  Усвајање матерњег језика 

 

Матерњи језик је примарни језик којем је дете изложено већ од првог дана, којег је 

прво научило или онај који најбоље зна. То је најчешће језик који користе мајка, отац, ужи  

круг породице у чијем се окружењу дете налази и даје му осећај идентитета и припадности 

одређеној заједници; особе које су са дететом од рођења и стимулисале га стварајући трајну 

језичку комуникацију са њим. Када је реч о матерњем језику као првом језику који дете 

усваја, претпостављамо да ће бити изложено и другом језику након одређеног времена, који 

лако може заменити његов матерњи језик и постати примарни језик којим се дете служи. То 

је случај када дете промени породицу или шире окружење у ком се налази већ у раном 

детињству, након усвојеног првог језика до одређене границе. 
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  Уколико дете одраста у породици где се упоредо користе два језика, и оно ће 

симултано усвојити оба, тачније учиће их истовремено, те ће тако имати два матерња  језика, 

подједнако доминантна. Уколико то није случај, онај језик који дете прво усвоји и који 

најбоње зна, сматраће се матерњим. 

  Такође, матерњи језик је онај на којем мислимо, сањамо и рачунамо, јер се те 

функције усвајају управо на првом наученом језику. 

   С обзиом на то да дечји слух почиње да се развија још док је дете у материци, 

почетно усвајање језика на потпуно несвесном нивоу. Касније се, ипак, усвајање и учење 

језика може одвијати на два начина: 

1.  самостално и спонтано учење језика; 

2. координисано учење језика услед одређених говорних и језичких тешкоћа које 

онемогућавају или отежавају самостално усвајање језика. 

  Сам процес усвајања матерњег језика дели се на четиири аспекта који су међусобно 

зависни: 

1.  усвајање фонетике; 

2. усвајање граматика; 

3. усвајање семантике; 

4. употреба правила језика у сврху комуникације. 

  Родитељи најчешће језиком сматрају и прве покушаје комуникације деце у 

инфантивном добу, а то су гукање и плакање. То схватање стручњаци оспоравају, јер такав 

начин комуникације не садржи ниједан аспект језика од четири горе наведених. С обзиром 

на то, може се рећи да деца првих пар месеци живота не употребљавају језик у сврху 

комуникације, јер не користе органе говора осим у функцији отварања и затварања уста. 

Почетни говор се остварује тек око шестог месеца живота када се дете служи звучним 

консонантима са отвореним вокалима (тата, папа, кака, нана, итд.). Тај почетни начин 

комуникације деце могу разуети особе у непосредом и сталном контакту са том децом (у 

главном само ужи круг породице). (Апел & Мастерсон, 2004) 

  Говорни облици су најизраженији када дете достигне одређени ниво развоја, како 
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 физичког, тако и психичког, као и одређени ниво разумевања језика којим се одрасли служе 

у дететовој близини или у сврху директног обраћања детету.  Тада долази до појаве две 

различите тежње: 

1.  тежња за правилним изговором речи; 

2. тежња за правилном употребом језичких облика. 

  У првом случају дете сложенији глас замењује неким познатим, чији је изговор већ 

савладало. Први гласови којима је дете овладало (први сугласници у комбинацији са  

отвореним самогласником) сматрају се темељом свих језичких аспеката, као и свих језика са 

којима ће се дете сусрести у даљем животу. Прве речи јављају се између десетог и 

осамнаестог месеца, а већ до треће године живота обим речника, како активног, тако и  

пасивног, се знатно проширује, јер се сматра да би до тог узраста дете требало да 

овлада већином гласова у језику који користи. 

  Неки гласови са којима дете може имати тешкоћа при изговору су с, з, ц, ш, ж, ч, ћ, 

ђ, џ, љ, њ и  р, чији изговор дете усваја до школског узраста.  

  Развој језичких облика, односно граматике, одвија се у неколико фаза: 

1. холофрастична фаза употребе језика; 

2. фаза телеграфског говора; 

3. фаза почетних граматичких реченица. 

  У првој фази дете користи једну реч како би означило особу, предмет или појаву, и 

која носи његов однос према томе. Н атај начин дете ''штеди'' на употреби језика све док је 

његова порука била јасна особама у непосредној близини. Такорећи, нема потребу за даљим 

трудом ка дељем развоју све док је порука успешно пренета. 

  Другу фазу карактерише изостављање непотребних речи које обогаћују реченицу, 

али у овој фази дете сматра да оне нису неопходне за разумевање поруке (помоћни глаголи, 

везници).  

  У трећој фази су прве реченице које дете користи граматички нетачне. Ова фаза траје 

до краја прве деценије живота, јер се правила граматике уче и у основној школи. Два 

сегмента усвајања матерњег језика које је немогуће раздвојити су семантика и комуникација. 

 (Штарц, Чудина, Плеша, Профаца, Летица. 2004) 
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  Дететов први контакт са језиком остварује се у непосредном окружењу. Почевши од 

говора његове породице. У породици се неретко јавља тзв. ''baby-talk'' који је упућен 

директно детету и који подразумева употребу одређених израза који нису граматички тачни, 

већ су продукт тепања детету или говора од миља. Таквом говору припадају и речи које дете 

изговара на свој начин или измишљене речи, које се користе унутар породице и чије значење 

она разуме. Током одрастања, глас и говор постају све важнији и њихова неправилна 

употреба не подстиче правилан развој детета.  Дете повезује  предстаљени израз са 

одређеним особама, појавама и радњама унутар породице, као што су храњење, купање и сл. 

На тај начин дете проширује свој речник и постепено остварује комуникацјиу.  

  Осим породице и особа у непосредној околини, дете има прилику усвајања матерњег 

језика и у васпитно-образовним институцијама, нпр. вртић, школа. У вртићу се матрењи 

језик усваја на несвесном нивоу, јер служи са комуникацију детета са васпитачем и са 

осталим вршњацима. У основним школама усвојени матерњи језик служи комуникацији, али 

је учење матерњег језика примарно усмерено ка учењу граматичких правила тог језика. 

(Таборс, 2008) 

 

 

5.2 Процес усвајања страног језика 

 

  Као што је претходно речено, страни језик означава језик којим се не говори унутар 

државе, окружења, породице у којој појединац живи. То је језик који је могуће научити  у 

образовним институцијама или у социјалном окружењу. Често се страни језик сматра другм 

језиком под претпоставком да је појединац потпуно или делом овладао својим првим – 

матерњим језиком. (Таборс, 2008)) 

  Познавање једног језика се сматра као предност за учење другог, страног језика, јер 

дете има свест о функцији језика и начину на који он делује. Такође, може се договдити да 

знање већ постојећег језика може негативно утицати на учење другог језика, тачније 

успоравање при коришћењу, што ће бити детаљније објашњено у даљем тексту. 
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  Колико и на који начин ће дете усвојити страни језик зависи од квантитета и 

квалитета његове изложености том језику унутар и ван образовне установе или другог 

простора где је дете подучавано страном језику.  

  Енглески језик је према подацима Европске комисије постао најдоминантнији страни 

језик у предшколским установама школске 2001-2002. године. Од тада га је немогуће избећи 

и у свакодневном животу, а највише из разлога великој изложености медијима који нуде 

многобројне садржаје на енглеском језику којима је појединац изложен још од најранијег 

узраста. 

  Рано усвајање страног језика пролази кроз три фазе: 

1. фаза тихог периода; 

2. фаза формулаичног говора; 

3. фаза структурног и семантичког поједностављења. 

  Прва фаза, фаза тихог периода, се односи на предвербални период детињства, у 

којем дете тек испуњава предуслове за развој говора. Фаза тихог периода може трајати 

кратко, а може и да се одужи, све у зависности од самог детета, способности и карактера. 

