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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ 
У УЏБЕНИЦИМА О ПРИРОДИ И ДРУШТВУ

САЖЕТАК. Полазећи од појмовног одређења индивидуализације уџбеника као
претпостављеног сценарија процеса учења и наставе, аутори детерми-
нишу циљ истраживања: испитати заступљеност вредности индивиду-
ализације у уџбеницима о природи и друштву четвртог разреда основ-
не школе. Узорак истраживања је намеран и стратификован: чине га
уџбеници природе и друштва трећег и четвртог разреда основне школе,
чији су издавачи Завод за уџбенике и Едука, али и 121 учитељ Злати-
борског и Моравичког округа. За испитивање ставова учитеља о за-
ступљености вредности индивидуализације у узоркованим уџбеници-
ма, коришћена је петостепена Ликертова скала судова. Подаци су обра-
ђени применом СПСС 16.0 софтверског пакета, а хипотезе тестиране
израчунавањем коефицијента контигенције и Хи квадрата. Резултати
истраживања показују да су вредности индивидуализације, по оцени
учитеља, али и независних процењивача,  недовољно заступљене у  уџ-
беницима о природи и друштву, те да се овом проблему мора посвети-
ти значајнија научно-истраживачка  и стручна пажња.  
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УВОД

КвалиLеL оJразовања, а нарочиLо насLаве је, у великој мери, Dове-
зан са квалиLеLом уџJеника, заLо се DосеJна Dажња усмерава на
ње:ов квалиLеL. КвалиLеLан уџJеник исDуњава основне захLеве
Dре9виђене оDшLом и DосеJном концеDцијом ње:ово: сLварања.

УџJеник је књи:а са изузеLно јаким васDиLним уLицајем на
мла9е :енерације, извор је знања и сре9сLво Dреношења знања,
са научним са9ржајем Dласираним на сDецифичан начин. ЗJо:
све:а Lо:а уџJеник има изразиLо велику Dе9а:ошку вре9носL.
„УџJеник је моћно сре9сLво уLицаја. ШLо је Jољи, Lо је моћнији”
(ПлуL, 2003, сLр. 19).

Помоћу 9оJро осмишљено: и у, 9и9акLичкомеLо9ичком сми-
слу, комDоновано: уџJеника мо:ућ је инLензивнији уLицај на
развој ученика, нарочиLо у оJласLи ко:ниLивне, афекLивне и ко-
наLивне сфере личносLи. Савремени уџJеник са9ржи и :ра9иво
DроJлемско: каракLера, наво9и на размишљање, самосLалан
ра9, изазива о9мерену 9озу инLелекLуално: конфликLа неоDхо9-
но: за DозиLивну моLивацију, ра9озналосL и развој љуJави Dре-
ма науци.

У Закону о уџ�еницима Ре у�лике Ср�ије (Служ�ени %ласник РС, 68/
2015) уџJеник се о9ређује као „9и9акLички оJликовано насLавно
сре9сLво, у Jило ком оJлику или ме9ију, које се корисLи у оJра-
зовно-васDиLном ра9у у школи за сLицање знања, вешLина, фор-
мирање вре9носних сLавова, Dо9сLицање криLичко: размишља-
ња, унаDређивања функционалних знања и развој инLелекLуал-
них и емоционалних сDосоJносLи ученика и Dолазника, а чији су
са9ржаји уLврђени насLавним Dланом и Dро:рамом и који је о9о-
Jрен у скла9у са овим законом”. Ивић, Пешикан, АнLић (2008,
сLр. 86) уџJеник 9ефинишу као насLавно сре9сLво или комJина-
цију насLавних сре9сLава сачињених о9 сисLемаLизованих 9и-
9акLички оJликованих знања из неке оJласLи, схо9но нивоу
оJразовања и узрасLу ученика. Имају развојно-формаLивну уло-
:у и учесLвују у из:ра9њи ученичких знања. СLрани ауLори уџJе-
ник ви9е као :лавни извор информација (Mikk, 2000, str. 15), ин-
сLруменL Dоучавања и учења (Hummel, 1988, str. 1) са снажним
уLицајем на развој мла9их :енерација, који мо:у најлакше и
најJрже 9оDринеLи развојним Dроменама у школи.



ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА О ПРИРОДИ И ДРУШТВУ

ДАНИЈЕЛА Н. ВАСИЛИЈЕВИЋ, ЉИЉАНА М. ЂУРОВИЋ 177

ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ 
У УЏБЕНИЦИМА

Вре9носLи ин9иви9уализације уџJеника не мо:у се DосмаLраLи
ван конLексLа ин9иви9уализоване насLаве. Већина 9и9акLичара
смаLра 9а ин9иви9уализована насLава Dре9сLавља највећи ви9
акLивирања ученика који је Dрила:ођен њиховим сDосоJносLи-
ма, знању и наклоносLима (Василијевић, 2007). Тамо :9е су се ја-
виле разлике и :9е се још увек мо:у јавиLи у схваLањима ин9иви-
9уализоване насLаве, њих DреLежно условљавaју различиLа
схваLања Dојма ин9иви9уализација и различиLа схваLања њено:
циља. Ово DоLврђују и 9ве значајне Lеорије ко:ниLивно: развоја
које су, у великој мери, Dрихваћене и у Dе9а:ошкој науци и вас-
DиLно-оJразовној Dракси, Lо су Lеорије Пијажеа и Ви:оLско:.
Према Lеорији Пијажеа, насLаву LреJа Dрила:ођаваLи DосLи:ну-
Lом развојном нивоу ученика, а Dрема Lеорији Ви:оLско:, насLа-
ва Jи ко9 свих ученика LреJалo 9а изазива и Dо9сLиче уJрзани
развој – реч је о зони наре9но: развоја. У Lом оJухваLном конLек-
сLу, Jез суDроLсLављања :ле9ишLа ова 9ва Lеоријска DолазишLа,
LреJа DосмаLраLи и вре9носLи ин9иви9уализације уџJеника
Dриро9е и 9рушLва, шLо је, свакако, још је9ан изазов за савреме-
ну 9и9акLику и меLо9ику.

При осLваривању основне уло:е, ауLори уџJеника морају во-
9иLи рачуна не само о Dросеку ученика о9ређено: узрасLа, не:о и
о ин9иви9уалним разликама Dоје9иних ученика или :руDа уче-
ника, уважавању кванLиLаLивних и квалиLаLивних разлика ме-
ђу ученицима које мо:у JиLи урођене и сLечене, а најчешће узра-
сне, Dолне, Lелесно-з9равсLвене или умне. Умне мо:у JиLи
информаLивне, формаLивне, ра9но-LемDоралне и емоционал-
но-моLивационе.

М. А. Данилов (1960) је уочио DроLивуречносLи између нивоа
знања, умења, инLелекLуално: нивоа ученика као Dоје9инца и
Dросечне Jрзине којом се креће Dоучавање у Lеоријским и Dрак-
Lичним за9ацима. Те DроLивуречносLи није је9носLавно Dрева-
зићи. Да Jи се Dревазишле  неоDхо9но је сLвориLи о9ређене усло-
ве – о9ре9иLи DриориLеLна сазнања, сLавиLи ученика у Dозицију
9а власLиLим наDорима решава DроJлеме, оLкриLи унуLрашње
(оне које су у ученику) и сDољашње смеLње (оне изван ње:а). БиL-
но је 9а сDољашња DроLивуречносL 9оJије унуLрашњи каракLер,
9а се Dре9сLави као унуLрашња сазнајна DроLивуречносL, о9но-
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сно наDор неоDхо9ан  за сваку усDешну акLивносL. ПосLоји и Dро-
LивуречносL између: ин9иви9уално: и фронLално: ра9а, између
DосLављено: циља и за9аLака које LреJа осLвариLи, између оD-
шLе: и сDецијално: развоја ученика у исLом LренуLку, између Dо-
сLи:нућа свако: ученика и оJраћања конкреLном ученику. Сва-
кој сDољашњој DроLивуречносLи LреJа Dронаћи унуLрашњу која
је, у сLвари, основна DокреLачка сна:а развоја. ЗJо: Lо:а циљеви и
за9аци LреJају JиLи у функцији решавања DроLивуречносLи из-
међу Dро:рамских сLан9ар9а и ин9иви9уално: корекLива.

