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Апстракт: Заједнички језички оквир је пред наставу страних језика поставио два 
примарна циља којима се тежи: вишејезичност и аутономију ученика. Од ова два 
циља развијање аутономије је оно што је на микроплану запало у удео наставници-
ма, а свако од нас је, тежећи ка том циљу, установио да аутономије нема без моти-
вације (и обрнуто). Управо аспект мотивације игра најзначајнију улогу у усвајању 
језичких знања, али, будући изразито субјективан, њега је најтеже „укротити“ ме-
тодички. Тај проблем је нарочито изазован у настави језика струке: с једне стране, 
ради се о одраслим ученицима који, по природи ствари, имају свестан однос према 
мотивацији (додуше, често екстринзички), а, с друге стране, реч је о предмету који 
им није матичан, који они нису изабрали као предмет студирања, што на њихову 
мотивисаност често утиче у негативном смислу. Због тога је рад на мотивацији 
студената увек представљао ход по танкој жици између штапа и шаргарепе (да-
кле, а нарочито ако узмемо у обзир уврежени начин евалуације, између једног и 
другог спектра екстринзички мотивисаног учења). Циљ овог рада је да истражи у 
којој мери је прелазак на наставу у дигиталном окружењу, који нам је наметнула 
пандемија, утицао на мотивацију студената. Основ рада представља емпиријско 
истраживање путем утиптника упућеног студентима који на факултетима уче не-
мачки као језик струке, а намера је била да се обухвате два аспекта овог проблема: 
да ли је промена начина одвијања наставе утицала (позитивно или негативно) на 
мотивацију, те, да ли је тај утицај (ако га је било) иоле допринео интернализацији 
мотивације. У закључку рада дат је и покушај систематизације оних аспеката ди-
гиталне наставе за које се у нашој пракси, а што је емпиријско истраживање и по-
казало, испоставило да могу да представљају помоћ у подстицању мотивисаности 
у дигиталном окружењу.1

Кључне речи: језик струке, аутономија, екстринзичка мотивација, интринзичка 
мотивација, настава у дигиталном окружењу                                                                

1 Чланак је резултат рада на пројекту Епидемија. Право. Друштво. (2021), чији је 
носилац Правни факултет Универзитета у Београду.
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Увод
У уводу ћемо размотрити разлоге који су нас подстакли да се определи-
мо за истраживање утицаја наставе у дигиталном окружењу на мотивацију 
студената у оквиру наставе страног језика струке. Премештање наставе 
страних језика струке на нематичним факултетима из слушаоница и ам-
фитеатара у дигитално окружење, које нам је наметнула пандемија, пред-
стављало је изазов како за наставнике, тако и за студенте. Што се тиче саме 
мотивације, могли бисмо да кажемо да је ово био додатни изазов, јер је тај 
аспект учења, премда један од најзначајнијих за усвајање знања, истовре-
мено и онај који је увек представљао тврд залогај за методичко савлада-
вање. То је увек било на посебан начин изражено у оквиру наставе страних 
језика на нематичним факултетима, где се с једне стране ради о одраслим 
ученицима који би, по природи ствари, требало да имају већ изграђен 
однос према сопственим мотивима за учење, а, с друге стране, ради се 
о предмету који нису изабрали као предмет студирања, већ као предмет 
који прати студирање (studienbegleitender Sprachunterricht, како гласи на-
зив овог предмета на немачком језику). Због тога је сасвим очекивано и 
разумљиво да је мотивација студената за учење страног језика струке на 
нематичним факултетима углавном екстринзичка и да наш рад на мотива-
цији обично представља ход између штапа и шаргарепе, што је нарочито 
условљено традиционалним системом евалуације.

Циљ истраживања које је приказано у овом раду јесте да испитамо 
да ли је прелазак на наставу у дигиталном окружењу на било који начин 
утицао на мотивацију код студената који слушају страни језик струке, те, 
уколико је било утицаја, да ли је тај утицај позитиван или негативан. Даље, 
занимало нас је и да ли у оквиру наставе у дигиталном окружењу постоје 
фактори који би могли да утичу на то да се активности у оквиру учења, 
које су углавном мотивисане спољашњим факторима, дакле, екстринзич-
ке, интернализују, па евентуално и допринесу усмеравању ка моделима 
интринзичке мотивације. Овако постављен оквир рада наметнуо нам је и 
одговарајућу структуру: у првом делу рада укратко ћемо приказати однос 
између ученичке аутономије, као једног од најважнијих циљева које за на-
ставу страних језика поставља Заједнички европски референтни оквир за 
језике, и мотивације, да бисмо се после тога посветили самом појму моти-
вације и разлици између екстринзичке и интринзичке мотивације. У овом 
делу рада пружићемо и преглед оних теорија мотивације у литератури за 
које сматрамо да су најрелевантније за наше истраживање, као и резултате 
неких истраживања на ову тему која су већ спроведена. 

