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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

ИНКЛУЗИВНА ИНДИВИДУАЛНО 
ПЛАНИРАНА НАСТАВА 

САЖЕТАК. Инклузивна индивидуално планирана настава је нови дидактичко-ме-

тодички модел који је у овом раду први пут теоријски утемељен и ек-

спериментално верификован у разредној настави матерњег језика (у

подручју читања и књижевности). Инклузивну индивидуално плани-

рану наставу засновали смо на феноменолошкој и конструктивистич-

кој дидактичко-методичкој парадигми. Таква настава је претежно ра-

звијајућег и личносно-оријентисаног типа.

Кључне етапе инклузивне индивидуално планиране наставе књи-

жевности су: 1. идентификација потенцијала и едукацијских потреба у

подручју читања и рада на књижевно-умјетничком тексту; 2. планира-

ње и припремање инклузивне индивидуално-планиране наставе чита-

ња и књижевности; 3. извођење такве наставе, и 4. евалуација постигну-

ћа ученика у инклузивној индивидуално-планираној настави читања и

књижевности.

Континуум образовно-васпитних исхода инклузивне индивидуално

планиране наставе књижевности садржи три кључна нивоа (А-Б-В), а то

су: А) Техника читања и познавање основних књижевно-теоријских

појмова; Б) Изражајно читање и разумијевање и схватање информаци-

ја и В) Критичко и креативно читање и стваралачка прерада информа-

ција.

Резултати реализованог експеримента показали су да су ученици ек-

сперименталне групе под утицајем индивидуално планиране наставе

постигли статистички значајно боље резултате у подручју читања и

књижевности у односу на своје иницијално стање и ученике контролне
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групе у којој је реализована неиндивидуализована, претежно традици-

онална настава.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: индивидуално планирана настава, инклузивна настава, инклузивна

индивидуално планирана настава књижевности, континуум образов-

но-васпитних исхода.

УВОД 

До са*а су @еоријски (*и*ак@ички) у@емељени и екс-еримен@ал-
но верификовани =ројни сис@еми инова@ивне нас@аве, а међу
њима и варијан@е сис@ема ин*иви*уализоване нас@аве: нас@ава
ин*иви*уализована -римјеном нас@авних лис@ића (Dotran,
1962; Đorđević, 1985); нас@ава различи@их нивоа сложенос@и и ин-
@ерак@ивна нас@ава различи@их нивоа сложенос@и (Ilić, 1998), @е
инклузивна ин*иви*уализована нас@ава (Ilić, 2012). За -омену@е
сис@еме ин*иви*уализоване нас@аве карак@ерис@ична је *јели-
мична ин*иви*уализација учења -о о*ређеним нивоима (А, Б,
В). Ра*ивој Квашчев је након с@у*иозно^ екс-еримен@ално^ ис-
@раживања @акође ис@акао важнос@ мо*еловања -роцеса учења и
*авања ин*иви*уализованих *о*а@них инс@рукција ученицима
у @оку учења (Kvaščev, 1977). Мно^о -рије наве*ених -рак@ичних
-окушаја, До@ран је о=разложио и -римјерима илус@ровао на-
с@авне лис@иће (Dotran, 1962) који -ре*с@ављају нас@авно сре*-
с@во, а не сис@ем ин*иви*уализоване нас@аве. Мара Ђукић је ука-
зала на =ројне сла=ос@и *оса*ашњих екс-еримен@алних
ис@раживања ин*иви*уализоване нас@аве (Đukić, 2003). Ис@а ау-
@орка сис@ема@ично је -риказала и кри@ички -роцијенила =рој-
не -ројек@е ин*иви*уализоване нас@аве, међу којима су: Блумо-
ва с@ра@е^ија учења овла*авањем, PLAN сис@ем, IGI, PLATO, LAP и
IPI -ројека@ (Đukić, 2003).

У *оса*ашњој ли@ера@ури =ило је -окушаја *а се о*ре*и -ојам
ин*иви*уално -ланиране нас@аве (Douane, 1969; Mandić, 1987;
Ilić, 2012). Ин*иви*уално -ланирана нас@ава је -рви -у@ екс-ери-
мен@ално -ровјерена на Универзи@е@у у Пи@с=ур^у. У наве*еном
-ројек@у нису расвије@љене *и*ак@ичке основе ин*иви*уално
-ланиране нас@аве ни@и је -рецизирана ме@о*оло^ија и*ен@и-
фикације ученика на кон@инууму о=разовно вас-и@них исхо*а.
Нису о-ерационализовани -рофили и о=разовно-вас-и@ни -ро-
^рами за -оје*инце.

У -ос@ојећој ли@ера@ури начелно се ис@иче и*ен@ификација
ин*иви*уалних разлика међу ученицима, али се не -риказује
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није*ан *ија^нос@ички инс@румен@ (Stevanović i Muradbegović,
1990). Миле Илић је о=разложио и -риказао -римјере -рофила
ис-о*-росјечних ученика (евен@уално ученика са -ре-рекама у
учењу и учешћу) и изна*-росјечних (евен@уално *арови@их)
ученика млађе^ основношколско^ узрас@а, @е ин*иви*уализова-
не о=разовно-вас-и@не -ро^раме за @акве ученике у нас@ави ср--
ско^ језика. Овакви -рак@ични -окушаји значајан су *о-ринос
усавршавању сис@ема инклузивне ин*иви*уализоване нас@аве,
али и -о*с@ицај за с@у*иозније @еоријско у@емељивање и екс-е-
римен@алну верификацију сис@ема инклузивне ин*иви*уално
-ланиране нас@аве.

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЊА

У расвје@љавању суш@ине инклузивне ин*иви*уално -ланиране
нас@аве књижевнос@и нео-хо*но је о*ре*и@и релеван@не -ојмо-
ве као ш@о су: инклузивна нас@ава, ин*иви*уално -ланирана на-
с@ава, инклузивна ин*иви*уално -ланирана нас@ава. 

Већина *и*ак@ичара са^ласна је са @им *а је ин*иви*уално
-ланирана нас@ава варијан@а ин*иви*уализовано^ нас@авно^
-роцеса која -о*разумијева -ланирање и реализацију -ро^рама
учења свако^ ученика -рила^ођено^ ње^овим -ре@хо*но у@врђе-
ним -о@ре=ама, ин@ересовањима, @ем-у ра*а, ра*ним навикама,
начину -рихва@ања нас@авникове инс@рукције, мо@ивацији за
учење и сл. (Mandić, 1987; Đukić, 2003; Vilotijević i Vilotijević, 2016).
Уважавајући суш@ину -ојмовно^ о*ређења ин*иви*уално -ла-
ниране нас@аве -ре@хо*но -омену@их ау@ора, нас@ојали смо *а
изве*емо цјелови@ију *ефиницију @акве нас@аве. 