УџJеник Dисан за Dросечно: ученика не оDрав9ава сврху ако
нема мо:ућносLи Dрила:ођавања различиLим ученицима који-
ма је DоLреJна Dо9ршка, (у Dо:ле9у са9ржаја, Dримера, вежJи и
DосLуDцима решавања за9аLака на више нивоа Lежине); „ученик
DосLаје носилац мисаоне акLивносLи, онај који се мења учећи.
Процеси оJучавања и развој јачају важна својсLва личносLи као
шLо су: самосLалносL, иницијаLивносL, о9:оворносL” (ЛакеLа,
1997, str. 57).

Разликују се сDосоJносLи, искусLво и инLересовања ученика.
Не:ујући различиLосLи, свако9невно, Lоком насLаве, усмера-
вајући ученике на исLраживање (схо9но личним инLересовањи-
ма) Dо9сLичу се њихове жеље за учењем и ин9иви9уалносL. Тако
ученик  сам, ин9иви9уално усмерава своје учење, оJезJеђујући
развој сDосоJносLи, нарочиLо: ра9озналосL и сDосоJносL 9ивер-
:енLно: мишљења; сDосоJносL оJјекLивне Dроцене власLиLе лич-
носLи и DрихваLање DовраLне информације о власLиLим сDосоJ-
носLима; сDосоJносL за 9ија:нозу власLиLих DоLреJа учења (ком-
DеLенције за о9:оварајуће живоLне уло:е); сDосоJносL за
формулисање циљева учења и и9енLификацију о9:оварајућих
ресурса; сDосоJносL оJликовања сLраLе:ије ефикасне уDоLреJе
а9екваLних ресурса учења; сDосоJносL 9а се Dланирано учење
реализује и сисLемаLично и секвенционално и сDосоJносL 9а се
DрикуDе Dо9аци о DосLи:нуLим циљевима учења (Knowles, 1990,
Dрема: Кулић и ДесDоLовић, 2004, сLр. 103).

„Веома су JиLна насLојања 9а сисLеми чињеница и :енерализа-
ција Jу9у шLо више DриJлижени ин9иви9уалним мо:ућносLима
ученика и DосLану, у шLо већој мери, DокреLачи развоја сDосоJно-
сLи мишљења и сDосоJносLи учења” (ЛакеLа, 1997, сLр. 60).
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МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

Полазећи о9 назначено: Dре9меLа и DроJлема исLраживања 9е-
Lерминисано: у DиLањима: колико су вре9носLи ин9иви9уали-
зације, засLуDљене у уџJеницима о Dриро9и и 9рушLву за Lрећи
и чеLврLи разре9 Dо оцени независних Dроцењивача и како учи-
Lељи  Dроцењују засLуDљеносL ове 9и9акLичко-меLо9ичке вре9-
носLи, 9ефинисан је и циљ исLраживања, а Lо је – исDиLивање за-
сLуDљеносLи вре9носLи ин9иви9уализације у уџJеницима о
Dриро9и и 9рушLву Lреће: и чеLврLо: разре9а основне школе.

Занимало нас је како насLавници и учиLељи DерциDирају овај
DроJлем, како Dроцењују назначене вре9носLи и њихову уло:у и
значај за развој ученика.

Први за9аLак исLраживања о9носи се на уLврђивање оJима и
оJлика вре9носLи ин9иви9уализације у уџJеницима Dриро9е и
9рушLва. Дру:и исLраживачки за9аLак усмерен је на исDиLивање
сLавова насLавника о засLуDљеносLи вре9носLи ин9иви9уализа-
ције у анализираним уџJеницима. Трећи исLраживачки за9аLак
се о9носи на исDиLивање релација између резулLаLа исLражива-
ња, с је9не сLране, и ра9но: искусLва, сLеDена сLручне сDреме
учиLеља, с 9ру:е сLране.

Пошло се о9 DреLDосLавке 9а уџJеници Приро9е и 9рушLва
са9рже вре9носLи ин9иви9уализације и 9а ра9но искусLво и
сLручна сDрема учиLеља не уLичу на крајње резулLаLе исLражи-
вања.

ВаријаJле исLраживања јесу:

а) независне: 

– :о9ине ра9но: искусLва (мо9алиLеLи: 9о 10, о9 11 9о 20, о9 21
9о 30, Dреко 30);

– сLеDен оJразовања (мо9алиLеLи: сре9ња сLручна сDрема,
виша сLручна сDрема, висока сLручна сDрема).

J) зависне:

– Dроцене независних Dроцењивача о засLуDљеносLи вре9-
носLи ин9иви9уализације у  уџJеницима  Dриро9е и 9ру-
шLва;  



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (2)/2016

180 ДАНИЈЕЛА Н. ВАСИЛИЈЕВИЋ, ЉИЉАНА М. ЂУРОВИЋ

– сLавови учиLеља о вре9носLима ин9иви9уализације уџJе-
ника Dриро9е и 9рушLва (мо9алиLеLи: веома, 9овољно, 9е-
лимично, не9овољно, не DосLоје).

СLавови учиLеља о ин9иви9уализацијским вре9носLима  уџ-
Jеника Dриро9е и 9рушLва исLражене су Dомоћу ЛикерLове ска-
ле. Све Dонуђене вре9носLи су 9аLе као DозиLивне Lвр9ње.  Учи-
Lељи су се о њима слоJо9но изјашњавали: у DоLDуносLи се
слажем (DозиLиван сLав);  у:лавном се слажем (DозиLиван сLав);
нео9лучан сам (неуLралан сLав);  у:лавном се не слажем  (не:аLи-
ван сLав);  у DоLDуносLи се не слажем (не:аLиван сLав).

У исLраживању су коришћена 9ва DосLуDка: анализа са9ржаја
и анкеLни уDиLник за учиLеље3. Дефинисаним каLе:оријама је-
9иница анализе оJјекLивизиране су оцене независних Dроцењи-
вача и заLо је Lражен коефицијенL конLи:енције њихових Dроце-
на, 9а Jи се DоLвр9ила научна вре9носL исLраживања.

У анализи вре9носLи ин9иви9уализације коришћен је меLо9
анализе са�ржаја. ОJављена је  анализа  основно% �екс�а, као :лав-
но: носиоца Dорука и анализа �и�ак�ичке а ара�уре (DиLања, за-
9аци, занимљивосLи), чији је основни циљ 9а DоLDомо:ну усваја-
ње са9ржаја.  Је9иница анализе је 9ео LексLа којим је изражена
је9на вре9носL. 

Анализа са9ржаја je оJављена на уџJеницима Dриро9е и 9ру-
шLва за Lрећи и чеLврLи разре9, о9оJреним о9 сLране МинисLар-
сLва DросвеLе РеDуJлике СрJије за школску 2012⁄2013. :о9ину. 

Из DоDулације акре9иLованих уџJеника Приро9е и 9рушLва,
о9аJрани су и анализирани уџJеници за Lрећи и чеLврLи разре9:

– Приро9а и 9рушLво, Б. ТреJјешанин и сар.; Заво9 за уџJенике
и насLавна сре9сLва, Бео:ра9.