Дете у свом окружењу прво слуша говор других, памти речи и граматичке конструкције, 

како би и само разумело и касније користило језик у сврху комуникације. Ипак, тихи период 

није неопходна фаза током усвајања страног језика, с обзиром на то да је дете већ упознато 

са начинима функционисања језика и самом његовом сврхом, чим је до одређене мере 

усвојило свој први, матерњи језик. Упркос томе, доста научника сматра да је тихи период 

потребан, јер се, током тог периода, појављује унутрашњи говор, појединац размишља о 

језику, свесно или несвесно, што резултира самопоузданијем преласку у следећу фазу. 

  Друга фаза, фаза формулаичног говора, односи се на говор у ком дете понавља 

одеђене фразе и синтагме које је чуло у својој околини, иако не разуме њихово значење, као 

и без познавања функције тих група речи у реченици у коју су смештене. Препознавањем 

формулаичне фазе код детета, можемо открити ниво његове компетентности уколико су 

фразе ишкоришћене у ситуацијама у којима су их и одрасле особе, које представљају пример 

детету и од којих оно учи, искористиле. Путем формулаичног говора деца могу добити 



 

Висока школа социјалног 

рада  
 

Теразије 34, 11000 Београд 

 

20 

 

повратну информацију о исправности комуникације на страном језику и на тај начин учити о 

правилима граматике тог језика. 

  Трећа фаза, фаза структурног и семантичког поједностављења, подразумева период 

усвајања језика током којег се појављују, по сложености просте, реченице, али семантички 

исправне. У поређењу са претходном фазом формулаичког говора, у овом случају фраза 

представља целу реченицу. Ипак, како и сам назив наводи поједностављење, у реченицама 

изостају везници и помоћни глаголи, који ју чине богатијом (као што је о случај приликом 

усвајања граматике матерњег језика, фаза телеграфског говора). (Џенеси, 2009) 

 

 

5.3 Контрола преласка са једног језика на други 

 

  Особе које су усвојиле два језика (билингвалне особе) лако могу контролисати када 

ће користити један језик, а када други, у зависности од ситуације у којој се налазе. Ипак, да 

би то успешно остварили, морају употребити неки контролни механизам. Тврдње да 

билингвални људи контролишу употребу језика којима баратају, говоре и о томе да мора 

постојати неки вид механизма контроле пажње. Актуелне су и тврдње да контрола једног 

језика билингвалне особе мора подразумевати инхибицију другог језика којег појединац не 

намерава да користи у датој ситуацији. (Грин, 2003) 

  У првој деценији 21. века рађено је истраживање о инхибиторном механизму 

билингвалних особа, у сврху преласка са једног језика на други. Наиме, изведен је 

експеримент са пребацивањем језика, у коме се од испитаника захтевало да именују слику на 

одређеном језику у зависности од боје те слике (нпр. све слике које су имале црвену 

позадину именоване су на матерњем језику, а слике којима је позадина била друге боје, 

именоване су на другом, страном језику). У истраживању су учествовале билингвалне особе 

које су усвојиле различите језике. 

  Резултат истраживања нам је показао да је потребно више времена да се пређе са 

другог, мање доминантног језика, на примарни матерњи језик, него обрнуто, како је на 

почетку било претпостављено. Тај феномен је назван трошкови асиметричног пребацивања. 

Иако је почетна хипотеза била да је потребно више времена да се пређе са матерњег језика на 

други језик, ипак је доказано другачије. Наиме, како је на несвесном нивоу матерњи језик  
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увек доминантнији, билингвалној особи је зато потребно више снаге за инхибицију тог 

језика, јер је његова активација изазвана сваком речи са слика, и то било које боје. Управо 

зато, када појединац жели да пређе са страног језика на матерњи, мора да поништи снажну 

инхибицију која је претходно примењена, за шта се испоставило да је потребно много више 

времена. 

  Насупрот томе, прелазак са матерњег језика на други, мање доминантни језик на 

захтева поништавање инхибиције, јер изрази другог језика не морају бити у тој мери 

инхибиране. 

  Оно што је занимљиво је то да је овај тим истраживача испитивао и уравнотежене 

билингвалне особе које су усвајале два језика симултано, а трећи језик учили накнадно. 

Такве особе користе другачији механизам контроле за контролу преласка са једног језика на 

други. (Лукас, Меккан & Ојман, 2004) 

  Задаци за ову групу испитаника су били исти, али су се разликовали резултати 

истраживања. Уравнотежене билингвалне особе су показале апсолутно симетричне трошкове 

пребацивања, тачније било им је потребно исто времена да пређу са једног језика на други.  

Оно што је изненађујуће је то што је контролни механизам који су употребљавали 

показао исти резултат када је био примењиван не само на пребацивање два примарна језика, 

већ и када се од њих захтевало да пређу на трећи језик, који су, притом, касније учили и 

слабије познавали. 

  Закључујемо да је промена израза са једног на други језик код асиметричних 

билингвалих особа показала трошкове асиметричног пребацивања, што код симетричних 

билингвалних особа није био случај, било да се говорило о два доминантна језика које 

свакодневно користе, или и о трећем језику, мање доминантном, који су касније научили. 

(Грин, 2003) 
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6. ПРЕДНОСТИ И МАНЕ БИЛИНГВИЗМА 

 

 

  Врло често можемо да чујемо о предностима билингвалних особа, као на пример да 

су они већ навикнути на често коришћење оба језика, као и прелажење са једног језика на 

други без икаквих сметњи при одабиру циљаног језика, а истовременим инхибирању другог. 

Ово искуство им повећава менталну флексибилност, што резултира бољом способношћу 

управљања већим бројем информација у поређењу са монолингвалним особама. Другим 

речима, ако билингвалност утиче на флексибилност мозга, онда способност усвајања више 

од једног језика и њихових правила утиче на глобално когнитивно функционисање 

појединца. (Џенеси, 2009) 

  Ипак, тражење разлика између монолингвалних и билингвалих особа не говори 

много о постојању предности билингвизма. 

   Општепознато је да мултилингвизам помаже когнитивном развоју. Самим тим 

билингвизам доводи до веће ефинасности функција мозга него монолингвизам. Ипак, поред 

тога,  доказано је да билингвисти деле време укупне употребе језика на два језика, па су тако 

део времена изложене једном језику, а део времена другом. Резултат тога може бити мањи 

обим речника једног језика у односу на монолингвисте који тај језик користе и који су њему 

изложени непрестано. 

  Истраживања су утврдила које су најчешће предности деце која усвајају два језика: 

- Брже учење нових речи услед флексибилности мозга 

- Брже учење рима и песмица 

- Брже говорне реакције на нове ситуације 

- Решавање проблема постаје лакше 

- Већа способност имитације гласова услед ширег обима гласова које 

поседују 

- Лакша манипулација речима 

- Слободније успостављање комуникације са социјалном средином 

- Брже и лакше учење и сналажење у новим ситуацијама 
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- Обимнија вербална меморија 

- Селективна пажња 

 

 

 

6.1 Развијање интеркултуралности 

 

  Пре свега, појам интеркултуралност се темељи на следећим појмовима: 

 Култура 

 Културни идентитет 

 Етнички идентитет 

 Етничка мањина 

 Социјализација 

 Асимилација 

 Стереотипи 

 Предрасуде 

Интеркултуралност се односи на интеракцију и од велике је важности у раном 

узрасту у васпитању и образовању, за изградњу односа и упознавање са различитим 

културама. 

