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Оквирни наставни план за
наставу матерњег језика и културе (HSK)
Увод
Унапређивање вишејезичности и интеркултуралних компетенција су неки од основних
задатака школе. Том циљу тежи такође и настава матерњег језика и културе (у даљем тексту
ХСК) која допуњује понуде основне школе. Овом наставом двојезична деца проширују
компетенције свога матерњег језика, језика земље порекла. При томе ученици усвајају
садржаје о акуелним сферама живота и о култури својих предака, као нпр. садржаје из
географије, историје, књижевности и традиције. Настава матерњег језика и културе се у
кантону Цирих организује од стране земаља порекла (конзулата, амбасада) и приватних
удружења. Настава има стручну и админстративну подршку Дирекције за школство преко
четрдесет година.
Служба за основно образовање кантона Цирих је уз подршку организатора ХСК-наставе и
екстерних стручних саветника осмислила Оквирни наставни план за ХСК-наставу. Циљ овог
пројекта је био повезивање и уједначавање појединачних Наставних планова свих језичких
група са циришким Наставним планом основне школе. Оквирни наставни план је најпре
добио сагласност од стране представника циришких просветних власти и организатора ХСКнаставе. Просветни савет даје одобрење 3. децембра 2002. године и већ следеће године је
Оквирни наставни план објављен. Након тога овај план бива прихваћен, добијајући
истовремено пажњу и употребну вредност и у другим кантонима.
У кантону Цирих ХСК-настава добија своју нову законску основу захваљујући Закону о
основној школи из 2005. и Законским одредбама о основном образовању из 2006. године.
Прерађено и допуњено издање Оквирног наставног плана заснива се на новим законским
регулативама које обухватају и предшколско образовање. Истовремено нови план је
побољшан и садржајно и језички уз сарадњу ХСК-наставника и екстерних стручних
саветника. Овако прерађено и допуњено издање одобрено је од свих ХСК-организатора.
Оквирни наставни план је 28. фебруара 2011. године одобрен и од стране Просветног
савета.
Неколико речи о структури ове публикације:1. поглавље се односи на сврху и основу
Оквирног наставног плана. 2. поглавље информише о историјском развоју ХСК-наставе у
кантону Цирих. Оквирни наставни план се оријентише према Наставном плану циришког
кантона. 3. поглавље описује идеје водиље, 4. поглавље дидактичке основе. Поглавља 5. и 6.
су посвећена следећим наставним подручијима ХСК-наставе: „Језик“ и „Природа и друштво“.
На почетку је прво објашњен значај ових наставних области, а затим су дефинисани циљеви
који морају бити усвојени на крају завршеног обавезног једанаестогодишњег основног
образовања. Општи циљеви одређених нивоа или разреда нису овим Наставним планом
обухваћени. Формулисање истих је препуштено појединачним организаторима ХСК-наставе,
односно, ХСК-наставницима. Због тога се 7. поглавље ограничава на уопштена разматрања
о појединим нивоима, нудећи преглед одговарајућих наставних тема.
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Речник (8. поглавље) појашњава детаљно све термине који су у овом тексту у курзиву
штампани. Од тога су најважније следеће дефиниције: језик, који се учи у оквиру ХСКнаставе,а који је за највећи број деце њихов првобитно научени језик (раније називан и
матерњи језик), мада је он за неку децу њихов други научени језик. Ради једноставности под
термином језик наставе овај Наставни план подразумева језик земље порекла. Под
термином двојезична деца подразумевају се овим Планом сва деца која говоре више од два
језика. Под термином култура порекла детета подразумева се култура земље порекла
(етничке групе) родитеља детета – такође и онда уколико је дете одрасло у Швајцарској.
Аналогно значење се користи и за термин земља порекла.
Додатак (9. поглавље) садржи законске основе ХСК-наставе, као и објашњење Службе за
основно образовање о важећем поступку признавања ХСК-школа и о формама њихове
организације.
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1 Сврха Оквирног наставног плана
Овај Оквирни наставни план је настао у намери да се циљеви ХСК-курсева усмере ка
потребама двојезичне деце и ради усаглашавања са Наставним планом циришке oсновне
школе. Његова употреба има тројаку сврху:
Прво, овај Оквирни наставни план служи организаторима ХСК-наставе као инструмент за
даље развијање њихових Наставних планова који ће бити усаглашени са кантоналним
Наставним планом за основно образовање. При томе, полазне тачке његовог даљег развоја
могу бити различите: организатори, који тек осмишљавају понуду своје наставе, могу да
користе овај план као оријентир за осмишљавање свога планa.
Организатори ХСК-наставе попут амбасада и конзулата најчешће по правилу већ поседују
свој Наставни план осмишљен и одобрен од стране Министарства просвете земље порекла.
Они своје наставне садржаје, уколико је потребно, усаглашавају са датим садржајима
Оквирног наставног плана на одговарајући начин и воде рачуна да му не противурече.Сви
организатори ХСК-наставе имају могућности да одређене циљеве и теме Оквирног наставог
плана на основу својих потреба и услова више или мање обраде. С обзиром да имају на
располагању само два до четири часа недељно и да су им групе најчешће хетерогене по
узрасту, предзнању и постигнутим резултатима, наставници морају сами да одреде своја
тежишта.
Друго, Оквирни наставни план служи Дирекцији за школство као полазиште за проверу
уколико неко од организтора ХСК-наставе поднесе захтев за признавање. Званично се
признају само организатора чији наставни планови и настава одговарају Оквирном
наставном плану. На основу ове његове функције у поступку признавања ХСК-школа овај
Оквирни наставни план је за све већ признате школе основно полазиште за: дефинисање
оквира у којима се специфични циљеви и садржаји њиховог Наставног плана утврђују, а у
настави спроводе.
Треће, Оквирни наставни план нуди свим организаторима, наставницима, локалним и
кантоналним властима, као и образовним институцијама једно заједничко полазиште у вези
услова организовања, циљева, садржаја и термина ХСК-наставе.
Овај Наставни план је осмишљен на основу актуелних односа и захтева циришког кантона.
Информације о ХСК-настави у другим кантонима налазе се на званичном сајту Швајцарске
конференције кантоналних директора за образовање и васпитање (die Schweizerische
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), као и интернационални инструменти,
који су развијени за потребе наставе страних језика, а који се могу прилагодити потребама
ХСК-наставе. При томе се на првом месту мисли на Заједничке европске оквире језичких
компетенција (Gemeinsame Europäische Referenzrahmen – GER) које су конкретизоване
1
осмишљавањем Европског језичког портфолија (Europäische Sprachenportfolio – ESP).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

База података EDK: http://www.edk.ch/dyn/19191.php. Корисни подаци о ESP: www.sprachenportfolio.ch.
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2 ХСК-настава од настанка до данас
На основу иницијативе политичких емиграната из Италије тридесетих година 20. века
основане су прве групе ХСК-наставе у кантону Цирих (Настава матерњег језика и културеХСК). Са повећањем броја италијанских досељеника растао је и број италијанских ХСКкурсева. Касних шездесетих и раних седамдесетих година почињу аналогне курсеве да
организују и удружења родитеља других нација. Мало по мало њих преузимају државне
организације земаља порекла. Васпитно веће (данас Просветни савет) доноси 21. јуна 1966.
прву одлуку у вези истих, дозволивши им привремено да наставу организују у школским
просторијама основних школа. Најпре је одлука важила само за италијанску наставу која се
при томе није смела одржавати у време реализовања редовне наставе циришких школа.
Каснијом одлуком 16. маја 1972. Васпитно веће дозвољава школским општинама да својом
одлуком италијанске, као и нове шпанске ХСК-курсеве интегришу у распоред часова редовне
наставе. Исте године Швајцарска конференција кантоналних директора за образовање и
васпитање (ЕДК) одобрава реализовање два часа ХСК-наставе у време одржавања редовне
наставе.
1982. године италијански и шпански генерални конзулати, као и представништво Удружења
родитеља миграната у кантону Цирих, захтевају од Васпитног већа да се у целом кантону
Цирих интегришу ХСК-курсеви у редован школски систем и да се оцене ХСК-курсева уписују
у швајцарске ђачке књижице.
Одлуком донетом 8. новембра 1983. Васпитно веће прихвата привремено те захтеве и за
курсеве осталих нација. Та нова одлука је допринела да ХСК-курсеви добију нову вредност и
учинила их је познатијим. Истовремено започиње координисана сарадња између носилаца
ХСК-курсева, циришких просветних власти и просветних радника (развој нових наставних
планова и програма, наставних средстава и уџбеника, стручних усавршавања и пилот
пројеката). Након осмогодишње пробне фазе извршена је процена постигнутих резултата.
Резултат тога је доношење одлуке Васпитног већа 11. јуна 1992. на основу које се усваја
правилник „Спровођење курсева матерњег језика и културе“, којом ХСК-настава постаје део
циришког основног образовања. Овим Правилником је по први пут омогућено да се од стране
Дирекције за васпитање (данашње Дирекције за школство) признају и носиоци недржавних
ХСК-курсева. Правилник је укинут када је ХСК-настава у Закону о основној школи из 2005. и у
Законским одредбама о основном образовању из 2006. пронашла своју правну основу.
Поред Шпаније и Италије још су ХСК-курсеве организовале осамдесетих година и следеће
исељеничке државе: Југославија, Турска, Грчка и Португалија. Тек деведесетих година
појављују се континуирано и други организатори ХСК-курсева. До школске 2010/2011. од
стране Дирекције за школство кантона Цирих признато је 22 организатора ХСК-курсева.
Све понуде ХСК-наставе у приложеним табелама на 5. страни су признате од стране
Дирекције за школство. Поред тога приказане су и понуде других језичких група. Оне су
организоване од стране приватних удружења, која до сада нису тражила признање од
Дирекције за школство.
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ХСК-настава организована од стране конзулата и амбасада (у 2011.год.):
ГРЧКА