– Приро9а и 9рушLво, В. МаLановић и сар.; Е9ука, Бео:ра9.

ПоDулацију исLраживања чине учиLељи Моравичко: и ЗлаLи-
Jорско: окру:а који су у школској 2012/13. :о9ини, у неDосре9-
ном ра9у са ученицима, корисLили узорковане уџJенике из9а-
вачких кућа Заво9 за уџJенике и Е9ука. Узорком је оJухваћен 121
учиLељ различиLо: оJразовно: нивоа и :о9ина сLажа.

У исLраживању је коришћена анализа са9ржаја и Lо, DосмаLра-
но у ужем смислу, кванLиLаLивна и квалиLаLивна анализа уџJе-

3 УDиLник смо Dреузели из Laketa (1995, str. 387) и 9елимично кори:овали за
DоLреJе наше: исLраживања.
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ничких са9ржаја. ПосLоје Lри DрисLуDа анализи уџJеника, Dо-
смаLрано: са :ле9ишLа само: са9ржаја, са :ле9ишLа ауLора са-
9ржаја и са :ле9ишLа ученика и насLавника.

Оцењивање и анализу са9ржаја вршила су 9ва комDеLенLна ис-
DиLивача Dо ује9наченом криLеријуму оцењивања. КаLе:орије
вре9носLи ин9иви9уализације Dрецизно су оDисане, како Jи
оцењивачи мо:ли 9аLи ваљану Dроцену. СисLем анализе је заLво-
рен, са јасно уLврђеним каLе:оријама Dомоћу којих су се оцењи-
вале је9инице анализе (основни LексL и 9и9акLичка аDараLура).
На Lај начин је DосLи:нуLа са:ласносL међу оцењивачима.

Током анализе оцењивачи су во9или DроLокол оцењивања.
Израчунавањем коефицијенLа конLи:енције С = 0,5148, којим се
уLврђује сLеDен сла:ања оцењивача у оценама, Dоказало се 9а се
оцењивачи не разликују у Dроценама 9еLерминисаних каLе:о-
рија. 

ОПИС КАТЕ-
ГОРИЈА:

Ка�е%орија А: са9ржаји на 9ва нивоа Lежине: 9оDунски са9ржаји
за слаJије ученике и 9о9аLне са9ржаје за Jоље ученике;

Ка�е%орија Б: Dримери разрађени на Lри нивоа Lежине: за најсла-
Jије ученике, за Dросечне ученике и за најсDосоJније ученике;

Ка�е%орија В: вежJе на Lри нивоа Lежине: за најслаJије ученике, за
Dросечне ученике и за најсDосоJније ученике;

Ка�е%орија Г: Dо9разумева разноврсне DосLуDке решавања Dро-
Jлемских за9аLака :9е: о9 више DроJлемских за9аLака ученици

МЕСТО РАДНО ИСКУСТВО И СТРУЧНА СПРЕМА УЧИТЕЉА УКУПНО

1–10 11–20 21–30 31–40

ССС ВШС ВСС ССС ВШС ВСС ССС ВШС ВСС ССС ВШС ВСС

МОРАВИЧКИ 
ОКРУГ

0 0 9 1 8 28 0 11 25 3 4 2 91

ЗЛАТИБОРСКИ 
ОКРУГ

0 0 6 0 1 5 0 2 12 0 1 3 30

СВЕГА 
(ПО СТРУЧНОЈ 

СПРЕМИ)

0 0 15 1 9 33 0 13 37 3 5 5 121

УКУПНО 15 43 50 13

ТАБЕЛА 1: СТРУКТУРА УЗОРКА ПРЕМА МЕСТУ РАДА, ГОДИНАМА РАДНОГ ИСКУСТВА И СТРУЧНОЈ СПРЕМИ 
[TABLE 1. SAMPLE STRUCTURE BY LOCATION, YEARS OF EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS]
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сами Jирају које ће решаваLи, ученици само решавају DроJлем-
ске за9аLке, ученици сами DосLављају и решавају DроJлемске за-
9аLке и ученици сами увиђају DроJлем, формулишу :а и реша-
вају (ЛакеLа, 1995: 6).

СLаLисLичка оJра9а Dо9аLака 9оJијених Dроценом уџJеника
независних исLраживача, оJухваLа израчунавање фреквенције,
DроценаLа и коефицијенLа конLи:енције. 

СLаLисLичка оJра9а Dо9аLака 9оJијених Dомоћу ЛикерLове
скале је вршена Dомоћу софLверско: DакеLа СПСС 16.0. израчуна-
вањем: фреквенције, DроценаLа, χ², емDиријске фреквенције,
Lеоријске фреквенције и коефицијенLа конLи:енције. Налази су
Dре9сLављени  LаJеларно.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА ПРИРОДЕ 
И ДРУШТВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Анализирајући ове вре9носLи, које омо:ућавају Dрила:ођавање
ра9а мо:ућносLима ученика (сDосоJносLима, искусLву и инLере-
совањима), независни Dроцењивачи су уLвр9или 9а су вре9но-
сLи ин9иви9уализације у уџJенику Заво9а за уџJенике осLваре-
не у 43,52% са9ржаја.

Вре9носLи ин9иви9уализације, као шLо су са9ржаји на 9ва ни-
воа Lежине: 9оDунски са9ржаји за слаJије ученике, 9о9аLни са-
9ржаји за Jоље ученике са9ржи само Lема која се Jави креLањем.
НDр. на сLрани 106 су нацрLани Dримери Dа9ања сне:а, оловке и
лоDLе и након краћих закључака, наилазимо на руJрику за ра-
9ознале: „У свемирском Jро9у који се у9аљи о9 Земље све леJ9и
јер се Lа9а :оLово не осећа Dривлачење Земље.” Љу�ска �ела�нос�
и Наше наслеђе су Lеме у којима је најмање засLуDљено изла:ање
са9ржаја на 9ва нивоа Lежине.

Примере разрађене на Lри нивоа Lежине: за најслаJије учени-
ке, за Dросечне ученике и за најсDосоJније ученике налазимо у
више о9 чеLири DеLине са9ржајних је9иница које се Jаве креLа-
њем.

ВежJе на Lри нивоа Lежине: за најслаJије ученике, за Dросечне
ученике и за изна9Dросечне ученике нису DрисуLне у Dо:лављу



ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА О ПРИРОДИ И ДРУШТВУ

ДАНИЈЕЛА Н. ВАСИЛИЈЕВИЋ, ЉИЉАНА М. ЂУРОВИЋ 183

Наше наслеђе, највише их има у Lемама Кре�ање у  рос�ору, Ма�е-
ријали и њихова у о�ре�а и Љу�ска �ела�нос�. НDр. у са9ржајној је-
9иници Lеме о маLеријалима: По чему  ре ознајемо %асове (сLр. 126
и 127) 9аL је нацрL извођења низа вежJи као 9оказ заDремине ваз-
9уха (DросLор и оJлик, DриLисак ваз9уха и изолациона моћ ваз-
9уха).