Резултат овог прегледа, као и личних искустава у оквиру онлајн наста-
ве, определио нас је и за почетну хипотезу: да је прелазак на наставу у ди-
гиталном окружењу генерално довео до пада ученичке мотивације, али да 
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би код одраслих ученика ситуација могла да буде донекле модификована 
и да би настава у дигиталном окружењу могла да има у неким сегментима 
и позитиван утицај на мотивацију. У том смислу, централни део рада пред-
ставља емпиријско истраживање, спроведено у форми Google упитника, 
на које се надовезује дискусија о добијеним резултатима, те, у закључку, 
повезивање добијених резултата са хипотезом и представљање оних ре-
зултата који су се показали као охрабрујући у односу на мотивацију и који 
би могли да послуже као смернице у развијању наставне праксе у дигитал-
ном окружењу.

Ученичка аутономије и мотивација
Један од и до данас најреферентнијих докумената из области наста-

ве страних језика, Заједнички европски референтни оквир за језике, ис-
ход делатности Одељења за језичке политике Савета Европе, дефинише, 
пратећи идеју вишејезичности, и медотолошки приступ који се заснива, из-
међу осталог, на развијању ученичке аутономије (Радојковић-Илић, Утицај 
европске образовне политике на наставу страног језика струке, 257). Исти 
тај документ нам дефинише и аутономног ученика помоћу особина које би 
требало да поседује, а то су: увид у обрасце и стратегије учења и њихова 
самостална примена; самостално одлучивање о наставним садржајима и 
материјалима; спремност на ризик (нпр. на комуникацију на страном јези-
ку); отворен, толерантан и проактиван однос према учењу итд. (Europarat 
16). У том смислу можемо да се сложимо са ауторима који тврде да су упра-
во одрасли ученици они од којих бисмо могли да очекујемо висок степен 
аутономије, јер, поред тога што поседују свест о потреби стицања одређе-
них знања и вештина, као и о циљевима учења (Радојковић-Илић, Утицај 
познавања страних језика на социјалну кохезију, 311-324), те претходно 
стечена искуства везана за технике и стратегије учења, они би требало да 
се одликују и вишим степеном самосвести, одговорности, усмерености ка 
циљу, самокритичности итд. (Knowles, Holton and Swanson 22). Напред на-
ведено није нимало тешко довести у везу са мотивацијом. Већина аутора 
која се бавила односом мотивације и аутономије дошла је до закључка да 
ће аутономни ученици бити мотивисанији за учење. 

Аутори Диси и Рајан нпр. наводе да ”интринзички мотивисани на-
чини понашања и потребе за компетентношћу и аутономијом стоје 
у интегралној вези” (Deci and Ryan, Die Selbstbestimmungstheorie der 
Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik, 230). 

У истом тексту се цитирају студије са терена које су показале да аутоном-
ни ученици показују више радозналости и боље процењују своје резултате од 
ученика у контролисаном окружењу (Deci i Ryan, Die Selbstbestimmungstheorie 
der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik, 232). 
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Надовезујући се на ова истраживања, Пренцел је у први план ставио 
одрасле ученике и, уочивши парадокс који се састоји у питању како да ауто-
номно учи неко ко још није достигао одређени степен аутономије, решење 
пронашао управо у мотивацији, и при томе закључио да је код одраслих 
ученика доживљај аутономије тесно повезан са мотивацијом, и то ”како са 
интринзичком мотивацијом, тако и са облицима екстринзичке мотивације” 
(Prenzel 251). 

Све у свему, можемо да закључимо да однос између аутономије и 
мотивације није ни једнозначан ни једносмеран, већ да представља један 
динамичан процес (Стојаковић, Динамизам односа између аутономије и 
мотивације, 309).

Овим смо дошли до централног појма који нас интересује у оквиру 
теме овог чланка, а то је мотивација. Појам мотивације је веома широк, те 
се односи на различите области људске делатности, почев од економије, 
маркетинга, па преко образовања, све до нових технологија. У том смислу 
је добро да се ограничимо на оно тумачење мотивације које, по нашем 
мишљењу, на најбољи начин и најдиректније обухвата област учења. 

Ради се о теорији самоодређења коју су увели аутори Диси и Рајан, а 
према којој разликујемо две врсте мотивације: 1) екстринзичку, код које 
су наше акције контролисане и предузете под неким притиском (који, до-
душе, не мора да буде искључиво спољашњи, већ може и да се интерна-
лизује) и 2) интринзичку, код које су наше акције самоодређене, тј. слобод-
но изабране и потекле из наше унутрашње жеље (Брофи 273). 

Нимало не чуди што су аутори дошли до закључка да је за креативне 
активности, као што је учење, интринзичка мотивација та која брже доводи 
до бољих резултата (Пинк 51). Пракса нам, међутим, свакодневно показује 
да је ова идеална ситуација, у којој ученици уче из чисте жеље за знањем, 
готово недостижан идеал, поготово ако имамо у виду систем евалуације 
који је заснован у потпуности екстринзички. Зато не чуди да су претход-
на истраживања показала да код одраслих ученика заиста преовладава 
екстринзичка мотивација, али са великом могућношћу да се релативно 
висок степен аутономије код одраслих ученика искористи у правцу интер-
нализације њихових мотива, па да се одређеним стратегијама пребаце од 
споља наметнутих ка изнутра наметнутима.

