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Посљедња деценија 20. вијека може се посматрати у области дидактике наставе 
страних језика као крај макрометодског концепта. Умјесто тога примјењују се ди-
дактичко-методички принципи наставе страних језика. Најзначајнији међу њима је 
акциони приступ који узима у обзир когнитивне, емоционално-афективне и кине-
стетичке аспекте, као и мануелни рад ученика у наставном процесу у којем они са-
мостално стварају одређени продукт. У такав облик наставе укључена је цјелокуп-
на личност ученика и све његове способности што указује на холистички приступ 
и холистичко учење у настави страних језика. У раду се анализира заступљеност 
акционог приступа у уџбенику њемачког језика као страног Beste Freunde, облици 
кроз које се он манифестује у уџбенику као и значај тих облика у организовању на-
ставног процеса и њихов допринос у развоју одређених компетенција код ученика. 

Кључне ријечи: акциони приступ, умни и физички рад, самостални рад, продукт, 
пројекат.

1. Увод
У историји наставе страних језика постојао је читав низ метода, од грама-
тичко-преводног преко директног, аудио-лингвалног, аудио-визуелног па 
све до комуникативног метода. Сваки од тих метода обиљежио је одређе-
ни временски период у дугој историји учења страних језика, развио одго-
варајући концепт на основу којег се одвијало учење и подучавање страних 
језика и формулисао циљеве који су били усмјерени ка развијању одређе-
них способности и вјештина код ученика. 

Као што је сваки метод наилазио на критику и након извјесног вре-
мена уступао мјесто неком новом дидактичко-методичком концепту који 
је осмишљен према потребама и захтјевима датог времена, тако се у од-
ређеном тренутку увидјело да је превазиђен макрометодски концепт. С 
тим у вези Пифо (Piepho 1990, цит. код Funk 2010: 941) говори о посткому-
никативној епохи, а Браун (Brown 2007 цит. код Funk 2010: 941) о постме-
тодском добу. Ово се може образложити чињеницом да није доказано да 
се одређени циљеви могу постићи искључиво одређеним методама или 
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да одређене методе код различитих ученика показују исте резултате (Funk 
2010 941, 942). Ни „Заједнички европски оквир за живе језике – учење, на-
става, оцјењивање“ не препоручује ниједан метод него је по том питању 
неутралан (Europarat 2001: 10). 

Зато се у посљедње вријеме све мање говори о методама, а све више 
се приликом планирања наставе страних језика препоручују одређени ди-
дактичко-методички принципи. Ови принципи представљају смјернице 
које наставницима приликом организовања и планирања наставе служе као 
оријентација, одн. то су смјернице за учење и подучавање страних језика. 
Примјена принципа у наставном процесу треба да омогући развијање ко-
муникативне способности ученика на страном језику. Да би се то постигло, 
наставни процес треба да буде оријентисан на извођење разних активно-
сти, на компетенције, ученике, на активирање ученика, на интеракцију, ин-
теркултуралност, аутономно учење, на задатке, вишејезичност, кориштење 
дигиталних медија (Ende et al. 2013: 26). Као најважнији међу наведе-
ним принципима сматра се акциони приступ (њем. handlungsorientierter 
Unterricht), који ће бити предмет овог рада. Циљ рада је да прикаже у којој 
мјери и на који начин је заступљен овај дидактично-методички принцип у 
уџбенику њемачког језика као страног Beste Freunde и какав је његов зна-
чај. 