Разноврсни DосLуDци решавања DроJлемских за9аLака најви-
ше су изражени у Lеми о маLеријалима – у Lри DеLине уџJенич-
ких је9иница; нису еви9енLирани у Lеми Наше наслеђе. Као Dри-
мер из9вајамо лекцију на сLр. 101 из Lеме која се Jави креLањем,
са9ржајна је9иница Кре�ање �ела. За9аLак је 9аL у ви9у сLриDа у
Lри слике. На Dрвој ЕзоD Dоказује DуLнику DуL, 9ру:а слика не
9аје о9:овор за колико ће DуLник сLићи, Lек на Lрећој слици (ка-

ТЕМА КАТЕГОРИЈЕ ФРЕКВЕНЦИЈЕ ПРОЦЕНТИ УКУПНО F / %

ПРИРОДА, ЧОВЕК, 
ДРУШТВО

са9ржај на 9ва нивоа 15 62,5
37

38,54%
Dримери на Lри нивоа 13 54,17

вежJе на Lри нивоа 6 25

DроJлемски за9аци 3 12,5

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ 
И ВРЕМЕНУ

са9ржај на 9ва нивоа 7 100
20

71,43
Dримери на Lри нивоа 6 85,71

вежJе на Lри нивоа 5 71,42

DроJлемски за9аци 2 28,57

НАШЕ НАСЛЕЂЕ са9ржај на 9ва нивоа 2 28,57
4

14,29%
Dримери на Lри нивоа 2 28,57

вежJе на Lри нивоа 0 0

DроJлемски за9аци 0 0

МАТЕРИЈАЛИ И 
ЊИХОВА УПОТРЕБА

са9ржај на 9ва нивоа 4 80
12

60%
Dримери на Lри нивоа 2 40

вежJе на Lри нивоа 3 60

DроJлемски за9аци 3 60

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ са9ржај на 9ва нивоа 2 33,33
8

33,33%
43,52%

Dримери на Lри нивоа 2 33,33

вежJе на Lри нивоа 3 50

DроJлемски за9аци 1 16,67

ТАБЕЛА 2: ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА (ИЗДАВАЧ ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ) [TABLE 2. VALUES OF INDIVIDUALIZATION IN THE TEXTBOOK FOR THE THIRD GRADE 
(PUBLISHED BY THE INSTITUTE FOR TEXTBOOKS)]
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9а је ви9ео колико Jрзо DуLник хо9а) ЕзоD 9аје о9:овор 9а ће DуL-
ник сLићи на о9ре9ишLе за Dола саLа.

Налаз Dоказује 9а су вре9носLи ин9иви9уализације у уџJенику
Lреће: разре9а, чији је из9авач Е9ука, осLварене у више о9 46% са-
9ржаја. Оне омо:ућавају Dрила:ођавање ра9а мо:ућносLима уче-
ника. НајзасLуDљеније су у Lеми о маLеријалима, а најмање у
Lеми о DрошлосLи.

Вре9носLи ин9иви9уализације се о:ле9ају у са9ржајима на 9ва
нивоа Lежине, Dо9разумевају 9оDунске са9ржаје за слаJије уче-
нике и 9о9аLне са9ржаје за Jоље ученике. Такви са9ржаји се на-
лазе у свим Lемама Е9укино: уџJеника, але не и у свим са9ржај-
ним је9иницама. Из9вајамо неколико 9оJрих Dримера: на
сLр. 50, Dосле лекције о живоLним заје9ницама у во9и и Dоре9
во9а, 9оJијамо 9о9аLне са9ржаје о Царској Jари; на сLрани 39,
Dосле информаLивно: маLеријала о кулLивисаним живоLним за-
је9ницама и DиLања, сле9и LексL за оне који хоће 9а знају више о
лековиLим и Jла:оLворним својсLвима Dоврћа; у Lеми Љу�ска �е-
ла�нос� се Dосле маLеријала о DовезаносLи Dроизво9них и не-
Dроизво9них 9елаLносLи, насLавља LексL за оне који желе 9а
знају више о начину Dроизво9ње ланених Lканина у фаJрикама.

ТЕМА КАТЕГОРИЈЕ ФРЕКВЕНЦИЈЕ ПРОЦЕНТИ УКУПНО 
F / %

ПРИРОДА, ЧОВЕК, 
ДРУШТВО

са9ржај на 9ва нивоа 13 54.17 32

33.33%
Dримери на Lри нивоа 7 29.17

вежJе на Lри нивоа 7 29.17

DроJлемски за9аци 5 20.83

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ 
И ВРЕМЕНУ

са9ржај на 9ва нивоа 1 14.29 8

28.57%
Dримери на Lри нивоа 2 28.57

вежJе на Lри нивоа 3 42.86

DроJлемски за9аци 2 28.57

НАШЕ НАСЛЕЂЕ са9ржај на 9ва нивоа 2 28.57 5

17.86%
Dримери на Lри нивоа 2 28.57

вежJе на Lри нивоа 1 14.29

DроJлемски за9аци 0 0

ТАБЕЛА 3: ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД (ИЗДАВАЧ ЕДУКА) [TABLE 3. 
VALUES OF INDIVIDUALIZATION IN THE TEXTBOOK FOR THE THIRD GRADE (PUBLISHED BY EDUKA)]
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Пример разрађен на Lри нивоа Lежине: за најслаJије, за Dро-
сечне и за најJоље ученике, као вре9носLи ин9иви9уализације,
имају своје месLо у овом уџJенику. Најчешће су у Lемама Ма�е-
ријали и њихова у о�ре�а и Љу�ска �ела�нос�. Ка9а се :овори о
ма:неLним својсLвима маLеријала (сLр. 94, 95, 96), DосLоје Dриме-
ри који Dоказују 9а ма:неL Dривлачи :воз9ене Dре9меLе, Dриме-
ри 9а се нека Lела мо:у наелекLрисаLи и као највиши ниво 9аје се
Dример комDаса и DосLуDак за ње:ову изра9у. ЗаLим у исLој
Lеми, Ма�еријали и њихова у о�ре�а, на сLранама 110, 111 и 112, у
целини Кре�ање  роизво�и звук, Dоре9 Dримера :ласних жица,
звона, JуJњева, наво9и се и оJјашњава неDосLојање звука изна9
земљине аLмосфере и коначно се наво9и Dример :иLаре и ксило-
фона и начин на који они Dроизво9е звукове.

ВежJе на Lри нивоа Lежине: за најслаJије, Dросечне и
наLDросечне ученике су, о9 сLране независних Dроцењивача,
оцењене веома ниско, у свим Lемама, осим Lеме Ма�еријали и њи-
хова у о�ре�а. Анализом сLраница, које заузимају Lеме, у о9носу
на LемаLске са9ржајне је9инице, заDажено је 9а Lема која се Jави
маLеријалима заузима 35 сLраница, са DеL LемаLских је9иница у
DеL са9ржајних је9иница (лекција), а 9а све 9ру:е Lеме заузимају
9алеко мање сLраница Dо са9ржајној је9иници. ЗJо: Lо:а је Jило
9овољно DросLора 9а се ауLори Jаве нDр. за:ревањем ваз9уха и 9а
Dре9ложе ученицима за самосLалан ра9, у целини за:ревање и
хлађење ваз9уха, низ вежJи о9 на9увавања Jалона који је DосLа-
вљен на врх флаше (само за:ревањем флаше), Dреко Dовећавања
на9увано: Jалона који сLоји изна9 LоDло: ра9ијаLора, 9о креLања
DаDирне сDирале која се 9ржи изна9 Dосу9е са врућом во9ом.