 

 

6.1.1 Појам културе 

 

  Култура подразумева идентитет самог појединца, али и заједнце. Темељ једне 

културе су формална и неформална правила тог народа, њихови обрасци понашања који 

су у складу са њиховим обичајима, веровања, идеје, итд. Проучавајући разне културе, 

дошли смо до закључка да ју чине три главна чиниоца: човек, природа и друштво. 
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6.1.2 Културни идентитет  

 

  Спајањем идентитета који приадају једној култури настаје и сам колективни 

културни идентитет. То је истовремено колективна и индивидуална појава која чува старе, 

али и преузима нове елементе културе једно народа или појединца. 

 

 

6.1.3 Етнички идентитет 

 

  Етнички идентитет је скуп различитих култура и друштава. Такође, етнички 

идентитет представља осећај припадности појединца одређеној етничкој заједници која дели 

исти језик, веру, расу и сл. 

 

 

6.1.4 Етничка мањина  

 

  Етничка или национална мањина представља заједницу становника једне државе која 

се по својим етничким обележјима разликује од већине становништва те државе. То је скуп 

људи са уникатним социјалним и културолошким наслеђем које се преносило са генерације 

на генерацију. 

 

 

6.1.5 Социјализација  

 

  Терним социјализација се односи на утицај социјалне средине на развој личности 

пјединца. Социјалнизација може бити примарна (одвија се у раном узрасту у оквиру 

породице) и секундарна (фаза током развоја у којој појединац учи како да делује у друштву).  
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Било примарна или секундарна, социјализација је интеракција појединца са околином у којој 

се усвајају знања, понашања, ставови и вредности. 

 

 

6.1.6 Асимилација 

 

  Асимилација је термин којим се означава стапање једне етничке заједнице у културу 

другог друштва које преовлађује. Интеракцијом припадника две етничк заједнице долази до 

асимилације у тренутку када је једна заједница доминантнија над другом. 

 

 

6.1.7 Стереотипи 

 

  Стереотипи представљају одређена мишљења о неком појединцу, али чеште о 

друштвеној заједници коју карактерише различита особина у односу на већину друштва. 

Стереотипна уверења обликују наше ставове о другима  и очекивања која од њих имамо. 

 

 

 

6.1.8 Предрасуде 

 

  Прерасуде су специфичне врсте ставова, емоционално обојене, кроз које се 

карактерише релативно трајан субјективан однос према појединцу или групи људи   једне 

расе, вероисповести, и слично. То је унапред донесен закључак о некоме или нечему, који не 

мора нужно бити исправан. (Макнамара, 1967) 
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  Битно је напомен ути како се деца, већ од раног узраста, приремају на испуњавање 

стереотипа дељењем родних улога, начионима размишљања и понашања. На пример, 

дечацима често није неопходно знање и вештина у кућним пословима, док се девојчице 

играју луткицама, а не лоптом. 

  Не само васпитањем, већ и путем медија деци се преносе поруке шта то заједница 

очекује од њих, што може имати велики утицај на њихове касније животне изборе, али и 

осећај личне вредноати. До спољних стереотипа долази у нешто старијем узрасту када 

вршњаци и околина почну да утичу на децу. 

  Да би била могућа интеграција мултикултуралних и интеркултуралних садржаја у 

свакодневном васпитно-образовном раду, потребна је васпитно-образовна стручност, како 

просветних  делатника, тако и родитеља у могућој мери. Улога родитеља је одувек била од 

највећег значаја за учење и правилан развој деце. У савременом добу, родитељи све чешће 

одбацују своју улогу водича кроз живот и прихватају нову улогу дечјег пратиоца кроз 

одрастање.  

  Учење кроз игру сматра се најбољим начином стицања нових знања и вештина, али 

исто тако и усвајања новог језика у раном и предшколаском узрасту. Сходно томе, задатак 

родитеља је да омогући и понуди активности које ће подстицати дете да развија своје 

интеркултуралне способности и обогаћује знања. Како би то остварио, мора добро 

испланирати активност о свим аспекима интеркултуралности, заједно или одвојено. Стога је 

обавезно стално проширивање и усавршавање знања, како би се деци и тиме поставио модел 

понашања за даљи живот и социјализацију. 

  Такође, веома је битно да родитељ мотивише дете да и оно учествује у стварању 

окружења подстицајном за даљи развој, на чему се темељи и демократски однос у породици. 

Уколико дете активно учествује у доношењу одлука, научиће на који начин његова 

активност може допринети постигнућу циљева заједнице, али и сопственој личности. 

  Родитељ мора да научи децу поштовањем различитости. Уколико у широј социјалној 

околини постоје деца која се разликују по језику, вероисповести, боји коже, начину облачења 

или по другим културолошким особинама, дужност родитеља је да помогне детету да разуме 
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те различитости и да их уважава, оспособљавајући их да их даље у животу самостално 

примете и истражују исте. 

 

  Пожељно је бити иновативан и унапредити начине стицања интеркултуралних 

вештина у целој породици, а најважнија код деце чија је личност у развоју. На пример, неке 

породице имају прилику да живе у контакту са великим и разноликим друштвеним 

заједницама, те могу лако проширивати своје знање о начину живота у интеркултуралном 

окружењу. Присуство друге заједнице током раног васпитно-образовног периода детињства, 

подстакнуће осетљивост детета за различитости и повећати мотивацију за учењем и 

усвајањем другог језика. (Макнамара, 1967) 

  У развоју интеркултуралности, постоје три врсте компетенција: 

1.  културна компетенција; 

2. интеркултурна компетенција; 

3. језичка компетенција. 

  Да би се провоцирала зона наредног развоја детета и да би се знање могло 

надограђивати, неопходна је провера знања детета о томе колико познају културу и правила 

одређеног језика. Веома је битно да су већ усвојене неке почетне језичке вештине, како би 

дете могло несметано да усваја друге аспекте страног језика, као што су читање, писање и 

слушање. Ове наведене језичке компоненте (а претходно у тексту наведене и културолошке 

компоненте) чине темељ интеркултуралне компетенције, флексибилности, критичког 

размишљања, културне свести, односно прихватања или неприхватања стереотипа. 

Васпитно-образовни систем који се бави интеркултуралним компетенцијама деце, треба да 

има за циљ да помогне деци и младима да препознају појаве попут неправде, 

стереотипизације, предрасуда, неравноправности, и да им омогући прилику да усвајају нова 

знања и вештине како би допринели позитивним променама у друштву, ако је могуће и шире 

ван заједнице. 

  ,,Васпитање и образовање допрносе изградњи личног културног и националног 

идентитета детета. Доба глобализације, које обележава мешање различитих култура, погледа 

на свет и религија, захтева васпитање и образовање детета које омогућава да обликује 

идентитет ''грађанина света'', а да птиром сачува свој национални идентитет и своју културу, 
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као и друштвену, моралну, језичку и духовну баштину. Рано и предшколско васпитање и 

образовање буде и подстичу развој личног  идентитета детета, оснажују га да буде доследно  

 

 

самом себи, да развија самопоштовање, ствара позитивну слику о себи и гради осећај 

сигурности у сусрету са новим људима и искуствима. 

То подразумева одступање од стереотипа и предрасуда било које врсте, и води ка 

прихватању индивидуалних посебности сваког детета.'' (Хлапић. 2014:20-21) 

 

 

6.2  Подстицање личног развоја детета 

 

  У савременом добу су двојезичне породице све чешћа појава. Наиме, често је и да се 

дете роди у породици која се већ слузжи двама језицима или више. Изложеност 

вишејезичности од самог рођења повећава свест детета о различитости језика, али и подстиче 

развој говорних вештина и језичких компетенција деце. 

  Дете у раном и предшколском узрасту које усваја један или два страна језика има 

одређене предности у односу на децу која се служе само једним, матерњим језиком. 

