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МИЛЕ Ђ. ИЛИЋ2

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕ

ЕФЕКТИ РЕЦЕПЦИЈЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА 
У ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОЈ 

И РЕСПОНСИБИЛНОЈ РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

САЖЕТАК. Рецепција књижевног текста у настави нови је методички појам, кон-
цепт или процес. Први пут је дефинисана и експлицирана у овом раду.
Синтезом кључних поставки теорије рецепције, теорије иноватив-
но-развијајуће наставе и налаза тангентних педагошко-психолошких и
дидактичко-методичких истраживања развијене су трансферабилне
теоријске основе рецепције књижевног текста у настави за млађи
школски узраст ученика. Операционализацијом тих основа омогућено
је њихово уграђивање у полазишта, структуре, обиљежја и микропла-
нове рецепције књижевног текста у интерактивној настави различитих
нивоа сложености (ИН РНС – као модалитету система индивидуализо-
ване наставе) и у респонсибилној настави (РН).

Током тромјесечног експеримента ученици петог разреда основне
школе реципирали су књижевноумјетнички текст у иновативно-раз-
вијајућим системима разредне наставе – у оптимално индивидуализо-
ваној настави (НРНС) и респонсибилној настави (РН). Постигли су у
просјеку статистички значајно веће резултате на финалном него на
иницијалном мјерењу у познавању књижевнотеоријских појмова,
суђењу у социјалним ситуацијама и у идентификацији и вредновању
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основних типова карактера. Такви налази могу бити инвентивно ко-
риштени у идућим истраживањима у унапређивању рада на књижев-
ном тексту у наставној пракси.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: рецепција књижевног текста у настави; теорија рецепције; теорија ра-
звијајуће наставе; настава различитих нивоа сложености; респонси-
билна настава; познавање књижевнотеоријских појмова; суђење у со-
цијалним ситуацијама; идентификација и вредновање типова каракте-
ра. 

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ ИСТРАЖИВАЊА

Процеси и исхо:и рецеAције књижевно; OексOа :еOерминисани
су Oоковима и меOо:ичким сAецифичносOима сисOема Oра:ици-
оналне и иноваOивно-развијајуће насOаве. Појачан инOензиOеO
рецеAције књижевно; OексOа мо;уће је осOвариOи у сисOему ин-
:иви:уализоване разре:не насOаве (нарочиOо у њеној варијанOи
AознаOој Aо: називом насOава различиOих нивоа сложеносOи) и у
ресAонсиLилној насOави.

Појам рецеAција во:и Aоријекло о: лаOинске ријечи receptio, а
значи Aримање (Rečnik književnih termina, 1985), а рециAираOи
значи „усвојиOи, AримиOи, AриAусOиOи, :оAусOиOи AрисOуA“ (Ву-
јаклија, 1954; Aрема: Илић и Јерковић, 2014, сOр. 240). Прво се Aоја-
вио у исOорији Aрава, а он:а је Aреко :ру;их наука :ошао у Oер-
миноло;ију :и:акOике и меOо:ика Aоје:иних Aре:меOа. Из у;ла
Oеорије књижевносOи рецеAција се о:носи на чиOаочево Aрихва-
Oање, Aријем, разумијевање, :оживљавање и вре:новање умјеO-
ничких елеменаOа Aри :ирекOном конOакOу чиOаоца са књижев-
ним :јелом, Lез Aосре:ника. Према Психолошком речнику рецеA-
OивносO се :ефинише као „AријемљивосO, сAосоLносO лако;
Aримања уOисака, оOвореносO Aрема уOицајима“ (КрсOић, 1988,
сOр. 521). 

И:ејни Oворац Oеорије рецеAције је Ханс РоLерO Јаус (1978), а
касније је ње;ово учење Lило Aрихваћено и о: :ру;их AриAа:ни-
ка консOаничке школе, нарочиOо Волф;ан;а Изера.3 „Јаус је уло;у
чиOаоца ревиOализовао и о:ре:ио њен :инамички каракOер, а
Oиме је :оLио мо;ућносO Aроцесуално; и :о;ађајно; са;ле:авања

3 Теорија рецеAције је врло Lрзо Aривукла Aажњу OеореOичара насOаве језика
и књижевносOи зLо; о:ре:ница о књижевном OексOу у којима чиOалац (ре-
циAијенO) на:;рађује Oзв. нео:ређена мјесOа у скла:у са својим чиOалачким
афиниOеOом и мо;ућносOима, а и са временом у којем живи.
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сложених о:носа у Oроу;лу ауOор–:јело–чиOалац, као факOора
који ће LиOи везивни елеменO есOеOске и исOоријске :имензије
књижевносOи“ (Вучковић, 2006, сOр. 10). За;оворници Oеорије ре-
цеAције у ;рађанској науци о књижевносOи Lили су Изер и Ман-
:елков, а о: књижевних OеореOичара Вајман и Науман.4

Ученик се разликује о: осOалих чиOалаца Aо Oоме шOо је ње;о-
во чиOање школска оLавеза, а :а Lи усAјешно рециAирао и :ожи-
вио свијеO књижевно; :јела ње;ово чиOање мора LиOи инсAири-
сано AоOреLом за књижевношћу и унуOрашњом моOивацијом.
„ЗаинOересован ученик ће мно;о ефикасније :оћи :о оOкрића
смисла о: оно;а коме чиOање није :овољно инсAираOивно. Са-
знање сOечено власOиOим емоционалним и инOелекOуалним ак-
OивносOима, које су;ерише воља ученика, Lиће о: изузеOно; зна-
чаја за цјелокуAну личносO мла:о; чиOаоца“ (Вучковић, 2006,
сOр. 47). СвијеO умјеOничко; :јела је фикционалан (сачињен о:
елеменаOа реалносOи, али Lез сOварно; живоOно; корелаOа), Aа
зLо; Oо;а комAлексне везе и о:носи фикционално; свијеOа :јела
и сOварно; свијеOа ученицима мо;у LиOи оOежавајући за насOаву
књижевносOи уколико се њиховом расвјеOљавању не AрисOуAи
на Aрави начин. ЗаOо је AриAремање ученика за моOивисано чи-
Oање књижевноумјеOничко; OексOа основно AолазишOе (Lаза)
које ће касније имаOи LиOан уOицај на AрихваOање, схваOање и
вре:новање OексOа.