Уз све те проблеме везане за мотивацију са којима се већ одавно су-
срећемо у пракси и који су били предмет занимљивих истраживања (Кр-
жељ 142-153), претходни период нам је наметнуо још један велики изазов, 
а то је премештање наставе из до тада уобичајеног окружења у дигитално. 
То је значило суочавање са низом методичких, дидактичких, техничких и 
многих других проблема, а као један од највећих појавио се проблем мо-
тивисаности студената у окружењу у којем више није било непосредног 
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контакта. Управо због тога нам се наметнула тема истраживања које чини 
основу овог рада.

Емпиријско истраживање
Емпиријско истраживање спроведено је у форми Google упитника. 

Циљна група су били студенти (основних, мастер и докторских студија) који 
су као језик струке у току основних студија бирали немачки језик. Од разло-
га за ограничавање на немачки језик истакли бисмо, пре свега, настојање 
да се омогући релативно уједначено окружење, јер смо сматрали  да би 
проширивање упитника на друге језике, а нарочито енглески којем су испи-
таници много изложенији у свакодневном животу, у великој мери утицало 
на добијене податке. Пошто према теорији самоодређености - којом смо 
се, како је раније наведено, руководили у поимању интринзичке мотива-
ције - активности које можемо да сматрамо самоодређенима обухватају 
аспекте аутономије, социјалне повезаности и компетентности, и питања 
смо формулисали тако да обухвате што је могуће више аспеката учења 
који би процес учења испитивали у односу на самоодређеност, то јест у 
односу на то да ли је оно интринзички мотивисано. Из тих разлога упитник 
је подељен на следеће целине: 1. подаци о улазној ситуацији испитаника 
(статус, предзнања, претходни боравци на немачком говорном подручју); 
2. подаци о начину одвијања наставе у условима пандемије и техничким 
условима за то; 3. подаци везани за осећај аутономије студената у процесу 
наставе у дигиталном окружењу; 4. подаци везани за осећај компетентно-
сти у оквиру наставе у дигиталном окружењу; 5. подаци везани за осећај 
социјалне повезаности у условима наставе у дигиталном окружењу; 6. по-
даци везани за факторе мотивације и 7. општи подаци (старост, пол). 

Укупан број испитаника који је попунио упитник је 47. У односу на ра-
нија истраживања која је аутор спровео у сличној форми, број испитаника 
је мањи, што може да се припише и другачијем облику комуникације (пу-
тем напред наведених платформи), а и вероватној засићености студената 
комуникацијом у дигиталној сфери. То је, међутим, тема за себе, и могла би 
представљати предмет неког даљег истраживања. Истовремено, све ово 
има за последицу да је теже прецизно одредити колико је тај број репре-
зентативан у односу на број уписаних студената. Одређивање репрезента-
тивности узорка отежава и околност да узорак од 47 испитаника обухвата 
студенте различитих факултета (највећим делом су то, из разлога доступ-
ности информација, студенти Правног и Економског факултета Универзите-
та у Београду), а међу испитаницима су, поред студената основних студија 
који тренутно похађају наставу страног језика струке, и студенти мастер и 
докторских студија, као и они који су у тренутку попуњавања анкете већ 
окончали студије (нпр. на Правном факултету се страни језик струке слуша 
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само у 4. семестру, а упитник су попуњавали и студенти старијих година). 
Што се тиче резултата, у прегледу који следи ограничићу се на она питања 
из упитника која су најрелевантнија за тему рада.

1. Улазна ситуација
Као што је напред наведено, испитивање је спроведено на узорку од 

47 студената, и тај постојећи узорак даје нам следећу општу слику: од укуп-
ног броја испитаника  59,6% су студенти основних студија, 17% студенти 
мастер студија (остатак је навео углавном докторске студије као одговор, а 
један број испитаника одредио је свој статус као запослен/запослена: у тој 
групи су они који су на мастер/докторским студијама, као и они који су зав-
ршили факултет, али су у оквиру студија имали немачки као језик струке). 
Што се тиче предзнања из немачког језика, 66% одговорило да су имали 
предзнања, 21,3% ”само најосновнија”, а 12,8% није имало предзнања. На 
питање о претходним боравцима на немачком говорном подручју 40,4% је 
боравило по неколико дана, 34% није никада боравило, 19,1% од једног до 
неколико месеци, а остатак је боравио дуже од годину дана (слика 1). 

Слика 1. Графички приказ улазне ситуације
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2. Начин одвијања наставе у условима пандемије
Следећи сет питања односио се на начин одвијања наставе у услови-

ма пандемије, као и на техничке услове. Велика већина студената је на-
ставу у условима пандемије похађала искључиво онлајн (80,9%), 17% је 
похађао делом онлајн, делом на факултету. Када је у питању онлајн наста-
ва, највише се користе следеће платформе: Zoom (80,9%), Moodle (48,9%), 
Webex (8,5%), те остале, при чему је било могуће више одговора (слика 2). 
Убедљива већина студената (93,6%) сматра да су факултети успели да обе-
збеде неометано одвијање онлајн наставе, а од 47 испитаника 4 су одгово-
рила негативно, и то са следећим образложењима: ”Квалитет предавања је 
опао, време нам одлази на решавање техничких проблема”, ”Преклапање 
термина са другим часовима”, ”Треба да имамо своју онлајн учионицу када 
су наши термини”. 