Истраживања су показала да је флексибилност у размишљању, као и цео когнитивни аспект 

развоја деце која су усвојила два језика на знатно вишем нивоу од монолингвалне деце, као и 

то да постижу боље резултате на одређеним тестовима. Кроз истраживање се дошло и до 

закључка да су билингвална деца више заинтересована за сам језик, његова правила, 

употребу, али неретко и језичко порекло. Ту појаву можемо повезати са претходном тврдњом 

о интеркултуралности, на начин да се интересовање деце шири, како кроз елементе 

интеркултуралности, тако и на језик. 

  Деца која усвајају један или више страних језика имају доста развијенију способност 

концентрације наспрам деце која су усвојила само један матерњи језик, што им, такође, 

омогућава и пажљиво слушање, разумевање и решавање задатака. Когнитивна 

флексибилност је особина која је карактеристична за билингвалце, а омогућава сагледавање 

проблема из различитих перспектива, како би њихова реакција на проблем била примерена и 

права. 
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  Капацитет, али и квалитет меморије у мозгу се мења током живота. Билингвалне 

особе су особе чија је меморија много обимнија, јер је доказано да најчешће симултано 

користе обе хемисфере мозга, и леву и десну страну, па тако успешно и прикупљају нове 

информације, и корсите старе информације које се већ налазе у њиховој меморији. Из тог 

разлога код билингвалне деце током живота дође до развоја способности мултитаскинга, 

односно обављања више различитих радњи истовремено. 

  Интеракција са окуружењем и особама у њему захтева од детета да се концентрише 

и користи селектован вокабулар траженог језика, језик и коришћење његових правила, као и 

структура унутар истог. Билингвистично или мултилингвистично дете увек има већи избор, 

па је стога потребан и напор како би се одређени језик инхибирао (о чему је било речи у 

претходном тексту). Цео тај процес на крају резултира развојем дечје самоуверености и 

креативности. 

  Деца која су усвојила други страни језик и елементе интерултуралности, развијају 

способност разумевања сличности и разлика између култура, па се тако могу много лакше 

прилагодити и комуниокацијским вештинама својих саговорника.  

  Узимајући све у обзир, деца која усвајају један или више страних језика поред свог 

примарног матерњег језика, већ у раном и предшколском узрасту граде лични идентитет, 

осећај припадности заједницама и развијају самопоштовање. (Макевић, 2002) 
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6.3 Мотивација за учење кроз живот  

 

  Развијање и стицање знања и способности кроз читав живот, као и усавршавање 

досадашњих знања, је карактеристика зрелог појединца. Овај процес у правом значењу свога 

имена се односи на период од почетка до краја живота појединца.  У прошлости се сматрало 

да се овај процес односи само на одраслу особу и учење у периоду од тинејѕерских година и 

старије. 

  Целоживотно учење се састоји од неколико фаза које су међусобно повезане и 

зависне. Како се јавља потреба за све више информација већ у раном узрасту, потребно је 

увек проверавати да ли је васпитно-образовни план и програм прилагођен добу у ком 

живимо, детету и његовим потребама, али се не сме  запоставити и образовање одраслих. У 

овом случају мисли се и на формалне и на неформалне начине учења и подучавања. 

  Уколико родитељи и просветни радници желе да се боље припреме за изазове у 

васпитно-образовном раду савременог доба са којима су свакодневно суочени, требало би да 

раде на себи, усавршавају своја знања  и вештине подучавања деце. То се може постићи уз 

одласке на организоване семинаре, разне радионице, професионалне курсеве, а за просветне 

раднике се сматра да би требало да се упознају и са новим градивом у високим образовним 

установама, како би имали увид у нове начине рада (тренутно актуелан пилот пројекат). 

  Вапитно-образовне установе имају главну улогу у процесу подучавања како деце, 

тако и одраслих. Потребна мотивација за усвајањем нових знања и стицањем нових вештина 

кроз цео живот је управо подстакнута од стране њих. Ако је мотивација довољно добра, онда 

ће се дете све више осамостаљивати током учешћа у образовном процесу у одређеној 

установи, тако да ће даље кроз живот ићи самоувереним корацима за новим знањима, 

личним развојем, као и растом и развојем на професионалном плану. 

  Како воља за учењем може подстакнути појединца за усвајањем страног језика, а 

како и страни језик подстиче социјализацију, тако можемо рећи да су ово две међусобно 

зависне компоненте које учиту на стицање социјалних вештина код деце. 
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  Сматрајући то делом целоживотног учења, усвајање језика почиње у раном и 

предшколском узрасту. То је узраст када се ствара база за учење и усвајање језика у каснијим 

годинама и зато се подучавање језика у раном узрасту мора одвијати квалитетно (о чему ће 

бити реч даље у тексту), а по могућству укључити и децу у сам процес организовања 

активности са циљем усвајања језика. На тај нначин се деци даје до знања да је њихово 

мишљење важно и подстиче се демократија у групи (било породици или групи ученика у 

школи). 

  Што се васпитно-образовних установа тиче, нагласак је на спонтаном усвајању 

језика, неформалним начинима подучавања. Иако су родитељи најбитнији у животу детета 

током одрастања, они најчешће не могу сами да утичу у потпуности на начин на који то могу 

просветни радници. Стога сви морају бити спремни за сарадњу, остварити везу између 

породице и предшколске установе или школе. Ако усвајање језика почне већ у раном узрасту 

и настави се кроз васпитно-онбразовни процес у предшколској установи, деци ће бити лакше 

да у школи почну и са формалним начином учења. 

 

 

6.4 Упознавање са страним језиком 

 

  Већ од прошлог века, у васпитно-образовним установама је уведен страни језик као 

други језик, са којим се деца упознају, уче и усвајају, као део обавезног школског градива. 

Реализација наставе на страном језику зависи од многих фактра: 

 материјалних (недовољан број литературе); 

 социјалних (неповољни услови установе за увођење страног језика); 

 и други (ако представљају било какву препреку остваривању наставе). 

  Као што је неопходно осигурати материјале за успешну реализацију наставе и 

учење страног језика, тако је неопходно и остварити повољне социјалне односе између 

установе и породице. 
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Сарадња треба да буде усмерена ка провокацији говора, како исправног матерњег, 

тако и упознавањем страног. Ова сарадња треба да буде примарна од првог дана како дете 

ступи у васпитно-образовну установу. 

 

  Задаци ова два важна чиниоца сарадње су да страни језик (уколико дете није 

имало ранијег искуства са другим језиком) представе на позитиван начин, покажу љубав и 

жељу за учењем. Још један важан задатак је да се одрасли пре свега упознају са 

понуђеним градивом и методама подучавања страног језика.  Када је родитељ тај који има 

улогу да у том тренутку подучава, најбоље се показао ситуацијски приступ усвајању 

језика (неформални облик учења). 

  Предност упознавања деце са страним језиком вћ у раном узрасту подразумева 

лакше и једноставније усвајање градива на страном језику касније током школовања. 

 

 

6.5 Предности усвајања страног језика у раном и предшколском узрасту 

 

Пластичност мозга је појам који је објашњен  претходно у тексту, а који нам је даље 

битан како бисмо боље разумели на који начин ће дечји мозак усвојити страни језик брже и 

доста лакше у односу на одраслу особу.  

Принцип ''што млађи, то бољи'' је још седамдесетих година увео научник Вилдер 

Пенфилд. Принцип се односи на низ предности усвајања језика у раном и предшколском 

узрасту. Наиме, деца у том периоду највише уче по моделу, имитирајући одрсле, како 

њихово понашање, тако  и говор. Док одрасли свесно уче страни језик, деца несвесно 

усвајају и фонетски састав и граматичке сруктуре и правила. 