Процес рецеAције књижевно; OексOа у насOави :о са:а је у на-
учним и сOручним ра:овима оAисиван, али није сажеOо :ефини-
сан. Дакле, сма�рамо �а је реце$ција књижевно& �екс�а $рималачки
ак� чи�аоца који се о�вија у $роцесу ин�иви�уално& �оживљавања и
разумијевања књижевно& �екс�а у којем се ус$ос�ављају ком$лексне
везе и о�носи између фикцијално& свије�а и с�варнос�и и њихово суче-
љавање са $ерсоналним искус�вима, врије�нос�има и сазнањима чи-
�аоца (ученика). У о:носу на Oра:иционални инOерAреOаOивни
ра: на књижевном OексOу, амLијенO за рецеAцију књижевно;
OексOа у иноваOивно-развијајућој насOави мно;о је Aовољнији.

Термин иноваOивно-развијајућа насOава, као нова Aара:и;ма,
уве:ен је 70-их ;о:ина XX вијека на скуAу Римско; клуLа (чији је

4 Они су исOицали :а је о:нос између Aро:укције књижевносOи и њене рецеA-
ције у кру;овима AуLлике сличан о:носу Aроизво:ње и AоOрошње. Таква
:ијалекOичка AовезаносO између Aро:укције и књижевне рецеAције указује
на чињеницу :а чиOалац исOовремено Aрима и „Aроизво:и“. Иако је Јаус
своју Oеорију Aре:сOавио 1967. ;о:ине, Oек 1975. ;о:ине :осAјела je у ју;осло-
венску књижевносO.
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оснивач Аурелио Печеи), ;:је су формулисане :вије концеAције
оLразовања – Aо:ржавајуће-реAро:укOивна и иноваOивно-разви-
јајућа. Ова :ру;а концеAција заснива се на ор;анизацији и реали-
зацији развијајуће насOаве у којој се инсисOира на хармоничком
и цјеловиOом развоју личносOи ученика (ВилоOијевић и ВилоOи-
јевић, 2016а, сOр. 9–10). Ова Oеорија на;лашава :а развој (сазрије-
вање) AриAрема и чини мо;ућим Aроцес насOаве, а насOава сOи-
мулира и унаAређује Aроцес развоја (сазријевање).5 ПоLорници
Oеорије развијајуће насOаве (Эльконин, Давы:ов, ЛеонOьев, Зан-
ков) зала;али су се за Oо :а :ијеOе не Lу:е неко ко само Aосјећује
школу, већ неко ко ће заузеOи Aозицију суLјекOа који усавршава
сеLе. „МијењаOи се, за Aре:сOавнике развијајуће насOаве, значи –
:анас размишљам :ру;ачије не;о јуче, мо;у и умијем више, схва-
Oио сам оно шOо нисам разумио“ (ДуLљанин, 2010, сOр. 527). Дије-
Oе је у развијајућој насOави чесOо у сиOуацији :а анализира соA-
сOвене и Oуђе акOивносOи. РеAкин и Заика сушOину развијајуће
насOаве ви:е у сOварању услова у којима ће ученик AосOаOи су-
LјекO насOавно; Aроцеса (СOеAановна Си:енко, 2006, сOр. 114).
У развијајућој насOави ученик OреLа :а осјећа AоOреLу за само-
Aромјеном и :а има моOив за саморазвојем. „Ди:акOика и насOа-
ва развијајуће; OиAа има :ру;ачију Aсихолошко-ло;ичку основу
у оквиру које се Aре:носO :аје Aо:сOицању заAажања Aојава и
анализирања узрочно-Aосље:ичних веза, мишљења, оOкривања
и ;енерализација у зони наре:но; (у AочеOку Lлиско;) развоја
ученика, чиме се Aроширују AросOори слоLо:није; исAољавања
и афирмације ученика, као и комAлеменOарне инвенOивносOи
насOавника“ (Илић, 2015а, сOр. 651). У Oаквом концеAOу насOаве
насOавну :јелаOносO и учење ученик :оживљава као режиран Aо-
сао који је у :ирекOној вези са ње;овим соAсOвеним развојем.
ЗLо; Oо;а се у Aосље:ње вријеме инOензивирају исOраживања и
разра:е концеAOа „зоне наре:но; развоја“ као најзначајније;
оLјекOивно; елеменOа развијајуће насOаве. У вези са Oим, СOеAа-
новна Си:енко (2006) Aокушала је :ефинисаOи основне црOе ра-
звијајуће насOаве на часу.6

5 У Aрило; Oоме Ви;оOски је ;оворио сље:еће: „ДијеOе је научило :а изво:и
неку оAерацију и самим Oим је усвојило неки сOрукOурни AринциA, чија је
сфера Aримјене шира у о:носу на оAерацију оно;а OиAа на основу које је Oај
AринциA Lио усвојен. Према Oоме, чинећи корак у насOави, :ијеOе у развоју
наAре:ује за :ва корака, о:носно оLучавање и развој се не Aо:у:арају“ (Ви-
;оOски, 1991; Aрема: Давы:ов, 1995, сOр. 11–12).
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На основу ових изложених црOа можемо исOаћи :а исOражи-
вач (Aе:а;о;, меOо:ичар, учиOељ) OреLа AосOеAено AрелазиOи на
оAерисање Aојмом развијајуће насOаве „у скла:у са о:ређеним
узрасOом ученика и реалним сре:сOвима оLучавања :јеце Oо; уз-
расOа, а Aомоћу којих се може ор;анизоваOи њихова во:ећа :је-
лаOносO која :ово:и :о развоја неоAхо:но; нивоа о:;оварајућих
Aсихичких новина“ (Давы:ов, 1995, сOр. 30). Занимљиво схваOање
развијајуће насOаве :ао је РеAкин, који смаOра :а „развијајућа на-
сOава јесOе насOава чији су са:ржај, меOо:е и ор;анизациони
оLлици :ирекOно оријенOисани Aрема Aсихо-физичким закони-
OосOима развоја“ (Repkin, 1997, сOр. 34).

ЗLо; Oо;а, основну сушOину Aоимања развијајуће насOаве за
Дави:ова Aре:сOавља Oеорија насOавне :јелаOносOи и њено; су-
LјекOа (која је изложена у ра:овима РеAкина, ЛомAшера, Дави:о-
ва и Ељконина).

Неки о: иноваOивних сисOема развијајуће насOаве :анас су:
ин:иви:уализована насOава (са свим својим мо:алиOеOима), ре-
сAонсиLилна насOава, хеурисOичка насOава, AројекOна насOава,
искусOвена (виOа;ена насOава), инOе;раOивна насOава, и;ролика
насOава, е;земAларна насOава, насOава оOкривањем и AуOем ре-
цеAције, Aро;рамирана насOава иO:. За AоOреLе ово; ра:а, а и са
асAекOа ефикасне рецеAције књижевно; OексOа, :еOаљније ће
LиOи оLразложена :ва сисOема иноваOивне насOаве за које сма-
Oрамо :а у насOави књижевносOи на млађем школском узрасOу
ученика мо;у имаOи развијајући ефекаO. То су насOава различи-
Oих нивоа сложеносOи (НРНС) и ресAонсиLилна насOава (РН).