Ин�иви�уално �ланирана нас�ава је *и*ак@ичко-ме@о*ички мо-
*ел ин*иви*уализоване нас@аве који -о*разумијева ин@ензивно
учење и *јело@ворно -оучавање ученика у оквиру ин*иви*уали-
зованих и -ерсонализованих о=разовно-вас-и@них -ро^рама
који су у@емељени на о-@имализованим очекиваним исхо*има,
у којима се рес-ек@ује:

– мјес@о ученика на кон@инууму о=разовно-вас-и@них исхо-
*а,

– с-осо=нос@и учења и @ем-о на-ре*овања ученика, 
– ниво мо@ивације за учење, 
– навике, @ехнике и с@ил учења, 
– -ерсоналис@ички скло- осо=ина, 
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– слика о се=и,
– начин -рихва@ања нас@авникове инс@рукције.

Миле Илић је -рецизно о*ре*ио -ојам инклузивне нас@аве.
Према њему „инклузивна нас@ава је нови *и*ак@ички мо*ел ор-
^анизовано^ -оучавања и учења који о=ухва@а, -рихва@а и ин@ен-
зивно укључује *јецу и мла*е са -ре-рекама у учењу и учешћу,
о*носно ученике са -осе=ним о=разовним -о@ре=ама (@ј. са ра-
звојним @ешкоћама и *арови@е, -овра@нике, *осељенике, -ри-
-а*нике националних мањина, се^ре^ираних ^ру-а, оне који ^о-
воре различи@им језицима) и све ос@але ученике у о*јељењу
(^ру-и, @ан*ему, школи) -рема њиховим ин*иви*уалним -о@ен-
цијалима, ин@ересовањима и очекиваним исхо*има *о личних
максимума“ (Ilić, 2012, с@р. 13). Може ли ин*иви*уално -ланира-
на нас@ава =и@и инклузивна? Сваки нас@авни сис@ем може =и@и
инклузиван уколико за*овољава кри@ерије инклузивнос@и, -а
@ако и ин*иви*уално -ланирана нас@ава. 

Инклузиван је сваки *и*ак@ички (нас@авни) мо*ел (или си-
с@ем) који за*овољава сље*еће кри@ерије:

– „о=ухваћенос@ или ис@инска -рихваћенос@ свако^ учесника
=ез о=зира на -ре-реке у учењу и учешћу (@зв. -осе=не -о-
@ре=е) о=разована -ос@и^нућа, *арови@ос@, е@ичку, рели^ио-
зну, лин^вис@ичку -ри-а*нос@ или =ило коју различи@ос@;

– у^о*нос@ окружења, ненасилна комуникација и -рија@нос@
емоционалне а@мосфере за ученике са -ре-рекама у учењу
и учешћу, *арови@е, @ален@оване и све ос@але ученике, @е
ње^овање -рија@ељс@ва између њих;

– равно-равно, -ар@нерско учешће свих ученика (са развој-
ним @ешкоћама, *арови@их и ос@алих) и нас@авника у о*лу-
чивању о =и@ним -и@ањима -ри-ремања, реализовања и
вре*новања нас@аве;

– ин*иви*уализација учења вјеж=ањем с@варалаш@ва учени-
ка -рема њиховим нивоима и с@рук@урама знања, с-осо=но-
с@има и ос@алим -о@енцијалима који се с@имулишу *о лич-
них максимума;

– *о*а@на -омоћ ученицима са -ре-рекама у учењу и учешћу,
*арови@им и ос@алим ученицима у усвајању знања, усавр-
шавању вјеш@ина, ње^овању навика, развоју с-осо=нос@и,
социјализацији ау@ен@ичних ин*иви*уали@е@а;

– *јело@ворно -оучавање -ланирано на @емељним квали@е-
@има (самос@ално^, заје*ничко^, ин*иви*уализовано^ и ин-
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@ерак@ивно^) ра*а ученика на о-@имализованим исхо*има
учења ученика, на о-@имализованим исхо*има у сфери
@рајно^ разумијевања и -рихва@љивим *оказима *а су они
ос@варени као и на инс@румен@има за евалуацију, -роцесу-
алних, исхо*ишних и ком=инованих квали@е@а ра*а учени-
ка“ (Ilić, 2012, с@р. 161–162).

Ин*иви*уално -ланирана нас@ава је нас@авни сис@ем који је
врло сличан сис@ему инклузивне нас@аве. Та сличнос@ се о^ле*а
у -осље*ња @ри на=ројана кри@ерија инклузивнос@и. Као и у ин-
клузивној нас@ави, у ин*иви*уално--ланирананој нас@ави ре-
с-ек@ује се ин*иви*уализација учења, о*носно -озиција учени-
ка на кон@инууму о=разовно-вас-и@них исхо*а, -ружа се
*о*а@на -омоћ ученику и *аје -рикла*на инс@рукција, @е -лани-
рају, -ри-ремају и реализују ин*иви*уализовани о=разовно-ва-
с-и@ни -ро^рами у@емељени на о-@имализованим исхо*има у
сфери @рајно^ разумијевања и -рихва@љивим *оказима *а су
они ос@варени, као и исхо*ишним и -роцесуалним @емељним
квали@е@има ра*а ученика.

Мо^уће разлике ин*иви*уално -ланиране и инклузивне на-
с@аве су у -рва @ри на=ројана кри@ерија инклузивнос@и. За ра-
злику о* инклузивне нас@аве у ин*иви*уално -ланираној нас@а-
ви ученици с -ре-рекама у учењу и учешћу, *арови@и и сви ос@а-
ли ученици нису ис@ински -рихваћени у окружењу у којем се
налазе (-осе=но у о*јељењу са више о* 24 ученика). Социо-емо-
ционална а@мосфера није увијек -рија@на ни@и је искључена на-
силна комуникација у ин@еракцијама са ос@алим учесницима.
Такође, ученици нису увијек ис@ински укључени у из=ор ак@ив-
нос@и у -ри-ремању, реализацији и евалуацији нас@аве.