  Спроведено је много истраживања која се баве двојезичношћу, а нека од њих 

говоре да деца неће усвојити само нагласак страног језика ако почну са учењем језика у 

раном и предшколском узрасту ( пре краја шесте године). Са друге стране, одређени 

научници тврде да много фактора утиче на успешност савладавања језика, као што су 

карактер, мотивација појединца, медији, пракса у употреби језика. 
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  Из свега наведеног се може уочити да усвајање језика у раном узрасту има 

многобројне предности, како у когнитивном аспекту развоја деце, тако и у социјалном, 

што доприноси развоју интеркултуралности, личног развоја детета, мотивацији, али и 

говору. Како се дечји мозак тек развија, они постепено стварају темеље за развој 

мишљења, за разлику од одраслих код којих је та способност већ развијена. 

  Ментална флексибилност подстиче и потпомаже развоју отворености у схватању 

(широкоумности) и креативности.  

  За осећај припадности заједници, као и за остваривање пријатељских односа са 

појединцима ван исте, засложно је, како се много пута показало и у пракси, познавање 

једног или више станих језика. Из свега произилази закључак да, учењем и усвајањем 

другог страног језика, детестиче свест о постојању различитости, као и поштовању истих, 

било да је реч само о језику, или култури, традицији, обичајима, боји коже, 

вероисповести, начину облачења и понашања. Остварењем квалитетних комуникацијских 

вештина и успешне интеракције са околином, дете јача своје самопоуздање на здрав 

начин. 

Поред тога, одређене етнографске студије показују да су билингвална деца 

популарнија међу вршњацима (било припадника матерњег или страног јзика), што 

умногоме утиче на дечји социјални живот. (Journal of Language and Linguistic Studies, 

2021) 

  Правилан изговор гласова је велика предност код усвајања другог језика (или чак два 

језика симултано, што је теже за развој свих гласова, управо због бројности и разноврсности 

истих) у раном узрасту, јер сваки језик има гласове различитих фреквенција звука и у сваком 

језику се различито перципирају и интерпретирају. Наведене разлике ће деца лакше усвојити 

уколико је изговор гласова матерњег језика правилан. 

  Како је мотивација главни покретач учења и усвајања језика, а одрасли у дечјем 

окружењу ти који су задужени за успешну мотивацију, омогућавањем подстицајне средине 

за дете (како социјалне, тако и материјалне) можемо назвати добрим начином провокације 

наредне фазе развоја. Ако је мотивација одрасле особе у дечјој непосредној околини на 

високом нивоу, највећа је вероватноћа да ће се та жеља за стицањем нових знања и вештина  
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комуникације и ентузијазам који појединац носи, пренети и на дете. На тај начин се од детета 

спољно мотивисаним може доћи до буђења унутрашње мотивације за усвајањем страног 

језика.  

  Све ове тврдње могу довести до закључка да  учење и усвајање страног језика у 

раном и предшколском узрасту може позитивно утицати на многе чиниоце у дететовом 

развоју и одрастању. Како би се искористиле све предности овог узраста, требало би 

васпитно-образовне установе да у свој програм што раније уврсте и подучавање деце 

језицима. 
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7. ПОДУЧАВАЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ 

 

 

    Велики број предшколских установа дуги низ година није имао јасно дефинисан 

план и програм који укључује активност на страном језику. Самим тим циљеви и задаци који 

се односе на усвајање страног језика дуго нису били јасно дефинисани. Могло би се рећи да 

активности  нису вођене методолошки исправно.  

Како би се лакше и успешније увео неки страни језик у предпколској установи, треба 

пре свега радити на испуњавању задатака који се тичу интеркултуралноси. Конкретније, 

сврха почетног подучавања страног језика је да се дете најпре упозна са постојањем 

различитих језика, као и пробудити им интересовање за усвајањем језика упознавањем са 

свим сличностима и разликама које он носи. 

  Као што смо из свега претходног могли закључити, предности билингвизма у раном 

узрасту има много. Касније у даљем школовању, билингвални ученици  ће моћи лакше и 

брже да решавају проблемске ситуације, као и да буду вештији у комуникацији. (Лајтбаун & 

Спад, 2013) 
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8. ИСТРАЖИВАЊА О ТАЧНОСТИМА МИТОВА О БИЛИНГВИЗМУ 

 

 

  Као што је већ наведено, познавање два или више језика и способност коришћења 

истих, са собом носи низ предности. Многа истраживања су потврдила да су билингвална 

деца у предности на аспекту когнитивног развоја у односу на децу која се служе само једним 

језиком, монолингвалну децу. Усвајање два језика код деце носи много предности, али могу 

се појавити и одређене тешкоће, у поређењу са децом која усвајају само један језик. На 

основу тога, појавиле су се пар  тврдњи, односно митова о билингвизму, које су научници 

оспорили низом истраживања одређених когнитивних аспеката, као нпр. селекције пажње, 

инхибиције, праћења и промене фокуса. (Џенеси, 2015) 

  Бејлисток и Мартин током 2004. године спроводе истраживање које тврди да се 

контрола употребе два језика стиче искуством. Контрола селективне пажње и инхибиција су 

очигледне когнитивне функције, како у детињству, тако и у одраслом добу. Тврдња коју је 

Бејлисток заступао о предности билингвалних особа је најочигледнија у детињству током 

симултаног усвајања два језика, а може се приметити и током усвајања другог језика док је 

дете већ усвојило одређена правила првог, матерњег језика. 

  Ова предност у способности  селекције пажње и инхибиције не односи се на одрасле 

појединце који су само похађали курс одабраног страног језика и немају довољно искуства у 

коришћењу истог у комуникацији или другим аспектима употребе језика. Разлог томе је 

смањење пластичности мозга, о чему је била реч у претходном тексту. (Су & Цетин, 2021) 

  Као што је пртходно напоменуто, сасвим је могуће да дете има два примарна, 

матерња језика, уколико је истоврмено и упоредо изложено утицају сваког од њих већ у 

раном узрасту. Оно што је сасвим природно очекивати је да постоји могућност да ће 

билингвална деца проћи кроз фазу мешања ова два језика, у циљу изражавања својих 

мисли и осећања, па се понекад може десити да у истој реченици употребе речи оба 

језика. До те појаве може доћи уколико у једном језику не постоји потребна реч, док у 

другом постоји (или ако дете не зна да именује одређени појам на једном од два језика). 
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  Подела речи између два језика се постепено одвија, са когнитивним развоје 

детета. На пример, дете за почетак може један језик користити за комуникацију у кругу 

породице, а други у интеракцији са ширим социјалним окружењем. 

  Такође, десиће се и да се један језик чешће употребљава од другог. Деца која су 

симултано усвајала два језика од наранијег узраста, нису увек подједнако вешта у оба 

језика. Један може бити доминантнији у било ком аспекту језика (нпр, једним језиком се 

деца боље служе када говоре, а на другом језику боље разумеју поруку). На тај начин 

може да се смањи или лакше коригује мешање речи два језика. Ако се комуникација 

усмерава тако да се дете једним језиком служи током разговора са мајком, а другим током 

разговора са оцем, или ако усвајање другог језика почне тек након одређеног нивоа 

поседовања првог, матерњег језика, мање су шансе да ће доћи до мешања речи. 

  Ако дете не савлада основе матерњег језика, а започне учење другог језика, може 

доћи до одређених говорних и језичких тешкоћа. Неки научници су  тврдили да то може 

довести до успораања развоја говора или чак до регресије. 

  Понекад се током одрастања деце код родитеља може појавити страх од говорно-

језичког заостајања у односу на норму тог аспекта развоја код деце, уколико се у васпитно-

образовни процес укључи усвајање знања још једног, страног језика, у свакодневне 

активности. Ови страхови су често утемељени на три мита о билингвизму. 