ПОРТУГАЛСКА
(Португалија)

ТУРСКА

ИТАЛИЈАНСКА

СЛОВЕНАЧКА

ХРВАТСКА

МАЂАРСКА

СРПСКА

ШПАНСКА
(Шпанија)

ХСК-настава иза које не стоји држава као организатор:
АЛБАНСКА

КОРЕАНСКА

ФРАНЦУСКА

АРАПСКА

КУРДСКА
(СОРАНИ)

ШВЕДСКА

БОСАНСКА

ПОРТУГАЛСКА
(Бразил)

ШПАНСКА
(Латино- Америка)

БУГАРСКА

РУСКА

КИНЕСКА

ФИНСКА

После усвајања ХСК-Правилника од стране Васпитно-образовног већа 1992. године, нагло се
повећава број полазника ХСК-наставе. Школске 2009 / 10. године ХСК-настава по први пут
обухвата преко 10 000 ученика, при чему се број ученика знатно разликује међу самим
језичким групама. Пресудни фактори који утичу на бројност ђака ХСК-наставе су многоструки:
величина популације појединих језичких група, организациона и финансијска ситуација
носилаца ХСК-наставе, подршка земље порекла итд.
Разноврстан је такође и начин реализовања ХСК-наставе. Та разноврсност се осликава у
чињеници да се поједини носиоци ХСК-наставе и поједине језичке групе разликују у
појединим аспектима: став о образовању, разлози емиграције или избеглиштва, различита
историја, различити погледи на живот у Швајцарској.
ХСК-настава је првобитно имала сврху да припреми ученике за што лакше укључивање у
школу и наставак школовања приликом повратка у отаџбину-земљу порекла. Временом су се
сврха, а самим тим и циљ ХСК-наставе променили: искуства су показала да се само један
мали део ученика вратио у земљу порекла.
Због тога се првобитни циљ наставе мењао у правцу унапређивања интеграције деце прве
и друге генерације у локалну друштвену заједницу. У то време наставу почињу да похађају и
деца двојезичних породица којима интеграција или „повратак“ нису били значајни. За све
ученике се истовремено уводи као посебан и важан циљ унапређивање двојезичности,
односно, унапређивање језика земље порекла. Hастава узима у обзир сазнања, добијена на
основу педагошке праксе и истраживања, којима је утврђено да је двојезичност потенцијал,
од чијег унапређивања користи неће имати само појединац већ целокупна друштвена
заједница.
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Значај овог потенцијала се огледа у чињеници да у кантону Цирих свако треће дете
двојезично одраста (стање у 2008, са тенденцијом повећања). Данас је ХСК-настава
најчешће на располагању свој заинтересованој деци без обзира којој нацији припадају,
уколико њихов матерњи језик тј. првобитно научени језик или језик породице одговара језику
ХСК-наставе – језику земље порекла. Ови нови постављени циљеви огледају се у развојним
пројектима попут „ХСКплус“ који се фокусира на педагошку сарадњу са основном школом. У
овом моделу/пројекту ХСК-наставници сарађују са колегама циришке школе у оквиру
2
интеркултуралне тимске наставе или у области сарадње са родитељима.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Упореди са брошуром «Mehrsprachig und interkulturell. Beispiele guter Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen der
Heimatlichen Sprache und Kultur (HSK) und der Volksschule», издавач: Volksschulamt des Kantons Zürich, 2011.
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3 Појам и идеје водиље
3.1 Појам
Похађањем наставе матерњег језика и културе-(ХСК) деца и омладина проширују
компетенције у знању језика земље порекла. При томе се најчешће мисли на матерњи језик /
првобитно научени језик,а понекад и на други језик. Путем ове наставе ученици проширују
знања о култури земље порекла и о својим сферама живота. Они се баве собом у односу
на различите сфере живота, проширујући тиме вештину интеграције у друштво – било у
швајцарско или евентуално у друштво земље порекла (уколико се касније врате у отаџбину).
Овом наставом добијају целокупну подршку у свом језичком, когнитивном, социјалном и
емотивном развоју.
Термин „матерњи језик и култура“ се у приложеном Оквирном наставном плану задржава,
иако његов смисао није прецизан: само за мањи број деце, која похађају ову наставу, је овај
термин прецизан и јасан, јер је коначно њихова земља порекла њихова отаџбина. Већина
деце је рођена у Швајцарској и креће се у различитим сферама живота.

3.2 Идеје водиље
• ХСК-настава помаже ученицима у овладавању језика земље порекла сразмерно њиховом
узрасту, предзнању и нивоу на коме владају овим језиком.
• Ова настава јача свест о томе да је двојезичност додатни потенцијал који ученици могу да
користе. ХСК-настава вишејезичност сматра друштвеном добити и позитивно је вреднује
и прихвата.
• ХСК-настава пружа деци и омладини подршку у развијању правилног односа према
различитим концептима идентитета, који настају као резултат различитој припадности,
култури, традицији и историји. При томе се користе, продубљују и рефлектују
индивидуална искуства и сазнања деце која су везана како за земљу порекла, тако и за
Швајцарску. Под искуствима и сазнањима подразумевају се како представе о вредностима
и нормама, тако и историја или религија. Предавања вероучитеља и политичких идеолога
не спадају под ову наставу.
• Настава потпомаже код ученика развој способности сналажења у конфликтним
ситуацијама, развој њихових интеркултуралних вештина и њихове способности
расуђивања и доношења суда. Настава промовише развој отвореног, антирасистичког и
толерантног става који не дескриминише.
• Настава потпомаже интеграцију ученика мигрантског порекла у основну школу.
• Настава ствара услове који ће омогућити ученицима да буду способни да користе своју
вишејезичност и интеркултуралне компетенције у каснијем школовању, али и у својој
будућој професији – како у Швајцарској тако и у земљи порекла.
• Настава помаже ученицима да пронађу прави пут према својој родбини или земљи
порекла, али им помаже и при интеграцији у случају евентуалног повратка у земљу
порекла.
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• Настава се оријентише у односу на десет основних ставова које Наставни план и програм
кантона Цирих дефинише као идеје водиље основне школе:интересовање за сазнавањем
и способност сналажења,спремност на одговорност и постизање успеха, вештина вођења
дијалога, солидарност, свест о традиционалној вредности, еколошка свест, ствралачке
способности,способност расуђивања и критичко мишљење, отвореност и препознавање
онога што се мора учинити.
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4 Дидактичке основе
4.1 Елементарно и основно образовање
Настава матерњег језика и културе бира примарно важне и егземпларне садржаје. Буди код
деце интересовање да постављају питања и да обрађују одговарајуће, умесне одговоре.
Јаданпут научено примењује се у новим контекстима, проширује се и учвршћује.
Настава се темељи на стеченим искуствима и на интересовањима деце, она побуђује
њихова нова интересовања. То остварује кад год је могуће кроз директан контакт са училима,
омогућавајући ученицима да повежу учење са својим језичким вештинама. Напредовања и
задаци одговарају, према могућностима, нивоу напредовања појединих ученика.
Настава користи могућности које произилазе из чињенице да се деца крећу у шареноликом
обиму различитих језика и у различитим сферама живота. Она, дакле, редовно прикупља
индивидуална искуства ученика, негујући при томе „упоређивање“ као основни дидактички
принцип. Путем поређења језика земље порекла и немачког језика продубљују се језичке
компетенције обадва језика. Упоређивањем различитих сфера живота продубљује се
разумевање њихових сличности и разлика, као и њихових важних особености. Велику помоћ
у процесу сензибилизације за интеркултуралност и различите језике чине концепти који се
3
најчешће означавају скраћеницом ЕЛБЕ по којој су препознатљиви.
У настави су заступљени елементи игре, а усмено изражавање има своје посебно место код
млађих ученика. У вртићу је настава у основи заснована на игри.
Настава оспособљава ученике да постепено самостално уче.

