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РЕЦЕПЦИЈА ШКОЛЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ УЧЕНИКА                      

ЗА ЦЈЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

Апстракт: Повезујући тематски релевантне теоријске поставке 

алтернативних и иновативних школа и главна полазишта теорије рецепције 

са научним сазнањима о савременим концепцијама учења и поучавања, раз-

вијен је теоријско-методолошки оквир емпиријског истраживања. Циљ 

истраживања био је да се установи да ли постоји значајна повезаност уче-

ничких рецепција школе и њихових компетенција за цјеложивотно учење. 

Из тога произилазе потребе сталног иновирања васпитно-образовног про-

цеса у савременој школи ради интензивирања развоја таквих компетенција 

ученика. 

Установљено је да већина ученика старијег основношколског узраста 

не исказује висок степен рецепције своје школе. Углавном су на просјечном 

нивоу прихватања главних компоненти живота и рада у школи. Најизраже-

нија је њихова информатичка (дигитална) писменост, те комуникација на 

матерњем језику. Дјелимично су оспособљени за комуникацију на енгле-

ском језику и за међуљудску и грађанску компетентност.  

Најслабије резултате остварили су на испитивању математичке 

писмености и развијености компетенције учити како се учи. Рецепције 

школе значајно су повезане са компетенцијама ученика за цјеложивотно 

учење. У раду су експлициране педагошке импликације истраживачких 

налаза. 

Kључне ријечи: школски контекст, рецепција, компетенције, цјело-

животно учење. 
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УВОД 

Степен учениковог когнитивног и конативно-емотивног прихватања 

(lat. receptio – прихватање, примање, усвајање, приступање, допуштање при-

ступа) (Вујаклија, 2004, 834–835; Klajić, 1978: 1138) васпитно-образовног 

рада школе у знатној мјери детерминише токове и домете усвајања функцио-

налних знања, вјештина и навика, формирање ставова и вриједносних ори-

јентација, развијања способности и других потенцијала личности, међу 

којима су трајно вриједне компетенције за цјеложивотно учење. Промјеном 

друштвених односа током историјског развоја цивилизације мијењала се 

рецептивност ученика (рецептивност „приjемљивост, способност лаког при-

мања утисака, отвореност према утицајима”) (Крстић, 1988: 521). У школама 

робовласничког и феудалног друштва доминирало је ученицима наметнуто 

учење и подучавање читања, писања, рачуна, трговине и заната. Такво наме-

тање смањивано је у основним школама, класичним, реалним и политехнич-

ким школама капиталистичког и социјалистичког поретка у коме ученици 

стичу све обимнија и разноврснија општа и стручна знања и вјештине уте-

мељене на науци, технологији и умјетности. Услови за подржавање рецеп-

ције ученика обезбјеђивани су у моделима савремених алтернативних школа 

(квалитетних, валдорфских, иновационих, инклузивних, плуралистичких, 

слободних) у развијеном постиндустријском друштву које је стално учећа 

цивилизација у којој су ученици активни и интерактивни субјекти који уче-

ствују у доношењу битних одлука у планирању, остваривању и вредновању 

наставног, ваннаставног, откривалачког, стваралачког и продуктивног учења 

и поучавања што слободно прихватају ради развијања социјализованих 

индивидуалитета до личних максимума. 

Слободније испољавање и креативнији рад компетентних наставника 

омогућавали су израженију ученичку рецепцију, на примјер, у духовно-рели-

гијски заснованој хуманистичко-персоналној педагогији Школе живота 

(Амонашвили, 1999), теорији контроле и реалитетној терапији (Glasser, 1999, 

2005; Ilić, 2017), иновативно-експерименталној педагогији у Лаборшуле у 

Билефелду (Ilić, 2017; Henting, 1997), у педагогији слободног васпитања (Nil, 

2003). У Самерхилу је  

„самоуправна школа демократског типа. О свему што се тиче соци-

јалног и групног живота, укључујући кажњавање социјалних прекршаја, 

одлучује се гласањем на општем школском састанку суботом увече. Сваки 

члан наставног особља и свако дијете, без обзира на узраст, има право на 

један глас. Мој глас има тежину као глас седмогодишњег дјетета [...] Не 

можете неку особу да научите да има јаку вољу. Ако дјецу васпитавате у 

слободи, она ће бити свјеснија себе, јер слобода допушта да подсвјесно све 
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више постаје свјесно. Управо зато дјеца из Самерхила имају мало недоу-

мица у животу. Она знају шта хоће и претпостављам да ће то и постићи. 

Слободна дјеца имају отворена незастрашена лица; дисциплинована дјеца 

изгледају потиштена, тужна и пуна страха” (Nil, 2003: 273).  

Равноправним учешћем ученика и наставника у васпитно-образовним 

активностима у школи успоставља се повољна атмосфера за њихово реципи-

рање (истинско прихватање). „Не реципирају их наметнутим, него сопственим, 

јер су активно успостављали оквире узајамних демократских односа и соп-

ствене слободе” (Илић, 2016: 46). 