1. Мит о монолингвалном мозгу 

2. Мит о о времену на задатку 

3. Мит  о билингвизму као узроку развојних тешкоћа 

   Значај ових митова је у томе што, ако смо уверени у њихову тачност, пружају 

основу за доношење одлука о билингвалном васпитању и одбразовању деце. 

  Ови митови се односе на децу млађег и предшколског узраста која стичу знање и 

усвајају други језик у некој од васпитно-образовних установа, на родитеље који страхују од 

асимилације другог језика и његовог утицаја на први матерњи, или на сам говорно-развојни 

процес, и на родитеље деце који говоре мањинским језиком код куће у оквиру породице, а 

школовање се мора одвијати на другом језику, језику доминантне етничке заједнице. 
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8.1 Мит о монолингвалном мозгу 

 

  Родитељи који гаје билингвалну децу или размишљају о билингвалном одгајању и 

васпитању су често забринути да деца, која су често изложена двама језицима, или 

родитељима који се служе двама језицима у комуникацији, ће бити често збуњена и неће 

моћи да одвоје један језик од другог, те да  неће разумети постојење два језика у 

комуникацији. Та велика брига води ка следећој, а то је да ће дечји говорни развој да заостаје 

у односу на норме развоја и да ће бити неправилан. Стога често сматрају да је увођење 

другог језика додатан терет на дечји говорно-језички развој. 

  Заправо, правило ''један родитељ – један језик'', које говори о томе да сваки родитељ 

говори својим матерњим језиком  (под претпоставком да родитељи имају два различита 

матерња језика), може довести до успешнијег усвајања два језика код деце у раном узрасту, 

слушајући интонацију изговора гласова и речи матерњег језика својих родитеља, те ће се 

могућност стварања конфузије смањити. 

  Са неуро-когнитивног гледишта, ови страхови могу бити оправдани тврдњом да се 

дете рађа са монолингвалном способношћу, и без обзира на то колико језика усваја, 

посматраће их као један. То значи да, ако дете чује две речи истог значења, али на 

различитим језицима, посматраће их као синониме једног истог језичког система. Управо 

због тога, родитељи сматрају да је ово мешање појмова заправо доказ да је дошло до 

конфузије. 

  Познато је да симултано учење два језика код деце млађег узраста пролази кроз 

различите фазе, нарочито у периоду када још увек не могу да разликују и одвоје један 

језик од другог. Све досадашње студије о симултаном усвајању два језика код деце  

показују да је честа појава мешања појмова при употреби језика у комуникацији са 

средином. (Бен – Зев, 2009) 

  Мешање појмова код деце која усвајају два језика означава коришћење појмова оба 

језика током једне конвезације. Језички елементи који могу учествовати у том мешању су 

фонолошки, лексички, мофро-синтаксички или прагматички. Под претпоставком да је мозак 

пре свега монолингвалан, сматра се да ће деца дуго током развоја мешати појмове два језика 

током конверзације, или било ког другог начина употребе језика. 
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  На лексичком нивоу деца најчешће мешају оне појмове који су везани за дом и 

породицу. Истраживања показују да одговори на питања о породици нису нетачни, већ су 

само комбинација појмова два језика која деца уче, симултано или координисано. Деца која 

уче језик у двојезичним окружењима морају да усвоје и синтаксичка правила и форме оба 

језика, како би испунила свакодневне језичке захтеве. (Пења, Бедор, Барон, 2017) 

  Родитељи нису сами у овим страховима. Стручњаци који раде са билингвалном 

децом су се некада ослањали на стара испитивања билингвалне деце која су два језика 

симултано усвајала, која говоре да деци,  која су изложена двама језицима већ од рођења,  ће 

фаза конфузије у раном говорно-језичком развоју оставити последице. 

  Прва испитивања на ту тему су спроведена осамдесетих година двадесетог века, и 

говоре, пре свега, о конфузији у оквиру лексичког или  морфо-синтаксичког система. 

Сматрало се да од треће године живота почиње најповољнији период за усвајање другог 

језика, управо да би се избегло мешање појмова два језичка система, јер је дете већ усвојило 

свој матерњи језик до одређеног нивоа, довољно да препозна појмове који не припадају 

истом. 

  Леополд Вернер, један од првих научника који су се бавили симултаним 

билингвизмом,  педесетих година прошлог века, појаву мешања појмова није сматрао правим 

билингвизмом, већ само једном фазом у развоју код деце током усвајања језика  истовемено. 

Појмови два језика су сврстани у један језички систем појединца у раном узрасту (два језика 

у једном).  

  Новија истраживања су доказала да билингвална деца која су језик усвајала 

симултано, прате исте развојне обрасце и испољавају исти ниво развоја језика као 

монолингвална деца. Та тврдња оспорава тачност мита о монолингвалном мозгу.  

  Прво су испитивали фонологију, речник и граматику матерњег језичког система 

билингвалне деце, а затим су посматрали исте аспекте и другог језика. Резултати овог 

истраживања, насупрот миту о монолингвалном мозгу, тврде да билингвална деца млађег 

узраста користе језичке способности и знања сваког језика на исти начин и на истом нивоу 

као и монолингвална деца. Резултати такође потврђују да је исти ниво лексичког и морфо-

синтаксичког развоја билингвалне, као и монолингвалне деце. 
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  Уз то, сматра се и да је ниво развоја интелигенције билингвалне деце већи, те самим 

тим мешање појмова не доказује конфузију. Мешање речи различитог језика у комуникацији 

је решење којем деца прибегавају како би попунили празнине у својим реченицама током  

развоја говора и језика. Када дође до употребе различитих речи у комуникацији, дете тако не 

показује конфузију (као што је првобитно претпостављено), већ компетенцију за учење и 

опшрнији развој како језика, тако и  говорног апарата (како би могли изговорити различите 

гласове који се у једном језику појављују, а у другом не). (Џенеси, 2009) 

  Што раније дете почне да усваја други, страни језик, мања ће разлика бити у развоју 

способности и стицања знања другог језика наспрам деце која којрите само један језички 

систем, систем матерњег језика. Иако већ знамо да се та разлика времен ом смањује и 

нестаје, битно је напомен ути да, као и монолингвално дете, тако и билингвално, двојезично 

дете неће имати тешкоћа у развоју различитих језичких аспеката, каао што су читање, 

писање, разумевање, па ће тако временом и искуством усавршити вештине другог језика и 

изједначити га са својим матерњим. 

  Ипак, већина билингвалих особа, ако не и сви, имају један језик који је доминантниј 

од другог, што је повезано са релативном изложеношћу појединца сваком од тих језика. 

Најчешће се дешава да је доминантнији матерњи језик, или онај језик којим је мајка 

говорила, јер у већини случајева оне преузму одговорност за бригу о деци или једноставно 

проводе више времена са њима. 

  Јасно је да би, услед изложености језику испод неког релативно ниског нивоа, дете 

могло да заборави одређена правила или појмове тог језика. Међутим како нема научних 

правила о томе која је горња, а акоја доња граница изложеношћу језику, научници сугеришу 

на то да  свакако мања изложеност једном језику наспрам изложености другом не би имала 

значајни ефекат. Могући утицај је само на употребу граматике. Тестови који су рађени на 

билингвалној деци школског узраста показали су да деца дају боље резултате, ако је тест на 

њиховом доминантнијем језику, када је у питању граматика и граматички облици. 

  Ако билингвална деца у свом најранијем узрасту у почетним фазама развоја користе 

појмове два језика као представу једног језичког система, могли бисмо очекивати да и у  
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даљем развоју имају тешкоће да сваки језик појединачно користе правилно. Другим речима, 

ако би учестововали у конверзацији са сагаоворником који поседује знања и вештине само 

једног од та два језика које је дете усвојило, мешање појмова у том тренутку би довела до 

отежаног разумевања. Ипак, детаљнија истраживања на ову тему су показала компетенцију 

комуникације билингвалне деце. 