У ре*овној нас@ави мо^ућнос@и за ос@варивање ин*иви*уално
-ланиране нас@аве су ис@ински о@ежане =ројношћу ученика у
о*јељењима. Искус@ва у оквиру екс-еримен@ално^ -ро^рама су
-оказала *а је инклузивна ин*иви*уално -ланирана нас@ава
-рикла*на за ра* у мањим ̂ ру-ама ученика у *о-унској и *о*а@-
ној нас@ави @е у нас@ави ком=инованих о*јељења у малим сео-
ским школама.

Ру*акова је *и*ак@ичке -ара*и^ме класификовала у @ри ^ру-
-е: 1. конзерва@ивна -ара*и^ма, 2. рационалис@ичка -ара*и^ма
и 3. феноменолошка -ара*и^ма (Ру*акова, 2005, с@р. 28). Инклу-
зивну ин*иви*уално -ланирану нас@аву књижевнос@и не засни-
вамо на конзерва@ивној *и*ак@ичкој -ара*и^ми. Према Ру*ако-
вој у фокусу @акве -ара*и^ме је и*еја информација (Ру*акова,
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2005, с@р. 26). У оквиру феноменолошке *и*ак@ичке -ара*и^ме,
-рема Ру*аковој, ^лавна је и*еја ин@е^рације ак@ивнос@и у -ро-
цесу развоја личнос@и, @ј. личносно-оријен@исано о=разовање,
синер^ијски -рис@у- ^*је су знање и ак@ивнос@и нео-хо*ни за
саморазвој, вјеру и у=јеђење, -релазећи о* с@рук@урне нео-ре-
*јељенос@и ка с@рук@урној о-ре*јељенос@и, уз *ија^нос@ику ин-
*иви*уалних осо=енос@и и с-ецифичнос@и -сихичких *јела@но-
с@и (Ру*акова, 2005, с@р. 28). Пре*с@авници @акве -ара*и^ме на
којој у@емељујемо инклузивну ин*иви*уално--ланирану нас@а-
ву су: Лав Ви^о@ски – и*еја личнос@и, човјека, кул@уре, развијају-
ће нас@аве, Си^мун* Фрој* – @еорија конфлик@а, Карл Јун^ – @ео-
рија -оља, Карл Роџерс – -онашање личнос@и (Ру*акова, 2005,
с@р. 28). Дакле, -олазиш@е за изучавање инклузивне ин*иви*у-
ално -ланиране нас@аве је феноменолошка *и*ак@ичка -ара*и^-
ма. Међу@им, рационалис@ичка *и*ак@ичка -ара*и^ма у чијој је
основи ак@ивнос@ учења може =и@и -олазиш@е у @еоријском за-
снивању о=разовно-вас-и@но^ ра*а са ученицима с -о@ешкоћама
у развоју, а -осе=но у *аљем изучавању инклузивне ин*иви*уал-
но -ланиране нас@аве.

Ру*акова И. А. разликује сље*ећа че@ири @и-а нас@аве: 

1) нас@ава *о^ма@ско^ @и-а, 

2) нас@ава о=јашњавалачко-ре-ро*ук@ивно^ @и-а,

3) нас@ава развијајуће^ @и-а,

4) личносно-оријен@исано^ @и-а (Ру*акова, 2005, с@р. 8). 

Према својим кључним о=иљежјима инклузивна ин*иви*уално
-ланирана нас@ава је -ре@ежно нас@ава развијајуће^ и лично-
сно-оријен@исано^ @и-а. У инклузивној ин*иви*уално -ланира-
ној нас@ави књижевнос@и ученици самос@ално или -овремено у
ин@еракцији са својим вршњацима, @е уз -омоћ *јело@ворно^ на-
с@авниково^ -оучавања усвајају књижевно @еоријске -ојмове,
и*ен@ификују =и@на о=иљежја књижевних врс@а, о@кривају зна-
чења и изво*е ^енерализације, замишљају и -ре*виђају у „зони
наре*но^“ (у -оче@ку =лиско^) развоја ученика ш@о је карак@ери-
с@ика развијајуће нас@аве (Ви^о@ски, 1996). 

„Ка*а се уважавају -риро*не, личносне и ин*иви*уалне осо=ено-
с@и ученика -ри -ројек@овању, ос@варивању и *ија^нос@ици о=ра-
зовно^ -роцеса који у@иче на ње^ове с-осо=нос@и и врије*нос@и, @о
^овори о хуманис@ичкој личносно-оријен@исаној нас@ави“ (Ху@ор-
ској, 2004, с@р. 258). 
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Инклузивна ин*иви*уално -ланирана нас@ава књижевнос@и је
личносно-оријен@исана, јер у фокус с@авља конкре@но^ ученика
са свим ње^овим ко^ни@ивним, емоционално-кона@ивним, мо-
ралним, ес@е@ским и ра*ним -о@енцијалима, живо@ним околно-
с@има, начинима учења из извора информисања, @е -рихва@ања
нас@авникове инс@рукције. Тиме се не -о=ољшавају само ње^ова
о=разовна -ос@и^нућа у -о*ручју књижевнос@и већ се ин@ерна-
лизују и с-ецифичне емоционално-кона@ивне и е@ичко-хумани-
с@ичке врије*нос@и *о лично^ о-@имума. Таква нас@ава је ускла-
ђена са уну@рашњим с-ецифичнос@има развоја и личнос@и
свако^ ученика, а не са с-ољашњим зах@јевима -ро^рама и на-
с@авника.

И*ен@ификовали смо ^ло=алне е@а-е инклузивне ин*иви*у-
ално -ланиране нас@аве књижевнос�и: 

1) И*ен@ификација -о@енцијала и е*укацијских -о@ре=а у -о-
*ручју чи@ања и ра*а на књижевно-умје@ничком @екс@у

– -роучавање с-ецифичнос@и ра*а на књижевно-умје@нич-
ком @екс@у и са*ржаја @о^ -о*ручја у нас@авном -ро^раму,

– и*ен@ификација кон@инуума о=разовно-вас-и@них исхо*а
у оквиру књижевнос@и и чи@ања (А-Б-В),

– креирање @ес@а за о*ређивање -озиције ученика на кон@и-
нууму,

– у@врђивање мјес@а конкре@но^ ученика на кон@инууму
о=разовно-вас-и@них исхо*а,

– и*ен@ификација нивоа и врс@е мо@ивације, нивоа ин@ели-
^енције, с-осо=нос@и за учење, осо=ина личнос@и ученика,
@ехника и навика учења, *оминирајуће^ ко^ни@ивно^ с@ила
ученика и @ем-а учења, @е начина -рихва@ања нас@ванико-
ве инс@рукције.