Преношењем теорије рецепције Ханса Роберта Јауса (1978) са грађанске 

науке о књижевности (Вучковић, 2006) на педагошке науке, нарочито на 

савремену дидактику и методику наставе, актуализована су проучавања и 

истраживања могућности и ефеката рецепције васпитно-образовног процеса у 

основној школи (Стевановић, 1998). Повољније су могућности за ученичку 

рецепцију наставе засноване на конструктивистичкој и феноменолошкој пара-

дигми. Према тим парадигматским основама разликују се четири типа наставе: 

догматског, објашњавалачко-репродуктивног, развијајућег и личносно-оријен-

тисаног типа (Рудакова, 2005). За наставу догматског, објашњавалачко-репро-

дуктивног типа, утемељену на конзервативној дидактичкој парадигми, карак-

теристични су доминирајући захтјеви да ученици прихвате унапријед облико-

ване информација, закључке и друга сазнања, а од наставника да их преда-

вачко-приказивачки презентује, те су неповољне околности за учениково 

реципирање таквог углавном слушалачког учења. У настави развијајућег типа 

заснованој на поставкама рационалистичке и конструктивистичке парадигме, 

проширене су могућности прихватања и дјелотворног остваривања процеса и 

исхода учења и поучавања. Настава личносно-оријентисаног типа утемељена 

на феноменолошкој дидактичкој парадигми у највећој мјери „ставља у фокус 

индивидуалност сваког појединог ученика, са свим његовим потенцијалима, 

начинима учења и поучавања и извора информисања, чиме се не увећавају 

само његова образовна постигнућа и когнитивни капацитети, већ се интерна-

лизују специфичне емоционално-вољне димензије и етичко-хуманистичке 

вриједности до појединачних максимално могућих персоналитета” (Илић, 

2015: 48). Учење и поучавање нису потчињени наметнутим захтјевима настав-

ника, једнообразних програма и школских правила. „Када се уважавају при-

родне, личносне и индивидуалне особености ученика при пројектовању, 

остваривању и дијагностици образовног процеса који утичу на његове способ-

ности и вриједности, то говори о хуманистичкој и личносно-оријентисаној 

настави” (Хуторской, 2004: 258).  

У односу на системе традиционалне, претежно предавачке наставе у 

иновативним системима развијајуће (проблемске, откривалачке, интегрисане, 

витагене, контекстуалне...) наставе утемељене на конструктивистичкој и дје-

лимично на рационалистичкој дидактичкој парадигми и у системима лично-
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сно-оријентисане (индивидуализоване, креативне, респонсибилне, инклу-

зивне...) наставе засноване на феноменолошкој дидактичкој парадигми и еле-

ментима конструктивистичке дидактичке парадигме, знатно су проширене 

могућности ученичке рецепције учећих, поучавалачких, стваралачких актив-

ности у настави и слободних партнерских и интерактивних ангажмана у ван-

наставним, културно-јавним, друштвено-корисним, хуманитарним и другим 

активностима у школи и њеном окружењу. За разлику од система традицио-

налне наставе гдје ученик има углавном положај објекта, гдје је најчешће екс-

тринизички мотивисан, поучаван (инструисан) и вођен (управљан) у најчешће 

репродуктивном раду у настави и другим школским активностима, у наведе-

ним и другим иновативним наставним системима утемељеним на феномено-

лошкој и дјелимично конструктивистичкој дидактичкој парадигми сваки уче-

ник је претежно у позицији интринизички мотивисаног субјекта који углавном 

самостално учи (самоинструкцијом), самовођењем (самоуправљањем) у доми-

нирајућем продуктивном раду у настави и цјелокупној васпитно-образовној 

дјелатности школе, те је све чешће у прилици да интензивније реципира уку-

пан школски амбијент. 

У поменутим и другим иновативним дидактички осмишљеним систе-

мима наставе професионално обучен и инвентиван наставник припрема сти-

мулативно окружење и одговарајућу наставну технологију за индивидуалне и 

интерактивне ангажмане ученика у конструкцији сопствених сазнања, форми-

рању умијећа и увјерења и развијању компетенција за цјеложивотно учење и 

саморазвој. 

Компетенција или компетентност (lat. kompetere – надлежност, тежити 

за) уопште значи „постојање диспозиција за успјешно обављање неке дјелат-

ности” (Педагошки лексикон, 1996: 242). У суштини, кључне компетенције су 

међузависно повезани, полифункционални и трансферабилни систем знања, 

вјештина, навика, способности, вриједности и ставова који појединцу омогу-

ћују активно и ефикасно дјеловање у професији, личном остваривању, дру-

штвеној партиципацији и цјеложивотном учењу. Треба их развити до краја 

обавезног образовања (код нас до завршетка основне деветогодишње школе). 

Темељ су за перманентно цјеложивотно учење.  