Слика 2. Технички услови одвијања наставе у онлајн окружењу
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3. Осећај аутономије код студената у наставном процесу
Питања којима је требало да се утврди степен субјективног осећаја ау-

тономије код студената у оквиру онлајн наставе дају нам увид у то у којој 
мери студенти имају утисак контроле над наставним процесом. У том смис-
лу 32 испитаника (68,1%) сматра да им онлајн настава омогућава да прате 
наставу са места које им одговара, 8 (17%) одговорило је са ”понекад”, а за-
немарљив број је одговорио негативно. Од наведених 40 испитаника 61,7% 
сматра позитивним чињеницу да нису везани за факултетске просторије, док 
њих 36,2% то сматра негативним. Што се тиче могућности слободног избо-
ра времена за бављење наставним садржајима, ту су одговори од ”уопште 
не” до ”увек” релативно равномерно распоређени. Веома битан показатељ 
аутономије у наставном процесу је могућност студената да утичу на садр-
жај часова, и у том смислу је онлајн настава донела одређене, премда за-
немарљиве, помаке у односу на наставу на факултету. Наиме, 40,4% испи-
таника је одговорило да им онлајн настава не пружа ту могућност, али 34% 
сматра да у оквиру онлајн наставе имају ту могућност (слика 3). 

Слика 3. Приказ аутономије студената у оквирима онлајн наставе
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4. Осећај компетентности студената
Питања у оквиру овог одељка имала су за циљ да утврде да ли и у 

којој мери похађање наставе у дигиталном окружењу утиче на осећај ком-
петентности код студената. У том смислу нека су питања везана за фоку-
сираност студената као предуслов и истовремено одраз компетентности, 
а показала су одређени пад када је у питању нпр. концентрација на часу, 
али и напредак када је у питању утицај онлајн наставе на самосталан рад 
на наставним материјалима и изван наставе (78,7 % изјављује да ради и 
изван онлајн часова, насупрот 21,3% који раде само у оквиру онлајн часо-
ва) (слика 4 и 5). Степен прокрастинације је следећи: 24 испитаника (51,1%) 
понекад одлажу обавезе до последњег тренутка, 14 (29,8%) то никада не 
ради, а 9 (19,1%) ради то увек.

Слика 4. Графички приказ степена концентрације у оквиру онлајн наставе
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Слика 5. Приказ односа према самосталном учењу изван оквира наставе

 
Што се тиче могућности учешћа у настави, 36, 2% изјављује да у оквиру 

онлајн наставе више учествују у настави, 34% одговара негативно, а 29,8% 
не зна одговор на ово питање; веома висок проценат испитаника (85,1%) 
сматра да се у оквиру онлајн наставе користи више различитих медија, а 
сличан проценат (80,9%) сматра да на то доприноси лакшем усвајању гра-
дива. Коначно, последње питање везано за одећај компетентности одно-
си се на утицај онлајн наставе на полагање испита/колоквијума, где 46,8% 
сматра да им овакав облик наставе није отежао полагање, 38,3% сматра да 
им је овај формат отежао полагање, а 14,9% да нема утицаја (слика 6).

Слика 6. Графички приказ осећаја компетентности студената у оквиру онлајн на-
ставе
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5. Социјална повезаност у условима наставе у дигиталном окружењу
Циљ овог сета питања је био да нам пружи увид у то у којој мери сту-

денти у оквиру онлајн наставе имају осећај повезаности са групом (оста-
лим студентима и наставником) у виду дељења искустава, информација, 
повратних информација итд. Што се тиче добијања повратних информа-
ција од стране осталих студената, 63,8% изјављује да их добија понекад, 
чак 25,5% никад, а само 10,6% тврди да их добија увек. Донекле је друга-
чија слика у погледу повратних информација од стране наставника: 80,8% 
сматра да увек добије повратну информацију од наставника, а 17% поврат-
ну информацију добија понекад (слика 7). 

Слика 7. Повратне информације везане за учешће студената у настави

Што се тиче оцене важности повратних информација, убедљивих 80,9% 
сматра да им је размена са осталим студентима битна. Још је убедљивија 
ситуација са повратним информацијама од стране наставника: чак 97,9% 
изјављује да им је повратна информација коју добију од наставника веома 
битна. Такође, блага већина испитаника сматра да им онлајн настава пружа 
могућности за размену (31,9% се слаже у потпуности, а 29,8% делимично). 
С друге стране, чак 85,1% истичу као предност могућност да искључе каме-
ру/микрофон (слика 8).
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Слика 8.  Приказ аспеката социјалне повезаности у оквирима онлајн наставе 
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6. Фактори мотивације
Последњим сетом питања покушали смо да утврдимо да ли и на који 