2) Планирање и -ри-ремање инклузивне ин*иви*уално--лани-
ране нас@аве чи@ања и књижевнос@и

– креирање -рофила ученика (-озиција ученика на на кон@и-
нууму о=разовно-вас-и@них исхо*а, ниво и врс@а мо@иваци-
је, ниво ин@ели^енције, с-осо=нос@ за учење, осо=ине лич-
нос@и, @ехнике и навике учења, *оминирајући ко^ни@ивни
с@ил ученика, @ем-о учења),

– креирање макро-лана ин*иви*уализовано^ о=разовно-ва-
с-и@но^ -ро^рама у о=рну@ом *изајну са -ланом чес@их
форма@ивних евалуација за ре*овну, *о-унску или *о*а@ну



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (2)/2017

362 ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ

нас@аву ма@ерње^ језика у којој се рес-ек@ују све *ија^но-
с@ификоване с-ецифичнос@и конкре@но^ ученика,

– креирање микро-ланова инклузивних ин*иви*уално--ла-
нираних вјеж=и чи@ања и ра*а на књижевно-умје@ничком
@екс@у у о=рну@ом *изајну.

3)  Извођење инклузивне ин*иви*уално--ланиране нас@аве чи-
@ања и књижевнос@и 

– -римјена инклузивних ин*иви*уално--ланираних вјеж=и
у о=ра*и, -онављању и вјеж=ању нас@авних са*ржаја,

– чес@е форма@ивне евалуације,

– ин*иви*уално--ланирана нас@авникова -о*ршка учени-
цима.

4) Сума@ивна евалуација -ос@и^нућа ученика у инклузивној ин-
*иви*уално--ланираној нас@ави

– *ија^нос@ификовање -ос@и^нућа ученика @ј. у@врђивање
-озиције ученика на кон@инууму о=разовно-вас-и@них ис-
хо*а у -о*ручју чи@ања и књижевнос@и,

– и*ен@ификација начина уна-ређивања инклузивно^ ин*и-
ви*уално--ланирано^ о=разовно-вас-и@но^ -ро^рама.

У -ланирању и -ри-ремању инклузивне ин*иви*уално -ла-
ниране нас@аве о* суш@инске важнос@и је креирање -рофила
ученика и инклузивних ин*иви*уално -ланираних -ро^рама.
О-сервацијом, анализом *окумен@ације и -римјеном -рикла*-
них мјерних инс@румена@а, -рику-љају се -о*аци за свако^ уче-
ника. Резул@а@ @о^а су -рофили ученика који се сас@оје о* сље*е-
ћих се^мена@а: 1. Поро*ични с@а@ус (с@рук@ура -оро*ице, =рој
*јеце у -оро*ици, ре* рођења *је@е@а, за-осленос@ ро*и@еља);
2. Развојне карак@ерис@ике ученика (з*равс@вено с@ање ученика,
-роцјена физичко^ развоја *је@е@а, -роцјена нивоа о-ш@их ко^-
ни@ивних с-осо=нос@и); 5. Доминирајући скло- осо=ина лично-
с@и *је@е@а, 6. Социјални с@а@ус *је@е@а у ^ру-и; 7. Само-роцјена
слике о се=и; 8. Ниво мо@ивације *је@е@а за нас@аву и учење;
9. С-ецифичнос@и навика и @ехника учења; 10. Посе=не -о@ре=е
(с-ецифичне развојне @ешкоће); 11. Хо=ији и ин@ересовања *је-
@е@а 12. О-ш@и школски ус-јех и ус-јех ученика из ма@ерње^ је-
зика на крају -ре@хо*не школске ^о*ине; 13. Ниво ос-осо=љено-
с@и ученика за самос@ално учење ма@ерње^ језика; 14. Позиција
ученика на кон@инууму о=разовно-вас-и@них исхо*а у нас@ави
ср-ско^ језика (у -о*ручју: ̂ рама@ике и -раво-иса А – Б – В – Г – Д
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– Е – Ж – З – И; чи@ања и књижевнос@и А – Б – В; кул@уре изража-
вања А – Б – В – Г – Д).

Ин*иви*уално -ланирани -ро^рами сас@оје се о* сље*ећих
ком-онен@и: 1. Саже@ -рофил ученика; 2. Позиција ученика на
кон@инууму о=разовно вас-и@них исхо*а у нас@ави ср-ско^ јези-
ка 3. С@а*ији макро-лана нас@аве ср-ско^ језика у о=рну@ом *и-
зајну (3.1. и*ен@ификација жељених резул@а@а нас@аве, 3.2. о*ре-
ђивање -рихва@љивих *оказа *а се жељени резул@а@и ос@варују;
3.3. -ланирана искус@ва ин*иви*уализовано^ учења и -оучава-
ња и 3.4. о=ез=јеђивање ма@еријално @ехничке основе нас@аве);
4. Са*ржај и @ок ин*иви*уално -ланирано^ ра*а са учеником;
5. План -раћења и вре*новања -ро^рама. 

У оквиру -ро^рамских са*ржаја у -о*ручју књижевнос@и
и*ен@ификовали смо сље*еће нивое кон@инуума о=разовно-ва-
с-и@них исхо*а (А–Б–В):

А. Техника чи@ања и -ознавање основних књижевно-@еоријских
-ојмова

– -ос-јешивање @ехнике чи@ања *о с@е-ена чи@ања,

– о*ређивање основних књижевно-@еоријских -ојмова (=ајка,
=асна, -ри-овије@ка, -јесма, с@рофа, с@их и *р.),

– уочавање основне с@рук@уре @екс@а,

– о*ређивање ^лавних и с-оре*них ликова у књижев-
но-умје@ничком @екс@у,

– уочавање мјес@а и времена ра*ње,

– о*ређивање ре*ослије*а *о^ађаја,

– и*ен@ификација основних о=иљежја =ајке (реалис@ички и
фан@ас@ични слој). 