Компетенција за цјеложивотно учење је оспособљеност сваког поје-

динца за трајно, самостално усвајање функционалних знања, вјештина, ста-

вова, вриједносних оријентација, развијања способности и особина личности 

неопходних за рад, интерперсоналне односе, друштвени ангажман и лично 

испуњење.  

У Европском референтном оквиру наведено је осам сљедећих кључних 

компетенција: 

1. комуникација на матерњем језику, 

2. комуникација на страном језику,  
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3. математичка писменост и основна знања из науке и технологије, 

4. дигитална компетенција, 

5. учити како се учи, 

6. међуљудске и грађанске компетенције, 

7. предузетништво и 

8. културно изражавање 

(https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/developing-

key-competences-school-europe). 

У Заједничком језгру наставних планова и програма у Босни и Херцего-

вини наведене су још двије кључне компетенције: 1. креативно-продуктивне и 

физичко-здравствене (https://aposo.gov.ba/sr/publikacije/zajednicka-jezgra-npp/).  

Односи између рецепција ученика основне школе и њихове оспособље-

ности за цјеложивотно учење нису били до сада у фокусу цјеловитијих науч-

них истраживања. Публиковани су резултати неколико тангентних истражи-

вања појединих фактора и аспеката педагошких институција.  

На пригодном композитном узорку испитаника на наставничким факул-

тетима у Републици Српској установљено је да студенти и настав-

ници/сарадници реципирају непосредне факторе учитељског студија (анга-

жман професора и асистената, програмске садржаје и материјално-техничку 

основу) на тек задовољавајућем нивоу (Илић и Јерковић, 2013). Тај налаз ука-

зује на обиљежја универзитетске наставе у којој се будући учитељи професио-

нално оспособљавају за планирање и извођење разредне наставе у иновативној 

основној школи чије би активности требале да буду привлачне за сваког уче-

ника. Сличан, такође задовољавајући ниво квалитета припремљености, токова 

и резултата универзитетске наставе организоване у духу Болоњског процеса 

утврђен је идентификацијом рецепција њених учесника – професора и асисте-

ната (Илић, 2011). Поставља се питање у којој се мјери студенти – будући 

наставници оспособљавају да организују васпитно-образовни процес у нашој 

школи у коме сваки ученик неће бити појединац који само обавезно похађа 

школу, већ неко ко стално заузима позицију субјекта који усавршава себе. 

„Мијењати се, за представнике развијајуће наставе, значи – данас размишљам 

другачије него јуче, могу и имам више, схватио сам оно што нисам разумио” 

(Дубљанин, 2010: 527). Суштина развијајуће наставе је у стварању услова у 

којима ће ученик бити субјекат наставног процеса (Степановна Сиденко, 2006: 

114). У таквим околностима ученик све чешће сопственом вољом прихвата 

(реципира) индивидуалне и интерактивне активности у настави. 

У развијајућој настави различитих нивоа сложености – експеримен-

тално верификованом моделу система индивидуализоване наставе (Илић, 

1998; 1999) и у новом теоријски утемељеном моделу и научно-истраживачки 

https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/developing-key-competences-school-europe
https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/developing-key-competences-school-europe
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валоризованом систему респонсибилне настaвe (Ilić, 2002) – ученици су само-

стално и кооперативно учили рјешавајући све сложеније постављене и 

самоодабране задатке у зони актуелног и наредног развоја у угодном окру-

жењу и комплементарном ненасилном поучавању. Идентификован је знача-

јан напредак ученика, не само у образовним постигнућима, већ и васпитним 

доменима, као што су унутрашња мотивација за учење, вербална креатив-

ност, самоучење, самопотврђивање, просоцијално испољавање, прихватање 

наставних, ваннаставних и осталих активности у школи. Експериментално су 

утврђени слични васпитно-образовни ефекти иновативних система респонси-

билне и интерактивне разредне наставе (Стојановић, 2007) и рецепције књи-

жевног текста у индивидуализованој и респонсибилној разредној настави 

(Драгић и Илић, 2018).  

Ослањајући се на наведена теоријска сазнања и резултате тангентних 

истраживања конципирали смо оквир овог емпиријског истраживања рецеп-

ције основне школе и оспособљености ученика за цјеложивотно учење. 

МЕТОД 

Проблем емпиријског истраживања био је утврђивање степена рецеп-

ције основне школе и нивоа оспособљености ученика за цјеложивотно учење, 

те идентификација показатеља евентуалне повезаности тих варијабли. Пред-

мет истраживања обухватио је индикаторе рецепције компоненти васпитно-

образовног процеса и рада наше основне школе (редовне наставе, ваннастав-

них активности и културно-јавне дјелатности, школског окружења, интер-

персоналних односа, комуникације у школи) и ученичких компетенција за 

цјеложивотно учење (комуникација на матерњем језику, информатичке 

писмености, комуникације на страном – енглеском језику, грађанских компе-

тенција, математичке писмености и учења како се учи) и њихове евентуалне 

корелације.  