4.2 Оцењивање ученика
Од 2.разреда основне школе ученици добијају за своје постигнуте резултате и напредовање
оцене из ХСК-наставе. ХСК-наставници признатих ХСК-школа уносе за сваког ученика оцену
у Потврду на крају сваког семестра. Разредни старешина циришке школе уноси исту у
4
званично сведочанство циришке основне школе. У вртићу и у првом разреду основне школе
ученици не добијају оцене. ХСК-наставници могу путем родитељског састанка да информишу
родитеље о постигнутим резултатима њиховог детета.
Оцена даје обавештење о томе на ком нивоу је ученик постигао резултате у оквиру ХСКнаставе, односно, које је постављене циљеве остварио и у ком обиму је напредовао. ХСКнаставник може такође по жељи да вреднује и појединачне језичке способности: разумевање
саслушаног, разумевање прочитаног, усмено изражавање, писмено изражавање, природу и
друштво.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

4

ELBE је скраћено од Eveil aux langues – Language awareness – BEgegnung mit Sprachen. Овај приступ се не
фокусира на овладавање језицима и њиховим структурама. У центру се много више налазе истраживања,
упоређивања и открића у вези језика. Томе служе различита погодна наставна средства.
На основу § 8 Правилника о начину оцењивања и уношења оцена у ђачке књижице (Zeugnisreglement),
1. сeптембар 2008.!
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Оцењивање се односи на циљеве Наставних планова и програма које су осмислили носиоци
ХСК-наставе. Они су засновани на овом Оквирном наставном плану. Оцена је показатељ
постигнутих резултата и достигнућа у настави- није показатељ понашања, савесности, пажње
или тачности. Приликом вредновања постигнутих резултата и оцењивања у основи важи иста
скала оцењивања као и у редовној основној школи.
Оценом се процењују укупни резултати ученика које је постигао у оквиру наставе. Оцена се
не формира само на основу добијених резултата на тестовима, већ на основу свеобухватног
посматрања резултата ученика од стране наставника. Дакле, оцена није само резултат
добијен на основу просечне оцене урађених тестова.
Као помоћ у оцењивању може се према могућностима и на основу договора са разредним
старешином редовне школе – такође користити и Европски језички портфолио (ЕСП).
Портфолио служи ученицима да своје већ овладане језичке компетенције самовреднују и
идентификују. Они га могу употребити и као инструмент уз помоћ кога ће самостално да
поставе своје циљеве и планове у вези даљег учења.
ХСК-наставници помажу, на захтев разредног старешине, приликом процене ученика
(нарочито када се ради о одлукама у вези даљег школовања појединих ученика).

4.3 Домаћи задаци
Домаћи задаци могу да унапреде процес учења јер пружају могућност да се ученици баве
наученим и изван наставе и наставног процеса. Ученици би по правилу требалo да решавају
домаће задатке без помоћи родитеља. Помоћ и укључивање њихових компетенција из
матерњег језика има смисла када су у питању задаци који се решавају путем дијалога или
кроз игру. У сваком случају се очекује да родитељи покажу интересовање за наставу и учење
свога детета. ХСК-наставници воде рачуна о подели домаћих задатака према
индивидуланим способностима и потребама ученика. Тиме се избегава преоптерећивање
ученика, а унапређује се мотивација правилно одабраним захтевима и изазовима.

4.4 Уџбеници и помоћна наставна средства
Уџбеници и помоћна наставна средства се бирају и стављају на располагање од стране
организатора ХСК-наставе. Они узимају у обзир различите способности учења ученика,
различите циљеве учења и различите специфичне ситуације појединих ученика
(двојезичност, искуства у вези миграције). Наставна учила помажу у реализацији захтева
Оквирног наставног плана и придржавају се истих.

4.5 Избор метода
У организацији наставе наставници имају слободу при избору метода рада на основу оквира
дидактичких основа и овог Наставног плана. Они бирају методе које у зависности од
одређене наставне ситуације најбоље одговарају постављеним циљевима и садржајима
наставе као и самим ученицима. Наставници воде рачуна о примени многобројних метода и
облика наставе као нпр. фронталне, проблемске, програмиране наставе, рада у пару/групи
итд.
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При избору метода мора се водити рачуна о томе да су одељења најчешће хетерогено
састављена: ученици долазе из различитих одељења или школа, различитог су узраста,
имају различите биографије и различитог су језичког предзнања.

4.6 Политичка и верска неутралност
ХСК-настава је политички и верски неутрална. Полази од плуралистичког погледа на свет и
одриче се политичке и националне индоктринације. Уколико се настава бави религијом, онда
је њен циљ упознавање религија а не верска припадност, вероисповест или извршење
одређеног верског ритуала.
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5 Наставно подручје «Језик»
5.1 Значење и специфичности овог наставног подручја
ХСК-настава се одвија на одговарајућем стандардном књижевном језику. При томе се
наставом обухватају предзнања матерњег језика самих ученика, која могу бити веома
различита, као и различити дијалекти подручја из којих потичу родитељи ученика.
Настава води рачуна о томе да језичке компетенције језика земље порекла одговарају
његовом првом или другом наученом језику. Наставник дакле индивидуализује наставу
онолико колико је потребно и могуће. У томе може да користи елементе дидактике који се
баве језиком наставе као да је први или други научени језик или као да је страни језик.
Деца и млади проширују своје језичко разумевање тако што – примерено свом нивоу –
упоређују језик ХСК-наставе са немачким језиком. Они схватају важне интерференце и
аналогију између матерњег и немачког језика.
Стандардни књижевни језик, који се користи у земљи порекла, је пресудан за успостављање
ортографских и граматичких правила. Ученици не уче правопис и граматику ради учења
правила, већ их уче као саставни део језика у оквиру обраде усмене и писане књижевности.
Рад на богаћењу речника оспособљава ученике да се одговарајуће изразе у односу на
различите ситуације и различите теме.
Корисно је да ученици често и директно доживљавају оно што би усмено и писмено требали
да изразе.Наставници због тога узимају у обзир предлоге ученика као и различите примере у
вези актуелних њихових ситуација. Они унапређују интересовања ученика за стандардни
књижевни језик путем креативног односа према одабраним литерарним текстовима- како из
класичне тако и из модерне литературе.
Ученици проширују своје споосбности и вештине језика земље порекла не само у оквирима
основне комуникације и усменог изражавања које су потребне у свакодневници ткз. Basic
Interpersonal Communicative Skills (BICS). Они овладавају при томе и језичким
компетенцијама које имају одлучујућу улогу у когнитивном учењу у школи ткз. die Cognitive
Academic Language Proficiency (CALP). Ове CALP-способности им омогућавају да разумеју
комплексне и апстрактне стручне садржаје, да препознају узрочно-последичне везе и да
њихов написани текст има структуру. Дакле, ХСК-настава унапређује прелазак и развој из
BICS-нивоа у CALP-ниво. Настава подиже самопоуздање и свест ученика о разликама
између нивоа који се односе на ниво овладаности језиком и учи их како исте да користе.
Ученици добијају увид како се језик мењао и развијао у њиховој земљи порекла.
У редовној основној школи се деца описмењавају на немачком језику користећи латинично
писмо. Путем ХСК-наставе ученици поред латиничног писма уче и писмо језика земље
порекла. Уколико је то једно потпуно другачије писмо – попут арапског или кинеског –
описмењавања се одвијају независно једно од другог и не морају бити ближе координисана.
Уколико се у оквиру ХСК-наставе деца описмењавају, а да се при томе користи латинично
или ћирилично писмо, ХСК-наставник је дужан да узме у обзир начин описмењавања на
немачком језику, на немачком алфабету, у оквиру редовне основне школе како би се избегле
конфузије у процесу учења. ХСК-наставник је дужан да упозна различитости у односу на
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немачки алфабет и да исте уме да прикаже. Уколико се описмењавање одвија истовремено,
ХСК-наставници треба да се информишу о тренутном стању и методама описмењавања
одељења одређеног детета. Према могућностима ХСК-наставник координира са разредним
старешином свога ученика.

5.2 Основни циљеви наставне области «Језик»
Предговор у вези циљева наставне области
Следећи циљеви су делимично формулисани аналогно циљевима из Наставног плана и
програма за основну школу – за наставну област „Језик“, а делимично су накнадно
дефинисани. Завршетком обавезног основног образовања они би требало да буду
остварени.

Унапређивање функционалне вишејезичности
Ученици на свом матерњем језику овладавају компетенцијама које – заједно са
компетенцијама из немачког и страног језика – доприносе развоју функционалне
вишејезичности. У центру се дакле налази следеће: разумевање написаног/ саслушаног, као
и разумљиво усмено и писано изражавање. Језичко савршенство игра подређену улогу и
нема велики значај.

Саслушати и разумети
Ученици могу да разумеју оно о чему се говори на њиховом матерњем језику тј. језику земље
порекла. Они могу да прате дискусије, реферате, радио и ТВ-емисије везане за опште теме и
умеју да заузму свој критички став у вези онога што су чули.Такође уче да тумаче оно што је
путем тона или говора тела саопштено.

Читање
Ученици читају радо. Они уче да читање може бити забавно и корисно, да их обогаћује.
Књижевност је облик уметничког изражавања у свакој култури. Ученици треба да упознају
различите књижевне облике. Они знају како, када и где могу да набаве књиге на свом
матерњем језику тј. језику земље порекла. Они познају различите медије, изворе и врсте
текстова.
Способни су да из текстова преузму одређене информације, да се распитају у вези онога што
нису разумели или да потраже одговор.

Говор
Наставник организује говорне вежбе које за децу и омладину имају значај и исте унапређује у
оквиру језичких интеракција.
Ученици су у стању да ствари објасне и формулишу, а мишљења и осећања да искажу.Они
су способни изјаве других да разумеју и да постављају питања.
Они могу да причају приче, да прочитају и саставе текстове и слободно да их излажу.

15
!

Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Serbisch

Писање
Ученици радо пишу.
Они редовно читају једни другима своје написане саставе и дају једни другима повратну
информацију. На тај начин доживљавају писање као социјални процес у коме завршни
производ не стоји случајно у центру.
Они су у стању да формулишу како своје мисли,тако и стварне и фиктивне садржаје. Они
могу – сходно своме узрасту – да своје саставе граматички и ортографски правилно напишу,
по потреби уз помоћ приручника.
Примећују да се и на матерњем језику тј. језику земље порекла могу изражавати на
многобројне начине и да за своје писмено изражавање имају богатсво избора.