Б. Изражајно чи@ање и разумијевање и схва@ање информација

– изражајно чи@ање књижевно-умје@ничко^ @екс@а (ар@ику-
лација, ин@онација и *икција ^ласова; јачина, висина, =оја и
@ем-о чи@ања; на^лашавање -ауза и ин@ер-ункције; ри@ам
и @ем-о чи@ања; емоционална о=ојенос@),

– и*ен@ификација осо=ина ликова и *оминирајућих осјећања
у @екс@у,

– и*ен@ификовање узрока -ојава и *о^ађаја,

– уочавање узрока и -осље*ица -онашања ликова у @екс@у,

– и*ен@ификација -ози@ивних и не^а@ивних -ос@у-ака ли-
кова,
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– -оређење 
– и*ен@ификација основних о*лика =асне (але^орија и нара-

воученије), 
– уочавање -јесничких слика осјећања у лирској -јесми,
– *оживљавање @екс@а,

В. Кри@ичко и креа@ивно чи@ање и с@варалачка -рера*а инфор-
мација

– уочавање *јелимично скривених значења @екс@а,
– о@кривање нових значења (за-ажање ријечи које значе =оју,

звук, -окре@),
– мијењање, ре*ефинисање знања и нова ин@ер-ре@ација *а-

@их информације (н-р. о*ређеним ријечима за-оче@и @екс@
су-ро@но^ са*ржаја),

– о@кривање им-лици@них и*еја у @екс@у (-роналажење
скривено^ узрока рас-оложења и -онашања личнос@и),

– -роналажење различи@их и нових релација између и*еја
(-овезивање различи@их @екс@ова заје*ничким насловом,
о@кривање сличнос@и и разлика различи@их @екс@ова),

– *ови@љивос@ у -ре*виђању нових и*еја и релација на основу
-рочи@ано^ @екс@а и њихова -римјена у новим си@уацијама.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Про�лем екс-еримен@ално^ ис@раживања је и*ен@ификација
о=разовних ефека@а инклузивне ин*иви*уално -ланиране ра-
зре*не нас@аве књижевнос@и. Пре�ме@ ис@раживања о=ухва@а ра-
свје@љавање у@ицаја @акве нас@аве на о=разовна -ос@и^нућа уче-
ника у -о*ручју чи@ања и књижевнос@и у разре*ној нас@ави
ма@ерње^ језика. Хи�о�еза ис@раживања ^ласила је: Пре@-ос@а-
вљамо *а ће ученици -о* у@ицајем *и*ак@ички у@емељено^ си-
с@ема инклузивне ин*иви*уално -ланиране нас@аве -ос@ићи
=оље о=разовно-вас-и@не резул@а@е у -о*ручју књижевнос@и у
разре*ној нас@ави ма@ерње^ језика у о*носу на своје иницијално
с@ање и ученике за које нису -ланирани инклузивни ин*иви*у-
ализовани о=разовно-вас-и@ни -ро^рами.

Главна ис@раживачка ме�о�а =ио је екс-еримен@ са -аралел-
ним ^ру-ама ученика. Овом ме@о*ом -ос@иже се већи с@е-ен е^-
зак@нос@и не^о -римјеном ос@алих ме@о*а (*ескри-@ивна, @ео-
ријске анализе), а екс-еримен@ је нео-рав*ано за-ос@ављен у *и-
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*ак@ичко-ме@о*ичким ис@раживањима (Ilić & Jerković, 2017,
с@р. 16). Прикла*на @ехника за ис-и@ивање о=разовних -ос@и^-
нућа је @ес@ирање. Коришћене су @ри форме @ес@а (А, Б, В) за @ри
фазе ис-и@ивања (иницијално, ин@ерме*ијално, финално) -о*
називом Тес� �озиције ученика на кон�инууму о�разовно вас�и�них
исхо�а чи�ања и књижевнос�и – Т – ПУНКОВИ ЧиК. 

По-улацију чине сви ученици IV и V разре*а у =ањалучким
основним школама. Узорак чини 149 ученика екс-еримен@алних
и кон@ролних о*јељења. Наве*ени узорак служио је за и*ен@и-
фикацију ученика који ће учес@вова@и у екс-еримен@алном -ро-
^раму. Из наве*ено^ узорка из*војили смо -о*узорак о* 16 уче-
ника који су чинили екс-еримен@алну ^ру-у (шес@ ис-о*-ро-
сјечних, че@ири -росјечна и шес@ изна*-росјечних) који су
укључени у -ро^рам инклузивне ин*иви*уално -ланиране на-
с@аве. У кон@ролним ^ру-ама и*ен@ификовани су -арови за сва-
ко^ ученика из екс-еримен@алне ^ру-е. Парови ученика из ек-
с-еримен@алне и кон@ролна ^ру-е ује*начени су -рема сље*е-
ћим релеван@ним варија=лама: о-ш@и ус-јех из ма@ерње^ језика,
о-ш@е с-осо=нос@и, с-осо=нос@и учења ма@ерње^ језика, мо@и-
вација за учење и слика о се=и. 

С@а@ис@ички -ос@у-ци коришћени у нашем ис@раживању су
анализа варијансе -оновљених мјерења (ANOVA) и униваријан@-
на анализа коваријансе (ANCOVA).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Поновљеним мјерењима (иницијално, ин@ерме*ијално и финал-
но) у оквиру је*но^о*ишње^ екс-еримен@ално^ -ро^рама инклу-
зивне ин*иви*уално -ланиране *о-унске, *о*а@не и -овремено
ре*овне разре*не ин*иви*уално -ланиране нас@аве ма@ерње^
језика нас@ојали смо ус@анови@и -ос@и^нућа ученика у -о*ручју
књижевнос@и и чи@ања.

МЈЕРЕЊЕ N M SD

ИНИЦИЈАЛНО 16 17,50 9,99

ИНТЕРМЕДИЈАЛНО 16 24,25 4,62

ФИНАЛНО 16 25,00 5,97

ТАБЕЛА 1: РЕЗУЛТАТИ ЈЕДНОФАКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ ВАРИЈАНСЕ ПОНОВЉЕНИХ МЈЕРЕЊА ПОСТИГНУЋА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ГРУПЕ У ПОДРУЧЈУ ЧИТАЊА И КЊИЖЕВНОСТИ (АNOVA)
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(Λ=0,39; F(2,14)=11,15; P=0,01; η2=0,61)