Циљ истраживања је установити да ли ученици старијег основношкол-

ског узраста исказују висок степен прихватања (рецепцирања) главних компо-

ненти васпитно-образовне дјелатности основне школе, да ли су макар на про-

сјечном нивоу развијене њихове кључне компетенције за цјеложивотно учење 

и да ли су значајне корелације њихових рецепција школе и оспособљености за 

цјеложивотно учење.  

Главна хипотеза гласила је: ученичке рецепције главних васпитно-обра-

зовних компоненти основне школе нису на високом нивоу и повезане су са 

просјечно развијеним кључним компетенцијама ученика за цјеложивотно 

учење.  
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У истраживању су кориштене истраживачке методе: теоријска анализа и 

синтеза и сервеј истраживачки метод. Примијењене истраживачке технике су:  

процјењивање (скалирање) и тестирање. За ово истраживање конструисано је 

седам мјерних инструмената који су приказани у Табели 1. 

Табела 1. Мјерни инструменти 

Назив мјерног                         

инструмента 

Број 

ајтема 

Максималан 

скор 

Поузданост 

инструмента – 

Кромбахов 

Алфа 

коефицијент 

(Cronbachʼs 

Alpha – ) 

1. Скалер семантичког 

диференцијала – Рецепција 

основне школе (ССД – РОШ) 

25 75 0,86 

2. Тест информатичке писмености 

ученика (Т– ИПУ) 
20 60 0,91 

3. Тест оспособљености ученика 

за комуникацију на матерњем 

језику (Т –КМЈ) 

20 60 0,87 

4. Тест осопособљености ученика 

за комуникацију на енглеском 

језику (Т – КЕЈ) 

20 60 0,87 

5. Тест развијености грађанских 

компетенција ученика (Т – ГК) 
20 60 0,88 

6. Тест математичке писмености 

ученика  (Т – МПУ) 
15 60 0,83 

7. Скалер развијености 

компетенције учити како се учи 

(СП – УКУ) 
20 60 0,82 

Скалерoм семантичког диференцијала – Рецепција основне школе (ССД 

– РОШ) мјерено је ученичко реципирање (прихватање) пет сљедећих компо-

ненти васпитно-образовне дјелатности школе: редовна настава, ваннаставне 

активности и културно-јавна дјелатност школе, школско окружење, интерпер-

сонални односи у школи, комуникација у школи. Рецепцију сваке компоненте 

испитаници су самопроцјењивали на пет седмостепених скала (ајтема). На 

примјер, сваки испитаник је процјењивао у којој је мјери за њега редовна 

настава незанимљива/занимљива, неподстицајна/подстицајна, насилна/ нена-
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силна, непријатна/пријатна и непродуктивна/продуктивна. На свакој скали 

(ајтему) требало је означити један степен (- 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3), што је макси-

мално 15 бодова. Рецепција осталих наведених компоненти мјерена је такође 

на по пет петостепених скала (ајтема), те је на овом инструменту могући мак-

симални скор 75 бодова. 

Осталим инструментима (пет тестова и један скалер) испитивана је раз-
вијеност шест именованих кључних компетенција истих ученика (испитаника) 
за цјеложивотно учење, што је већина од осам таквих компетенција операцио-
нализованих у поменутом Европском референтном оквиру. 

Емпиријско истраживање извршено је у мјесецу марту 2022. године у 

случајно одабраним градским и сеоским основним школама на подручју шире 

бањалучке регије (Бања Лука, Лакташи, Градишка, Србац, Прњавор, Челинац, 

Котор Варош, Кнежево, Мркоњић Град и Шипово). У узорку је било 360 или 

око 11% испитаника ученика деветог (тј. завршног) разреда основне школе. 

Испитивања су обављена у цјеловитим одјељењима, тако да је обухваћена 

постојећа структура испитаника према школском успјеху, полу и социоеко-

номском статусу њихових породица.  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Од 75 могућих бодова испитаници су на Скалеру семантичког диферен-

цијала – Рецепција основне школе (ССД – РОШ), којим је испитивана рецеп-

ција основне школе, остварили (M = 36,67 и SD = 5,01), што је близу просјека. 

То значи да већина њих не исказује изнадпросјечан или висок ниво прихва-

тања васпитно-образовног процеса и цјелокупног рада школе коју похађају. 

Већина ученика испољава просјечан ниво рецепције школе. Мањи је број уче-

ника чија је рецепција школе исподпросјечна, а најмањи је број оних са вишим 

(изнадпросјечним) степеном рецепције своје школе. 

Рецепција ваннаставних активности и културно-јавне дјелатности школе 

је нешто изнад просјечног нивоа (M = 40,58 и SD = 4,27), а сличан је степен 

рецепције и школског окружења (M = 38,26 и SD = 3,92). Резултати истражи-

вања показују да су рецепције осталих међузависних компоненти основне 

школе, исподпросјечног нивоа, што је видљиво на Графикону 1
1
.  