Нас�ава различи�их нивоа сложенос�и (НРНС) јесOе је:на о: нај-
AракOичнијих варијанOи ин:иви:уализације насOаве. Ор;аниза-
ција овакве насOаве AриAрема се и:енOификовањем свако; уче-
ника, најчешће на Oри нивоа сOрукOуре знања, умијећа, инOере-
совања и осOалих ин:иви:уалних AоOенцијала и изра:ом вјежLи
различиOих нивоа сложеносOи.7 Основна инOенција насOаве ра-

6 ОAширније ви:јеOи у: СOеAановна Си:енко, А. (2006). О иновационим и Oра-
:иционалним мо:елима насOавно; Aроцеса. Бео;ра:: Нас�ава и вас$и�ање,
сOр. 116.

7 У смислу са;ле:авања међусоLно; о:носа ин:иви:уализације и :иферен-
цијације, најAоOAуније о:ређење насOаве различиOих нивоа сложеносOи :ао
је њен ауOор Миле Илић, који каже :а је Oо „:еференцирани васAиOно-оLра-
зовни ра: насOавника и ученика, различиOих нивоа и сOрукOура знања, ин-
OелекOуално; развоја, сAосоLносOи учења, ра:них навика, OемAа ра:а, моOи-
вације и :ру;их факOора, релеванOних за оAOималну унуOрашњу :иферен-
цијацију фронOалне насOаве“ (Илић, 1984, сOр. 19).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (4)

170 ЖЕЛИМИР Ж. ДРАГИЋ, МИЛЕ Ђ. ИЛИЋ

зличиOих нивоа сложеносOи сасOоји се у Oоме :а се је:инсOвени
Aро;рамски оквир, уважавајући ин:иви:уалне разлике ученика,
:иференцира на различиOе нивое знања и сAосоLносOи. Дифе-
ренцирање знања и сAосоLносOи најчешће се врши на Oри нивоа,
и Oо: 1) о:ређивање чињеница и Aознавање основних Aро;рам-
ских са:ржаја; 2) разумијевање и схваOање информација и 3) кре-
аOивна Aрера:а информација уз сOваралачку Aримјену знања.
У ;лоLалној сOрукOури (макросOрукOури) НРНС уочавају се чеOи-
ри релаOивно самосOалне и међусоLно Aовезане еOаAе (фазе).8

Ако се у Oакву ;лоLалну сOрукOуру уве:е инOеракOивносO у
ра:у ученика (ра: у Aару или ;руAи), он:а ;оворимо о инOерак-
Oивној насOави различиOих нивоа сложеносOи (ИНРНС), коју је
именовао, Oеоријски оLразложио и Aримјерима илусOровао њен
уOемељивач Миле Илић 1999. ;о:ине.9 Наре:ни часови насOаве
различиOих нивоа сложеносOи (најчешће часови :аље; ра:а на
књижевном OексOу, часови вјежLања и Aонављања) мо;у имаOи
нешOо различиOију оријенOациону сOрукOуру.10

Ди:акOичка сAецифичносO насOаве различиOих нивоа сложе-
носOи у скла:у је са схваOањима Ви;оOско; о значају сOварања со-
цијалних околносOи развоја које су Aрила;ођене „зони наре:но;
развоја“. У оквиру ове насOаве лисOа је:но; нивоа вјежLања са:р-
жи о:ређен AроценOуални :ио (око 30%) за:аOака наре:но; ни-
воа Oежине. Таква ор;анизација насOаве има развојни каракOер и
зLо; Oо;а можемо рећи :а насOава различиOих нивоа сложеносOи
(НРНС) и њена варијанOа инOеракOивна насOава различиOих ни-
воа сложеносOи (ИНРНС) имају ослонац у Oеорији развијајуће на-
сOаве.

ПошOо је у нашем ра:у фокус усмјерен на рецеAцију књижев-
но; OексOа у развијајућој инOеракOивној насOави књижевносOи
различиOих нивоа сложеносOи, оријенOациону микросOрукOуру,
Oј. Oок и :инамику насOавно; часа (или Lлок часа) конциAирали
смо кроз сље:еће Aовезане еOаAе (фазе): 

1) AриAремне акOивносOи за рецеAцију књижевно; OексOа;

8 ОAширније ви:јеOи у: Илић, М. (1984). Учење и нас�ава различи�их нивоа сло-
женос�и. Сарајево–Бео;ра:: ЗУНС, сOр. 28.

9 ОAширније ви:јеOи у: Илић, М. (1999). ИнOеракOивна насOава различиOих
нивоа сложеносOи. У: Ин�ерак�ивно учење. Бања Лука: МинисOарсOво Aро-
свјеOе, сOр. 88.

10 ОAширније ви:јеOи у: Илић, М. (1998). Нас�ава различи�их нивоа сложенос�и.
Бео;ра:. УчиOељски факулOеO, сOр. 31–32.
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2) заје:ничке уво:не насOавне акOивносOи и евоцирање хори-
зонOа очекивања;

3) уOврђивање и Aојачавање рецеAцијске сAремносOи ученика;

4) чиOање и Aрви :оживљај књижевно; OексOа;

5) ин:иви:уално чиOање књижевно; OексOа у сеLи;

6) рецеAција књижевно; OексOа у инOеракOивним вјежLама ра-
зличиOих нивоа сложеносOи;

7) AрезенOација резулOаOа инOеракOивне (Oан:емске) рецеAције
књижевно; OексOа;

8) уOврђивање есOеOске :исOанце и :оAуна мјесOа нео:ређено-
сOи и

9) заје:ничка евалуација рецеAције књижевно; OексOа (и осOа-
лих Aро;рамски релеванOних исхо:а ра:а на књижевном Oек-
сOу) и завршне насOавне акOивносOи.