Врије*нос@и Вилксов лам=*е (Wilks’ Lambda) и F-омјера
(λ=0,39; F(2,14)=11,15; p=0,01 ) -оказују *а се након реализације
-ро^рама ин*иви*уално--ланиране нас@аве (екс-еримен@ални
фак@ор) с@а@ис@ички значајно -о=ољшао ниво -ос@и^нућа уче-
ника у -о*ручју чи@ања и књижевнос@и уну@ар екс-еримен@ал-
не ^ру-е. Рес-ек@ујући *ија^нос@ификовано мјес@о ученика на
кон@инууму о=разовно-вас-и@них исхо*а, ученици су на часови-
ма ин*иви*уално -ланиране (*о-унске, *о*а@не и -овремено
ре*овне) разре*не нас@аве =или изложени -рикла*ним ин*иви-
*уално--ланираним вјеж=ањима у зони наре*но^ развоја (Ви-
^о@ски, 1996). Вјеж=е су =иле ме@о*ички -рила^ођене врс@и књи-
жевно-умје@ничко^ @екс@а, @ј. њиховим с-ецифичнос@има. Ниво
усвајања књижевно-@еоријских -ојмова и кључних о=иљежја
књижевне врс@е зависио је о* -озиције ученика на кон@инууму
о=разовно- вас-и@них исхо*а нас@аве књижевнос@и. Вјеж=е су
реализоване у @о-лој социо-емоционалној а@мосфери. Међу уче-
ницима је ос@варивана ненасилна комуникација, као и између
нас@авника и свако^ ученика. Сваки ученик је *о=ијао -рикла*не
инс@рукције у -роцесу учења и ис@ински је -рихва@ан онакав ка-
кав јес@е.

Ин@ересовало нас је у којој је мјери екс-еримен@ални фак@ор
у@ицао на ниво -ос@и^нућа ученика у -оје*иначним фазама ис-
-и@ивања (иницијално – ин@ерме*ијално, ин@ерме*ијално – фи-
нално, иницијално – финално).

Према -о*ацима у Та=ели 2, на ин@ерме*ијалном ис-и@ивању
(на крају -рво^ -олу^о*иш@а) разлика између ари@ме@ичких сре-
*ина је с@а@ис@ички значајна (MD=-6,75; p=0,01). Између ин@ерме-
*ијално^ и финално^ ис-и@ивања није за=иљежен с@а@ис@ички
значајан на-ре*ак ученика Е ^ру-е у -о*ручју чи@ања и књижев-

МЈЕРЕЊЕ MD SD P

ИНИЦИЈАЛНО – ИНТЕРМЕДИЈАЛНО -6,75 1,66 0,01

ИНТЕРМЕДИЈАЛНО – ФИНАЛНО -0,75 0,86 1,00

ИНИЦИЈАЛНО – ФИНАЛНО -7,50 1.54 0,01

ТАБЕЛА 2: РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ АРИТМЕТИЧКИХ СРЕДИНА ПОЈЕДИНИХ ФАЗА МЈЕРЕЊА ПОСТИГНУЋА У 
ПОДРУЧЈУ ЧИТАЊА И КЊИЖЕВНОСТИ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОЈ ГРУПИ
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нос@и (MD=-0,75; p=1,00). Међу@им, између иницијално^ и финал-
но^ мјерења разлика између ари@ме@ичких сре*ина је с@а@и-
с@ички значајна (MD=-7,50; p=0,01).

(Λ=0,70; F(2,14)=3,04; P=0,08)

У кон@ролној ^ру-и у којој нас@ава није -рила^ођена -оје*ин-
цу већ има^инарном -росјечном ученику у -росјеку није ос@ва-
рен с@а@ис@ички значајан на-ре*ак у -о*ручју чи@ања и књи-
жевнос@и, ш@о је ви*љиво у Та=ели 3. У нас@ави коју су -охађали
ученици кон@ролне ^ру-е нису уважаване ин*иви*уалне разли-
ке ученика у нивоима знања @ј. -озицији на кон@инууму о=ра-
зовно-вас-и@них исхо*а у -о*ручју књижевнос@и и чи@ања, @ем-
-у и с-осо=нос@има учења, нивоу мо@ивације, сазнајним
-о@ре=ама и *ру^им -о@енцијалима ученика. Ученици који -о-
с@ижу сла=ије резул@а@е (међу којима су и они с -ре-рекама у
учењу и учешћу), *арови@и и сви ос@али =или су ин@е^рисани у
ре*овна о*јељења у^лавном =ез ин*иви*уализације и -ерсона-
лизације учења и ис@инске -о*ршке у цјелоку-ном развоју. У *о-
минирајућој @ра*иционалној и -овремено инова@ивној ин@ерак-
@ивној *о-унској, *о*а@ној и ре*овној нас@ави у кон@ролној
^ру-и нису рес-ек@оване -озиције ученика на кон@инууму о=ра-
зовно-вас-и@них исхо*а. У о=ра*и књижевно умје@ничко^ @ек-
с@а и у *аљем ра*у на @екс@у ученицима су фрон@ално -ос@авља-
на -и@ања -рила^ођена у^лавном -росјечном ученику или су
-овремено реализоване самос@алне (је*наке за све ученике) и
не*иференциране ин@ерак@ивне ак@ивнос@и. Ин*иви*уализа-
ција и -ерсонализација учења, @е нас@ава усмјерена на -рецизно
*ефинисане мјерљиве исхо*е је занемарена.

У-оређујући разлике између ари@ме@ичких сре*ина у -оје*и-
ним фазама мјерења, можемо ви*је@и *а оне нису с@а@ис@ички
значајне. И-ак, неш@о већи на-ре*ак, иако не с@а@ис@ички знача-

МЈЕРЕЊЕ N M SD

ИНИЦИЈАЛНО 16 17,81 7,31

ИНТЕРМЕДИЈАЛНО 16 18,44 5,23

ФИНАЛНО 16 17,75 5,65

ТАБЕЛА 3: РЕЗУЛТАТИ ЈЕДНОФАКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ ВАРИЈАНСЕ ПОНОВЉЕНИХ МЈЕРЕЊА ПОСТИГНУЋА 
КОНТРОЛНЕ ГРУПЕ У ПОДРУЧЈУ ЧИТАЊА И КЊИЖЕВНОСТИ
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јан, уочен је између ин@ерме*ијално^ и финално^ ис-и@ивања.
Чињеница је *а ис-о*-росјечни и изна*-росјечни ученици нису
мо^ли *а на-ре*ују у зони наре*но^ развоја. За*аци су им =или
сувише сложени или је*нос@авни.

Занимало нас је *а ли -ос@оји разлика између -ос@и^нућа уче-
ника екс-еримен@алне и кон@ролне ^ру-е у -оје*иним фазама
ис@раживања.