Опажање говора
Правилно поређење немачког језика и језика наставе по нивоима, омогућава ученицима да
препознају посебности и истоветности у употреби немачког и матерњег језика.
Вишејезичност доживљавају као предност и богатство.
Ученици увиђају да је језик разнолик, жив и променљив. Уче да га користе сходно
различитим ситуацијама. Они препознају да је богатство њиховог речника и начин
изражавања у директној вези са њиховим интересовањем за језик земље порекла.
Доживљавају свој матерњи језик тј. језик земље порекла у појединим стручним областима
као стручан језик.
Слушајући, читајући, пишући и говорећи ученици усвајају основне граматичке садржаје и уче
исте да примењују. Путем циљано постављених питања и претраживањем одговора они
схватају да ће тиме увећати своје знање о језицима.
Ученици се упознају са разликама између дијалекта и стандардног књижевног језика у оквиру
матерњег језика тј. језика земље порекла и постепено се воде од варијанти дијалекта ка
стандардном књижевном језику.

Писмо и графичко обележавање
Ученици знају писмо језика земље порекла.
Средство писања и напор који уложе у начина изражавања налазе се у равноправном односу
са сврхом писаног састава.
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6 Наставно подручје «Природа и друштво»
6.1 Значење и специфичности овог наставног подручја
Ученици се кроз ХСК-наставу баве питањима која се односе на њихов специфични положај
двојезичног детета које потиче из једне мигрантске или вишејезичне породице. Међусобну
повезаност у разреду доживљавају употребом истог језика земље порекла, као и слична
искуства миграната и националних мањина. Различита су им лична искуства и контакти са
земљом порекла. Настава узима у обзир разлике у односу на вероисповест, поглед на свет,
социјални статус и специфичности географског положаја унутар земље порекла.
Значајне вредности земље порекла се тематизују. На то се могу надовезати и поређења са
значајним вредностима Швајцарске.Свест о сличностима и разликама помаже бољем
схватању и објашњењу властитих вредности. Овај процес унапређује развој самосталне
личности која је у стању да интегрише различите системе односа. Истовремено та
повезаност различитих система јача самопоуздање ученика.
Настава се бави стручним темама и продубљивањем знања о култури земље порекла. На
основу конкретних догађаја остварује се паралелна веза са Швајцарском.
Настава рефлектује искуства стечена емиграцијом и миграцијом и свакодневним заједничким
животом у једном мултикултуралном друштву.
Ученици се упознају са историјом и географијом земље порекла путем егземпларне наставе.
Информишу се о садашњем начину живота у земљи порекла и у Швајцарској.
Настава промовише отворено и толерантно понашање. Ученици проширују своје
способности да са људима других култура заједно живе уз пуно поштовања, да чине
компромисе, да мирно превазилазе и решавају конфликте. Толерантан став и поређење
особођено предрасуда доприносе развоју интеркултуралних компетенција – било да се
ради о различитим регионима земље порекла, дијалектима, говорима и вероисповестима,
било да се ради о разликама између земље порекла и Швајцарске или земље порекла и
других земаља.

6.2 Циљеви наставне области «Природа и друштво»
Предговор у вези циљева наставне области
Следећи циљеви су делимично формулисани аналогно циљевима из Наставног плана и
програма за основну школу – за наставну област „Природа и друштво“, а делимично су
накнадно дефинисани. Завршетком обавезног основног образовања они би требало да буду
остварени.

Појединац и друштво
У контакту са људима ученици уче да саслушају саговорника, да осећања препознају и да их
разумеју, као и да се упуштају у разговор и да правилно схватају саговорника. Они сваки пут
изнова проверавају слику коју су створили о себи и о другима.
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Они се баве различитим сферама живота земље свог порекла као и Швајцарске, развијајући
отворен став према њима. Уче да препознају и рефлектују осећање припадности различитим
сферама живота и да иста интегришу у своју личност. Проналазе конструктиван приступ
према евентуалним дивергентним осећајима лојалности.
Свесним обрађивањем различитих искустава породице, пријатеља, школе, земље порекла,
своје етничке групе и верских институција добијају увид у социјално узрочно-последичне
повезаности, као и увид у њихово међусобно деловање. Они препознају и сазнају да је
појединац део друштва, да од њега зависи и да на њега утиче.
Они се баве различитим религијама које су део историје и културе њихове земље порекла.
Под тим се подразумевају сазнања о различитим вероисповестима, а не мисли се на наставу
веронауке одређене религије (види 4.6). Ученици продубљују своје разумевање за различите
вере упоређивањем различитих религија – различитих вероисповести које су заступљене у
земљи порекла или у Швајцарској.
Ученици стичу искуство да су у људском животу неопходни међусобна пажња и поштовање
правила. Они су такође свесни тога да су таква правила, заснована на вредностима и
нормама, променљива и да се мењају.
Сазнају да су одговори, на многа основна питања, засновани на личном убеђењу и погледу
на свет и да зависе од њих. Они познају вредности и традицију земље порекла и Швајцарске
и баве се њима.
Социјалне обавезе могу озбиљно да схвате. Конфликте решавају на мирољубив начин,
разговором и обостраним поштовањем. У тежњи да учествују у сопственом развоју, уче
одговорно да користе своје слободно време.
У процесу одрастања уче да идентификују своје и туђе емоције, да их назову правим именом
и да разговарају о новим изазовима.
Елементарно знање о психичким, емотивним и физичким процесима човека и познавање
одговарајућег речника језика земље порекла им помаже да боље схвате себе и ближње, а то
им омогућава да се лакше оријентишу у животу. Располажу потребним терминима и
појмовима који им даље омогућавају да говоре о својим личним запажањима, потребама и
бригама.
Свесно и одговорно се односе према свом психичком и физичком здрављу, као и према
здрављу својих ближњих.

18
!

Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Serbisch

Природа и техника
Ученици стичу свест о узајамној повезаности природе, технике и човека у смислу
универзалних законитости.
Они разумеју различите (технолошке) развојне фазе. Егземпларно уче о достигнућима из
подручја природе, човека и технике и проширују свој речник на матерњем језику тј. језику
земље порекла.

Завичај и свет
Ученици се заинтересовано и отворено занимају за своје непосредно окружење и за своју
земљу порекла.
Самостално истражујући, користећи слике, карте и друге медије ученици стичу одређену
слику о земљи свог порекла захваљујући рефлексији и упоређивању са Швајцарском.
Географски, привредни и еколошки садржаји продубљују сазнања о земљи порекла. Ово
основно, оријентационо знање им помаже да завичај у целини сагледају и да информације,
добијене на основу различитих извора, класификују и процене. То им такође помаже у
проналажењу самог себе у земљи порекла.
Суочавају се са животним и радним формама у земљи порекла и упоређују их са
Швајцарском.
Они су упознати са земљом порекла. Према припадницима различитих популационих група у
земљи порекла и у Швајцарској односе се по могућности непристрасно. Уз то се труде да
пронађу разумевање за њихове представе о вредностима и о животним формама.Препознају
туђе и своје предрасуде и уче према њима конструктивно да се опходе.

Прошлост, садашњост, будућност
Ученици познају и поштују културну баштину земље порекла у садашњости и у прошлости.
На основу елементарних оријентационих знања могу да класификују догађаје, развој и
сведочанства прошлости и садашњости земље порекла. При томе, прича о миграцији
властите групе игра важну улогу.
Уче на одабраним примерима да је свака представа субјективна и да већ садржи оцену.
Схватају да се боље могу разумети различита становишта и интересовања на основу
познавања њихове историјске позадине.
Ученици схватају да људи својим осећањима, размишљањима и деловањима утичу на
развој. Ученици се суочавају са регионалним, националним и глобалним проблемима и
уочавају њихове утицаје на животни простор.
Имају увид у преглед условљености и повезаности између политике, привреде и културе.
Препознају могућности на који начин могу сами да утичу и буду одговорни за садашњи и
будући развој.
Упознати су са суштинским људским правима и правима детета и оријентишу се према
њима.
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7 Настава на различитим узрасним нивоима
Посебна подела циљева по нивоима недостаје у овом Оквирном наставном плану, јер до
дефинисања истих долази тек на нивоу дефинисања општих циљева. Организаторима ХСКнаставе је препуштено да по нивоима дефинишу основне/опште циљеве и одговарајуће
релевантне садржаје како би се наставници могли припремити за наставу. Наредно се
ограничава само на основна разматрања по нивоима.

7.1 Посебности по нивоима
Вртић
Деца овог узраста уче путем искустава и радњи, независно их изводећи или опонашајући.
Чињенице увек уче у одређеним контекстима.Оно што уче успутно или случајно, усвајају уз
помоћ наставника, а то се кроз одређене концепте претвара у ексциплитно знање. На
пример, скачући са мердевина деца усвајају термин мердевине, али такође и технику
скакања и осећај за страх или успех. Сходно томе настава полази од свакодневних искустава
деце, нудећи ситуације у којима деца уче путем личних поступака и искустава.
Настава обезбеђује искуствене ситуације у којима деца уче да схвате слике и представе у
речи и реченици. При унапређивању богатства речника води се рачуна – не само о речнику у
вези животног окружења (сфера живота) деце – већ и о функционалним речима у вези
просторне оријентације (где, иза, изнад итд.) као и у вези логичних односа (више, мање,
подједнако итд.).
Настава кроз игру приближава деци свет сликовница и писане речи. Деца уче да симболи,
знакови и пиктограми из њихове свакодневнице имају своје значење.
Деца препознају написано и функцију писма. Они вежбају циљано и контролисано да се
односе према материјалу за писање. У зависности од својих индивидуалних способности,
почињу да уче да читају и пишу. То се не дешава у свакој језичкој групи на исти начин: учење
латиничног писма на том узрасту спроводи се само уколико то само дете жели. Код других
група овладавање писањем може имати већи значај (види поглавље 5.1).