2. Шта је акциони приступ?
2. 1. Историја развоја акционог приступа

Акциони приступ није творевина савремене дидактике страних јези-
ка. Његови коријени могу се наћи још у давном 17. и 18. вијеку код класика 
педагогије Коменског и Песталоција који су заговарали учење помоћу свих 
чула, одн. цјеловито учење, које подразумијева укључивање когнитивних, 
емоционално-афективних, психомоторичких, мануелних и кинестетичких 
аспеката. Сличан концепт може се наћи и код Ж. Ж. Русоа који се залагао 
за цјеловит образовни идеал. И током 19. вијека јављале су се присталице 
овог вида наставе, да би овај принцип, који се може означити и као кон-
цепт, посебно био заступљен у реформској педагогији крајем 19. и у пр-
вој трећини 20. вијека, када се напушта концепт традиционалне наставе и 
наглашава педагошки значај активног учења1 и када се активност ученика 
ставља у средиште наставног процеса. Поред реформске педагогије акци-
они приступ своје утемељење налази и у когнитивној психологији, као и 
у конструктивистичкој теорији која подразумијева да ученици самостално 
раде на темама и задацима и на основу властитог искуства долазе до споз-
наја (Koeppel 20132: 59).
1 http://cevrimici-egitim.com/wp-content/uploads/2016/07/ handlungsorientierter-unterricht.
pdf 7. октобар 2018.
2 Исто
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Акциони приступ је постао тема бројних дискусија крајем 20. вијека, 
непосредно након што је основни циљ наставе страних језика постало раз-
вијање комуникативне компетенције код ученика. Фокус је тада стављен 
на комуникативне интенције, аутентичне говорне ситуације и наставне 
материјале као и на прагматичну језичку активност. Посебно са „Заједнич-
ким европским оквиром за живе језике – учење, настава, оцјењивање“ ак-
циони приступ постао је значајан за учење и подучавање страних језика 
(Barkowski / Krumm 2010: 112, 113). Поменути документ у настави страних 
језика бира акциони приступ, пошто он ученике и наставнике посматра као 
чланове једног друштва, који под одређеним околностима и у специфич-
ном окружењу обављају комуникативне задатке како би постигли одређе-
ни циљ. А да би се постигао тај циљ, потребне су когнитивне и емоционал-
не могућности као и читав низ способности појединца које он примјењује 
у социјалном процесу. Због тога и акциони приступ узима у обзир све наве-
дене аспекте (Europarat 2001: 21). 

2. 2. Појмовно одређење акционог приступа
Под акционим приступом Мајер3 (Hilbert Meyer 1987) подразумијева 

цјеловиту наставу у којој су ученици активни и у којој претходно договоре-
ни продукти те активности руководе организацијом наставног процеса тако 
да умни и практични рад ученика могу бити доведени у један хармоничан 
однос. За Гудјонса (Herbert Gudjons 1997) то је настава у којој ученици не 
уче само главом, него и практично, срцем и свим чулима. У таквој наста-
ви ученици и наставник заједнички утврђују циљ својих активности да би 
на крају наставног процеса презентовали неки продукт (Anton 2018: 4, 5). 
Према овом аутору акциони приступ није дидактички модел него ознака 
за наставни принцип који има одређене карактеристике, који је теоријски 
утемељен и који се може реализовати у разним видовима наставе (Gudjons 
20087: 8). Акциони приступ је усмјерен на цјеловиту наставу у којој ученици 
самостално, укључујући „главу, срце и руку“ стварају претходно договоре-
не продукте или планирају и изводе активности (Barkowski / Krumm 2010: 
113). Из наведених дефиниција може се закључити да у настави са акцио-
ним приступом треба да постоји јединство умног и практичног рада, одн. 
да у холистичко учење буду укључени когнитивни, емоционално-афектив-
ни, психомоторички, мануелни и кинестетички аспекти.

Акциони приступ није облик наставе који замјењује досадашњу, уо-
бичајену наставу, него једна од бројних могућности како да се организује 
настава (Jung 2001: 81). У таквој настави у центру пажње стоје активности 
ученика. Они рјешавају одређене задатке и проблеме у разним коминика-
тивним ситуацијама, при чему се подстиче њихов самосталан рад. Циљ ових 

3 Исто
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активности је постизање одређених резултата, материјалних или духовних, 
који за ученике могу имати тренутну или накнадну употребну вриједност. 
Извршавајући задатке и рјешавајући проблеме у различитим контекстима, 
ученици уче како да самостално савладавају тешкоће. Когнитивни приступ 
приликом рјешавања проблема ствара код ученика потребу да истражују 
и анализирају, посматрају и размишљају, комбинују и повезују садржаје. 
Изводећи ове активности, ученици користе нове информације и искуства, 
надовезујући их на постојеће и проширујући знања и способности. Акцио-
ни приступ, дакле, оспособљава ученике да се сналазе и адекватно реагују 
у аутентичним комуникативним ситуацијама. Због тога се тежи да се школа 
што је могуће више приближи друштвеној реалности.