Миле Илић је крајем Aрошло; (XX) вијека (1982; 1984; 1989) :и-
:акOички уOемељио и ексAерименOално верификовао насOаву
различиOих нивоа сложеносOи као нови мо:алиOеO сисOема ин-
:иви:уализоване насOаве11, а ресAонсиLилносO у оLразовању је
нови Aојам које; је AоменуOи ауOор AочеOком наше; вијека (2000;
2002) увео у нашу Aе:а;ошко-:и:акOичку лиOераOуру. Разлози
ње;ове AојавносOи о;ле:ају се у израженим инOересима :а се
смисао и ор;анизација оLразовања „ускла:е са :емокраOским
AреоLражајем :рушOва“ (СOојановић, 2007, сOр. 6). Као резулOаO
Oаквих ин:иви:уалних и инсOиOуционалних насOојања насOао је
Aојам ресAонсиLилносO који је Aрихваћен у Aе:а;ошкој и :и:ак-
Oичкој лиOераOури и сисOем ресAонсиLилне насOаве12 који је на-
шао своју AракOичну Aримјену у насOави. „Уношење :емокраO-
ско-AарOициAацијских Aромјена у савремену насOаву сушOински

11 ИсOраживање је извршено из Oри насOавна Aре:меOа: маOерњи језик (Aо-
:ручје књижевносOи), маOемаOика и Lиоло;ија. ЕфекOи Aримјене насOаве
различиOих нивоа сложеносOи у оLра:и књижевно; OексOа уOврђени су у
сље:ећим оLласOима: разумијевање AрочиOано; OексOа, Lрзина чиOања у се-
Lи, Lрзина ;ласно; чиOања, Aовећања Aасивно; рјечника, развоја верLалне
креаOивносOи и Aисмено; изражавања.

12 Према схваOању оснивача ово; насOавно; сисOема, МилеOа Илића, рес$онси-
Qилна нас�ава (РН) је „мо:ел савремено; насOавно; ра:а који је AреAозна-
Oљив Aо о:;оворносOи ученика и насOавника за AарOициAацију у :емокраO-
ском изLору и акOивном осOваривању Aе:а;ошки релеванOних и :и:акOич-
ко-меOо:ичких Aрикла:них акOивносOи AриAремања, извођења и вре:но-
вања насOаве“ (Илић, 2002, сOр. 26). 
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мијења и социо-Aсихолошки, сAознајно-:и:акOички, хумани-
сOичко-Aе:а;ошки и еманциAацијско-AерсоналисOички AоLољ-
шава инOеракOивно Aоучавање и учење“ (Илић, 2002, сOр. 156).
РавноAравно и :емокраOско учешће ученика и насOавника у
о:лучивању о најLиOнијим AиOањима ор;анизације насOавних
акOивносOи основна је о:лика ресAонсиLилне насOаве, чији ори-
јенOациони Oок и :инамика, Aрема о:ређењима њено; уOемељи-
вача, оLухваOа низ међусоLно Aовезаних еOаAа.13

Пре:ла;ање, о:аLир и реализација Lило које и Lило какве ва-
ријанOе насOавне акOивносOи не OреLа :а Lу:е само сеLи сврха,
већ OреLа :а во:и ка развијању ресAонсиLилне насOаве у којој ће
се квалиOеO учења и Aоучавања Aо:изаOи на виши ниво (Илић,
2002). У о:носу на Oра:иционалну насOаву, у ресAонсиLилној
AрисуOна је већа сазнајна и сOваралачка акOивносO ученика, јер
се личним оAре:јељењем за о:ређену варијанOу насOавно; ра:а
Aокреће унуOрашња моOивација за учење. ПошOо је у нашем ра:у
акценаO на рецеAцији књижевно; OексOа у (инOеракOивној) ра-
звијајућој ресAонсиLилној насOави књижевносOи, оријенOацио-
ну сOрукOуру, Oок и :инамику насOавно; часа (или Lлок часа)
осOвариваћемо кроз сље:еће еOаAе (фазе): 

1) конциAирање Aрије:ло;а рецеAције књижевно; OексOа у ва-
ријанOама насOавних акOивносOи Oоком AриAреме, извођења
и вре:новања насOаве (шOо чини учиOељ Aрије неAосре:но;
насOавно; ра:а);

2) заје:ничке уво:не насOавне акOивносOи и евоцирање хори-
зонOа очекивања;

3) уOврђивање и Aојачавање рецеAцијске сAремносOи ученика;

4) чиOање и Aрви :оживљај књижевно; OексOа;

5) ин:иви:уално чиOање књижевно; OексOа у сеLи;

6) Aре:ла;ање :вије или више варијанOи Aро;рамски релеванO-
них и :и:акOичко-меOо:ичких насOавних акOивносOи у Aри-
Aремању, реализацији и валоризацији рецеAције књижевно;
OексOа у ресAонсиLилној насOави;

7) заје:нички AарOициAацијско-:емокраOски изLор најAовољ-
није варијанOе насOавних акOивносOи;

8) реализација :емокраOски о:аLране варијанOе насOавно; ра:а;

13 ОAширније ви:јеOи у: Илић, М. (2002). Рес$онсиQилна нас�ава. Бања Лука: Фи-
лозофски факулOеO, сOр. 143–144.
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9) уOврђивање есOеOске :исOанце и :оAуна мјесOа нео:ређено-
сOи и

10) вре:новање Oока и резулOаOа рецеAције књижевно; OексOа
(као и усвајања осOалих Aро;рамски релеванOних исхо:а ра:а
на књижевном OексOу) и завршне насOавне акOивносOи.

СOицање знања у ресAонсиLилној насOави AосOаје сAецифична
:и:акOичко-меOо:ичка креација у којој сOваралачка има;инаци-
ја :олази :о изражаја у Aројекцији о:;оварајућих насOавних ак-
OивносOи. Узимајући у оLзир Oо :а ресAонсиLилна насOава са:р-
жи AлуралиOеO у Aону:и варијанOи насOавно; ра:а, може се
AреOAосOавиOи :а ће у Oаквом :емокраOски креираном насOав-
ном амLијенOу и рецеAција књижевно; OексOа LиOи усAјешнија,
Oј. :а ће вољно изаLран AрисOуA књижевном OексOу :оAринијеOи
ње;овом максималном AрихваOању и разумијевању.

Примјеном оваквих AерсAекOивних нових сисOема насOавно;
ра:а мијења се Aозиција ученика и учиOеља у Aроцесу рецеAције
књижевно; OексOа. СOвара се ново насOавно и развојно-сOимула-
Oивно окружење у којем је ученик акOивнији, самосOалнији, сло-
Lо:нији, са максимално мо;ућом социјализацијом ин:иви:уа-
лиOеOа, а учиOељ AосOаје ор;анизаOор, савјеOник, васAиOач и Aо-
ма;ач у Oом окружењу који Aо:сOиче и усмјерава ученика на
Aре:меO насOавно; ра:а (Илић, 2004, сOр. 1085). Феноменом ре-
цеAције и Aримјеном ових развијајућих мо:ела насOавно; ра:а
Lавили су се Дијана Вучковић14, Синиша СOојановић15 и Драженка
ШоLаO16.