начин настава у дигиталном окружењу утиче на фокусираност и мотивиса-
ност студената. Што се фокусираности тиче, добијени одговори указују да 
онлајн настава у одређеној мери има негативан утицај: 76,6% студената 
је одговорило да им мисли одлутају понекад, а за 17% то је увек случај. С 
друге стране, укупно 66% испитаника је навело да се понекад и изван ча-
сова детаљније позабави темом која обрађивана на часу, а 19,9% то чини 
увек. 51,1% испитаника сматра да онлајн настава има доста предности, а 
10 испитаника (21,3%) навело је да нема никаквих предности и то образ-
ложило, између осталога, и на следећи начин: ”Настава уживо не може 
се ни на који начин надоместити”, ”Недовољна посвећеност професора, 
технички проблеми код већег броја студената на платформи”, ”Недостатак 
концентрације”, ”Социјално затупљује”, ”Немогућност одласка на класичне 
консултације; студенти са слабијим знањем масовно иду на приватне ча-
сове за разлику од нас који немамо финансијске могућности” итд. Што се 
конкретних предности онлајн наставе тиче, испитаници су се определили 
на следећи начин: могућност похађања часова изван факултета: 35 (74,5%), 
доступност материјала на платформама за учење: 31 (66%), могућност ко-
ришћења различитих медија: 22 (46,8%), при чему је било могуће одабрати 
више одговора (слика 9).

Слика 9. Графички приказ аспеката мотивисаности студената
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Дискусија
Како је већ у уводу напоменуто, свако истраживање везано за појам 

мотивације суочава нас са изузетно широким спектром тумачења овог пој-
ма, почев од старијих бихевиористичких, па до савремених тумачења која 
се заснивају на когнитивном приступу (Брофи 239). У том смислу смо се у 
нашем истраживању оријентисали на тумачење мотивације које се заснива 
на теорији самоодређености и представља најчвршћи модел за објашњење 
ефикасности интринзичке мотивације. У складу са овим тумачењем, наше 
активности, уколико су самоодређене, испуњавају три основне потребе 
сваког човека, а то су 1) потреба за аутономијом, 2) потреба за социјалном 
повезаношћу и 3) потреба за компетентношћу (Deci and Ryan, The support 
of autonomy and the control of behavior, 1024-1037). Из тог разлога је, а са 
циљем да се испита како сама мотивисаност студената у дигиталном окру-
жењу, тако и могућност усмеравања њихове мотивације ка унутра, дакле, 
ка интринзичкој мотивацији као идеалном циљу, и сам упитник формули-
сан тако да нам добијени подаци указују управо на ова три аспекта.

Тако нам одговори приказани на слици 2 дају увид у то колико наста-
ва у дигиталном окружењу испуњава потребе за аутономијом у процесу 
учења. Из одговора произлази да се настава у дигиталном окружењу доне-
ла позитивне помаке у смислу спољњих фактора аутономије (већа слобода 



Journal of Language and Literary Studies142

када је у питању место и време одржавања часова, и углавном позитивна 
оцена чињенице да настава не мора да се прати на факултету). Међутим, 
један од најважнијих фактора ученичке аутономије, могућност да се утиче 
на наставне садржаје, остао је готово непромењен. 

Одређени позитивни помаци примећени су и у односу на компетент-
ност (самостално учење, коришћење различитих медија и позитиван утицај 
коришћења различитих медија у стицању знања, могућност учествовања у 
настави, те оцена да настава у дигиталном окружењу углавном није нега-
тивно утицала на исход наставе). Оно што доста негативно утиче на овај 
аспект јесте нижи степен концентрације (слика 5).

Што се тиче трећег аспекта, социјалне повезаности, добијени резул-
тати су донекле и бољи од очекиваних, или, тачније речено, нису толико 
негативни колико смо очекивали. У односу на истраживања мотивације у 
околностима одржавања наставе на уобичајени начин, степен и важност 
добијања повратних информација од наставника је непромењена. Доне-
кле охрабрују одговори по којима у оквиру онлајн наставе постоји потреба, 
али и могућност, размене са колегиницама/колегама. Међутим, с обзиром 
на то да је убедљива већина испитаника одговорила да предношћу наставе 
у дигиталном окружењу сматра могућност да часовима могу да присуствују 
уз искључен микрофон и/или камеру, питање је колико је та могућност раз-
мене реална. Напоменимо овде узгред да би ово питање такође било за-
нимљиво као тема за истраживање. 

И, на крају, закључни сет питања односио се на саму мотивисаност 
студената у оквиру наставе у дигиталном окружењу и имао је за циљ да 
заокружи претходне три целине. Оно што охрабрује јесте један од резулта-
та приказаних на слици 9, где видимо да већина студената и после часова 
осећа потребу да се врати на наставне садржаје. Охрабрујући су и одговори 
на питање о предностима онлајн наставе, где је значајан број студената од-
говорио да онлајн настава има доста предности (слика 9). Додуше, значајан 
број студената је овде као сметњу навео проблем са концентрацијом и фо-
кусирањем на сам наставни садржај. Не смемо, међутим, да занемаримо и 
не тако мали број испитаника који су одговорили да онлајн настава нема ни-
каквих предности, и то образложили веома конкретним примедбама, почев 
од замерки везаних за техничку страну онлајн наставе, па све до немогућно-
сти непосредног, живог контакта са наставником, недостатка концентрације 
и веома упечатљивог става да онлајн настава ”социјално затупљује”. 