  Инхибиција, коју смо раније поменули, је јако битна за овакве ситуације, где се може 

испитати на који начин  она функционише, чак и у најранијем узрасту. Када се то узме у 

обзир, треба напоменути да се, са стицањем искуства, мешање појмова током комуникације 

са (углавном мање познатим) саговорницима, зависно од ситуације до ситуације, значајно 

смањује, што доказује компетенцију деце да успешно управљају употребом два језика. 

Сматра се да деца већ од две године старости могу да изаберу језик који ће користити и 

прилагоде га свом саговорнику, уколико он није усвојио други језик који дете зна. Додатни 

изазови те врсте подстичу дечји говорно-језички развој. (Џенеси, 2015) 
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8.2  Мит о ''времену на задатку'' 

 

  Што више времена проведемо учећи, више ћемо знања стећи. Ово уверење је онова 

за наш васпитно-образовни систем рада. Количина времена проведена учећи одређени 

предмет показује колико вреднујемо исти, што је исти случај код подучавања.  

  Почињемо усвајање математичких појмова већ у раном узрасту, зато што сматрамо 

да је потребно провести много времена учећи ову, за образовни систем веома важну, науку. 

Додатно време проводимо код куће радећи домаће задатке или вежбајући исту. 

  Раније није био такав случај и са страним језицима, све до краја прошлог века, 

када се енглески језик увео као обавезан план и програм васпитно-образовног рада 

предшколских установа. Васпитно-образовни радници морају бити свесни величине своје 

улоге у подстицању учења кроз цео живот и успостављања дисциплине која ће одржати 

унутрашњу мотивацију појединца, док уз то поштују потребе и потенцијале деце. 

  Приликом подучавања језика веома је битно да се обрати пажња на успостављање 

баланса између два језика, да би дете релативно једнако могло усвојити оба. Усмеравање 

детета кроз процес усвајања језика је битно из разлога што му околина не може пружити 

истовремено и једнако искуство. (Раичевић, 2019) 

  Ипак, време које проведемо учећи и оно шта је заправо научено, не мора увек 

бити у зависној вези, како овај мит тврди. Иако су билингвална деца само једном језику 

изложена скоро дупло мање него монолингвална деца свом матерњем језику, ниво знања и 

свпособности истог језика ће бити у већини случајева (ако не и у свим) исти. 

  Важност изложености језику је показана у испитивању монолингвалне деце. 

Истраживање о једнојезичној деци (истог узраста као и вишејезична) такође може да 

посведочи о утицају који учење новог језика у одређеном периоду развоја, може да има на 

развој речника, али и на другачији начин. Деца која одрастају у имућнијим породицама 

имају више могућности излагању различитим језицима него деца средњег сталежа 

друштва, али обим речника нових усвојених појмова страног језика ће бити исти. 

    Ови резултати су важни, јер указују на то да није само количина времена, већ и 

квалитет тог времена током изложености језику битан, а чето и битнији, да подстакне  
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дечји говорно-језички развој у склопу одређеног језичког система. 

  Почетком 21. века, Џенеси спроводи истраживање на деци која су укључена у 

целокупни језички порграм правећи поређење са децом која су у тај програм укључена 

делимично, одустала на пола програма или придружила се програму после одређеног 

времена након почетка истог. Истраживање није проашло никакву вези између количине 

времена за које је дете били изложено језику који се ту усвајао и успешности усвојеног, у 

свим аспектима тог језика на дуже стазе. 

Да би потврдио резултате овог истраживања, поновио је исто, овај пут без увођења 

икаквих језичких правила, већ се језик усвајао спонтано кроз учење других предмета и 

кроз различите ситуације. Резултати истраживања су опет били исти. Деца која су 

присуствовала целокупном програму нису имала боље резултате наспрам деце која су ту 

провела само део времена. 

  Деца која су учестовала у овом истраживању су имала сличне услове живота, 

социо-економски статус, а нека од њих су похађала исте школе. 

  Дуго се постављало питање како је ово могуће, како деца која су мање времена 

провела у програму имају иосте резултате као и деца која су била присутна током читавог 

програма страног језика. За то постоје бар два могућа објашњења. 

  Једно од њих је да изложеност другом језику може бити и ван програма, у 

социјалном окружењу, ужој породици или етничкој заједници. Како је тај програм - 

програм страног језика за децу, утицај тог језика ван програма је ограничен.  

  Друго могуће обајшњење је да постоји све више научних доказа да се одређене 

врсте језичких преносе са једног језика на други код деце која други језик усвајају 

образовним установама, Најбољи пример за то је вештина читања. Истраживања о читању 

на другом језику су показала да деца која поседују добро развијену вештину разумевања 

појмова (декодирања) на свом матерњем језику, могу пренети те вештине на други језик. 

  Слично томе, ученици са добро развијеном вештином читања обимнијег текста, 

као што су бајке, приче, могу пренети ту вештину и на други језик. Чак и фонолошка свест 

и  познавање гласова могу се пренети са једног језика на други, јер постоји развојна 

међузависност у стицању језичких вештина при употреби одређеног језика. 
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То доста говори о квалитету учења и усвајања језика ван образовне установе. 

  Стивенс, деведесетих година прошлог века, ради истраживање које има за циљ да 

покаже педагошку важност у којој мери је квалитетно подучавање битно за усвајање 

страног језика. Стивенс је испитивао две групе деце у два различита програма страног 

језика. Деца су сваког дана по 45 минута циљано и вођено учила страни језик. 

  У склопу једног програма деца су 80% времена користила страни језик који су на 

том програму учила, док су деца у склопу другог програма, који је имао исти циљ 

подучавања истог страног језика, користила тај језик 40% времена, док су у спонтаној 

конверзацији користили свој матерњи језик. 

  Упркос предности у времену која је прва групаимала, нису постигли значајно 

боље резултате на тестовима од друге групе. Стивенс истиче да је најбитнији фактор 

током усвајања другог језика заправо квалитет утрошеног времена којим је дете изложено 

страном језику. До данас нико није оповргао ову тврдњу. (Пар & Гринберг, 2013) 
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8.3 Мит  о билингвизму као узроку развојних тешкоћа 

 

  Деца која поседују специфични поремећај усвајају језик спорије, иако су остали 

аспекти развоја дете потпуно у складу са нормом развоја за тај узраст. Они не морају имати 

тешкоће у перцепривно-моторном развоју, неуро-когнитивном или социо-емоционалне 

проблеме који би утицали на учење и усвајање језка. 

  Деца са специфичним језичким поремећајима когу имати тешкоће у лексичким, 

морфо-синтаксичким и прагматичким аспектима језима. 

  Доступна истраживања која се баве симултаним усвајањем два језика код деце са 

специфичним језичким поремећајима говоре о томе да се њихов проблем одражава на оба 

језика, као код једнојезичне деце где се тај поремећај одражава на језик на ком они говоре. 

Тешкоће са којима се сусрећу двојезична или вишејезична деца су сличне као и оне које се 

јављају код монолингвалне деце са специфичним језичким поремећајима у учењу и усвајању 

матерњег језика. Из тога можемо закључити да се говорно-језички поремећаји не могу 

погоршати или да се деца на тај начин дововду у већи ризик од поремећаја него деца која 

која усвајају само један језик и која су, такође, изложена говорно-језичким тешкоћама. 

  Ипак, морамо напоменути да билингвална деца са специфичним језичким 

поремећајима могу развијати своје говорне-језичке способности до граница до којих им те 

тешкоће у развоју довзвољавају. 