Млађи ниво
Полазну тачку чине свакодневна и лична искуства деце у породици, у земљи порекла и у
Швајцарској. Повезаност деце са породицом и усмереност према њиховим представама о
вредностима су на овом узрасту још увек јаки и веома изражени.
Наставом се унапређују све језичке области: разумевање саслушаног и усмено изражавање,
читање и писање. При томе је игра још увек основна форма учења. Увођење у процес
читања и писања се ослања на описмењавање на немачком језику – језику наставе. Тамо где
то има смисла, наставник прави паралелу и поређење са немачким алфабетом како би
избегао неспоразуме (види поглавље 5.1).
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Средњи ниво
За децу средњег нивоа веома је важна група истог узраста. На овом узрасту деца развијају
природно интересовање за различите начине и сфере живота са којима долазе у додир.
Према свом окружењу (породици,школи) имају уопштено говорећи позитиван став и не
доводе га у питање. Они су по правилу непристрасни, отворени и спонтани према култури
земље порекла и интересују се за односе и везе са својом породицом у земљи порекла.
Наставом се унапређују сви сегменти језика- разумевање саслушаног и усмено изражавање,
читање и писање. Посебан фокус лежи на проширивању вештина захтевних и комплексних
језичких способности (Cognitive Academic Language Proficiency, CALP).

Старији ниво I
На нивоу старијег узраста млади се све више критички суочавају са својим мерилима
вредности и са мерилима вредности свога окружења. Последица тога је окретање од
традиционалних вредности и норми или њихово идеализовање. Они често преиспитују и сам
смисао ХСК-наставе.
Наставник разуме ове преокрете, реагује на њих критички уводећи у наставу различите
(животне) моделе. На тај начин помаже ученицима и оспособљава их да се оријентишу, да
развију своју личност и да пронађу свој лични пут. Посебно се тиме помаже младима да у
свој живот интегришу различита искуства, мерила вредности и осећај припадности.
Наставом се обухватају индивидуалне способности и знања младих. Ученици се охрабрују да
дају допринос настави својим специфичним интеркултуралним знањима или знањем опште
културе – не само у оквиру ХСК-наставе него и у оквиру редовне основне школе и ван школе.
Посебну вредност и место у настави заузима усмена и писана комуникација, опажање говора
и васпитање које се односи на употребу медија. Младима се пружа могућност да овладане
језичке вештине у различитим језицима примене (језик земље порекла, немачки, француски,
енглески), да пронађу аналогије и повежу знања.На тај начин продубљују своје језичке
вештине и начин њихове употребе.
Настава подржава младе у развоју и у избору будућег занимања и даје им подршку у
интеграцији и при уласку у професионални живот. Нарочито их настава охрабрује у томе да
своју двојезичност и интеркултуралне компетенције доживљавају и користе као додатне
ресурсе.

7.2 Преглед тема по нивоима
Приложена табела даје преглед тема по нивоима које се у оквиру ХСК-наставе могу
обрађивати. Она обухвата велики број могућих тема. Имајући у виду ограничени број часова,
наставник мора сам да направи избор истих. Упоређивање различитих језика, односно,
сфера живота у оквиру већине тема има и смисла и користи. Захваљујући том принципу
могло би се нпр. разговарати о томе у којој су мери у вртићу и у породици слични или
различити одређени стандарди и норме. Оваква поређења нису ексциплитно применљива у
обради сваке теме.
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Теме

Вртић

Млађи ниво

Ја и други –
живимо заједно

Упознати једни
друге;

Поздравити се,
представити се
(једни другима);
начин опхођења
и правила лепог
понашања;

вртић: правила,
ритам дана и
норме; ритуали;

школа: правила,
ритам дана и
норме;

заједно са
дугима нешто
урадити или
доживети;
другарство;
свађа;

Старији ниво I

различите групе
и културе: иста
и различита
правила и
вредности,
-међусобно
поштовање и
узајамно
признавање,
конфликти и
стратегије
разрешавања
конфликта;

појединац и
група,
припадност и
отуђење;

ко сам ја: шта ме
чини оним што
јесам/ где
припадам;

Узори и идоли:
из спорта, науке,
културе и
историје;

Улога полова:
дечаци –
девојчице;

Односи према
другом полу
(културолошке
специфичности и
очекивања);

Права детета

Људска права

Заједнички
живот већине и
мањине:
интеграција,
расизам,
актуелне дебате
и догађаји;

другарство;
свађа

шта могу већ сам
да урадим
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Теме

Вртић

Млађи ниво

Средњи ниво

Старији ниво I

Породица

Моја породица и
рођаци

Моја породица и
рођаци; правила
и норме у
породици

Подела радних
обавеза и
задатака у
породици;

Улога чланова
породице:
хронолошки кроз
историју,
културолошке
разлике;
моје (лично)
разумевање
поделе улога;

Историја моје
породице:
генерације и
породично
стабло;

Функције и
форме у
породици у
зависности од
историје и
културе;

различите
форме породице
личне вредности;
етика
Игра и
слободно
време

играње: заједно,
на различитим
местима, са
различитим
играчкама;

играње: заједно,
на различитим
местима, са
различитим
играчкама;
модерне и
традиционалне
игре и играчке;

одморити се и
опоравити се;

одморити се и
опоравити се;

Слободно време
и хоби

Организовање
слободног
времена; спорт;
група младих;

Организовање
слободног
времена; сусрет
младих; култура
младих (музика,
језик); група
вршњака;
удружења;

употреба
дигиталних и
других медија

употреба
дигиталних и
других медија;

алати и средства
за рад

Реклама
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Теме

Вртић

Млађи ниво

Средњи ниво

Старији ниво I

Становање,
кварт и град

Окружење (у
кући, вртићу;

Наш стан: зграда
и околина;

Зграде/куће и
становање
(такође и са
аспекта
различитих
друштвених
слојева);

Становање и
стил градње:
историјски
развој;

мој пут до школе;

мој пут до школе;

кварт[/[село;
продавнице

градови и
урбанизација
(развој у свету)

саобраћај и
саобраћајна
средства

саобраћајна
средства

Рођендан и
друге важне
прославе;

Рођендан и
друге важне
прославе,
различити
видови
прослава;

Прославе
различитог
карактера;
верски обичаји и
традиција;

Култура излазака
и журке;

одећа

различито
одевање у
односу на
прославе

Мода и
облачење
хронолошки кроз
историју; одећа
за посао, одећа
и њена
улога/[статус,
маркирана одећа

Mода и ритуали
хронолошки кроз
историју

Моје тело:
делови тела;

Људско тело; пет
чула;

хигијена;

хигијена;

здравље и
болест; вођење
здравог начина
живота;

спорт; зависност;

здрава исхрана и
здраво пиће,
начин исхране и
навике

одакле долазе
намирнице,
поврће и воће у
односу на
годишња доба

исхрана;
различита
култура исхране
у зависности од
културе,
историје и
поднебља

Прославе,
обичаји и мода

Здравље и
исхрана

доктор;
здрава исхрана и
здраво пиће
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Теме

Вртић

Млађи ниво

Средњи ниво

Географија

Географски
појмови са
којима се дете
сусреће у својој
свакодневници
(место
становања,
земља порекла,
Швајцарска,
суседне земље
итд.)

Појмови у вези
оријентације у
простору;

Појмови у вези
географских
садржаја;

моја земља
порекла: преглед
из географије,
клима

важније одлике
хидрографије;
планине и
градови у земљи
порекла

животиње;

Кућни љубимци;
животиње и
биљке; шума;

Различите врсте
биљака и
животиња;

воће и поврће;

воће и поврће;
четири
елемента;

ланац исхране;

годишња доба и
промене у
природи;

Годишња доба;

Време и
временска
прогноза;

Појмови и
термини за
дефинисање
времена (година,
месец, недеља,
дан, сат, вече,
подне, јуче,
данас, сутра
итд.);

Сат, гледање на
сат;

Природа и
техника

заштита животне
средине, светске
природне
катастрофе

Старији ниво I

географске
карактеристике
појединих
региона земље
порекла

екологија,заштита и угрожавање
животне средине
(нпр. рециклажа
и одлагање
отпада);
актуелне
расправе у
области науке
(тестирање
животиња,
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Теме

Вртић

Млађи ниво

Средњи ниво

Старији ниво I
истраживање
генетског кода
итд.);

Књижевност и
уметност

кућни апарати

бицикл

песме; рима;
бајке;
сликовнице;

песме; рима;
бајке;
сликовнице;

приче, саге,
басне, песме;
интеркултурална библиотека;

Примери
класичне и
модерне
књижевности;

боје;

филмови

филмови

филмови;

дигиталне
играчке и
апарати за
комуникацију

једно дело
самостално
осмислити и са
другима о њему
разговарати
Историја и
прошлост

«када сам био-ла
мали-ла»;

ликовна
уметност, музика
и други облици
уметности;
уметници
«када сам био-ла
мали-ла»;

Историја моје
породице;
миграција;

Моја биографија
(нпр.
образовање или
учење језика);

лични
доживљаји у
земљи порекла:
путовања,
распусти

Историја земље
порекла: важни
догађаји, митови
о настанку

актуелни
социјални и
политички развој
у земљи
порекла;

разлике преданас;
лични
доживљаји у
земљи порекла:
путовања,
распусти

веронаука;
политичко и
грађанско
образовање
(нпр. избор и
гласање)
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Теме

Вртић

Млађи ниво

Средњи ниво

Старији ниво I

Свет занимања
и образовање

Занимања особа
из личног
окружења (мама,
тата,
васпитачица);
продавац, доктор

Занимања у
школи и у јавним
предузећима
(угоститељство,
полиција,
болница,
трговина итд.)