Закључак 
Преостало нам је да на крају, након што смо резимирали резултате 

емпријског истраживања, поставимо и питање у којој мери ови резултати 
могу да буду методички релевантни у настави и које су то предности на-
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ставе у дигиталном окружењу које бисмо могли да искористимо и након 
евентуалног преласка са онлајн наставе на наставу уживо. 

Наиме, у складу са захтевима Заједничког европског референтног 
оквира за језике један од примарних циљева наставе страних језика јесте 
аутономија ученика. Разматрајући начине на које ми као наставници мо-
жемо да утичемо на развој аутономије код ученика врло брзо се као нед-
восмислена појавила тесна повезаност између аутономије и мотивације. 
Додуше, поставке о томе шта је чему претходило разликују се од аутора до 
аутора, при чему је преовладавао став да је аутономија оно што претходи 
мотивацији, да је аутономан ученик уједно и мотивисанији, али је доста 
каснијих истраживања утврдило да је у питању један динамичан и нелине-
аран процес који може да се креће у оба смера.

Аспект мотивације игра најзначајнију улогу и у усвајању језичких 
знања, али, будући да је изразито субјективан, његово методичко савлада-
вање није нимало једноставан задатак. Тај проблем је нарочито изазован у 
настави језика струке: с једне стране, ради се о одраслим ученицима који, 
по природи ствари, имају свестан однос према мотивацији (додуше, често 
екстринзички), а, с друге стране, реч је о предмету који нису изабрали као 
предмет студирања, што на њихову мотивисаност често утиче у негативном 
смислу. 

Циљ овог рада је био да истражи у којој мери је прелазак на наставу у 
дигиталном окружењу, који нам је наметнула пандемија, утицао на моти-
вацију студената. Основ рада представља емпиријско истраживање путем 
упитника упућеног студентима који на факултетима уче немачки као језик 
струке. Истраживање смо формулисали у складу са тумачењем мотивације 
у оквиру теорије самоодређености, по којој се као идеални облик моти-
вације разуме интринзичка мотивација. У складу са оваквим тумачењем 
мотивације, наше активности – уколико желимо да буду самоодређене и 
мотивисане изнутра – требало би да испуњавају захтеве за аутономијом, 
компетентношћу и социјалном повезаношћу.  Као што смо у претходном 
делу текста навели, интринзичка мотивација представља идеални циљ, 
док смо у нашој свакодневној пракси у оквирима конвенционалне наставе 
сви имали прилику да се уверимо да је тај циљ најчешће и недостижан 
и да не би требало да занемаримо екстринзичку мотивацију (нарочито с 
обзиром на потпуно екстринзички модел евалуације знања), трудећи се да 
пронађемо стратегије и технике којима ћемо покушати да барем интерна-
лизујемо наметнуте мотиве, тј. да настојимо да мотиве за учење померимо 
од споља наметнутих ка изнутра наметнутима. 

Испитујући оне аспекте који би, уколико су испуњени, могли да покажу 
ниво мотивисаности, а нарочито интринзичке мотивисаности активности, а 
то су осећај аутономије, социјалне повезаности и компетентности, дошли 
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смо до одређених увида. Што се првог аспекта тиче, осећаја аутономно-
сти у оквирима онлајн наставе, резултати анкете су показали да је постоји 
осећај високог степена аутономије када су у питању спољашњи фактори, 
као нпр. време и место са којег се присуствује настави, док су суштински 
показатељи, као нпр. могућност утицаја на наставни садржај, и даље гото-
во непромењени. Што се компетентности тиче, неки од аспеката наставе у 
дигиталном окружењу довели су и до позитивних помака, а највише при-
медаба било је, сасвим очекивано, на аспект социјалне повезаности. На 
крају, можемо да закључимо да је већина студената одговорила да онлајн 
настава има своје предности, те да се након часова често и самостално вра-
те наставном садржају. Ово би могло да нам укаже и на могућност интерна-
лизације мотива за присуствовање онлајн настави, а нама као наставници-
ма преостаје да у пракси истражујемо и негујемо оне технике и стратегије 
за које приметимо да нас најефикасније приближавају овом циљу. У том 
смислу нарочиту пажњу би требало да посветимо оним техникама и стра-
тегијама за које је евидентно да јачају осећај ученичке аутономије (Стоја-
ковић 306). Коначно, она искуства која се покажу као мотивишућа у оквиру 
наставе у дигиталном окружењу, као нпр. коришћење различитих медија, 
могла би да нам остану као један од ретких позитивних исхода пандемије 
и као нешто што бисмо могли да искористимо кад и уколико се вратимо на 
конвенционални начин извођење наставe.
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THE INFLUENCE OF THE DIGITAL TEACHING OF LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES 
ON STUDENTS’ MOTIVATION