2. 3. Карактеристике акционог приступа
Јанк и Мајер (Jank / Meyer 201110: 315-318) наводе седам карактери-

стика акционог приступа: 
1. Цјеловитост значи да је настава усмјерена на цјелокупну личност учени-
ка, одн. да је заступљен холистички приступ. Током учења укључени су ког-
нитивни, емоционални и мануелни аспекти као и све способности ученика. 
Мишљење и чињење су међусобно повезани. 
2. Активирање ученика подразумијева да су ученици активни у наставном 
процесу. Наставно градиво треба да им буде тако презентовано да их под-
стиче на самостално истраживање, разматрање, рјешавање проблема и 
доношење одлука.
3. Оријентисаност на продукт већ самим називом говори да у средишту 
наставног процеса стоји неки продукт око кога су се договорили ученици и 
наставник и у чијој изради учествује читава група. Циљ акционог приступа 
је стварање материјалних и духовних продуката. А продукти могу да буду: 
плакат, изложба, игрица за друге, квиз на одређену тему, интернет-страни-
ца, стрип, брошура, презентација, видео-филм итд. (Stoycheva 2018: 41). И 
сам Мајер (Hilbert Meyer) каже да настава треба што чешће да води до кон-
кретних резултата који за ученике тренутно али и касније имају употребну 
вриједност.4

4. У настави са акционим приступом у обзир се узимају интересовања уче-
ника. Полази се од тога да ће ангажовање ученика и резултати учења бити 
већи што је већа заинтересованост ученика за темом. Осим тога, ученици-
ма се даје могућност да у активном бављењу новим темама и проблеми-
ма постану свјесни својих интересовања, а онда да та интересовања даље 
развијају. 
5. Ученици учествују у планирању, спровођењу и вредновању наставног 
процеса. Ово захтијева доста снаге и времена, пошто се наставник више 

4 http://www.univie.ac.at/geographie/fachdidaktik/FD/FDArbeiten/handlungsorientierter_%20
unterricht_ss03.rtf 7. октобар 2018.
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не скрива иза тема прописаних наставним планом и програмом и уџбени-
ком, него он сада треба да образложи ученицима које циљеве, садржаје 
и методе треба изабрати за стварање одређеног продукта и зашто су они 
значајни.
6. Отварање школе и наставе игра значајну улогу у акционом приступу, а 
подразумијева да се постојеће наставно градиво путем нпр. пројектне на-
ставе може обогатити другим областима и садржајима и да ученици могу 
напустити учионицу и спроводити активности изван школе. То истовреме-
но значи да се приликом обраде неких тема могу позвати и особе које нису 
директно укључене у наставни процес, као родитељи, локални политича-
ри, експерти и др.
7. У акционом приступу покушава се успоставити уравнотежен однос из-
међу умног и практичног рада. Читав наставни процес прати динамична 
интеракција ове двије врсте рада. 

У акционом приступу значајну улогу игра сам процес који предвиђа 
заједничку активност ученика. Они тимски размишљају, планирају, диску-
тују, доносе одлуке и испробавају их кроз разне активности. Даљи процеси 
акционог приступа могу да буду: развијање игара по улогама, осмишља-
вање и извођење представа, израда новина, прављење репортажа, спро-
вођење експеримената, припремање изложби итд.5

Социјално учење је такође једна од карактеристика активне наставе. 
Ученици стварају заједнички продукт, због чега долази до међусобне кому-
никације, интеракције, узимања у обзир мишљења и става других. Облици 
рада који се при томе користе су рад у паровима и малим групама. Процес 
заједничког рада је једнако важан као и израда неког продукта.6

2. 4. Улога ученика и наставника у акционом приступу
У акционом приступу улога ученика и наставника је измијењена. Већ 