На основу резул@а@а униваријан@не анализе коваријансе у -о-
*ручју чи@ања и књижевнос@и може се закључи@и *а је након
-римјене екс-еримен@ално^ -ро^рама инклузивне ин*иви*уал-
но -ланиране нас@аве екс-еримен@ална ^ру-а с@а@ис@ички зна-
чајно на-ре*овала у о*носу на кон@ролну ^ру-у између иници-
јално^ и ин@ерме*ијално^ ис-и@ивања (F=30,35; p=0,01) и
иницијално^ и финално^ ис-и@ивања (F=34,91; p=0,01). Према
врије*нос@има ари@ме@ичких сре*ина у ис@ој @а=ели можемо
ви*је@и *а су ученици екс-еримен@алне ^ру-е у -росјеку -ос@и-
^ли =оље резул@а@е у -о*ручју књижевнос@и и чи@ања и између
ин@ерме*ијално^ и финално^ ис-и@ивања, али @а разлика није
с@а@ис@ички значајна. Ако се фокусирамо на у@ицај екс-еримен-

МЈЕРЕЊЕ MD SD P

ИНИЦИЈАЛНО – ИНТЕРМЕДИЈАЛНО -0,63 1,15 1,00

ИНТЕРМЕДИЈАЛНО – ФИНАЛНО 0,69 0,27 0,07

ИНИЦИЈАЛНО – ФИНАЛНО 0,06 1.14 1,00

ТАБЕЛА 4: РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ АРИТМЕТИЧКИХ СРЕДИНА ПОЈЕДИНИХ ФАЗА МЈЕРЕЊА ПОСТИГНУЋА У 
ПОДРУЧЈУ ЧИТАЊА И КЊИЖЕВНОСТИ У КОНТРОЛНОЈ ГРУПИ

МЈЕРЕЊЕ ГРУПА M F P

ИНИЦИЈАЛНО – ИНТЕРМЕДИЈАЛНО Е 24,32 30,35 0,01

К 18,37

ИНТЕРМЕДИЈАЛНО – ФИНАЛНО Е 21,92 1,05 0,31

К 20,82

ИНИЦИЈАЛНО – ФИНАЛНО Е 25,08 34,91 0,01

К 17,66

ТАБЕЛА 5: УНИВАРИЈАНТНЕ РАЗЛИКЕ ПРОСЈЕЧНИХ ВРИЈЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ЧИТАЊА И КЊИЖЕВНОСТИ 
ИЗМЕЂУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ И КОНТРОЛНЕ ГРУПЕ УЗ СТАТИСТИЧКУ КОНТРОЛУ УТИЦАЈА 
КОВАРИЈАНТИ (ANCOVA)
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@ално^ фак@ора у је*но^о*ишњем @рајању (иницијално-финал-
но), он*а можемо конс@а@ова@и *а је значајан на-ре*ак ученика
екс-еримен@алне ^ру-е у -о*ручју књижевнос@и @ј. ра*а на @ек-
с@у. Инклузивна ин*иви*уално -ланирана (*о-унска, *о*а@на и
-овремено ре*овна нас@ава) књижевнос@и у екс-еримен@алној
^ру-и фокусирана је на жељене резул@а@е конкре@но^ ученика,
@ем-о ње^ово^ на-ре*овања, ниво мо@ивације, навике и @ехнике
учења, @е -ерсоналис@ички скло- ње^ових осо=ина, *ок је нас@а-
ва у кон@ролној ̂ ру-и (@ра*иционална и -овремено ин@ерак@ив-
на) намијењена има^инарном -росјечном ученику.

Према -ре@хо*ним ин@ер-ре@ацијама с@а@ис@ичких -оказа@е-
ља можемо конс@а@ова@и *а је наша ис@раживачка хи-о@еза -о-
@врђена, @ј. *а су ученици -о* у@ицајем инклузивне ин*иви*уал-
но -ланиране нас@аве -ос@и^ли с@а@ис@ички значајно =оље ре-
зул@а@е у -о*ручју књижевнос@и у о*носу на своје иницијално
с@ање и ученике кон@ролне ^ру-е у којој је реализована неин*и-
ви*уализована @ра*иционална и -овремено ин@ерак@ивна на-
с@ава. 

ЗАКЉУЧАК Инклузивна ин*иви*уално -ланирана нас@ава је нови *и*ак-
@ичко-ме@о*ички мо*ел инклузивне ин*иви*уализоване нас@а-
ве. Таква нас@ава се разликује о* већине варијан@и сис@ема ин-
*иви*уализоване нас@аве и инклузивне ин*иви*уализоване на-
с@аве, јер се у њој ос@варује -о@-уна ин*иви*уализација учења
-о*ржана с-ецифичним *јело@ворним -оучавањем нас@авника
у којој се ис@ински -рихва@а сваки ученик у о*јељењу са свим
ње^овим ин*иви*уалним -о@енцијалима и -о@ре=ама. 

По својим о=иљежјима овај нови мо*ел ин*иви*уализоване
нас@аве нај=лижи је сис@ему ин*иви*уално -ланиране нас@аве.
У ин*иви*уално -ланираној нас@ави ученици нису увијек
ис@ински -рихваћени у о*јељењу, иако се ос@варује ин*иви*уа-
лизација учења у оквиру ин*иви*уално -ланираних -ро^рама
који су резул@а@ -ре@хо*не -рецизне *ија^нос@ике релеван@них
варија=ли. А@мосфера у о*јељењу није нужно -рија@на, комуни-
кација није увијек ненасилна, а ученици нису кон@инуирано
укључени у о*лучивање о =и@ним -и@ањима -ри-ремања, изво-
ђења вре*новања @акве нас@аве, као у инклузивној ин*иви*уал-
но -ланираној нас@ави. 

Ова варијан@а сис@ема инклузивне ин*иви*уализоване нас@а-
ве је -рикла*на за ра* у мањим ^ру-ама ученика (*о-унска и *о-
*а@на нас@ава, нас@ава у ком=инованим о*јељењима). У ре*овној
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нас@ави овај сис@ем је мо^уће ос@варива@и, али са мањим =ројем
ученика чије су с-ецифичнос@и на^лашене у о*носу на већину
вршњака (ученици с -ре-рекама у учењу и учешћу или @зв. ра-
звојним @ешкоћама, *арови@и и *ру^и). Овај нас@авни сис@ем је
врло ком-лексан, јер зах@ијева велику -рофесионалну, ко^ни-
@ивно-кона@ивну, емоционалну и моралну ан^ажованос@ на-
с@авника у свим ње^овим е@а-ама. 