The common framework for languages has set two primary goals for foreign language 
teaching to achieve: multilingualism and learner autonomy. Teachers are accountable 
for the development of learner autonomy, through the micro-planning of teaching, 
and each of us reading from experience has come to the conclusion that the learner 
autonomy cannot exist without motivation (and vice versa). The aspect of motivation 
plays the most important role in the acquisition of language skills, but as it is highly 
subjective, it is very hard to “tame” it methodologically. That problem is particularly 
challenging in the teaching of language for specific purposes: on the one hand, these 
are adult learners who by the nature of things are consciously motivated, although 
often extrinsically; on the other hand, this is not the main subject which they have 
chosen to study which can often negatively impact their motivation. Due to this, 
motivating students has always been like walking a tight rope between a “carrot and 
stick” approach (especially if we consider the common means of evaluation from one 
side of the spectrum to another of the extrinsically motivated learning). The aim of this 
paper was to study the degree to which switching to classes in a digital environment, 
impacted by the pandemic, influenced learner motivation. This paper is based on 
empirical research via a questionnaire sent to students at university faculties where 
German for Specific Purposes is taught. The intention was to embrace two aspects of 
this problem: whether the switching to classes in a digital environment had a positive 
or a negative impact on the motivation and whether the impact (if there was one) lead 
in any way to the internalisation of the motivation. In the summary of the paper is the 
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attempted systematization of the aspects of the digital teaching from our practices, 
which presented accordingly through the empirical research, show that the aspects can 
be beneficial for the improvement of motivation in a digital environment.

In the introduction, we discussed the reasons for researching the impact of 
teaching in the digital environment on the motivation of the learners of a foreign 
language for specific purposes. The switching of teaching of foreign languages for 
specific purposes at non-main university faculties from auditorium and amphitheatre 
settings to a digital environment, imposed by the pandemic, was a challenge for 
both teachers as well as students. Regarding motivation in itself, we can say that this 
was an additional challenge. This aspect of learning is one of the most important for 
acquiring skills and at the same time, something that is difficult in terms of methodical 
acquisition. This was always problematic in teaching of a foreign language in non-main 
university faculties. On the one hand, these are adult learners, who by the nature of 
things, should have a developed motivation towards their learning. On the other hand, 
this is a subject which they have not chosen to study, rather it is a subject included in 
the course (studienbegleitender Sprachunterricht in German). This is the reason why 
the motivation of the students of a foreign language for specific purposes at non-main 
faculties is mostly extrinsic. Additionally, our work on motivation resembles an attempt 
to mediatebetween a “carrot and stick” approach and is especially determined by the 
traditional method of evaluation.

The aim of the research presented in this paper is to see if the switching to 
teaching in a digital environment had an impact in any way on the motivation of the 
learners of a foreign language for a specific purpose, and if there was an impact, 
whether it was positive or negative. We were also interested in whether there were 
factors in teaching in a digital environment that could internalize the learning activates 
determined by external factors, or extrinsic factors, and possibly lead to models of 
intrinsic motivation. This framework requires a matching structure. In the first part of 
the paper, we briefly present the relationship between learner autonomy, which was 
set as one of the most important goals for the teaching of foreign languages by the 
Common European Framework of Reference for Languages, and motivation. Later on, 
we focus on motivation on its own, and the difference between extrinsic and intrinsic 
motivation. In this part, we summarize a list of theories of motivation found in the 
literature which are particularly relevant to our research and the results of some other 
related research.

The results of this summary, as well as personal experiences regarding 
online teaching led us to the hypothesis that the transition to learning in an online 
environment generally led to a decrease in student motivation, but that the situation 
with adult learners can be modified so that the teaching in an online environment, in 
some situations, can have a positive impact on motivation. Thus, the main part of the 
study represents empirical research in the form of a Google questionnaire, followed 
by a discussion of the results, the connection of the results with the hypothesis and 
the presentation of the results which support motivation, and which can be used as 
guidelines in the development of future teaching in a digital environment.

As previously mentioned, every study of motivation offers a broad spectrum of 
interpretations on this subject, starting with the older behavioural approaches and 
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leading to modern interpretations which are based on a cognitive approach. In our study, 
we have oriented our approach on interpretating motivation based on the theory of 
self-determination. In accordance with this interpretation, our activities, if they are self-
determined, fulfill three basic needs of every person: 1) the need for autonomy, 2) the 
need for social connectedness, 3) the need for competence. For that reason, and with 
the goal of studying how the motivation of students in a digital environment and how 
to potentailly direct their motivation towards internalized motivation, the ideal goal, the 
questionnaire was developed so that the results support these three basic needs.

According to the research results, we come to a conclusion as to what degree the 
teaching in a digital environment fulfills the need for learning autonomy. The teaching 
has positive impacts on external autonomy factors, including the fact that there is more 
freedom regarding the place and time of the classes and that the teaching does not 
have to be delivered at a university faculty, which are mostly considered as positive. 
However, one of the most important factors in learner autonomy, the impact on the 
curriculum, remained almost completely unchanged.