једна од карактеристика акционог приступа, оријентисаност на ученика, 
указује да је ученик у средишту наставног процеса и да има активну улогу. 
Он више није пасивни реципијент информација него активни творац вла-
ститог знања. Ученици учествују у планирању, спровођењу и вредновању 
наставе. А то се остварује на тај начин што они предлажу промјене и пома-
жу да се оне и реализују. Ученици сада преузимају одговорност за властито 
учење, самостално раде, уче свим чулима, сарађују са другима и комуни-
цирају, планирају, рјешавају проблеме. Све ове активности усмјерене су на 

5 Исто.
6 https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/ bbb/zielgruppen/
lehramtsanwaerterinnen/vorfach-unterricht/Erprobung_handlungsorientierter_Elemente_
innerhalb_einer_Unterrichtseinheit1.pdf. 9. октобар 2018.
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стварање продуката који могу имати употребну вриједност.7 Овакав начин 
рада и учења поспјешује код ученика мотивацију, самосталност, креатив-
ност, овладавање методама, развијање компетенција, посебно социјалне 
компетенције, тимски дух. Истовремено он развија код ученика способ-
ност за критичко, одговорно и самостално мишљење и чињење. 

Задатак наставника је да планира наставу и спроводи је, узимајући у 
обзир интересовања ученика, који морају бити укључени већ у фазу плани-
рања. Он упознаје ученике са стратегијама учења, прати процес учења, ко-
ординише. Осим тога, наставник у настави са акционим приступом треба да 
буде организатор, савјетник, а прије свега модератор (Stoycheva 2018: 39). 
Уз то, наставник је и партнер и сарадник који усмјерава и подстиче ученике.

3. Методологија рада
На основу теоријског дијела може се закључити да су за остварење 

акционог приступа потребни бројни елементи. То су најприје фазе кроз које 
се остварује акциони приступ: утврђивање циља и планирање активности, 
спровођење активности и на крају презентовање резултата рада, обично 
неког продукта, вредновање тих резултата и изношење властитог суда и 
мишљења. При свему томе примјењују се различити облици рада и разни 
наставни материјали. Настава треба да буде организована тако да од уче-
ника захтијева и умни и практични рад, при чему треба да буде укључено 
што је могуће више чула. Осим тога, треба да постоји интеракција између 
ученика и њихов самосталан рад током рјешавања задатака. 

Као облик наставе у којој је заступљен акциони приступ усталила се 
прије свега пројектна настава. Гудјонс (Gudjons 20087: 73) посматра пројект-
ну наставу као свеобухватни концепт учења и подучавања са акционим 
приступом. Осим тога, пројектна настава се сматра и узвишеним обликом 
наставе с акционим приступом. Уколико се упореде наведене карактери-
стике акционог приступа и карактеристике пројектне наставе које наводи 
Гудјонс (Gudjons 20087: 79-90), може се уочити потпуна подударност. Све 
оне карактеристике које се наводе код акционог приступа присутне су и 
код пројектне наставе. Сама пројектна настава оријентисана је на интере-
совања ученика, реализацију друштено релевантних задатака у одређеној 
комуникативној ситуацији, у рјешавање задатака укључују се све умне и 
физичке способности ученика као и њихове емоције, подстиче се интерак-
ција као и преузимање одговорности за властити рад и учење, циљ је ства-
рање одређеног продукта, примјењује се интердисциплинарност. Због тога 
се пројектна настава посматра као могућност примјене акционог приступа 
у настави страног језика. 

7 http://www.univie.ac.at/geographie/fachdidaktik/FD/FDArbeiten/handlungsorientierter_%20
unterricht_ss03.rtf 7. октобар 2018. 
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А у којој мјери акциони приступ може бити заступљен путем проје-
ката, показује примјер уџбеничког комплета који се користи у настави ње-
мачког језика у основним школама Републике Српске. У питању је уџбе-
нички комплет Beste Freunde који у раду служи као корпус. Да би се дошло 
до потребних података, у раду се примјењује метода анализе садржаја. 
Квантитативном анализом утврђује се присуство и учесталост пројеката у 
презентованом наставном градиву у оквиру сваког појединачног уџбеника 
из наведеног комплета, при чему се сваки пројекат кратко описује. На тај 
начин стиче се увид у врсте задатака које ученици треба да изврше, начин 
на који се извршавају задаци, облике рада који се при томе примјењују, 
резултате рада и начин њиховог презентовања. Након тога, квалитативном 
анализом утврђује се заступљеност елемената акционог приступа путем 
пројеката, позитивне и негативне стране овог вида наставе као и компе-
тенције које се на овај начин развијају код ученика. На овај начин жели се 
показати какве могућности нуди поменути уџбенички комплет у погледу 
пројектне наставе и ационог приступа.