  Постоје само два истраживања која се баве говорно-језичким развојем билингвалне 

деце са специфичним језичиким поремећајима.. Важно је поменути да оба ова истраживања 

долазе до истих резултата које су деца остварила на тестовима у комбинацији употребе два 

њихова језика. Потребно је обавити још истраживања којима би се могло доћи до још 

прецизнији информација.  

  Знамо да су језичке способности које се захтевају од деце приликом тестирања за 

полазак у школу веома важне за успех током школовања. Разлог је једноставан: подучавање 

и учење у школи и учествовање у школским активностима захтева ју пре свега употребу 

језика, као и то што се добра део део школовања односи баш на учење истог.  
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  Деца чије су знање и способности употребе матерњег језика добро развијени, може 

се очекивати да буду напреднији током школовања, док деца која имају тешкоћа приликом 

усвајања језичког система матерњег језика, могу да се сусретну са изазовима у школи. Ако 

говоримо о пракси укључивања деце са тешкоћама у развоју говора, подразумева 

одговарајући приступ и методе у подучавању језика, али пре свега у откривању говорно-

развојних тешкоћа. Од васпитно-образовних установа се очекује да укључе стручњаке у рад 

са децом, као и да посебно припреме и едукује просветне раднике који, такође, учествовати у 

васпитно-образовном процесу деце са тешкоћама у говорно-језичком развоју. 

  Када је реч о усвајању другог страног језика деце са специфичним језичким 

поремечајима и тешкоћама у развоју говора, не би било етички да се не пружи шанса, 

подршка и помоћ дец уколико желе да прошире свиије знање и способности језика и усвоје 

други страни језик. 

  Као што смо раније рекли, учење страног језика носи многобројне предности са 

собом, Искључивање из процеса учења страног језика деце са тешкоћама у говорно-језичком 

развоју, значило би и умањење шансе да упознају други народ, културу, што би ограничило 

вештине социјализације те деце, која би могла да допринесе њиховом будућем личном и 

професионалном развоју у животу. 

  Резултати студија које су извршене у програмима учења страног језика на деци код 

које су већ дијагностиковане одређене говорно-језикчке тешкоће, показују да та деца, 

учествовајући у програмима учења и усвајања страног језика, нису изложена рзику од 

погоршања својих говорно-језичких способности, нити у ризику од успореног развпоја 

истих. Заправо, деца су на тестирању одређених говорних аспеката, као што је писање или 

разумевање, постигли исте резултате као и деца без говорно-језичких сметњи, Битно је 

напоменути да је већина деце остварило знатно ниже резултате током  тестирања читања као 

аспекта језика. 

  Ипак, оно што би могло да отежа развој говора, не само билингвалне, већ и 

монолингвалне деце, јесте онемогућен приступ логопедима из, најчешће, финансијских 

разлога.  (Пења, Бедор & Барон, 2017)
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      Као код монолингвалне деце, говорно-језчки проблеми могу да се јаве и код 

билингвалне деце. Када се почиње са увођењем и усвајањем другог језика, требало би 

проверити знање и говорно-језичке способости матерњег језика. Уколико увођење два 

језика није симултано, научници сматрају да је најбоље усвојити први, матерњи језик 

током прве две године живота, а потом постепено уводити и други.  

  Како деца могу користити један језик у разговору са једним родитељем, а други у 

разговору са другим, исто тако би било пожељно и ситуационо раздвајање језика. На 

пример, комуникација у васпитно-образовниј установи се може одвијати на једном језику, 

а код куће у породици на другом, најчешће матерњем језику. Уколико се ипак користи 

други језик у комуникацији,  док се дете служи својим првим у том тренутку, Може се 

појавити несигурност у изговарању одређених гласова који су слични у оба језика, а 

разликују се по интонацији, или коришћења одређених граматичких правила. 

  Ипак, морамо да нагласимо да увођење другог језика не мора да значи обавезну 

појаву говорно-језичких тешкоћа током развоја и усвајања језика. Главну улогу у томе 

имају родитељи и њихова посвећеност за подстицање развоја и стимулацију говорно-

језичких вештина. Данас, у савременонм добу, је све чешћи случај да родитељи не 

успевају да одвоје довољно вемена за децу не дневном нивоу, те су она препуштена 

васпитно-образовним установама где се дете посматра у колективу, те се може пољуљати 

самопоуздање деце, што често доводи и до успореног развоја говорно-језичких вештина.  

  Појавом говорно-језичког проблема у току симултаног усвајања два језика, неки 

педагози тврде да би било најбоље оријентисати се на корекцији говорно-језичких 

способности оног језика који ће дете користити у васпитно-образовним установама, а 

касније и током школовања. Уколико то није и матерњи језик, морамо бити свесни да ће 

се његов развој стимулисати и у породици, али ће на исти утицати и корекција другог 

језика, као нпр. на корекцију изговора одређених гласова. У том случају обавеза родитеља 

је да мотивише дете за разгор постављањем питања, читрањем прича и препричавањем 

истих, где се на тај начин може испитати и дечје разумевање тог језика. 

  Последица усвајања језика услед недовољне или неправилне стимулације може 

бити појава муцања, а током школовања може дођи до отежаног развоја вештине читања и  
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писања. Ако говорно-језички развој заостаје у односу на норме развоја, родитеље би 

требало охрабрити да потраже мишљење стучњака који могу да изврше процену 

развијености матерњег језика, ичли оба језика ако се усвајају симултано, и ако је потребно 

да се дете укључи у логопедски третман. (Раичевић, 2019) 
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10. ЗАКЉУЧАК 
 

 

  Циљеви којима смо почели овај рад су били да се објасне разлике двојезичности и 

једнојезичности, да бисмо могли да објаснимо како билингвалност (двојезичност) утиче 

на развоје деце, како на говорни и језички развој, тако и на развој целокуоне личности 

детета. Упознати смо са чињенисом да на нашим просторима све више расте потреба за 

познавањем два језика, чак и у најранијем добу. Стога, као у свим школама, тако и у свим 

вртићима је обавезно увођење другог језика страног (најчешће енглеског) језика.  

  Ако не у породици симултаним увођењем два језика, усвајање другог језика ће 

почети већ у одређеној васпитно-образовној установи. Због разлике у начинима увођења и 

усвајања другог језика, неопходно је било објаснити утицај који билингвизам може имати 

на појединца. 

  Рад представља истраживање теоријског карактера и, ослањајући се на 

расположиву научну и стручну литературу,  можемо доћи до закључка да билингвизам 

има много више предности за појединца него монолонгвизам.  

  Иако деца у почетним фазама развоја говора могу имати тешкоћа да разликују 

појмове једног језика од другог, односно мешају појмове два језика у комуникацији у 

раном узрасту, треба напоменути да тај период не траје дуго. Насупрот томе, а и миту о 

билингвизму као узроку развојних тешкоћа, можемо тврдити да билингвизам подстиче 

развој говора. 

  Такође, једна од значајнијих предности коју билингвизам има је могућност развоја 

појединца на социјалном плану.  Кроз усвајање језика, дете се упознаје и са културом 

нације која тим језиком говори, што води ка развоју личности појединца упознајући се са 

свим аспектима интеркултуралности. 

  Страх од усвајања другог језика се може приметити код појединих родитеља, али 

ти страхови нису научно подржани, штавише тврдње које изазивају страхове (митови) су 

оповргнути научним истраживањима и разјашњени у овом раду. 
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  Стога можемо рећи да: 

 билингвизам подстиче развој говора; 

 деца имају тешкоће при усвајању два језика које се манифестују 

мешањем појмова, али је тај период краткотрајан; 

 билингвизам ствара више могућности за развој појединца на социјалном 

плану; 

 билингвизам подстиче лични развој појединца; 

што су биле почетне хипотезе овог рада.
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