Жељено
занимање;
репрезентативни примери
личности
различитих
занимања;

Избор занимања
и улазак у
професионални
свет или
наставак
школовања у
Швајцарској или
у земљи
порекла:
занимања и
предуслови за
одређено
занимање,
разлике између
земаља;

Значење
образовања и
радног односа

професија и
идентитет;
коришћење
личних вештина
и
интеркултуралних
компетенција;
питања у вези
различитих
полова и избора
занимања;
привреда:
различити
сектори,
историјски
развој,
незапосленост,
синдикати
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8 Речник
Следеће напомене описују контекст у ком су наведени термини коришћени и шта се под
њима у датом тексту подразумева.

Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS)
Корисно је направити разлику између две основне вештине када се говори о процесу
усвајања и учења језика: језичке вештине/компетенције које се користе у свакодневници и у
директној комуникацији, у стручном језику назване BICS (Basic Interpersonal Communicative
Skills – основне способности међусобне комуникације). Језичке компетенције на когнитивноакадемском нивоу, које су од суштинског значаја за учење у школи, назване су CALP
(Cognitive Academic Language Proficiency – познавање језика на академском нивоу). BICS
компетенције су – такође и у облику писаних текстова – оријентисане на усмено изражавање:
Реченице су ретко уметнуте, надовезују се једна на другу. Вокабулар је преузет из
свакодневног речника. Међутим когнитивно-академски ниво језика захтева софистициране
вештине: на овом нивоу је потребно умеће представљања просторно и временски удаљених
чињеница, као и познавање граматичких норми и правила писања. За то је потребна вештина
разумевања сложених реченица, наративних структура, као и вештина познавањa
различитих врста текстова. Неопходан је и проширени вокабулар, као и одговарајуће
компетенције, како би се апстрактни садржаји могли пренети, а захтевни стручни текстови
разумети и дешифровати.

Билингвализам
Види објашњење појмова за првобитно научени језик и други научени језик.

Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)
Погледај Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS).

Вишејезичност, вишејезичан
Термин вишејезичност описује феномен компетенција у оквиру два или више језика. Термин
се може односити како на појединца, тако и на целокупне друштвене заједнице. У
Швајцарској се овим термином некада описује феномен споразумевања на четири различита
национална језика. У овом Оквирном наставном плану говори се о вишејезичности појединца
када исти активно или пасивно поседује компетенције на два или више језика – без обзира на
његове индивидуалне везе према овим језицима (првобитно научени језик, други језик, језик
земље порекла, страни језик). У том смислу говоримо да је једно дете вишејезично и
уколико поред немачког језика, као првобитно наученог језика, говори још и два страна
језика. Уколико један од тих језика не припада немачком говорном подручју, већ је језик
земље порекла, Оквирни наставни план говори онда о двојезичној деци.
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Двојезичност, двојезичан
У најширем смислу речи једна двојезична (или билингвална) особа је она особа која активно
или пасивно поседује компетенције обадва језика. У овом Оквирном наставном плану
користи се међутим једна ужа дефиниција: Двојезична деца су она деца која говоре немачки
језик и један или више језика земље порекла. (Двојезичност је овим Наставним планом
другачије дефинисана од вишејезичности, види горе одговарајуће кључне речи.)

Деца другог говорног подручја
Деца другог говорног подручја су она деца која владају својим првобитно наученим језиком
тј. матерњим језиком, али не и језиком околине. У овом региону језици окружења су
швајцарски дијалект и немачки језик. Значење појма деца другог говорног подручја није
статичан, јер та иста деца у кратком периоду губе ту ознаку, постајући двојезична.

Деца мигрантског порекла
Види мигрантско порекло.

Дијалект
Дијалект је варијетет језика који користе људи одређеног места, краја или географске
области. Дијалекти су посебна врста живог (говорног) језика, ретко имају писану форму. У
неким случајевима се изразито разликују од књижевног стандардног језика. Дијалект може
да одговара амбијенталном језику (регионалном језику/ језику околине).

Други језик, немачки као други језик (DaZ)
Други језик је онај језик који се учи као други језик. Код деце мигрантског порекла то је по
правилу онај језик – немачки језик у нашем случају – који им омогућава да узму учешћа у
комуникацији локалног говорног подручја. Као стручан назив користи се термин – немачки као
други језик или скраћеница DaZ. Међутим, свој овој деци немачки језик није други језик.
Уколико они нпр. припадају трећој генерацији досељеника, они уче немачки чешће као први
језик, а језик земље порекла као други језик или као други први језик (примарни
билингвализам).

Земља порекла, држава порекла- отаџбина
Земља порекла једног детета је она земља у којој је оно или у којој су његови родитељи
(један родитељ) и други рођаци првобитно живели.

Идентитет, бикултурални идентитет
Идентитет се у Oквирном наставном плану тумачи као опажај самог себе. Ово укључује
субјективну перцепцију сопственог стања, њен континуитет и индивидуалност. Идентитет
није непроменљив, већ је много више динамичан и процесуалан. Од пресудног значаја за
његово формирање су социјалне интеракције са другим људима а самим тим и језик
комуницирања. Под термином бикултурални идентитет се подразумева субјективно
доживљен осећај припадања истовремено двема или више различитих група – етничких,
језичких итд.

29
!

Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Serbisch

Интеграција
Под интеграцијом се овде подразумева процес у коме су појединци и групе различитог
социјалног, културолошког и језичког порекла постигли да буду равноправни социјални и
политички учесници друштва, у коме се поштују њихове специфичне језичке и културне
особености.

Интеркултуралне компетенције, интеркултурално учење
Оспособљеност за успешан однос са људима других култура називамо интеркутуралним
компетенцијама. Оне могу да буду присутне у младости или да се развију путем
интеркултуралног учења. Искуства стечена у различитим сферама живота – као што је то
случај код деце мигрантског порекла – могу да олакшају овај процес.

Интеркултурално превођење и посредовање
Оваква формулација се односи на посредовање између различитих сфера, норми и стилова
живота у контексту миграције. Интеркултурални преводилац заступа интересе различитих
друштвених група и појединаца, омогућавајући им сусрете, опходећи се свесно и поверљиво
према свим заинтересованим странама. Та особа је одговорна за језичко разумевање (тј.
превођење) свих учесника разговора. Преводилац може да допринесе томе да се страхови и
резервисаност учесника разговора боље разумеју. Он може да помогне родитељима другог
говорног подручја да швајцарски школски систем боље разумеју. Због својих
професионалних и биографских предуслова многи ХСК-наставници се стручно усавршавају
како би могли да обављају и функцију интеркултуралних преводилаца и посредника. С тим у
вези постоје сертификовани модули, курсеви и други облици стручног усавршавања.

Интерференција
О интерференцама се говори када се елементи или структуре првобитно наученог језика
преносе у неки други језик, при чему се у том другом језику ти елементи погрешно граматички
или семантички користе и тумаче (нпр. на немачком «bekommen-добити» а на енглеском
«become-постане»).

Jезик земље порекла
Језик земље порекла тј. матерњи језик је онај језик који се у земљи порекла говори као језик
околине или као књижевни стандардни језик. Уколико дете припада другој или трећој
генерацији имиграната, његов језик земље порекла не мора у сваком случају бити његов
првобитно научени језик. Због тога Оквирни наставни план под језиком наставе у ХСКнастави не подразумева првобитно научени језик већ језик земље порекла.

Језик наставе
Под овим термином се подразумева у Оквирном наставном плану стандардни књижевни
језик једне земље или једне друштвене заједнице који се у оквиру ХСК-наставе изучава. Због
тога се овде користи и појам језик земље порекла.
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Језик околине
Језик околине/окружења је онај језик којим се у околини најчешће говори, овде је то
швајцарски дијалект.

Jeзик породице
Језик породице је језик којим се говори у породичном окружењу (исти је случај и када се ради
о више језика).

Kултура
Култура се у овом Оквирном наставном плану тумачи као скуп препознатљивих духовних,
материјалних, интелектуалних и емоционалних аспеката који карактеришу једно друштво или
етничку групу. Под њима не подразумевамо само уметност и књижевност, већ и начин
живљења, основна људска права, систем вредности, традицију и веровања. Карактеристике
појединца не можемо свести само на карактеристике његове културе или етничке групе.
Појединца не морају да карактеришу специфичне особине, вештине или начин понашања
једне групе само зато што јој припада. Штавише, култура једног друштва или етничке групе
није нити хомогена нити статична, а није ни затворена. Пракса много чешће показује да
култура стално ствара нове особености, а да их различити учесници током процеса једни од
других попримају.