4. Резултати – пројекти и акциони приступ у уџбенику Beste Freunde
Уџбеник њемачког језика као страног Beste Freunde је заправо ди-

дактички комплет који се састоји од уџбеника, радне свеске, приручника и 
ЦД-а. У питању је модеран и савремен уџбеник који се почео издавати од 
2013. године и који је убрзо послије тога нашао своју примјену у основним 
школама Републике Српске. Наставно градиво садржано у овом уџбенику 
подијељено је по нивоима језичког знања према „Заједничком европском 
оквиру за живе језике – учење, настава, оцјењивање“, што одговара постиг-
нућима у појединим разредима у основној школи предвиђеним наставним 
планом и програмом за њемачки језик у Републици Српској. Тако се Beste 
Freunde А1.1 користи у 6. разреду, Beste Freunde А1.2 у 7, Beste Freunde А2.1 
у 8. и Beste Freunde А2.2 у 9. разреду. Уџбеник је подијељен на модуле. Сва-
ки модул обухвата три кратке лекције. На крају сваког модула дат је додат-
ни садржај који обухвата културолошке информације, пројекат и преглед 
обрађених граматичких структура. У даљем тексту слиједи кратак приказ 
свих пројеката у наведеним уџбеницима.

4. 1. Beste Freunde A1.1
На крају првог модула налази се пројекат под називом Das ist mein 

Land. Ученици треба да направе плакат о себи и својој земљи. При томе могу 
нацртати или налијепити слике ствари које сматрају да су карактеристичне 
за њихову земљу. Кратка питања која су дата у задатку помажу им да напишу 
кратак текст о себи, који потом треба да изрежу и заједно са својом фотогра-
фијом налијепе на плакат. Након тога слиједи презентовање плаката. 
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У другом модулу у оквиру пројекта Das „Hit-Wort“ ученици израђују 
плакат и приређују изложбу. Предвиђени облик рада је групни рад. Свака 
група се одлучује за десет слова њемачког алфабета, затим за свако слово 
тражи неку ријеч, да би се на крају од тих десет ријечи одлучила за једну 
ријеч која ће представљати њен „хит“. Након тога свака група скупља сли-
ке које представљају њену изабрану ријеч, одн. „хит-ријеч“ и лијепи их на 
плакат. Потом се приређује изложба плаката и износи мишљење о плака-
тима других група. 

Трећи пројекат који стоји на крају трећег модула носи назив Wir 
machen ein Foto-Kochbuch. С обзиром на дате инструкције, најприје је 
предвиђен индивидуални рад, да би се на крају урадио задатак у читавој 
групи. Ученици треба најприје да разврстају слике које представљају јела и 
животне намирнице и међусобно их повезују, а онда да слике и синтагме 
које описују начин кувања једног јела доведу у одговарајући редослијед, 
како би на крају добили рецепт. Након тога ученици сами треба да пронађу 
једноставан рецепт, напишу састојке на њемачком језику и пронађу слику 
за дато јело. Од прикупљених слика читава група израђује кувар.

4. 2. Beste Freunde A1.2
У оквиру првог модула налази се пројекат Wir machen eine 

Wochenstatistik. Ученици најприје индивидуално израђују седмични план 
својих активности. Затим тај план упоређују са другом из клупе, при чему 
им помажу дата питања. Након тога праве се групе од по три ученика. У 
свакој групи сумирају се резултати свих чланова групе и израђује плакат 
који се онда презентује пред другим групама. На крају се у оквиру читаве 
групе сумирају резултати појединачних група како би се направила стати-
стика из које се види колико времена ученици проводе у школи, са друго-
вима, у породици, пред телевизором, за компјутером итд. 