Решавање DроJлемских за9аLака, Dомоћу разноврсних DосLу-
Dака, најизраженије је у Lеми о маLеријалима. Анализом са9р-

МАТЕРИЈАЛИ И 
ЊИХОВА УПОТРЕБА

са9ржај на 9ва нивоа 4 80 19

95%
Dримери на Lри нивоа 5 100

вежJе на Lри нивоа 5 100

DроJлемски за9аци 5 100

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ са9ржај на 9ва нивоа 5 83.33 14

58.33%
46.62%

Dримери на Lри нивоа 4 66.67

вежJе на Lри нивоа 2 33.33

DроJлемски за9аци 3 50

ТАБЕЛА 3: ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД (ИЗДАВАЧ ЕДУКА) [TABLE 3. 
VALUES OF INDIVIDUALIZATION IN THE TEXTBOOK FOR THE THIRD GRADE (PUBLISHED BY EDUKA)]
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жаја, независних Dроцењивача, ове вре9носLи нису еви9енLира-
не у Lеми Наше наслеђе. О9 више DроJлемских за9аLака ученици,
сами, Jирају које ће решаваLи или ученици само решавају Dро-
Jлемске за9аLке или сами увиђају DроJлем, формулишу :а и ре-
шавају. На сLр. 124, у Lеми о маLеријалима и изолационим свој-
сLвима ваз9уха, оJјашњава се како нас, зароJљен ваз9ух у влак-
нима вуне и између Lела и о9еће, чува о9 хла9ноће, DосLављено
је DроJлемско DиLање на које се Lражи оJјашњење: „Како Jи нам
о9ело или оJућа о9 неке DласLике Dомо:ли у хла9ним или Lо-
Dлим 9анима?”

Вре9носLи ин9иви9уализације уџJеника, из9авачке куће Е9у-
ка за Lрећи разре9, су осLварене 46,62%: највише у Lеми МаLерија-
ли и њихова уDоLреJа 95%, а најслаJије у Lеми Наше наслеђе,
17,86%.

ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА 
ПРИРОДЕ ДРУШТВА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

У уџJенику чеLврLо: разре9а, чији је из9авач Заво9 за уџJенике,
вре9носLи ин9иви9уализације су укомDоноване у 44,65% са9р-
жаја и оне омо:ућавају Dрила:ођавање ра9а мо:ућносLима уче-
ника. Највише их је у Lеми која се Jави исLраживањем Dриро9-
них Dојава (око Lри DеLине са9ржаја). У Lемама о СрJији и ра9у,
вре9носLи ин9иви9уализације DосLоје у Dоловини са9ржаја. Нај-
мање су изражене у Lеми која се Jави Dрошлошћу.

Са9ржаји на 9ва нивоа Lежине, 9оDунски са9ржаји за слаJије
ученике и 9о9аLни са9ржаји за Jоље ученике, налазе се у свакој
Lеми уџJеника. Као Dример из9вајамо, сLр. 80 и 81, Lему која се
Jави СрJијом, конкреLније са9ржајну је9иницу Како се о�носи�и
 рема се�и и �ру%има. У сликама се 9ају Dримери Dожељно: Dона-
шања у циљу Dравилно: развоја. У 9аљем LексLу, који је означен
узвичником (корисно је знаLи), :овори се о разликама између 9е-
чака и 9евојчица у DуJерLеLу. Тема која се Jави Dриро9ом, сLр. 11
у са9ржајној је9иници Која царс�ва живих �ића разликујемо, ну9и
низ LексLова о JакLеријама, :љивама, амеJама, на различиLим
нивоима. Ра�, енер%ија,  роизво�ња и  о�рошња је Lема која ну9и
низ са9ржаја на 9ва нивоа. Из Lеме Освр� у наза� –  рошлос� из-
9вајамо, сLр. 92 LексLове који :оворе о цару Душану и као виши
ниво о законику који је 9онеL за време ње:ове вла9авине.
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Примере разрађене на Lри нивоа Lежине (за најслаJије учени-
ке, за Dросечне ученике и за изна9Dросечне ученике) налазимо у
свих DеL Lема уџJеника, најзасLуDљенији су у Lеми о ра9у, а нај-
мање их је у Lеми која оJрађује DрошлосL. Као илусLрацију наво-
9имо неколико Dримера. У Lеми Сусре� са  риро�ом, са9ржајна је-
9иница Како се �иљке и живо�иње  рила%ођавају смени %о�ишњих �о-
�а (сLр. 14, 15, 16 и 17) DосLоје илусLрације DроDраћене LексLом о
акLивносLима Jиљака, живоLиња и љу9и Lоком :о9ишњих 9оJа.
ЗаLим сле9е 9о9аLни са9ржаји о DLицама селицама, зимском сну
неких врсLа... Ис�ражујемо  риро�не  ојаве јесLе Lема у којој су
Dримери на Lри нивоа Lежине засLуDљени у више о9 Dоловине
са9ржаја, из9вајамо са9ржајну је9иницу Како се ма�еријали мења-

ТЕМА КАТЕГОРИЈЕ ФРЕКВЕНЦИЈЕ  ПРОЦЕНТИ УКУПНО F / %

МОЈА ДОМОВИНА ДЕО 
СВЕТА

са9ржај на 9ва нивоа 8 80
20

50%
Dримери на Lри нивоа 6 60

вежJе на Lри нивоа 4 40

DроJлемски за9аци 2 20

СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ са9ржај на 9ва нивоа 6 66.67
16

44.44%
Dримери на Lри нивоа 5 55.56

вежJе на Lри нивоа 3 33.33

DроJлемски за9аци 2 22.22

ИСТРАЖУЈЕМО 
ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ

са9ржај на 9ва нивоа 11 68.75
38

59.37%
Dримери на Lри нивоа 9 56.25

вежJе на Lри нивоа 8 50

DроJлемски за9аци 10 62.5

РАД, ЕНЕРГИЈА, 
ПРОИЗВОДЊА И 

ПОТРОШЊА

са9ржај на 9ва нивоа 10 83.33
24

50%
Dримери на Lри нивоа 8 66.67

вежJе на Lри нивоа 4 33.33

DроJлемски за9аци 2 16.67

ОСВРТ УНАЗАД – 
ПРОШЛОСТ

са9ржај на 9ва нивоа 5 55.55
7

19.44%
44.65%

Dримери на Lри нивоа 2 22.22

вежJе на Lри нивоа 1 11.11

DроJлемски за9аци 0 0

ТАБЕЛА 4: ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИКУ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА (ИЗДАВАЧ ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ) [TABLE 4. VALUES OF INDIVIDUALIZATION IN THE TEXTBOOK FOR THE FOURTH GRADE 
(PUBLISHED BY THE INSTITUTE FOR TEXTBOOKS)]
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ју на сLр. 46 и 47. Поре9 Dромена Dо9 уLицајем LоDлоLе, ваз9уха и
во9е, које мо:у JиLи LренуLне и Lрајне, :овори се и о лако заDа-
љивим маLеријама (начину њихово: оJележавања) и о времену
које је DоLреJно 9а се неки маLеријали расDа9ну.

ВежJе на Lри нивоа Lежине: за најслаJије ученике, за Dросечне
ученике и за изна9Dросечне ученике, са9ржане су у свим Lемама
уџJеника. Из Lеме која се Jави СрJијом из9вајамо са9ржајну је-
9иницу Којих во�а има у Ср�ији, сLрана 60 и 61. После информацио-
но: маLеријала ученици су уDућени на карLу СрJије и LексL:
1. LреJа 9а из9воје најDознаLије реке, канале, најDознаLија језера,
Jаре и Jање; 2. Lражи се закључак о Jроју и разноврсносLи во9а у
СрJији; 3. LреJало Jи Dронаћи реке које о9 извора 9о ушћа Lеку
кроз СрJију и реке чији извор и ушће нису у СрJији.