Kултура земље порекла
Култура земље порекла једног детета одговара националној култури отаџбине из које дете
потиче. Код деце која су одрасла у Швајцарској, овај појам се односи на земљу порекла
родитеља или једног родитеља или на његову/њихову припадност одређеној етничкој групи.
Појам култура земље порекла се ослања на историјске садржаје: одатле сам потекао,
односно, одатле је потекла моја породица. У овом Оквирном наставном плану се уместо тог
термина најчешће употребљава термин сфере живота да би се нагласила тренутна
ситуација детета.

Mатерњи језик
Под термином матерњи језик мисли се на први стечени језик тј. првобитно научени језик.
Термин није прецизан, јер се полази од тога да је само мајка кључна за стицање првог језика.
Због тога се у Оквирном наставном плану говори само о првобитно наученом језику/ првом
наученом језику.

Матерњи језик и култура (ХСК)
Види поглавље 3.1.

Мигрантско порекло, мигрантског порекла
Израз «мигрантског порекла/емигрант» се користи ради појашњавања различитих категорија
људи. У односу на Швајцарску овај термин се односи на сва лица која су – без обзира на
њихову актуелну националност! –1) лично емигрирала у Швајцарску или која су 2) у
Швајцарској рођена и која имају бар једног родитеља који је имигрирао или је доласком у
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Швајцарску постао њен држављанин. Многе од ових особа, дакле, немају лична мигрантска
искуства, а у Швајцарској живе од свог рођења или поседују швајцарско држављанство.
Израз «деца мигрантског порекла» обухвата такође и децу која нису ни лично емигрирала
нити су страни држављани, али која су ипак била под утицајем миграције. Овако отворено
тумачење носи ризик да се миграција заснива на неприродном објашњењу, пошто
објашњење за одређену особу нема посебног значаја.

Овладавање другим језиком
Под термином дидактика наставе језика разликујемо дидактику учења другог језика и
дидактику страног језика. Уколико је други језик детета језик земље у којој је тај језик језик
околине, говоримо онда о његовом стицању другог језика. Деца чији првобитно научени
језик није немачки језик уче у немачком делу Швајцарске немачки језик као други језик (DaZ).
Ова врста наставе се ослања на посебну врсту дидактике која се не подудара са дидактиком
наставе учења немачког језика као првог језика као ни са дидактиком наставе учења
немачког језика као страног језика. У поређењу са наставом страног језика на нивоу
основног образовања, DaZ-настава тежи много вишем нивоу знања немачког језика.

Првобитно научени језик
To je први језик у функцији социјализације, односно, то је језик који је први у породици научен
и најрађе коришћен. О њему говоримо најчешће употребљавајући термин «матерњи језик».
Признавање и унапређивање првобитно наученог језика тј. матерњег језика је од
фундаменталног значаја за језички развој такође и онда када временом други језик преузме
позицију доминантног језика (у овом случају ту позицију заузима немачки језик). Многа деца
уче као први језик не само један већ два или више језика истовремено или у краћим
временским размацима – нарочито у ситуацијама када сваки родитељ са дететом говори
другим језиком. У том случају дете има више првобитно научених језика; тада се говори о
примарном билингвализму.

Стандардни језик
Види стандардни књижевни језик.

Стандардни књижевни језик
Под стандардним књижевним језиком подразумевамо стандардизовани облик језика једне
језичке групе, дакле, писани, службени језик, језик лепе књижевности. Термин стандардни
језик се користи као синоним за стандардизовани књижевни језик. Стандардни језик подлеже
језичким нормама које се посредством средстава јавног информисања, а нарочито
посредством образовног система контролишу. Савладавање стандардног књижевног језика
главни је циљ дидактичких напора наставе матерњег језика и културе у школи.
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Страни језик
Страни језик је онај језик који се учи поред првобитно наученог језика тј. матерњег језика –
то је онај језик који се учи ван земље у којој се говори тај језик. Тај језик, дакле, не одговара
језику окружења – насупрот другом наученом језику, који се усваја циљано у земљи у којој се
говори тим језиком. Страни језик се по правилу учи у школи; у немачком делу Швајцарске
најчешће се уче као страни језици француски и енглески језик.

Стручни језик
Стручни језик је варијетет стандардног језика кога карактерише вокабулар стручних израза
и речи.

Сфере живота
Оквирни наставни план подразумева под сферама живота све догађаје, ствари и чињенице
које људе свакодневно окружују. Једна сфера живота је само један део света – у зависности
од индивидуалних околности. Односи и начин живота једног немачког доктора нису исти као
односи и начин живота афричког сељака, другачији приступ има девојчица имигрант из
хрватске високе класе у односу на дечака из швајцарске ниже класе. Оквирни наставни план
не прави стриктну разлику између културе и сфере живота, али код другог термина више
наглашава односе појединца према његовој садашњости/ самом себи, као и према његовим
делима и говору.
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9 Прилог: Oквирни услови
Овај прилог није део одлуке Просветног савета донете 28. фебруара 2011. године. Он
приказује међукантоналне и правне основе ХСК-наставе. Служба за основно образовање
кантона Цирих описује праксу која се развила на основу правних темеља и законских услова
(у вези процедуре, организације, сарадње).

9.1 Међукантонална правна основа
Kонференција кантоналних директора за образовање и васпитање (EДК) се више пута
изјаснила о ХСК-настави. У документу „Препоруке у вези образовања деце другог говорног
подручја“, усвојеног 24. октобра 1991. године, она потврђује основно право деце
мигрантског порекла да свој „језик и културу земље порекла имају право да негују“. ЕДК
препоручује кантоналним и локалним званичницима следеће:
• ХСК-наставу подржавати, а по могућности најмање по два часа недељно у распоред
часова редовне наставе интегрисати,
• бесплатно ставити на располагање потребне школске просторије,
• унапређивати сарадњу између наставника редовне школе са ХСК-наставницима,
• похађање ХСК-наставе и постојеће оцене уносити у ђачке књижице редовне школе,
• родитеље мигрантског порекла информисати о могућностима у образовању,
• узети у обзир језичке компетенције језика земље порекла које су стечене похађањем ХСКнаставе приликом вредновања или приликом доношења одлука о промоцији и селекцији
ученика.
ЕДК предвиђа и у својим националним стратегијама о настави језика из 2004. године да се
језик земље порекла код деце мигрантског порекла путем ХСК-наставе унапређује и
подржава. Истом циљу тежи и међукантонални споразум о хармонизацији обавезног
основног образовања чије се потписнице обавезују да ће потпомагати организацију верски и
политички неутралних ХСК-курсева.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Настава језика у оквиру обавезног основног образовања: Стратегије ЕДК и план рада националне координације
за целу Швајцарску, 25. март 2004. (види 1.1; 2.1; 2.2; 3.8.2).

6

Међукантоналани споразум о хармонизацији обавезног основног образовања (HarmoS), 14. јуни 2007. (види Чл.
4.4).
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9.2 Правна основа у кантону Цирих
У кантону Цирих ХСК-настава је правно регулисана Законом о основној школи и Одредбама
о основном образовању. (Коришћена је немачка верзија која је објављена у Службеном
зборнику закона кантона Цирих.)

Закон о основној школи, 7. фебруар 2005. године
§ 15.
1

У надлежности Дирекције за школство је признавање појединих организатора понуђених
Курсева матерњег језика и културе.

2

Одредбе прописују услове признавања и правне последице.

Законске одредбе о основном образовању, 28. јуни 2006. године
§ 13.
1

На курсевима матерњег језика и културе ученици другог говорног подручја проширују
знања и вештине у вези првобитно наученог језика, као и знања о култури земље порекла.

2

Организатори курсева су амбасаде или конзулати земаља порекла. Дирекција за школство
може да призна и друге организаторе курсева.

3

Курсеви могу бити признати уколико испуњавају услове прописане Оквирним наставним
планом, одобреног од стране Просветног савета, уколико су политички и верски неутрални
и нису профитабилни. Курсеви обухватају максимално четири, а на нивоу вртића и првог
разреда максимално два часа недељно.

4

Наставници морају да буду квалификовани за обављање наставе и наставног процеса, да
поседују довољно знање немачког језика и да присуствују обавезним модулима стручног
усавршавања.

§ 14.
1

Курсеви се по могућности организују после часова редовне наставе.

2

Општине
a.

стављају према могућностима одговарајуће просторије на располагање без надокнаде,

b.

ослобађају ученике од редовне наставе највише два часа недељно уколико се курсеви
организују у оквиру часова редовне наставе,

c.

пријављују Дирекцији за школство злоупотребе у спровођењу курсева.

d.

Оцене курсева се уносе у званичне ђачке књижице.

e.

Дирекција за школство регулише процедуру уписа. Организација и спровођење курсева
су у надлежности организатора курсева, а нарочито финансирање, избор, именовање и
надзор наставника.
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9.3 Организација и спровођење наставног процеса у кантону Цирих
Признавање организатора ХСК-наставе
Организатори ХСК-наставе, признати од стране Дирекције за школство кантона Цирих,имају
право да спроводе наставни процес у оквиру основне школе на основу прописа који су
дефинисани документом „Законске одредбе о основном образовању“. Поступак признавања
је правно регулисан од стране Просветног савета. Да би један организатор ХСК-наставе био
признат, мора да:
• обезбеди да његов Наставни план и његова настава буду усаглашени са Оквирним
наставним планом,
• буде политички и верски неутралан,
• располаже наставницима који су квалификовани и који говоре немачки на одговарајућем
нивоу,
• не сме да буде профитибилан,
• сарађује са локалним школама и Дирекцијом за школство.