Други модул завршава се пројектом Das ist unsere Stadt. Herzlich 
willkommen! Ученици се стављају у улогу туристичких водича и треба да ос-
мисле програм за представљање свог града групи ученика која би дошла из 
Њемачке. У оквиру групног рада ученици скупљају идеје и праве биљешке. 
Свака група прави плакат у који уноси програм са сликама и текстовима о 
знаменитостима града које желе да представе гостима. Након тога слиједи 
представљање сваког програма да би се на крају изабрао најбољи. 

На крају трећег модула налази се пројекат Wir planen eine Reise in 
die Schweiz! Најприје је предвиђен рад у пленуму. Ученици посматрају ге-
ографску карту Швајцарске, слике које представљају неке знаменитости 
ове државе и кратка објашњења која су дата уз слике. Након што у гру-
пи продискутују шта се може радити на мјестима која су представљена на 
сликама, праве се групе. Свака група треба да изабере три одредишта од 



Folia linguistica et litteraria 247

понуђених и направи програм путовања кроз Швајцарску. На крају слиједи 
представљање сваког програма и гласање у оквиру читаве групе како би се 
изабрао најбољи програм.

4. 3. Beste Freunde A2.1
Први модул завршава пројектом Wir machen ein Fest! Ученици се 

стављају у ситуацију да ће их посјетити један разред из Њемачке, пово-
дом чега треба да планирају неку малу прославу. У пленуму износе идеје 
шта би могли да организују. Након тога праве групе и свака група планира 
неку прославу, прави забиљешке и на основу тога израђује плакат. На крају 
слиједи представљање плаката пред осталим групама.

Пројекат из другог модула носи назив Unsere Stars. У пленуму учени-
ци најприје именују своје идоле, а онда треба да сакупе фотографије тих 
идола (из новина, са интернета итд.) и донесу их у разред. У оквиру груп-
ног рада треба да напишу у чему су њихови идоли најбољи, дакле треба 
да напишу реченице у суперлативу. Након тога праве колаж на који лијепе 
слике, а испод слика пишу реченице. Свака група презентује свој колаж, а 
онда се бира најбољи. 

У трећем модулу дат је пројекат Wir machen eine Bildergeschichte! За 
израду приче предвиђен је групни рад. Свака група треба да смисли једну 
причу са текстом и сликама. А онда се унутар групе дијеле задаци. Неко 
ће да прави фотографије или цртеже, а неко да пише текст. Потом се пра-
ви плакат са причом у сликама. По завршетку плаката групе представљају 
своје приче и врши се избор најзанимљивије. 

4. 4. Beste Freunde A2.2
На крају првог модула налази се пројекат Das ist unser Lieblingsort! У 

пленуму ученици разговарају о омиљеним мјестима у граду, износе идеје и 
праве забиљешке. У оквиру сљедећег задатка који их води изван учионице, 
треба да фотографишу своје омиљено мјесто, изаберу најљепше фотогра-
фије и напишу текст о том мјесту. Од фотографија и текста треба да направе 
плакат. Умјесто фотографија, текста и плаката ученици могу да сниме крат-
ки филм о свом омиљеном мјесту. На крају слиједи представљање плаката 
или филма пред читавим разредом и избор најљепшег мјеста. 

Други модул садржи пројекат под називом Das große Länder-Quiz. 
Ученици у групама најприје рјешавају квиз Wie gut kennst du Deutschland? 
који провјерава њихово знање о Њемачкој. Затим свака група прави квиз о 
властитој земљи, презентује га пред осталим групама, а онда се бира десет 
најбољих питања.

Пројекат у оквиру трећег модула носи назив Erfinder und ihre 
Erfindungen. У пленуму ученици повезују слике и ријечи које представљају 
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одређене проналаске. Након тога слиједи групни рад. Свака група треба 
да изабере неког проналазача из властите земље или земље њемачког 
говорног подручја и његов проналазак. Потом прикупља информације о 
проналазачу и прави плакат или презентацију на компјутеру. На крају групе 
презентују своје плакате и одлучује се који проналазач и који проналак су 
најзанимљивији и зашто. 