Разноврсни DосLуDци решавања DроJлемских за9аLака еви-
9енLирани су у уџJенику,  најзасLуDљенији су у Lеми која се Jави
исLраживањем Dриро9них Dојава. Из9вајамо са9ржајну је9ини-
цу Ш�а је смеша на сLр. 48 и 49. ПоLреJно је 9а ученици закључе
који ће им Dре9меLи (о9 Dонуђених) JиLи DоLреJни 9а Jи из-
9војили со из смеше соли и во9е, Jрашно из смеше Jрашна и ме-
киња и земљу из смеше во9е и земље. Из Lеме о СрJији из9вајамо
са9ржајну је9иницу Приро�на �о%а�с�ва Ср�ије, :9е се на крају на-
Jрајања, Dраћења ознака на карLи, DоDуњавања LаJела, DосLавља
DиLање: „ШLа мислиш, у којим је 9еловима СрJије ваз9ух најма-
ње за:ађен и зашLо?” ПоLреJно је 9а ученик узме у оJзир више
факLора, као шLо је расDоре9 ру9ника, шума, ваз9ушне сLрује,
рељеф...

Ка9а је реч о у уџJенику чеLврLо: разре9а, чији је из9авач Е9у-
ка, вре9носLи ин9иви9уализације су осLварене у више о9 9ве Dе-
Lине са9ржаја ово: уџJеника. Према оцени независних Dроцењи-
вача, највише их има у Lемама којима се исLражују Dриро9не Dо-
јаве (56,25%) и Dриро9а (55,56%). Сле9е Lеме које се Jаве СрJијом и
ра9ом, енер:ијом, Dроизво9њом и DоLрошњом, са нешLо више о9
Lрећине са9ржаја који са9рже вре9носLи ин9иви9уализације.
НајслаJије су изражене у Lеми која се Jави Dрошлошћу, Lек не-
шLо више о9 је9не DеLине са9ржаја има вре9носLи ин9иви9уали-
зације.

Са9ржаји на 9ва нивоа Lежине DосLоје у свакој Lеми уџJеника.
Наво9имо Dример 9оDунских са9ржаја за слаJије ученике и 9о-
9аLних са9ржаја за Jоље ученике. У Lеми Моја �омовина �ео све�а,
на сLр. 14, 15, 16 и 17, :оворећи о Lекућим во9ама, ученици се Dо9-
сећају којом Jојом се оне оJележавају на карLама, ком сливу Dри-
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Dа9а која река и све 9о занимљивосLи о Dриро9ним реLкосLима
као шLо је река Го9ина. СусреL са Dриро9ом је Lема која, у скоро
свакој са9ржајној је9иници, има овакве Dримере. На Dример:
сLр. 30. у са9ржајној је9иници о Jиљном и живоLињском свеLу
СрJије; Lема о исLраживању Dриро9них Dојава, на сLр. 135 на 9ва
начина, је9носLавнијим и сложенијим, оJјашњава DовраLне и не-
DовраLне Dромене маLеријала; у Lеми Ра�, енер%ија,  роизво�ња и
 о�рошња, на сLр. 67 се на је9носLавнији и на сложенији начин
:овори о сличносLима и разликама између ра9а љу9и и живоLи-
ња. Из Lеме о DрошлосLи из9вајамо Dример, на сLрани 95, :9е се
:овори о лику и 9елу СвеLо: Саве.

ТЕМА КАТЕГОРИЈЕ ФРЕКВЕНЦИЈЕ ПРОЦЕНТИ УКУПНО

F / %

МОЈА ДОМОВИНА ДЕО 
СВЕТА

са9ржај на 9ва нивоа 8 80
15

37.5%
Dримери на Lри нивоа 3 30

вежJе на Lри нивоа 2 20

DроJлемски за9аци 2 20

СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ

са9ржај на 9ва нивоа 8 88,89
20

55,56%
Dримери на Lри нивоа 6 66,67

вежJе на Lри нивоа 4 44,44

DроJлемски за9аци 2 22,22

ИСТРАЖУЈЕМО 
ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ

са9ржај на 9ва нивоа 15 93,75
36

56,25%
Dримери на Lри нивоа 11 68,75

вежJе на Lри нивоа 6 37.5

DроJлемски за9аци 4 25

РАД, ЕНЕРГИЈА, 
ПРОИЗВОДЊА И 

ПОТРОШЊА

са9ржај на 9ва нивоа 8 66,67
17

35,42%
Dримери на Lри нивоа 5 41,67

вежJе на Lри нивоа 3 25

DроJлемски за9аци 1 8.33

ОСВРТ УНАЗАД – 
ПРОШЛОСТ

САДРЖАЈ НА ДВА НИВОА 5 55.56
8

22.22%
41,39%

ПРИМЕРИ НА ТРИ НИВОА 2 22.22

ВЕЖБЕ НА ТРИ НИВОА 1 11.11

ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ 0 0

ТАБЕЛА 5: ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИКУ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА (ИЗДАВАЧ ЕДУКА) [TABLE 
5. VALUES OF INDIVIDUALIZATION IN THE TEXTBOOK FOR THE FOURTH GRADE (PUBLISHED BY 
EDUKA)]
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УџJеник са9ржи Dримере разрађене на Lри нивоа Lежине у
свакој Lеми, али не и у свакој са9ржајној је9иници. Из Lеме о Ср-
Jији из9вајамо Dример, на је9анаесLој сLрани, :9е се :овори о ка-
ракLерисLикама рељефа Dанонске оJласLи. Креће се о9 суJјек-
Lивно: осећаја неDре:ле9носLи равнице, Dреко Dо9сећања на
Dојмове „низија” и „равница”, Dа 9о Dовлачења Панонско: мора.
У Lеми о Dриро9и из9вајамо Dримере на сLр. 42, 43 и 44. УџJенич-
ка целина, која се Jави зашLиLом живо: свеLа у СрJији, исказана
је на више нивоа, о9 Dрава и оJавеза, Dреко сLеDена зашLиLе (Dарк
Dриро9е, резерваL Dриро9е...) 9о занимљивосLи 9а у 9воришLу
Пећке DаLријаршије расLе 9у9 сLар више о9 700 :о9ина. Ис�ражу-
јемо  риро�не  ојаве јесLе Lема са низом Dримера за овај оJлик ин-
9иви9уализације. На сLр. 118. и 119. налазе се слике којима су
Dре9сLављена Lри Dримера креLања и Lри различиLа узрока кре-
Lања Lела. Из Lеме о ра9у из9вајамо Dример, сLр. 68 и 69, :9е је
реч о свесносLи љу9ске акLивносLи,  Dрављењу оруђа за оJавља-
ње акLивносLи и уDоLреJи нDр. каучукове смоле. Освр� уназа� –
DрошлосL је Lема која не оJилује Dримерима на Lри нивоа Lежи-
не. Из9вајамо са9ржајну је9иницу Живо� наро�а у �о�а Турака
(сLр. 99) :9е се :овори о живоLу различиLих слојева 9рушLва, о9
вла9ара, власLелина 9о живоLа војника. О раLовању свих, наво9и
се и наро9на Dесма о JорJи Марка Краљевића са Мусом Кесеџи-
јом.

ВежJе на Lри нивоа Lежине осLварене су у свакој Lеми уџJени-
ка. Из Lеме о исLраживањима Dриро9них Dојава на сLр. 128 из-
9вајамо Lри вежJе са ма:неLима: о9 најје9носLавнијих (о9вајање
:воз9ених оDиљака), Dреко сложенијих (сен9вич ма:неLа), 9о
најсложенијих за које су DоLреJна нова знања (како смањиLи 9е-
јсLво ма:неLа).

УџJеник са9ржи за9аLке који захLевају разноврсне DосLуDке
решавања DроJлема. У Lеми о Dриро9и на сLр. 32 о9 ученика се
Lражи 9а оJјасни DовезаносL шумских Dло9ова и оDсLанка живо-
Lиња месоје9а у шуми. Моја �омовина �ео све�а, на сLр. 15, Dонуђен
је DроJлемски за9аLак: „Размисли: а) шLа Lи можеш 9а ура9иш 9а
смањиш за:ађење река; J) коју Dоруку можеш 9а Dошаљеш онима
који за:ађују реке?” У Lеми, која се Jави ра9ом и енер:ијом, у са9-
ржајној је9иници Извори енер%ије, сLр. 81  DосLављено је DиLање:
„Ако је нафLа насLала о9 морских живоLиња, како Lо 9а је има и
на коDну?”