Имајући у ви:у наве:ена исOраживања, о:лучили смо се :а
емAиријски Aровјеримо оLразовновасAиOну ефикасносO рецеA-

14 Дијана Вучковић је у књизи Теорија реце$ције у нас�ави књижевнос�и у мла-
ђим разре�има основне школе (2006) ексAлицирала рецеAционоесOеOички
AрисOуA изучавању књижевносOи у млађим разре:има основне школе и ис-
Oакла :а у насOавном Aроцесу OреLа OежиOи шOо AоOAунијем Aо:сOицању
ученика на исOраживачки, сOваралачки и консOрукOиван о:нос Aрема књи-
жевном :јелу и :а је само Oаквим Aолазним сOавом мо;уће AреOен:оваOи на
осOварење циљева из ове насOавне оLласOи. 

15 Синиша СOојановић је у својој :окOорској :исерOацији Aо: називом ОQразов-
но-вас$и�ни ефек�и рес$онсиQилне и ин�ерак�ивне разре�не нас�аве (2007) ек-
сAерименOално Aровјерио Aримјену ресAонсиLилне и инOеракOивне насOа-
ве различиOих нивоа сложеносOи. ДоLијени резулOаOи AоменуOо; исOражи-
вања :озвољавају високу Aоуз:аносO у закључцима :а су ресAонсиLилна и
инOеракOивна насOава различиOих нивоа сложеносOи оLразовновасAиOно
ефикасније о: уоLичајене (Oра:иционалне) насOаве.
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ције књижевно; OексOа у мо:елима развијајуће насOаве, о:носно
у (инOеракOивној) насOави различиOих нивоа сложеносOи и (ин-
OеракOивној) ресAонсиLилној насOави на млађем школском узра-
сOу ученика, и Oо у оним се;менOима који :о са:а нису ексAери-
менOално Aровјеравани.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

Циљ исOраживања је ексAерименOално уOвр:иOи :а ли се рецеA-
цијом књижевних OексOова у ин:иви:уализованој и ресAонси-
Lилној насOави AосOижу сOаOисOички значајно Lоља оLразов-
но-васAиOна AосOи;нућа ученика AеOо; разре:а основне школе, у
о:носу на уоLичајену инOерAреOацију књижевних OексOова у
Oра:иционалној (AреOежно Aре:авачко-Aриказивачкој) насOави.
Узорак у исOраживању Lио је намјеран и чини ;а 135 ученика Aе-
Oо; разре:а основних школа „Иво Ан:рић“ и „Борисав СOанко-
вић“ у Бањој Луци. 

За�аци исOраживања су: 
а) усOановиOи :а ли ће и у којој мјери ученици AеOо; разре:а

основне школе рецеAцијом књижевних OексOова у ин:иви-
:уализованој и ресAонсиLилној насOави AосOићи сOаOисOич-
ки значајно већа AосOи;нућа у $ознавању основних књижевно-
�еоријских $ојмова, у о:носу на уоLичајену (Oра:иционалну)
насOаву и 

L) AровјериOи :а ли ће и у којој мјери ученици AеOо; разре:а
основне школе рецеAцијом књижевних OексOова у ин:иви-
:уализованој и ресAонсиLилној насOави осOвариOи наAре-
:ак у моралној развијенос�и (са асAекOа суђења у социјалним
сиOуацијама и Aознавања OиAова каракOера), у о:носу на уо-
Lичајену (Oра:иционалну) насOаву. 

Главна хи$о�еза исOраживања ;ласила је: РецеAцијом књижев-
них OексOова у ин:иви:уализованој и ресAонсиLилној насOави
ученици AеOо; разре:а основне школе AосOижу у Aросјеку сOаOи-

16 Драженка ШоLаO је у свом масOер ра:у (2009) уOвр:ила оLразовне и васAиOне
ефекOе рецеAције у инOеракOивној разре:ној насOави књижевносOи разли-
чиOих нивоа сложеносOи (осAосоLљавање ученика за самосOалну рецеAцију
и разумијевање књижевних OексOова, Lрзину чиOања у сеLи, развијање чи-
Oалачких инOереса, моOивација ученика за учење, комуникација у насOави
и усAјех ученика у насOави срAско; језика). 



ЕФЕКТИ РЕЦЕПЦИЈЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА…

ЖЕЛИМИР Ж. ДРАГИЋ, МИЛЕ Ђ. ИЛИЋ 175

сOички значајно већа оLразовновасAиOна AосOи;нућа не;о у Oра-
:иционалној (AреOежно Aре:авачко-Aриказивачкој) насOави. 

Схо:но каракOеру исOраживања, ње;овом циљу и за:ацима,
коришOене су сље:еће ис�раживачке ме�о�е: меOо:а Oеоријске
анализе и синOезе17, сервеј исOраживачи меOо:18 и ексAерименO
са је:ном ;руAом. Наше ексAерименOално исOраживање реали-
зовано је са ученицима AеOо; разре:а основне школе (ексAери-
менO са Aаралелним ;руAама), а имало је сље:еће међусоLно Aо-
везане еOаAе: 1) ује:начавање конOролне (К1) и ексAерименOал-
них ;руAа (Е1 и Е2), 2) иницијално исAиOивање свих релеванOних
варијаLли, 3) увођење ексAерименOално; факOора и 4) финално
исAиOивање.19 Ово исOраживање Aре:сOавља AриAрему за оLим-
није исOраживање Aримјеном ексAерименOа са Aаралелним ;ру-
Aама. У финалном мјерењу ефекOи :јеловања ексAерименOално;
факOора у :вије ексAерименOалне ;руAе (Е1 и Е2) уAоређивани су
са AосOи;нућима у конOролној ;руAи (К1), у којој је Aреовла:авао
Oра:иционални инOерAреOаOивни ра: на књижевном OексOу.

Планирање и AриAремање рецеAције књижевних OексOова у
оквиру мо:ела развијајуће насOаве (НРНС и РН) оLухваOало је
конциAирање и креирање Aисаних AриAрема (микроAланова на-
сOаве у оLрнуOом :изајну) за реализацију часова насOаве срAско;
језика (Aо:ручје књижевносOи), ;:је је аAосOрофирана рецеAција
књижевно; OексOа.20

Креираним микроAлановима рецеAције књижевних OексOова,
„уOканим“ у иноваOивно-развијајуће сисOеме насOаве, насOојали

17 МеOо:ом Oеоријске анализе размаOране су кључне :имензије рецеAције
књижевно; OексOа у мо:елима развијајуће насOаве (ин:иви:уализоване и
ресAонсиLилне) и Oра:иционалне насOаве на млађем школском узрасOу
ученика. Ова меOо:а Aослужила је и за уоAшOавање резулOаOа и извођење
закључака након реализовано; исOраживања.