5. Дискусија – значај присуства акционог приступа у уџбенику Beste Freunde 
Представљени пројекти указују на присуство елемената акционог 

приступа у уџбенику Beste Freunde. Све оне карактеристике које се припи-
сују акционом приступу, видљиве су и теоријски оствариве путем наведе-
них пројеката. 

Као прво, ученици су од самог почетка укључени у рад и они уче-
ствују у планирању, спровођењу, изношењу резултата и вредновању. Ак-
тивности које се при томе изводе захтијевају од ученика когнитивни при-
ступ са укључивањем психомоторичких способности и емоција. Истовре-
мено је заступљено и кинестетичко учење. Умни рад ученика манифестује 
се највише кроз размишљање, изношење идеја, осмишљавање програ-
ма, прављење плана, доношење одлука током извођења неких активно-
сти и изношење властитог суда о резултатима рада других ученика. Да би 
остварили постављене циљеве, ученици морају изводити разне практичне 
радње као што су проналажење одговарајућих слика, прављење и израда 
фотографија, израда цртежа, снимање филма, писање текста, израда пла-
ката. Пратеће активности при томе су цртање, резање, бојење, лијепљење 
и сл. То значи да представљени пројекти повезују мишљење и чињење и 
омогућују укључивање свих способности ученика. С обзиром да се изво-
де разне активности, од једноставнијих до компликованијих, омогућено је 
учешће свих ученика у изради пројеката. Чак и најслабији ученици могу 
добити задатке примјерене њиховим способностима и дати свој допринос 
у спровођењу пројеката. 

Спровођење наведених пројеката предвиђа разне облике рада, од 
индивидуалног преко рада у пару и групног рада до рада у пленуму. Учени-
ци при томе имају могућност и да самостално раде, али и да комуницирају 
с другима, међусобно сарађују, заједнички рјешавају проблеме, износе 
властито мишљење, али слушају и туђе. Све то доводи до развоја социјал-
не компетенције код њих, изградње тимског духа и оспособљавања за тим-
ски рад. 

На крају сваког од наведених пројеката стоји одређени продукт. Нај-
чешће се ради о плакатима. У мањем броју заступљени су програми за 
туристичка путовања, статистике, колажи и квизови. У питању су, дакле, 
конкретни производи који не морају остати само у оквиру дате групе и учи-
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онице него могу имати и ширу употребну вриједност. Ученици самостално 
израђују све ове продукте и тиме преузимају одговорност за властити рад 
и учење. Истовремено се оспособљавају и за самосталан рад. Сама чиње-
ница да ће њихови производи бити представљени и вредновани од стране 
других учесника, и да ће бити у конкуренцији за избор најбољих радова, 
намеће код ученика потребу да свом раду приђу озбиљно, уложе сва своја 
знања и способности и пусте машти на вољу, што додатно подстиче креа-
тивност код њих.

Неки од наведених пројеката предвиђају излазак изван учионице и 
школе и извођење неких активности на мјестима неуобичајеним за свако-
дневно учење страног језика. То подразумијева отварање школе и њено 
повезивање са реалним животом.

У наведеним облицима активне наставе тежиште је на активности 
ученика, док се наставник нигдје не спомиње. Он овдје стоји у другом пла-
ну. Његов задатак је да организује наставу, прати и надгледа активности 
које се спроводе, координише рад ученика, савјетује их и помаже им уко-
лико је потребно. То оставља више слободе и простора ученицима и под-
стиче њихову самосталност, што и јесте циљ акционог приступа.