                                                        

1 РВА и КЈД – рецепција ваннаставних активности и културно-јавне дјелатности школе; 

РШО – рецепција школског окружења; РИОШ – рецепција интерперсоналних односа у 

школи; РКШ – рецепција комуникације у школи; РРН – рецепција редовне наставе. 
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Графикон 1. Нивои рецепције компоненти основне школе 
  

Најнижи је ниво ученичких рецепција наставе (М = 33,44). Слични су 

показатељи рецепције комуникације (М = 34,62) и интерперсоналних односа у 

школи (М = 36,47). Редовна настава није за већину ученика изразито стимула-

тивна, пријатна, продуктивна, нити привлачна. Такве процјене након девето-

годишњег искуства ученика могу се објаснити битним обиљежјима процеса и 

исхода учења и поучавања у основношколској настави. Ови процеси и даље се 

одвијају у традиционалној, претежно предавачко-приказивачкој настави уте-

мељеној углавном на конзервативној и дјелимично на рационалистичкој 

дидактичкој парадигми. Наставник је најчешће предавач и оцјењивач усвојено-

сти наставних садржаја, а врло ријетко организатор и евалуатор откривалач-

ког, креативног, конструктивистичког стицања функционалних знања, умијећа 

и вриједносних оријентација у инклузивном окружењу. Ученик је углавном 

извршилац налога, претежно слушалац уобличених информација и других 

унапријед обликованих знања која треба да меморише и репродукује  за прола-

зну оцјену. Иновирани програми и уџбеници у већој мјери обухватају нове 

наставне садржаје него конструктивистички и феноменолошки дидактичко-

методички утемељене стратегије активног индивидуализованог и интерактив-

ног учења  и комплементарног поучавања фокусираног на стално јачање уче-

ничких компетенција за цјеложивотно учење. Иновативни системи наставе 

(индивидуализована, респонсибилна, развијајућа, интерактивна, истраживачка, 

инклузивна) преферирани су у научноистраживачким пројектима и педагошкој 

литератури. Још увијек нису масовно и стално инкорпорирани у школској 

пракси, нити у већини студијских програма на наставничким факултетима.  

У ваннаставним и културно-јавним активностима ученици се по самои-

збору укључују. Равноправно са наставницима учествују у избору садржаја 

вјежбања, стваралаштва и презентовања резултата. Претежно су у позицијама 
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активних субјеката. Зато су такве активности за ученике привлачне, инспира-

тивне, пријатне и продуктивне, те их у већој мјери прихватају (реципирају) 

него остале наведене компоненте васпитно-образовне дјелатности школе. 

Без обзира на позитивне промјене у друштвеним односима, прихватање 

дјечјих права, побољшање позиције ученика у школским прописима, стручно 

оспособљавање наставника за инклузију у образовању, пермисивну атмосферу 

у основној школи, ученичке рецепције школског окружења су незнатно изнад 

просјека, а исподпросјечног нивоа су њихове рецепције интерперсоналних 

односа и комуникације у школи. Такав истраживачки налаз може се објаснити 

чињеницама да ученици врло ријетко равноправно са наставницима, школским 

сарадницима и управом основне школе учествују у доношењу одлука о битним 

питањима рада и живота у школи, да се споро искорјењују аутократски односи 

и ненасилна комуникација у васпитно-образовним и другим активностима, да 

ученици немају честе прилике да конструктивно-критички размишљају и да се 

слободно испољавају у наставним и другим школским активностима, тачније 

школа наших испитаника још није у довољној мјери демократска. Иако је 

незаобилазан њен допринос у општем образовању и васпитању дјеце и младих, 

она не омогућује максимално могући развој њихових компетенција за цјело-

животно учење на што упозоравају и показатељи у Табели 2.  

Табела 2. Показатељи оспособљености ученика                                                               

за цјеложивотно учење 

Компетенције ученика                              

за цјеложивотно учење 
N М SD 

Оспособљеност за информатичку 

писменост (дигиталну 

компетенцију) 

360 38,24 3,75 

Оспособљеност за комуникацију 

на матерњем језику  
360 36,42 4,02 

Оспособљеност за комуникацију 

на страном језику (енглески) 
360 27,56 3,94 

Развијеност грађанских 

компетенција ученика
2
 

360 26,47 3,45 

Оспособљеност за математичку 

писменост ученика
3
 360 23,37 4,08 

                                                        

2 У Европском оквиру међу осам кључних компетенција именоване су и социјалне и грађан-

ске компетенције. Наши испитаници су ученици деветог разреда. У шестом разреду су 

имали обавезан наставни предмет Основи демократије (грађанско образовање). Зато смо и 

испитивали развијеност грађанских компетенција ученика. 
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Компетенције ученика                              