18 Сервеј исOраживачки меOо: корисOили смо у AрикуAљању релеванOних Aо-
:аOака Aриликом OесOирања.

19 Прије увођења ексAерименOално; факOора извршено је ује:начавање ;руAа
и иницијално исAиOивање сље:ећих зависних варијаLли: Aознавање основ-
них књижевноOеоријских Aојмова и сOеAен моралне развијеносOи (суђење у
социјалним сиOуацијама и Aознавање каракOера). Након Oо;a уве:ен је ек-
сAерименOални факOор (независна варијаLла) у исOраживању, а Oо је рецеA-
ција књижевно; OексOа у сисOемима развијајуће насOаве, Oј. насOаве разли-
чиOих нивоа сложеносOи (НРНС) и ресAонсиLилне насOаве (РН). У :ва ексAе-
рименOална о:јељења књижевни OексOови рециAирани су у оквиру насOаве
различиOих нивоа сложеносOи, а у AреосOала :ва ексAерименOална о:јеље-
ња у конOексOу ресAонсиLилне насOаве.
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смо :а уOичемо на Aовећање AосOи;нућа ученика AеOо; разре:а
основне школе са асAекOа Aознавања основних књижевноOеориј-
ских Aојмова и моралне развијеносOи. Реализација ексAеримен-
Oално; факOора (рецеAције књижевних OексOова у мо:елима ра-
звијајуће насOаве) у оквиру ре:овне насOаве срAско; језика Oраја-
ла је Oри мјесеца у Oоку школске 2017/18. ;о:ине. У оквиру
исOраживачких меOо:а коришOене су сље:еће Oехнике исOражи-
вања: OесOирање Aознавања основних књижевноOеоријских Aој-
мова и OесOирање моралне развијеносOи ученика (Aознавање Oи-
Aова каракOера и суђење у социјалним сиOуацијама).

У ексAерименOалном исOраживању коришOени су сље:ећи ис-
Oраживачки инсOруменOи: OесO Aознавања основних књижевно-
Oеоријских Aојмова21 (ТПОКП) у А и Б форми, OесO суђења у соци-
јалним сиOуацијама (ТСУСС)22 и OесO каракOера (ТК)23.

АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА 
ИСТРАЖИВАЊА

Ефикасна рецеAција књижевно; OексOа OреLа :а Lу:е инOе;рални
:ио реализације насOаве маOерње; језика и књижевносOи у
основној школи, а нарочиOо у Oој насOави на млађем школском
узрасOу. Овим исOраживањем оLухваћени су сље:ећи оLразов-
но-васAиOни асAекOи ефикасне рецеAције: Aознавање основних

20 У овим сисOемима развијајуће насOаве омо;ућено је (у;лавном) Aерсонали-
зовано учење и :јелоOворно Aоучавање које се о;ле:а кроз учиOељево моOи-
висање ученика за рецеAцију књижевно; OексOа и оLјашњавање начина реа-
лизације за:аOака који су у зони акOуелно; и наре:но; нивоа, самосOалан
(или инOеракOивни) ра: уз неоAхо:но Aовремено Aоучавање и анализу ра-
зумијевања усвојених Aро;рамских са:ржаја. 

21 Овај инструмент креиран је за потребе утврђивања нивоа усвојености тих пој-

мова ученика петог разреда основне школе. Обе форме теста сачињавало је по

17 задатака за ученике који су формулисани тако да су у њима садржани по-

четни појмови из књижевности од другог до петог разреда основне школе. Ко-

ефицијент релијабилности је износио 0,70.
22 ИнсOруменO је креиран у скла:у са са:ржајем форме исOоимено; OесOа Ран-

ке Пеашиновић (1976).
23 Овај инсOруменO AреузеO је о: мр Мире ЛакеOић, :окOоран:а Филозофско;

факулOеOа у Бањој Луци, која је исOи корисOила за AоOреLе сво; исOражива-
ња, ресAекOујући Oеоријска AолазишOа и са:ржаје форме OесOа коју је креи-
рала Ранка Пеашиновић (1976). 
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књижевноOеоријских Aојмова, суђење у социјалним сиOуацијама
и и:енOификовање основних OиAова каракOера.

У ТаLели 1. можемо ви:јеOи :а су ученици K ;руAе на OесOу Aо-
знавања основних књижевноOеоријских Aојмова на финалном
мјерењу осOварили у Aросјеку 0,65 (М=10,67; SD=2,30) Lо:ова више
у о:носу на иницијално мјерење. На OесOу суђења у социјалним
сиOуацијама на финалном мјерењу у Aросјеку осOварили су 0,60
(M=7,85; SD=1,39) Lо:ова више, а на OесOу каракOера 0,86 (M=5,00;
SD=1,27) Lо:ова више не;о на иницијалном мјерењу. Ка:а је у Aи-
Oању Е1 ;руAа, можемо рећи :а је наAре:ак ученика Lио :осOа из-
раженији. Ученици Е ;руAе су на OесOу Aознавања основних књи-
жевноOеоријских Aојмова на финалном мјерењу осOварили у
Aросјеку 1,64 (M=11,77; SD=1,69) Lо:а више у о:носу на иницијал-
но мјерење, на OесOу суђења у социјалним сиOуацијама 1,24
(M=8,86; SD=1,18) Lо:а више, а на OесOу каракOера 1,67 (M=5,95;
SD=1,05) Lо:ова више не;о на иницијалном мјерењу. Да је рецеA-
ција књижевних OексOова у насOави различиOих нивоа сложено-
сOи сOаOисOички значајно уOицала на ученичка AосOи;нућа на Oе-
сOовима суђења у социјалним сиOуацијама, Aознавања основних
књижевноOеоријских Aојмова и OесOу Aознавања каракOера,
може се ви:јеOи и Aо врије:носOима t-OесOа у оквиру ово; мо:ела

МЈЕРЕЊЕ ВАРИЈАБЛЕ ГРУПА N M SD T - ТЕСТ

T P

ИНИЦИЈАЛНО

МЈЕРЕЊЕ

ПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИХ ПОЈМОВА

Е1 39 10,13 2,07 0,24 0,81

К 42 10,02 1,87

СУЂЕЊЕ У СОЦИЈАЛНИМ СИТУАЦИЈАМА Е1 37 7,62 1,06 1,30 0,20

К 40 7,25 1,41

КАРАКТЕРИ Е1 39 4,28 1,40 0,44 0,66

К 42 4,14 1,42

ФИНАЛНО 
МЈЕРЕЊЕ

ПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИХ ПОЈМОВА

Е1 39 11,77 1,69 2,44 0,02

К 42 10,67 2,30

СУЂЕЊЕ У СОЦИЈАЛНИМ СИТУАЦИЈАМА Е1 37 8,86 1,18 3,44 0,00

К 40 7,85 1,39

КАРАКТЕРИ Е1 39 5,95 1,05 3,65 0,00

К 42 5,00 1,27

ТАБЕЛА 1: ЕФЕКТИ РЕЦЕПЦИЈЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У НАСТАВИ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА СЛОЖЕНОСТИ
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развијајуће насOаве које :алеко Aревазилазе ;раничне врије:но-
сOи, Aа су Oако све наве:ене разлике сOаOисOички значајне. 