У -рвој екс-еримен@алној верификацији инклузивне ин*иви-
*уално -ланиране нас@аве књижевнос@и ус@ановљени су значај-
но =ољи о=разовни резул@а@и у екс-еримен@алној ^ру-и учени-
ка у о*носу на кон@ролну ̂ ру-у ученика у неинклузивној и неин-
*иви*уализованој нас@ави. Ученици екс-еримен@алне ^ру-е су
усвајали књижевно @еоријске -ојмове и с-ецифична о=иљежја
књижевних врс@а у „зонама наре*но^ развоја“, *ок је нас@ава у
кон@ролној ^ру-и =ила намијењена -росјечном или има^инар-
ном ученику. 

Ис@раживање инклузивне ин*иви*уалне -ланиране нас@аве у
-о*ручју књижевнос@и о@ворило је -ро=лемска -и@ања за *аља
ис@раживања као ш@о су:

– верификација ово^ нас@авно^ сис@ема у ос@алим -ре*ме@и-
ма у основношколској, -а и сре*њошколској нас@ави;

– ефикаснос@ инклузивне ин*иви*уално -ланиране нас@аве у
ком=инованим о*јељењима, инс@рук@ивној и -ри-ремној
нас@ави;

– у@ицај инклузивне ин*иви*уално -ланиране нас@аве на
о=разовно-вас-и@на -ос@и^нућа ученика с -ре-рекама у
учењу и учешћу, @е *арови@их и @ален@ованих ученика;

– о=разовно-вас-и@ни ефек@и ин*иви*уално -ланиране на-
с@аве у умје@ничким школама (музичке, ликовне, -лесне и
слично);

–  и*ен@ификација -рикла*но^ мо*ела с@ручно^ усавршавања
нас@авника за -ри-ремање, извођење и вре*новање инклу-
зивне ин*иви*уално -ланиране нас@аве, @е начина њене *и-
семинације.

ЛИТЕРАТУРА Ви^о@ски, Л. С. (1996). Про�леми развоја �сихе. Са�рана �ела III. Бео^ра*: За-
во* за уџ=енике и нас@авна сре*с@ва. 

Рудакова, И. А. (2005). Дидактика – среднее профессиональное образование.
Ростов-на-Дону: „Феникс“.



ИНКЛУЗИВНА ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА

ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ 371

Хуторской, А. В. (2004). Современная дидактика: Учебник для вузов. СПБ:
Питер.

Dotran, R. (1962). Individualizovana nastava. Sarajevo: „Veselin Masleša“.

Douane, J. E. (1969). Individually Prescribed Instruction. Pittsburg, USA.

Đorđević, M. (1985). Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada u školi. Beograd:
IGRO Nova prosveta.

Đukić, М. (2003). Didaktičke inovacije kao izazov. Novi Sad: Savez pedagoških
društava Vojvodine. 

Ilić, M. (1998). Nastava različitih nivoa složenosti (dopunjeno i izmijenjeno izda-
nje) Beograd: Učiteljski fakultet. 

Ilić, M. (2012). Inkluzivna nastava. Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet Univer-
ziteta u Istočnom Sarajevu. 

Ilić, M., & Jerković, Lj. (2017). Scientific and methodological soundness of Ex-
periments in pedagogical research. Bucharest, Romania, European Journal of
education Studies, Volume 3, Issue 1, str. 112–122.

Kvaščev, R. (1977). Modeliranje procesa učenja. Beograd: Institut za pedagoška
istraživanja i Izdavačko preduzeće PROSVETA.

Mandić, P. (1987). Inovacije u nastavi. Sarajevo: „Svjetlost“ i Zavod za udžbeni-
ke i nastavna sredstva. 

Stevanović, M. i Мuradbegović, A. (1990). Didaktičke inovacije u teoriji i praksi.
Novi Sad: „Dnevnik“.

Vilotijević, М. i Vilotijević, N. (2016). Modeli razvijajuće nastave I. Beograd: Uči-
teljski fakultet Univerzitet u Beogradu. 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (2)/2017

372 ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ

LJILJANA S. JERKOVIĆ
UNIVERSITY OF BANJA LUKA
FACULTY OF PHILOSOPHY

SUMMARY INCLUSIVE DIFFERENTIATED INSTRUCTION

Inclusive differentiated instruction is a new model of didactic
instruction, theoretically described and established in this paper for
the first time, after being experimentally verified through teaching
of the mother tongue (instruction in reading and literature). Inclu-
sive individually planned instruction is based on a phenomenological
and constructivist didactic instructional paradigm. This type of
teaching is essentially developmental and person-oriented.

The key stages of inclusive differentiated instruction of literature
are: 1) recognition of individual students’ potential and educational
needs regarding reading and work on literary texts; 2) planning and
preparation of inclusive individually planned instruction in reading
and literature; 3) actual class teaching of lessons thus prepared; and
4) evaluation of the student achievement following inclusive differ-
entiated instruction in reading and literature. 

A highly important element of the planning and preparation of
inclusive differentiated instruction is the creation of student profiles
and inclusive individualized syllabi. Individualized syllabi specify the
following: 1. a brief student profile; 2. the student position on the
continuum of the learning outcomes of instruction in the Serbian
language; 3. reverse-engineered macro-plan stages of instruction in
the Serbian language (3.1. identifying expected outcomes and funda-
mental qualities of learners’ work, 3.2. defining acceptable proofs of
their realisation, 3.3. planning learning and teaching experiences,
and 3.4. providing material and technical requisites for teaching); 4)
the contents and procedure of individualized lessons targeting the
student; 5) a plan of syllabus implementation monitoring and
evaluation.

The continuum of the learning outcomes of inclusive differentiat-
ed instruction in literature exists at three main levels, A, B and C. The
three levels are: А) reading techniques and learning about the main
literary theory concepts; B) expressive reading and information
reception and comprehension; and C) critical and creative reading
and creative information processing.

The students assigned to the experimental group learnt about and
acquired literary theory concepts and special characteristics of liter-
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ary genres within their “zones of proximal development,” while the
lessons taught to the control group were structured to suit an aver-
age or imaginary student. The same requirements were set on all
students in the control group, regardless of their individual level of
familiarity with literary theory notions and concepts and the degree
to which they were capable of comprehending and experiencing a
literary text.

The results of the experiment carried out with such parallel
groups show that the achievement of the students included in the
experimental group, who were taught according to individualized
instruction plans, was better in a way that was statistically signifi-
cant, in comparison with both their knowledge of the subject matter
before the experiment and the control group, whose members
attended classes organized in a predominantly traditional, non-indi-
vidualistic way.

KEYWORDS: individually planned teaching, inclusive teaching, inclusive differen-
tiated instruction of literature, the continuum of the learning out-
comes.
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