за цјеложивотно учење 
N М SD 

Развијеност компетенције учити 

како се учи  
360 22,46 3,69 

Укупно 360 29,87 3,79 

Од шест испитаних компетенција за цјеложивотно учење, испитаници су 

показали нешто изнад просјека степен оспособљености за информатичку 

писменост (Маx = 75; M = 38,24; SD = 3,75) или дигиталну компетенцију, која 

укључује самостално и критичко кориштење информацијско-комуникацијских 

технологија у учењу, раду и комуникацији у слободном времену. Значајан је 

допринос наставе информатике, других школских активности, као и онлајн 

наставе у вријеме пандемије корона вируса, развоју дигиталне компетенције 

ученика током деветогодишњег образовања. Но, на развој те компетенције 

утиче висока мотивација дјеце и младих за виртуелну стварност у нашој 

постиндустријској информатичко-комуникацијској цивилизацији. Они много 

времена ван школе проводе у забавно-рекреативним, откривалачким, интерак-

тивно-комуникацијским активностима кориштењем компјутера, чиме се оспо-

собљавају за кориштење дигиталних алата.  

Оспособљеност за комуникацију на матерњем језику на тесту је испо-

љена близу просјека (M = 36,42; SD = 4,02), што је показатељ скромно разви-

јене друге у табели компетенције цјеложивотног учења. У сваком разреду 

основне школе ученици су имали највећи број часова редовне наставе из 

матерњег језика, а и настава осталих предмета реализована је на матерњем 

језику. Међутим, питање је у којој мјери се у настави других наставних пред-

мета његује култура изражавања стандардним књижевним језиком. Истражи-

вањем је идентификована криза читања у школама и ван школе (Илић, Гајић,  

Маљковић, 2008; Nađ Olajoš, 2013), као и запостављање непосредне укључено-

сти ученика у остваривање програма школске и домаће лектире. Још скром-

није резултате ученици су постигли на испитивањима оспособљености за 

комуникацију на страном (енглеском језику) и развијености грађанских компе-

тенција. Ученици су у прилици да активно и интерактивно усвајају енглески 

језик чешће него садржаје у претежно предавачко-приказивачкој настави 

већине осталих предмета, а и у енглеском језику којим се ученици служе у 

слободном времену. Зато смо очекивали и веће резултате на тесту оспособље-

ности за комуникацију на енглеском језику. Испитаници су постигли већи број 

                                                                                                                                         

3 У документу наведеном у претходној фусноти, између осталих је и компетенција матема-
тичка писменост. Она прожима основна сазнања природних наука и технологије, те смо 
истраживањем оспособљености ученика за цјеложивотно учење обухватили и математичку 
писменост ученика у завршном (деветом) разреду основне школе у Републици Српској. 



Јерковић, Љ., Илић, М.: Рецепција школе и компетенције ученика за... 

„Наука и образовање – изазови и перспективе” • стр. 45–62 

 

56 

бодова на мјерењу грађанских знања него на испитивању грађанских (когни-

тивних и партиципацијских) вјештина и ставова. Индикативни показатељи (M 

= 26,47; SD = 3,45) указују на значајан али врло скроман ниво развијености 

грађанских и међуљудских (социјалних) компетенција које појединцу омогу-

ћују да на ефикасан и конструктиван начин учествују у грађанским и политич-

ким активностима ради побољшавања заједничког добра у заједници, обезбје-

ђивања права, слобода и одговорности свих људи и рјешавања неспоразума на 

миран начин. Ове компетенције ученици су развијали у настави обавезног 

предмета Основи демократије у VI разреду основне школе, у пројекту „Ја гра-

ђанин”, али стечена грађанска знања нису континуирано и интензивно при-

мјењивали у равноправном и демократском рјешавању стварних проблема у 

одјељењу, школи и локалној заједници. Зато нису у довољној мјери развијали 

грађанске вјештине и ставове.  

Најслабије (исподпросјечне) резултате наши испитаници постигли су у 

испитивањима оспособљености за математичку писменост (M = 23,37; SD = 

4,08) и у развијености компетенције учити како се учи (M = 22,46; SD = 3,69). 

Математичка писменост укључује познавање и функционалну примјену мате-

матичких операција, презентација (формуле, модели, конструкције, графи-

кони) и модела логичког мишљења у свакодневним животним ситуацијама 

(PISA, 2009). Утврђени резултати могу се објаснити предрасудама о сложено-

сти математичких садржаја, запостављању изазивања радозналости ученика за 

конструктивистичко и откривалачко учење алгебарских и геометријских појмова, 

операција и концепата и за продуктивно рјешавање математичких проблема. 