Дакле, можемо уочиOи :а је значајан наAре:ак у AосOи;нући-
ма осOварен ко: већине ученика. НасOава различиOих нивоа сло-
женосOи као мо:алиOеO сисOема ин:иви:уализоване насOаве,
коју је у овом случају Aрожимала рецеAција књижевно; OексOа,
има значајан уOицај на осOваривање Lољих ученичких AосOи;ну-
ћа. У оквиру ово; насOавно; мо:алиOеOа рецеAција књижевних
OексOова осOварена је уз уважавање ин:иви:уалних AоOенцијала
свих ученика и :иференцијацију њихових знања и сAосоLносOи
на различиOе нивое. Кроз развојно-сOимулаOивне вјежLе разли-
чиOих нивоа сложеносOи сOворени су Lољи услови и разноврсни-
је мо;ућносOи за разумијевање, рециAирање, о:носно емоцио-
нално AрихваOање и схваOање књижевно; :јела, уважавајући
личне максимуме свако; ученика у о:јељењу.

У ТаLели 2. уочавамо :а су ученици K ;руAе на OесOу Aознавања
основних књижевноOеоријских Aојмова на финалном мјерењу
осOварили у Aросјеку 0,61 (M=10,77; SD=2,30) Lо: више у о:носу на
иницијално мјерење. Ученици ове ;руAе су на OесOу суђења у со-
цијалним сиOуацијама на финалном мјерењу у Aросјеку осOва-

МЈЕРЕЊЕ ВАРИЈАБЛЕ ГРУПА N M SD T - ТЕСТ

T P

ИНИЦИЈАЛНО

МЈЕРЕЊЕ

ПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИХ ПОЈМОВА

Е2 46 10,61 1,57 1,22 0,23

К 44 10,16 1,93

СУЂЕЊЕ У СОЦИЈАЛНИМ СИТУАЦИЈАМА Е2 46 7,21 1,86 0,53 0,60

К 44 7,02 1,53

КАРАКТЕРИ Е2 50 3,96 3,96 -0,12 0,90

К 44 4,00 4,00

ФИНАЛНО 
МЈЕРЕЊЕ

ПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИХ ПОЈМОВА

Е2 46 11,98 1,83 2,76 0,01

К 44 10,77 2,30

СУЂЕЊЕ У СОЦИЈАЛНИМ СИТУАЦИЈАМА Е2 46 8,39 1,68 2,38 0,02

К 44 7,57 1,61

КАРАКТЕРИ Е2 50 5,54 1,07 2,66 0,01

К 44 4,86 1,39

ТАБЕЛА 2: ЕФЕКТИ РЕЦЕПЦИЈЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У РЕСПОНСИБИЛНОЈ НАСТАВИ
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рили 0,55 (M=7,57; SD=1,61) Lо:ова више, а на OесOу каракOера 0,86
(M=4,86; SD=1,39) Lо:ова више не;о Aри иницијалном мјерењу.
Ка:а је у AиOању Е ;руAа, можемо уочиOи :а је осOварен :осOа из-
раженији наAре:ак ученика. Ученици Е2 ;руAе су на OесOу Aозна-
вања основних књижевноOеоријских Aојмова на финалном мје-
рењу осOварили у Aросјеку 1,37 (M=11,98; SD=1,83) Lо:ова више у
о:носу на иницијално мјерење, на OесOу суђења у социјалним си-
Oуацијама 1,18 (M=8,39; SD=1,68) Lо:ова више, а на OесOу каракOера
1,58 (M=5,54; SD=1,07) Lо:ова више не;о на иницијалном мјерењу.
Значајан уOицај рецеAција књижевних OексOова у ресAонсиLил-
ној насOави на ученичка AосOи;нућа на AоменуOим OесOовима
Aоуз:ано указују врије:носOима t-OесOа, Aа су Oако све наве:ене
разлике сOаOисOички значајне. Можемо рећи :а је рецеAцијом
књижевних OексOова у овом развијајућем сисOему насOаве осOва-
рен значајан наAре:ак у AосOи;нућима већине ученика. РесAон-
сиLилна насOава, која је у овом случају фокусирана на рецеAцију
књижевно; OексOа, има значајан уOицај на осOваривање Lољих
ученичких AосOи;нућа на Aољу Aознавања основних књижевно-
Oеоријских Aојмова, суђења у социјалним сиOуацијама и Aозна-
вања каракOера. У оквиру ово; сисOема развијајуће насOаве
рецеAција књижевних OексOова осOварена је кроз њихов :емо-
краOски изLор у AриAремању, извођењу и вре:новању рецеAциј-
ско; насOавно; ра:а. Помоћу AриAремљених развојно-сOимула-
Oивних вјежLи рецеAцијских насOавних акOивносOи, сOворен је
занимљивији насOавни амLијенO за инOензивније :оживљавање,
разумијевање и схваOање, а Oиме и AоOAуније AрихваOање књи-
жевно; :јела. РецеAцијски је Lила сOимулаOивна заје:ничка
(колекOивна) и Aерсонална о:;оворносO свако; ученика за :емо-
краOски изLор и реализацију варијанOе ресAонсиLилно-рецеA-
цијско; сусOваралашOва на књижевном OексOу.

Можемо рећи :а је у Aроцесу рецеAције књижевно; OексOа у
оквиру :ва развијајућа сисOема насOавно; ра:а (насOаве разли-
чиOих нивоа сложеносOи и ресAонсиLилне насOаве) осOварен сOа-
OисOички значајан наAре:ак већине ученика AеOо; разре:а
основне школе, који су Lили у узорку ово; исOраживања, у Aо;ле-
:у Aознавања основних књижевноOеоријских Aојмова, суђења у
социјалним сиOуацијама и Aознавања каракOера. То значи :а су
реализовани часови срAско; језика (из Aо:ручја књижевносOи) у
Oромјесечном ексAерименOалном Aро;раму, осим осOалих Aро-
;рамски релеванOних исхо:а ра:а на књижевном OексOу, у свом
микроAлану имали снажан фокус на уочавање социјалних сиOу-
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ација у књижевном OексOу, њиховом смјешOању у реалне живоO-
не сиOуације и мо;ућносOима :а се о њима :искуOује и су:и кроз
развојно-сOимулаOивне вјежLе у фази инOензивне рецеAције
умјеOничких врије:носOи књижевно; OексOа. 