Међутим, да ли ће наведени елементи акционог приступа бити спро-
ведени у пракси, зависи од бројних фактора. Као прво, пројекти нису укљу-
чени у саме лекције уџбеника, него стоје на крају сваког модула као додат-
но градиво, што не указује на неопходност њиховог спровођења у настави, 
тим прије што пројекти нису експлицитно предвиђени наставним планом и 
програмом. Осим тога, овај вид наставе није уобичајен у нашем школском 
систему, па се поставља питање да ли су наставници и ученици довољ-
но обучени за његово спровођење. Да би се успјешно спровеле све фазе 
пројекта, потребно је много времена, па је упитно да ли се може издвојити 
неколико часова за пројектну наставу, а да се истовремено успије обради-
ти градиво предвиђено наставним планом и програмом. Сваки од наведе-
них пројеката предвиђа израду одређеног продукта, најчешће плаката, за 
шта је потребно издвојити одређена материјална и новчана средства, што 
такође може представљати проблем. Све ово указује на негативне стране 
пројеката и пројектне наставе и могућност примјене акционог приступа у 
пракси, иако, теоријски посматрано, овај вид наставе уноси иновације у 
наставу страних језика, чини је разноврсном, што може да допринесе по-
већању интересовања и мотивисаности ученика, активира ученике, даје 
им могућност да се покрену, а не само да мирно сједе у клупама, слушају 
и посматрају, развија разне компетенције код ученика и оспособљава их за 
практичну примјену стечених знања. Пројекти репрезентују покушај да се 
повежу живот, учење и практичан рад, а кроз конкретан рад много лакше 
се памти. И сам Гудјонс (Gudjons 2008: 8) истиче како би овај вид наставе 
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требало реализовати што чешће, иако каже да се он понекад појављује као 
конкретна утопија измјијењене школе и као покушај да се нађе одговор на 
измијењени стил учења. 

6. Закључна разматрања и препоруке
Присуство пројеката у уџбенику њемачког језика као страног Beste 

Freunde намеће закључак да је у њему заступљен један од принципа мо-
дерне наставе страних језика, а то је акциони приступ. То је сасвим раз-
умљиво, будући да се ради о уџбенику новијег датума који је нашао своју 
примјену у посљедњих неколико година. 

С обзиром на начин спровођења наведених пројеката, у уџбенику су 
заступљене бројне карактеристике акционог приступа, од разних оријен-
тисаности (на ученика, продукт, процес, садржај, циљ) па до социјалног 
учења и отварања наставе и школе. А управо пројекти омогућавају „уче-
ницима да језик не уче само теоријски него и практично. У оваквој настави 
ученици треба да схвате да је оно што уче употребљиво изван наставе“ 
(Радановић 2014: 42). Истовремено пројекти обогаћују наставу, а учење 
страног језика чине занимљивим. Све то повећава мотивацију код ученика 
и води ка бољим резултатима учења (Radanović 2015: 185).

Због тога је препорука наставницима њемачког језика који у наста-
ви користе уџбеник Beste Freunde да у програм рада неизоставно уврсте 
пројекте садржане у уџбенику, искористе њихове потенцијале на најбољи 
могући начин и тако пруже могућност ученицима за активно и самостално 
учење уз примјену разних активности које предвиђају и умни и практични 
рад као и учешће свих чула. 
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DAS VORHANDENSEIN DES PRINZIPS DES HANDLUNGSORIENTIERTEN 
UNTERRICHTS IM DaF-LEHRWERK BESTE FREUNDE UND SEINE WICHTIGKEIT 

IM UNTERRICHTSPROZESS

In den letzten Jahren wird im Fremdsprachenunterricht die große didaktisch-
methodische Konzeption aufgelöst. Keine Methode wird mehr favorisiert, 
sondern man spricht über Unterrichtsprinzipien. Das wichtigste unter allen 
Prinzipien ist das Prinzip des handlungsorientierten Unterrichts, welches 
neben der Kopfarbeit der Lernenden auch ihre Handarbeit bevorzugt, in 
dem Lernende selbstständig an einem Handlungsprodukt arbeiten, indem 
sie ihre Gesamtpersönlichkeit mit einbeziehen, d. h. den Kopf, das Herz, die 
Hand und alle Sinne. Im Artikel werden das Vorhandensein des Prinzips des 
handlungsorientierten Unterrichts im DaF-Lehrwerk Beste Freunde, die Formen 
dieses Prinzips im angegeben Lehrwerk sowie die Wichtigkeit dieser Formen 
in der Unterrichtsgestaltung und ihr Beitrag zur Entwicklung bestimmter 
Kompetenzen bei den Lernenden analysiert. 

Schlüsselwörter: Prinzip des handlungsorientierten Unterrichts, Kopf- und 
Handarbeit, Selbsttätigkeit, Produkt, Projekt.