Компетенција учити како се учи или метакогниција је способност стал-

ног планирања, самосвјесног стицања, продубљивања и дјелотворне примјене 

знања и вјештина у различитим контекстима. Обухвата постављање властитих 

циљева учења, примјену различитих техника, метода и стратегија учења, те 

поправљања и побољшавања (саморегулација) учења (Sentočnik, 2011). Утвр-

ђени најслабији показатељи у развијености ове компетенције наших испита-

ника потврђују запажање да је васпитно-образовна дјелатност основне школе 

још увијек фокусирана на упознавање и меморисање програмских садржаја, а 

запостављање оспособљавања ученика за самостално учење. Није довољно 

упознавање опште психолошке основе учења у оквиру програма васпитног 

рада одјељењске заједнице. Уз то је потребно континуирано оспособљавање 

ученика за специфичности учења природнонаучних, математичких, техничких, 

лингвистичких друштвено-хуманистичких и других сазнања и њихове при-

мјене у раду и животу. Међутим, предметни наставници најчешће током сту-

дирања нису дидактичко-методички оспособљавани за припремање и реализа-

цију тематски прикладних учења како се уче специфични програмски садржаји 

у настави, што узрокује најслабију оспособљеност ученика за учење учења 

међу шест испитиваних компетенција за цјеложивотно учење. 
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Укупни резултати овог емпиријског истраживања (M = 29,87; SD = 3,79) 

индикатори су у просјеку скромног степена оспособљености ученика на крају 

основног образовања за цјеложивотно учење, што може да отежава њихово даље 

образовање, рад и учешће у перманентно учећем друштву сталних промјена. 

Коефицијенти корелације ученичких рецепција кључних компоненти 

рада основне школе и развијености њихових компетенција за цјеложивотно 

учење наведени су у Табели 3. 

Табела 3. Повезаност рецепције основне школе и оспособљености                                  

за цјеложивотно учење 

 

Рецепција 

компоненти 

дјелатности 

основне 

школе 

Оспособљеност за цјеложивотно учење 

Информа

тичка 

писме-

ност 

(дигитал

на компе-

тенција) 

Комуни-

кација  

на 

матерњем 

језику 

Комуни-

кација  

на 

страном 

језику 

Грађа-

нске 

компе-

тенције 

Мате-

мати-

чка 

компе-

тенција 

Учити 

како  

се             

учи 

Редовна 

настава 
0,364** 0,345** 0,298* 0,146 0,284* 0,132 

Ваннаставне 

активности 

и културно-

јавна 

дјелатност 

школе 

 

0,386** 

 

0,364** 

 

0,297* 

 

0,297* 

 

0,263* 

 

0,264* 

Школско 

окружење  
0,231* 0,245* 0,113 0,123 0,112 0,124 

Интер-

персонални 

односи                   

у школи 

0,224* 0,233* 0,102 0,143 0,108 0,109 

      

Комуника-

ција у школи 

0,263* 0,241* 0,108 0,109 0,111 0,114 

** ниво значајности 0,01 

* ниво значајности 0,05 

Може се уочити да су ученичке рецепције токова и исхода редовне 

наставе повезане са четири њихове компетенције за цјеложивотно учење јер су 

коефицијенти Пирсонове корелације статистички значајни са степенима оспо-
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собљености ученика за информатичку писменост, комуникацију на матерњем 

језику (0,01 ниво значајности), комуникацијом на страном језику и математич-

ком писменошћу (0,05 ниво значајности). Мали су и нису статистички зна-

чајни коефицијенти корелације рецепције редовне наставе са грађанским ком-

петенцијама и компетенцијом учити како учити. Што је год мања ученичка 

прихваћеност (рецепција) квалитета редовне наставе, нижа је њихова оспосо-

бљеност за цјеложивотно учење и обрнуто. 

Испитаници у највећој мјери реципирају садржаје, остваривање и резул-

тате ваннаставних активности и културно-јавне дјелатности школе. Те рецеп-

ције су значајно повезане са развијеношћу свих шест њихових испитиваних 

компетенција за цјеложивотно учење. Такве слободно изабране активности 

претежно задовољавају сазнајне, истраживачке, партиципацијске и афирмациј-

ске потребе ученика и снажно доприносе оспособљавању ученика за цјеложи-

вотно учење. 

Рецепције осталих компоненти рада школе (школско окружење, интер-

персонални односи у школи и комуникација у школи) значајно су повезани са 

оспособљеношћу ученика за информатичку писменост (дигиталну компетен-

цију) и са њиховом комуникацијом на матерњем језику, из чега произилази 

неопходност унапређивања тих компоненти дјеловања основне школе. 