Поре: Oо;а, акценаO је Lио сOављен и на AреAознавање и вре:-
новање каракOерних осоLина ;лавних и сAоре:них ликова у
оLрађиваним књижевним OексOовима, Oе њихово анализирање и
уAоређивање са сличним Aоје:инцима из реално; живоOно;
окружења ученика. Ра:ећи на вјежLама различиOих нивоа сло-
женосOи, а AриOом Lирајући оLлике реализације насOавно; ра:а
у оквиру ресAонсиLилно; насOавно; амLијенOа, већина ученика
је у скла:у са својим ин:иви:уалним AоOенцијалима, осOварила
значајан наAре:ак у Aознавању основних књижевноOеоријских
Aојмова. Сви ови AоменуOи :и:акOичко-меOо:ички и Aе:а;о-
шко-Aсихолошки асAекOи, у којима је осOварен сOаOисOички зна-
чајан наAре:ак ученика, инOе;рални су :ио комAлексно; Aроце-
са рецеAције књижевно; OексOа у савременој и иноваOивно-раз-
војној насOавној Aракси. Развијајући мо:ели насOавно; ра:а
AрожеOи књижевно-меOо:ички Aрикла:ном и Aе:а;ошки ефи-
касном рецеAцијом књижевно; OексOа, а који уважавају ин:иви-
:уалне AоOенцијале свако; ученика (зону њихово; акOуелно; и
наре:но; развоја) и :иференцијацију њихових знања и сAо-
соLносOи на различиOе нивое и њихов :емокраOски изLор у Aри-
Aремању, извођењу и вре:новању варијанOи рецеAцијско; на-
сOавно; ра:а, омо;ућују сAој Oаквих насOавних сисOема и рецеA-
цијско; AрисOуAа инOерAреOацији књижевном OексOу. То је
меOо:ички комAлексан и васAиOнооLразовно ефикасан Aроцес у
коме сваки ученик ин:иви:уално може :а :оживи и разумије
књижевни OексO у којем се усAосOављају комAлексне сусOвара-
лачке везе и суо:;оворни о:носи између фикцијално; свијеOа и
реалносOи, а :а AриOом Oе везе и о:носе сучељава са својим Aер-
соналним мо;ућносOима и чиOалачким искусOвом.

ЗАКЉУЧАК РесAекOовањем и Aовезивањем научних сазнања есOеOике рецеA-
ције књижевноумјеOничко; :јела, Aсихолошки уOемељене :и:ак-
Oичке Oеорије развијајуће насOаве и меOо:ике иноваOивне AочеO-
не насOаве књижевносOи, у овом ра:у Aрви AуO о:ређен је Aојам,
конциAиран и ексAерименOално Aровјераван Aроцес рецеAције
књижевно; OексOа у насOави. Селекцијом и инOерAреOацијом
OемаOски релеванOних Oеоријских :осOи;нућа Aокушали смо :а
заснујемо нови концеAO рецеAције књижевно; OексOа у иноваOив-
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но-развијајућој разре:ној насOави. Теоријска :и:акOичко-меOо-
:ичка уOемељења Oо; концеAOа OемаOски су релеванOне Oеоријске
основе насOаве различиOих нивоа сложеносOи (НРНС) и ресAонси-
Lилне насOаве (РН) AочеOне књижевносOи. Измјењене Oеоријске
основе Oих сисOема насOаве оAерационализоване су у њихове
нове сOрукOуре и оLиљежја и у конкреOне микроAланове и вјежLе
Aерсонализоване рецеAције књижевно; OексOа, у оAOимално ин-
:иви:уализованој насOави (развијајућој инOеракOивној насOави
РНС) и развијајућој инOеракOивној ресAонсиLилној насOави (РН)
на млађем школском узрасOу ученика.

У Oромјесечном меOо:ичком ексAерименOу, о: иницијално;
:о финално; исAиOивања, у Aроцесу рецеAције књижевно; Oек-
сOа у иноваOивно-развијајућој насOави (инOеракOивној насOави
различиOих нивоа сложеносOи и инOеракOивној ресAонсиLилној
насOави) ученици AеOо; разре:а основне школе у Aросјеку су сOа-
OисOички значајно наAре:овали у Aознавању основних књижев-
ноOеоријских Aојмова, суђењу у социјалним сиOуацијама и Aо-
знавању OиAова каракOера. РезулOаOи ово; Oеоријско-меOо:ич-
ко; Aроучавања и емAиријско; исOраживања указују на AоOреLе
и мо;ућносOи :аљих исAиOивања, :исеминације и чешће; Aрак-
Oично; ор;анизовања рецеAције књижевно; OексOа у развијајућој
насOави различиOих нивоа сложеносOи и у инOеракOивно-разви-
јајућој ресAонсиLилној насOави.
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SUMMARY EFFECT OF LITERARY TEXT RECEPTION IN INDIVIDUALIZED

AND RESPONSIBLE CLASSROOM TEACHING

Reception of literary text in teaching is a new methodical concept
that was defined and explicated in this paper for the first time.
Transferable theoretical foundations of literary text reception in
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teaching for younger school age students were developed through
synthesis of key assumptions of the reception theory, the theory of
innovative-developmental teaching and findings of tangential peda-
gogical-psychological and didactic-methodical research. Operation-
alization of these foundations enabled their incorporation in the
starting points, structures, characteristics and microteaching plans
for literary text perception in interactive teaching with different
levels of complexity (IN RNS – as a modality of individualized teach-
ing system) in responsible teaching (RN). Through selection and
interpretation of thematically relevant theoretical achievements, we
have tried to establish new microteaching plans and exercises for
reception of literary texts in innovative-developmental classroom
teaching.

In a three-month long experiment, the students of fifth grade of
primary school received artistic-literary text in the aforesaid innova-
tive-developmental classroom teaching systems. On average, statisti-
cally significantly higher results were achieved on the final rather
than on the initial measurement in knowledge of literary-theoretical
concepts, judgement in social situations and in identification and
evaluation of elementary types of personality.

KEYWORDS: reception of literary text in teaching, reception theory;
developmental teaching theory; teaching with different levels of
complexity; responsible teaching; knowledge of literary-theoretical
concepts; judgement in social situations; identification and
evaluation of personality types.
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