There are some positive improvements regarding competence, including 
independent learning, the use of diverse media, and the positive impact of its use in 
the acquisition of skills, and the engagement in the process of teaching, leading to 
the conclusion that online teaching did not have a generally negative impact on the 
outcomes of the teaching. The lower level of concentration has a mostly negative 
impact on this aspect.

Regarding the third element, social connectedness, the results are much better 
than expected, or, rather, they are not as negative as we expected. In relation to the 
research on motivation in relation to in-person teaching, the quality and the importance 
of the feedback from the teacher remained unchanged. There are some encouraging 
responses that in the online teaching there is a need and opportunity for greater 
communication with colleagues. However, since the vast majority of the respondents 
answered that one of the benefits of online teaching is the fact that you can attend a 
class with the microphone and/or camera off, the extent of that realistic communication 
is questionable. Indeed, this question would make an interesting research topic.

By way of conclusion, a set of questions regarding the motivation of the learners 
in the online teaching intended to wrap up the previous three areas. It is encouraging to 
see that one of the results shows the need of the majority of students to return to the 
course materials even after the classes. The responses about the results of the online 
teaching are also encouraging. A number of students said that the online teaching has 
numverous benefits. However, some students stated that they have a problem with 
concentration and focussing on the lesson in an online context. Moreover, we must 
not disregard the views of those respondents who said the online teaching offered no 
benefits. They had specific objections related to the technical side of online teaching, 
to the lack of direct and live contact with the teacher, the lack of concentration, and the 
very distinct opinion that the online teaching creates “social dumbness.”

Following on from our summary of the empirical research we raised the question 
as to what extent these results might be methodologically relevant to teaching practice 
and what the actual benefits of online teaching are that can be applied after a possible 
transition to in-person teaching.
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According to the requirements of the Common Framework of Reference for 
Languages, one of the primary goals of the foreign language teaching is learner 
autonomy. Exploring the ways we as teachers can influence the development of learner 
autonomy, it appeared that learner autonomy was undoubtedly very closely connected 
with motivation. However, the conclusion that preceded differ from author to author, 
meaning that the prevailing opinion was that autonomy preceded motivation and that 
an autonomous learner is at the same time, almost automatically, more motivated. 
However, other research has shown that this is in fact a dynamic, and a non-linear, 
process that can move in both directions.

The aspect of motivation plays the most important role in the acquisition of the 
language skills, but since it is highly subjective, its methodical acquisition is not at all a 
simple task. This problem is particularly challenging in the teaching of a language for 
specific purposes. On the one hand, these are adult learners, who by the nature of 
things are consciously motivated (although often extrinsically), and on the other hand, 
this is a subject that they have not chosen to study which can often negatively impact 
their motivation.

In summary, the aim of this paper was to examine how the transition to online 
teaching, imposed by the pandemic, influenced the motivation of students. The 
research was formulated according to the interpretation of motivation on the basis of 
the self-determination theory, which considers intrinsic motivation to be an ideal form 
of motivation. In relation to this interpretation of motivation, our activities, if we wanted 
them to be self determined and intrinsically motivated, should fulfill the requirements 
for the autonomy, competence, and social connectedness. As we mentioned above, 
intrinsic motivation is an ideal aim. However, in our daily practice of conventional 
teaching we often come to the conclusion that the aim is essentially unreachable. We 
should not underestimate extrinsic motivation (especially because of the complete 
extrinsic model of the evaluation of skills). We are supposed to try to find strategies and 
approaches for the internalisation of motivation and to shift the motivation from being 
extrinsically to being intrinsically imposed.

After testing the aspects, which if fulfilled can show the level of motivation, 
especially the intrinsically motivated activities as the feeling of autonomy, social 
connectedness and competence, we came to the following conclusions. Regarding 
the first aspect, the feeling of autonomy in the online teaching, the results of the 
questionnaire showed that there is the feeling of the high level of autonomy regarding 
the external factors. For example, the time and place for attending classes. However, 
the main factors, for example, the possible impact on the course material, remained 
unchanged as before. Regarding competence, some of the aspects of online teaching 
also led to positive improvements. As expected, most of the objections were related to 
the aspect of social connectedness.

In summary, we can conclude that the majority of students responded that the 
online teaching has its advantages and that they also went back to the course material 
independently. This could be a sign for us of the possible internalisation of motivation 
for attending online classes. We, teachers, can explore and use the techniques and 
strategies we regard as most effective for the fulfilment of the goal in practice. In that 
case, we should work particularly on the development of techniques and strategies 
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that evidently increase the sense of learner autonomy, especially as related to intrinsic 
factors, such as for example, the improvement of learner autonomy in creating of the 
course material. Finally, the motivating experiences in online teaching, such as, for 
instance, the use and access of diverse media, might remain as one of the rare positive 
outcomes of the pandemic and something we can continue to use if and when we 
return to conventional classroom teaching.

Keywords: language for specific purposes, autonomy, extrinsic motivation, intrinsic 
motivation, classes in digital environment.


