
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА (РАЗЛИКОВНА) ГРАМАТИКА 

 

Диференцијална или разликовна граматика проучава језик неког подручја 
или територије који одступа од књижевног стандардног језика. Неки кажу да 
је то језик неправилног ученичког говора. То може бити дијалектски говор, 
локални говор, провинцијски говор, жаргон итд. Пратећи језичко 
истраживање својих ученика, чији језик одступа од књижевног стандардног 
језика, учитељ може све те језичке грешке да скупља, а потом да их обради и 
граматички и методички, како би му таква разликовна граматика помогла у 
раду на унапређивању језика. То може бити диференцијални речник, 
диференцијалне стилске особености итд. Диференцијална граматика посебно 
може бити драгоцена у билингвалним језичким срединама. Дете је емотивно 
везано за своју језичку средину а још ако та језичка средина одступа од 
језичке норме, онда треба много упорности да се језичке грешке искорене. 
Психолози препоручују да се нагло не кидају везе детета са језичком 
средином из које је поникло. У време грађанском етноцентризма и наглашене 
борбе за књижевни стандардни језик богати дијалекатски језици, што значи 
неправилни језици, нашли су се на удару језичких стручњака. Постоји велико 
интересовање књижевника и језикословаца да се очува дијалекатски језик, па 
се често у томе претерује. Ипак морамо разграничити шта је књижевни језик 
а шта је неправилна дијалекатска варијанта тог језика. И на тим сазнањима 
засновати наставу граматике. 

Теоретичари износе ваљане разлоге за постојање диференцијалних 
граматика. Оне су настале у неким нашим говорним подручјима, али нису 
масовно прихваћене. Диференцијеалне граматике много доприносе 
прилагођавању језчких неправилности. Оне садрже одређена језичка сазнања, 
али и методичка упуства неопходна за исправљање граматичких 
недоследности.  

 



У складу са предвиђеним предиспитним обавезама за предмет Методика 
наставе српског језика и књижевности 2 и Методичку праксу 2 студенти су у 
обавези да на имејл адресе доставе припреме  према утврђеном плану 
(snezana.perisic@pr.ac.rs  и snezanaperisicmr@gmail.com).  

Студенти којима су пробне припреме за реализацију наставних часова 
граматике одобрене потребно је да се јаве ради одређивања наставне 
јединице за реализацију испитног часа и прецизирања начина реализације. То 
су: 

1. Бобан Беочанин 
2. Сања Милосављевић 
3. Миљана Витковић 
4. Анђела Раденковић (са изменама) 
5. Марта Милићевић (са изменама) 

Због немогућности да наставу реализујемо у школи-вежбаоници, анализе 
наставних часова колега ћете вршити у паровима, према обрасцу који ће бити 
достављен благовремено, након припремљених испитних припрема. 

Сва питања и сугестије  које имате можете поставити у већ формираној групи 
за онлајн консултације (Четврта година). 
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