Теме које се Jаве Dрошлошћу су најоску9није у Dо:ле9у за-
сLуDљеносLи  вре9носLи ин9иви9уализације.
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СТАВОВИ УЧИТЕЉА О  ВРЕДНОСТИМА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА

Поре9 анализе са9ржаја уџJеника, исDиLани су и сLавови учиLе-
ља о засLуDљеносLи вре9носLи ин9иви9уализације исLих уџJе-
ника. Намера је 9а се уDоре9е налази 9оJијени исDиLивањем сLа-
вова учиLеља и резулLаLи 9оJијени Dроценом независних
исLраживача. Реч је о са:ле9авању DроJлема са 9ва сLановишLа
анализе са9ржаја и сLавова учиLеља DракLичара.

Показало се 9а DозиLиван сLав Dрема вре9носLима ин9иви9уа-
лизације има Jлизу 43% исDиLаних учиLеља. Више о9 Dоловине
учиLеља (50,41%) је нео9лучно, 9ок не:аLиван сLав има 6,51% ис-
DиLаника. Ин9иви9уализацијске вре9носLи, Dо оцени учиLеља,
су више DрисуLне у уџJенику из9авачке куће Е9ука. У Lом Dо:ле-
9у DозиLиван сLав има 51,05%, неуLралан 42,02% и не:аLиван
6,93% учиLеља, 9ок Dрема Заво9овим уџJенику DозиLиван сLав
има 35,76% , неуLралан 58,67%, а не:аLиван 5,57%. Показало се 9а
су ин9иви9уализацијске вре9носLи нешLо израженије у уџJени-
цима Lреће: разре9а (DозиLиван сLав има 44,71% учиLеља, неу-
Lралан 50,69%,  не:аLиван 4,60%), не:о у уџJеницима чеLврLо:
разре9а (DозиLиван сLав има 42,10% учиLеља, неуLралан 50%,  не-
:аLиван 7,9%).

Уочене су сличне Lен9енције у оцени независних Dроцењива-
ча и  учиLеља. По оцени независних Dроцењивача  уџJеници за
Lрећи разре9 су незнаLно Jо:аLији вре9носLима ин9иви9уализа-
ције (45,07%), у о9носу на уџJенике чеLврLо: разре9а основне
школе (43,02%); учиLељи су слично оценили уџJенике оJа из9а-
вача (Заво9 за уџJенике – 44,09%, Е9ука – 44,01%). 

ИсLраживање је Dоказало 9а DосLоји сLаLисLички значајна
веза) између 9ужине ра9но: искусLва учиLеља и њихових сLаво-
ва Dрема вре9носLима ин9иви9уализације у уџJенику.
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Χ2 = 23,28df = 3             p = 0,006     rcont = 0,40    F = 6,56    p = 0,004

Вре9носLи ин9иви9уализације су најсLрожије оценили учиLељи
који имају између 21 и 30 :о9ина сLажа (8%). УчиLељи у 9ру:ој 9е-
ценији ра9но: сLажа имају нешLо Jлажи криLеријум у оцењи-
вању засLуDљеносLи вре9носLи ин9иви9уализације у уџJеници-
ма, Lако 9а 6,98% се у%лавном не слаже са Lвр9њом 9а су вре9носLи
ин9иви9уализације оDLимално засLуDљене у уџJеницима, а са
Lаквом Lвр9њом се  о� уно слаже је9на осмина.

О9 учиLеља који имају најмање искусLва, само се 6,67% изја-
снило 9а се у%лавном не слаже 9а су вре9носLи ин9иви9уализације
оDLимално засLуDљене, 9ве DеLине или 40% је нео9лучно, у%лав-
ном се слаже 33,33%, 9ок се са Lом Lвр9њом  о� уно слаже је9на
DеLина или 20%  учиLеља о9 1 9о 10 :о9ина ра9но: искусLва. 

Најискуснији учиLељи, Dреко Lри9есеL :о9ина ра9но: сLажа,
Jили су најмање криLични у оцени вре9носLи ин9иви9уализа-
ције – нису исDољили не:аLивне сLавове. Нео�лучно је само 15,38%
учиLеља, у%лавном се слаже са Lвр9њом 38,46%, а  о� уно се слаже
46,15%.

СуDроLно очекивањима, Dоказало се 9а ра9но искусLво учи-
Lеља значајно уLиче на Dроцену засLуDљеносLи вре9носLи ин9и-
ви9уализације у уџJеницима Dриро9е и 9рушLва.

ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА СУ ОПТИМАЛНО 
ЗАСТУПЉЕНЕ

РАДНО 
ИСКУСТВО

УОПШТЕ СЕ 
НЕ СЛАЖЕМ

УГЛАВНОМ СЕ 
НЕ СЛАЖЕМ

НЕОДЛУЧАН 
САМ

УГЛАВНОМ СЕ 
СЛАЖЕМ

ПОТПУНО СЕ 
СЛАЖЕМ УКУПНО

1–10 0
0%

1
6.67%

6
40%

5
33.33%

3
20%

15
100%

11–20 0
0%

3
6.98%

22
51.16%

13
30.23%

5
11.63%

43
100%

21–30 0
0%

4
8%

31
62%

14
28%

1
2%

50
100%

31–42 0
0%

0
0%

2
15.38%

5
38.46%

6
46.15%

13
100%

УКУПНО 0
0%

8
6.61%

61
50.41%

37
30.58%

15
12.40%

121
100%

ТАБЕЛА 6: СТАВОВИ УЧИТЕЉА ПРЕМА ВРЕДНОСТИМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА У ОДНОСУ НА 
РАДНО ИСКУСТВО [TABLE 6 . TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD VALUES OF INDIVIDUALIZATION IN 
RELATION TO THEIR YEARS OF EXPERIENCE]
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Вре9носLи ин9иви9уализације су, најискуснији учиLељи, Dро-
ценили знаLно више, сле9е учиLељи са најмање искусLва, заLим
учиLељи са искусLвом између 11 и 20 :о9ина, а најсLрожији су
Jили учиLељи са искусLвом између 21 и 30 :о9ина.

Такође, уLврђено је 9а сLручна сDрема учиLеља уLиче на њихо-
ве сLавове Dрема вре9носLима ин9иви9уализације у уџJеници-
ма – налазе се у оJрнуLој сразмери. ПозиLиван сLав Dрема вре9-
носLима ин9иви9уализације имају сви учиLељи сре9ње сLручне
сDреме, 42% учиLеља више сLручне сDреме и 36% учиLеља високе
сLручне сDреме. 

Χ
2 = 9,49df = 2             p = 0,15rcont = 0,31      F = 3,64 p = 0,03

Са си:урношћу на нивоу 0,005 значајносLи можемо Lвр9иLи 9а
DосLоји сLаLисLички значајна разлика у сLавовима учиLеља Dре-
ма вре9носLима ин9иви9уализације, узимајући у оJзир њихову
сLручну сDрему. 

НеуLралан сLав, ка9а је реч о вре9носLима ин9иви9уализације
има нешLо више о9 Dоловине учиLеља. Најуз9ржанији су учи-
Lељи високе сLручне сDреме 56% и више сLручне сDреме 51%.

Не:аLиван сLав Dрема вре9носLима ин9иви9уализације уџJе-
ника има око 7% учиLеља са вишом и високом сLручном сDре-
мом.

ВРЕДНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА СУ ОПТИМАЛНО 
ЗАСТУПЉЕНЕ

СТРУЧНА 
СПРЕМА

УоDшLе се
не слажем

У:лавном
се не сла-

жем

Нео9лу-
чан сам

У:лавном
се слажем

ПоLDуно
се слажем

УкуDно

СРЕДЊА 0
0%

0
0%

0
0%

3
75%

1
25%

4
100%

ВИША 0
0%

1
6.98%

10
51.16%

11
30.23%

4
11.63%

26
100%

ВИСОКА 0
0%

7
7.69%

51
56.04%

23
25.27%

10
10.99%

91
100%

УКУПНО 0
0%

8
6.61%

61
50.41%

37
30.58%

15
12.40%

121
100%

ТАБЕЛА 7: СТАВОВИ УЧИТЕЉА ПРЕМА ВРЕДНОСТИМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У ОДНОСУ НА СТРУЧНУ 
СПРЕМУ [TABLE 7. TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD VALUES OF INDIVIDUALIZATION IN RELATION TO 
THEIR QUALIFICATIONS]
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ЗАКЉУЧАК ПуLеви ин9иви9уализације Dроцеса учења су је9но о9 најважни-
јих DиLања савремене 9и9акLике. Они Dре9сLављају нов DрисLуD
у креирању савремених насLавних сисLема. Данас се све више :о-
вори о концеDцији развијајуће насLаве која се може окаракLери-
саLи као мо9ел ин9иви9уализоване насLаве (ВилоLијевић, Ман-
9ић, 2016). То је о9:овор на класичну ор:анизацију насLаве у
разре9но-часовном сисLему у којем су насLавни са9ржаји, на-
сLавне меLо9е, сLил учења, као и сви 9ру:и услови ра9а је9наки
за све ученике. ЗJо: Lо:а, сLварање савремено: уџJеника Dриро-
9е и 9рушLва који LреJа 9а о9:овори на захLеве савремене насLа-
ве има велики 9рушLвени значај и захLева заје9ничко ан:ажова-
ње LеореLичара различиLих оJласLи, исLраживача и DракLичара.
Ка9а се 9оJро оJликује уџJеник, у 9и9акLичко-меLо9ичком сми-
слу се може очекиваLи већа акLивносL ученика, развој ње:ове
ин9иви9уалносLи и креаLивносLи и DозиLиван уLицај на само-
формирање и самоакLуализацију ученика. 

МеђуLим, налази исLраживања DосLојећих уџJеника Dриро9е
и 9рушLва за Lрећи и чеLврLи разре9 основне школе Dоказују 9а
су вре9носLи ин9иви9уализације осLварене у мање о9 Dоловине
са9ржаја – Dо оцени независних Dроцењивача, али и Dо оцени
учиLеља  Lреће: и чеLврLо: разре9а који корисLе ове уџJенике у
свако9невном ра9у. По мишљењу учиLеља ин9иви9уализациј-
ске вре9носLи уџJеника су знаLно DрисуLније у из9авачкој кући
Е9ука, за нијансу су израженије у анализираним уџJеницима
Lреће: разре9а, у о9носу на уџJенике чеLврLо: разре9а. Уочене су
сличне Lен9енције у оцени уџJеника и независних Dроцењивача
и учиLеља. 

ДоJијени налази не мо:у се смаLраLи Dожељним и ваља их узе-
Lи са оDрезом, DосеJно ако се узме у оJзир и чињеница 9а се Dри-
мењене каLе:орије као је9инице анализе више о9носе на флекси-
Jилну не:о на DоLDуну ин9иви9уализацију. 

Овим се оLвара и акLуализује DиLање мо9ернизације DосLоје-
ћих уџJеника Dриро9е и 9рушLва.  Је9но о9 мо:ућих  решења Lре-
Jа LражиLи у елекLронском уџJенику Dриро9е и 9рушLва, који
више не:о ње:ов класични еквиваленL може 9а  Dону9и Lехничка
решења која ће JиLи у служJи ин9иви9уализације васDиLно-
-оJразовно: ра9а. Као оLворени 9инамички сисLем, Dружа мо-
:ућносLи за и9енLификовање ин9иви9уалних разлика међу уче-
ницима и схо9но Lоме изJор Dо:о9них и Dри:о9них са9ржаја из
зоне наре9но: развоја; изJора различиLих оJлика ин9иви9уали-
зације, 9инамичних насLавних сре9сLава, као и криLеријума за
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Dраћење каракLера акLивносLи и DосLи:нућа ученика (Василије-
вић, 2013). Као оLворени 9инамични сисLем, елекLронски уџJе-
ник Dриро9е и 9рушLва Jи омо:ућио насLавнику 9а врши корек-
ције уџJеничко: маLеријала схо9но ин9иви9уалним DоLреJама,
во9ећи рачуна о узрасним, оDшLим, али и ин9иви9уалним осо-
JеносLима ученика.
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SUMMARY VALUES OF INDIVIDUALIZATION IN SCIENCE & SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS

Ways of achieving individualization of the learning process are
one of the most important issues of modern didactics. They repre-
sent a new approach to creating modern systems of teaching. There
is a growing discussion about developmental teaching that can be
characterized as a model of individualized teaching. This is the
answer to the classical organization of teaching in a class-lecture
system in which teaching content, teaching methods, learning styles
and all other working conditions are the same for all students. There-
fore, the creation of a modern Science & Social Studies textbook
which should meet the requirements of modern teaching has a great
social importance and requires joint efforts of theoreticians,
researchers and practitioners. When the textbooks is well-designed,
we can expect improved student activity in didactic and methodo-
logical sense, development of his individuality and creativity, as well
as positive influence on his self-formation and self-actualization.   

 Starting from the notion of individualization, the textbook as an
assumed scenario of the learning and teaching process, the authors
determine the goal of the research: to examine the presence of
values of individualization in Science & Social Studies textbooks for
the fourth grade of primary school. The research sample is deliberate
and stratified: it consists of Science & Social Studies textbooks for the
fourth grade of primary school, published by the Institute for Text-
books Publishing and Teaching Aids. 121 primary school teachers
from the Zlatibor and Moravicki Districts participated in this
research.  

Independent evaluators assessed the distribution of several cate-
gories that relate to the values of individualization: 1) content in two
levels of difficulty – remedial content for students with poor
performance and additional content for good students; 2) examples
designed in three levels of difficulty – for students with the weakest
performance, for average students and for exceptional students; 3)
exercises in three levels of difficulty - for students with the weakest
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performance, for average students and for exceptional students; 4)
various procedures for solving problem-based tasks where: there are
several problem-based tasks and students need to choose one,
students just need to solve problem-based tasks, students define and
solve problem-based tasks on their own and students identify the
problem, formulate and solve it.   

The Likert five-point scale of responses was used for the evalua-
tion of primary school teachers’ attitudes toward the present values
of individualization in the sample textbooks. The data was processed
with the use of SPSS 16.0 software package, and the hypotheses were
tested by calculating the intelligence quotient and the chi square.
The results of the evaluation of primary school teachers by inde-
pendent evaluators show that the values of individualization are
insufficiently present in Science & Social Studies textbooks, that
teachers’ qualifications and years of experience do not affect the
results and that this problem needs a more significant scientific
research and professional attention. The issue of modernizing exist-
ing Science & Social Studies textbooks is thus actualized. One of the
possible solutions could be an electronic Science & Social Studies
textbook which can offer better technical solutions than its classic
equivalent and help individualize educational work.

KEY WORDS: textbook, didactic-methodic values, values of individualization,
nature and society.