Информација и пријава за упис
Организатори ХСК-наставе, локалне школе и Служба за основно образовање информишу
заинтересовану децу и њихове родитеље о постојећим понудама ХСК-наставе.
У зависности од понуде одговарајуће језичке групе, почиње се са наставом још од вртића или
нешто касније. Пријава се врши преко разредног старешине одељења у коме је дете. У
јануару месецу наставници дистрибуирају родитељима пријаве за упис. Попуњене уписнице
они затим прослеђују директору школе, а он организаторима курсева. Родитељи могу да се
обрате и директно координаторима ХСК-курсева.
Организатори курсева информишу родитеље правовремено и директно о организовању
курсева ХСК-наставе (о времену, месту, наставнику) као и о неодржавању исте услед било
каквих промена. Настава почиње почетком школске године.
Пријава обавезује на редовно похађање и важи док родитељ не одјави своје дете, односно,
пријава важи до краја његовог обавезног основног школовања.

Време и место одржавања наставе
Ученици похађају ХСК-наставу у вртићу и у 1. разреду основне школе највише два часа
недељно, а од 2. разреда највише четири часа недељно. Према могућности, ХСК-настава се
реализује у оквиру часова редовне наставе (08
– 12.00 сати, 13.30 – 17.00 сати), а највише
може бити интегрисана два часа недељно у оквиру редовне наставе. Ученици су у том
случају особођени часова редовне наставе.
Организатори ХСК-наставе обавештавају локалне власти о жељеном времену одржавања
наставе у наредној школској години најкасније до краја марта месеца. Дефинитивно време
одржавања наставе се утврђује на основу постигнутог договора између организатора ХСКнаставе и локалних просветних власти.
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ХСК-настава се организује у просторијама основне школе, по могућности у близини места
становања ученика. Школске власти им према могућности дају одговарајуће учионице на
располагање без надокнаде. ХСК-наставници воде рачуна о поштовању кућног реда школе.
Организатори обaвештавају на почетку школске године локалне школске власти и Службу за
основно образовање о дефинитивној организацији наставе (о наставним пунктовима,
времену и месту одржавања наставе, наставницима). Ови подаци служе Служби за основно
образовање да заинтересованима пруже информације о ХСК-настави и да координацију
истих унапреде и подрже.

Уџбеници и наставна средства/ наставни материјал
Обезбеђивање уџбеника је у надлежности организатора ХСК-наставе.
Школским општинама се препоручује да обезбеде ХСК-наставницима помоћна техничка
наставна средства (копир-апарат, графоскоп, компјутер и др.), као и да им без надокнаде
ставе школски материјал на располагање (креде, свеске, папир и сл.).

Потврде и уношење оцена у ђачке књижице редовне школе
Види поглавље 4.2.

ХСК- наставници
Избор и именовање наставника је у надлежности организатора ХСК-наставе.
Организатори се обавезују да у кантону Цирих на место наставника именују/постављају
наставнике који су:
• стручно квалификовани за педагошки рад (поседују диплому за рад у настави или поседују
сертификат о еквивалентном образовању или имају релевантно искуство и стручно су се
усавршавали),
• поседују добро знање немачког језика довољно за усмену комуникацију (то доказују
приложеним сертификатом да владају немачким језиком на нивоу Б1 Заједничког
европског језичког оквира или полажу одговарајући испит, организован од стране
Дирекције за школство),
• похађају информативно предавање које се организује од стране Дирекције за школство
(Службе за основно образовање – Volksschulamt),
• похађају курс „Увођење у циришки школски систем“ који се организује од стране циришког
Педагошког факултета по налогу Дирекције за школство.
Уколико неки наставник не испуни наведене услове, Дирекција за школство тражи од
организатора курса да предузме одговарајуће мере за замену наставника. У неопходним
случајевима може Дирекција за школство истоименом наставнику да одузме дозволу за рад,
тј. да му онемогући да у оквиру циришке основне школе предаје као ХСК-наставник.
Велику предност у извођењу наставе имају наставници уколико су упознати са различитим
односима и начинима рада школе. Због тога се организаторима ХСК-наставе препоручује да
не замењују наставнике после неколико година (да одустану од «принципа замене»).
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Финансирање
О финансирању ХСК-наставе брину организатори. Мањи број школских општина сноси један
део финансијских трошкова или именује ХСК-наставнике. Код већег броја организатора
родитељи плаћају један део школарине.

Надзор
Педагошки и персонални надзор ХСК-наставе је у надлежности самог организатора. Све оно
што је регулисано прописима у оквиру документа „Законске одредбе о основном образовању“
је у надлежности и под надзором окружног школског надзорништва (Schulpflege).
У надлежности организатора ХСК-наставе је да редовност похађања наставе контролишу и
регулишу и да уведу одређене мере нередовним полазницима курса. На захтев окружног
школског надзорништва организатори пружају на увид увид у редовност похађања наставе.
Право на приступ истим подацима имају и наставници редовне школе који своје ученике
особађају редовне наставе ради похађања ХСК-наставе.
Уколико дође до неправилности, које се не могу директним разговором са наставницима
решити, следи разговор између организатора ХСК-наставе и окружног школског
надзорништва. У случају тежих неправилности, које ни након опомене нису отклоњене,
Дирекција за школство може на захтев окружног школског надзорништва одређеним
организаторима курсева, на чији су рад добили примедбе, да одузме право на извођење
ХСК-наставе у основној школи.

Сарадња ХСК-наставника са локалним школама
Наставницима редовне школе и наставницима ХСК-наставе се препоручује да једни са
другима сарађују. Корисно је да директори школа (или при школи задужена лица за ХСКнаставу) позову ХСК-наставнике да присуствују Наставничком већу њихове школе уколико се
на истом говори о темама које су од заједничког интереса. Они позивају повремено
наставнике, нпр.на годишњем нивоу, на сусрете ради размене мишљења и искуства. Циљ
оваквих сусрета може бити прилика за међусобно упознавање, размена искустава,
мишљења и сазнања или разговор о заједничким потребама и проблемима.
ХСК-настава је понуда у оквиру основне школе. Корисно је да ХСК-наставници учествују у
активностима школе и да узимају учешће у процесу развоја школе. Највише користи од
институционализованог заједничког рада могу да имају школе које имају висок проценат
двојезичне деце. Под тим се подразумева: заједничко подстицање појединих ученика,
реализација вишејезичних и интеркултуралних пројеката учења или заједничко
информисање и саветовање родитеља. ХСК-наставници, који су адекватно квалификовани,
могу успешно интеркултурално да преводе или да посредују укључујући и конфликтне
ситуације које имају позадину у друштвено-културолошким односима. Веома је корисно
уколико се ХСК-наставници укључе у процењивање ученика који и код њих похађају наставу:
нпр. када се ради о вредновању постигнутих резултата, родитељском састанку у вези
тренутне ситуације у школи појединог ученика и његових постигнутих резултата, када се
доносе одлуке које се тичу даљег школовања. Програм QUIMS (квалитет у мултикултуралним
школама) препоручује циришким основним школама да ХСК-наставу посматрају као део
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процеса унапређивања и развоја језика и да је због тога добро да је у школски програм
интегришу.

Подстицање сарадње између школе и родитеља
Сарадња школе и родитељске куће има у основи велики утицај на учење и школски успех
деце и омладине. Она позитивно делује на школски успех ако наставници имају редовне
контакте са родитељима, ако их информишу о догађајима и активностима у школи и ако се са
њима договарају о начину подршке деце у учењу.
ХСК-наставници могу да помогну наставницима редовне основне школе у сарадњи са
родитељима. Примера ради, могу да учествују у реализацији неке манифестације или да
преводе на Родитељском састанку. При томе могу интеркултурално да посредују што
захтева добро познавање обадва језика и школских система. Овакву врсту услуге они
пружају у договору са школским властима и наставницима – у оквиру радног времена као део
својих званичних обавеза или по договору уз надокнаду.

Сарадња са окружним школским надзорништвом (Schulpflege)
Локалне школске власти доприносе да се ХСК-настава организује под што бољим условима у
оквиру основне школе. Њима се саветује да по потреби при општини или школи одреде једно
надлежно лице за координацију. Та особа би била одговорна да правовремено планира
распоред часова и план коришћења потребних просторија, као и да унапређује сарадњу међу
истима.

Сарадња и коодинација на кантоналном нивоу
У име Дирекције за школство за послове координације са ХСК-наставом и њихову
административну подршку задужена је Служба за основно образовање – Volksschulamt. У
име сваког организатора задужена је по једна особа која је одговорна за координацију на
локалном и кантоналном нивоу и која сарађује са Службом за основно образовање.
Два тела се брину о размени важних информација, разматрају и обрађују концептуална и
организациона питања и анализирају педагошке аспекте ХСК-наставе. То су «Координациона
група за курсеве ХСК» и «Педагошка комисија ХСК». Представници организатора ХСКнаставе, као и представници локалних школских власти и просветних радника основне школе
су у овим комисијама заступљени. Једног представника има и циришки Педагошки факултет
који организује и реализује стручна усавршавања за ХСК-наставнике.
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