Најслабије развијена компетенција учити како учити значајно је пове-

зана само са рецепцијом ваннаставних активности и културно-јавне дјелатно-

сти школе, а не и са рецепцијама осталих компоненти рада и живота и рада у 

школи. Слични су коефицијенти корелације математичке писмености и гра-

ђанских компетенција са рецепцијама компоненти дјелатности школе. На 

основу наведених резултата истраживања може се углавном прихватити пола-

зна хипотеза о томе да ученичке рецепције компоненти рада школе нису на 

високом нивоу и да су значајно повезане са већином њихових претежно про-

сјечно развијених компетенција за цјеложивотно учење. Из тога произилази 

потреба даљег изучавања и сталног унапређивања квалитета васпитно-обра-

зовне дјелатности школе у нашој учећој цивилизацији. 
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ЗАКЉУЧАК 

Основна школа је незаобилазан фактор организованог примарног обра-

зовања и васпитања ученика у оквиру ког је и њихово оспособљавање за цје-

ложивотно учење у условима савремених научних, технолошких и културоло-

шких промјена и противрјечности у свијету, па и у нашој друштвеној транзи-

цији. Емпиријским истраживањем добијени су, презентовани и анализирани 

показатељи степена ученичке рецепције (прихватања) кључних компоненти 

васпитно-образовне дјелатности основне школе и развијености њихових (од  

укупно осам) компетенција цјеложивотног учења на крају деветог разреда. 

Утврђен је највиши (и изнадпросјечан) степен рецепције ваннаставних актив-

ности и културно-јавне дјелатности школе, као и значајна повезаност рецеп-

ције ових активности са скоро свим испитиваним компетенцијама за цјеложи-

вотно учење. Нешто је нижи степен рецепције школског окружења. Значајан је 

коефицијент корелације прихватања (рецепције) школског окружења са 

информатичком писменошћу и комуникацијом на матерњем језику. Устано-

вљен је најнижи (чак исподпросјечан) степен рецепције редовне наставе, а 

слични су показатељи рецепције комуникације и интерперсоналних односа у 

школи. Установљена је изнадпросјечна информатичка писменост ученика 

(дигитална компетенција) и оспособљеност ученика за комуникацију на 

матерњем језику, а близу просјечног степена развијености су компетенције 

комуникације на страном (енглеском) језику и грађанске компетенције. Утвр-

ђени су показатељи исподпросјечне математичке писмености. Најслабија је 

развијеност учити како учити. Већина је значајних, али не високих коефиције-

ната корелације између рецепције компоненти васпитно-образовне дјелатности 

школе и развијености компетенција ученика за цјеложивотно учење, што ука-

зује на међузависност ових варијабли.  

Иако школа даје друштвено-педагошки значајан допринос оспособљавању  

ученика за цјеложивотно учење, већина ученика не исказује висок степен 

рецепције њене васпитно-образовне дјелатности, а њихове компетенције за 

цјеложивотно учење нису развијене до максимално могућег нивоа. Доминирајућа 

предавачко-приказивачка настава углавном је заснована на конзервативној 

дидактичкој парадигми, фокусирана је и даље на запамћивање и репродуковање 

завршно обликованих информација и других програмских садржаја. Ученици 

ријетко учествују у доношењу битних одлука у школским активностима. Чешће 

су извршиоци захтјева одраслих. Није афирмисана потпунија афирмација 

демократизације односа у школи, нити стално ненасилно комуницирање зато и 

није изражен висок степен ученичке рецепције живота и рада у школи.  

Резултати научно-теоријских проучавања и емпиријских истраживања, 

међу којима је и ово, показују да се степен ученичке рецепције васпитно-обра-

зовне дјелатности може повећати у перманентно иновационој, плуралистичкој, 
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демократској и инклузивној школи, чиме би била побољшана њена образовно-

васпитна ефикасност и у том оквиру израженији утицај на оспособљавање 

ученика за цјеложивотно учење. Наставне и друге активности у таквој школи 

требало би заснивати, истраживати и унапређивати на конструктивистичкој и 

феноменолошкој дидактичкој парадигми, модерним стручно-методичким кон-

цептима и стратегијама, теоријским основама алтернативних школа, инова-

тивним наставним системима и моделима, као и на савременим психолошко-

педагошким теоријама учења и стваралаштва. Ти садржаји треба да буду 

укључени у сваки студијски програм на наставничким факултетима и у стални 

професионални развој свих учитеља и наставника.  
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RECEPTION OF SCHOOL AND STUDENTSʼ COMPETENCES                                  

FOR LIFELONG LEARNING 

Summary  

By combining the thematically relevant theoretical principles of alternative and 

innovative schools and the main standpoints of reception theory with scientific findings 

on contemporary concepts of learning and teaching, a theoretical-methodological 

framework of empirical research has been developed. The aim of the research was to 

determine whether there is a significant correlation between studentsʼreception of school 

and their competences for lifelong learning. Accordingly, there is necessityfor constant 

innovations of education and moral education in contemporary school for the purpose of 

promoting the development of such competences in school students.  

It has been determined that most senior grade elementary school students do not 

show a high level of perception of their respective schools. They are generally at average 

level of accepting the key components of school life and work. Their most prominent 

competences include information (digital) literacy and communication in mother tongue. 

These are followed by a limited ability to communicate in English and  interpersonal and 

civic competences.  

The lowest scores have been recorded for mathematical literacy and learning to 

learn competence. The students’ receptions of school are closely related to their 

competences for lifelong learning. The paper explains the pedagogical implications of 

the research findings. 

Keywords: school context, reception, competences, lifelong learning. 

 

 


