
25

ПРЕГЛЕДНИ РАД

УДК: 371.311.1 ; 159.928
ИД: 203406092

ДОЦ. ДР ЗВЕЗДАН М. АРСИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

АСС.  ДРАГИША С. ВУЧИНИЋ2

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

ИНДИВИДУАЛИЗОВАНА НАСТАВА 
У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ДАРОВИТОСТИ 

И КРЕАТИВНОСТИ КОД УЧЕНИКА

САЖЕТАК. Уважавајући чињеницу да у процесу цивилизацијског и културног ра-
звоја предњаче најдаровитији и најкреативнији чланови друштва, на-
меће се потреба да се они, за такву улогу, припреме током школовања.
Међутим, у наставном процесу, даровити и креативни ученици често,
наилазе на бројне тешкоће и проблеме који ометају њихов оптимални
развој. Они су, пре свега, последица непознавања и неуважавања инди-
видуалних разлика које постоје међу децом истог узраста, па чак и ме-
ђу децом са истим количником интелигенције. Из тог разлога, главна
пажња у овом раду ће бити усмерена на одређена решења која омогућа-
вају стварање услова који могу да допринесу превазилажењу проблема
на које даровити и креативни ученици наилазе у садашњим условима
организације и реализације наставног процеса. Индивидуализована
настава представља једну од опција за успех у овом домену, будући да
омогућава да се садржаји, организација, методе и средства наставе и
учења прилагоде индивидуалним разликама, потребама и могућно-
стима ученика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: даровитост, креативност, ученици, настава, индивидуализована наста-
ва.
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УВОД

Цивилизацијски наVреMак и развој MрушFва, у савременим усло-
вима живоFа и раMа, Vочива на акFивносFима њеCових најXољих
чланова, Из FоC разлоCа, MаровиFосF и креаFивносF VреMсFављају
кључне Vојмове у свим VројекFима који за циљ имају унаVређи-
вање развоја науке, Fехнике, FехнолоCије и цивилизације уоV-
шFе. НавеMена консFаFација уVућује нас на закључак Mа иMенFи-
фикација и VоMсFицање развоја MаровиFосFи и креаFивносFи коM
ученика као и њихово осVосоXљавање за сFваралачко мишљење,
сFваралачко Vонашање и сFваралачко VосFиCнуће, VреMсFављају
најважније оMреMнице савремено конциVиране и функционално
орCанизоване насFаве. МеђуFим, уVореMо са исFицањем значаја
који MаровиFи и креаFивни ученици имају за свеукуVни развој
MрушFва, VосFавља се VиFање како и на који начин у VосFојећем
сисFему орCанизације и извођења насFавноC раMа сFвориFи усло-
ве у којима ће они моћи Mа максимално развију своје VоFенцијал-
не сVосоXносFи. Анализа лиFераFуре која се Xлиже Xави овим
VроXлемом указује Mа VосFоји веома висок сFеVен саCласносFи о
Fоме Mа насFава, онако како се FренуFно орCанизује и извоMи, не
Vружа моCућносFи за оVFималан раM са MаровиFим и креаFив-
ним ученицима. Они се „уFаVају” у Vросечне, осFају неVримеће-
ни и Vокушавају Mа своје амXиције заMовоље ван школе. С MруCе
сFране, VреовлаMава уверење, Mа MаровиFи и креаFивни ученици
(или Xар већина њих) FреXа Mа осFану у мешовиFим оMељењима,
али уз сFварање услова за оXезXеђивање MоMаFних саMржаја и ак-
FивносFи у школи. У склаMу са Fим VреMлажу се и измене VосFо-
јећих насFавних Vланова и VроCрама и увоMе VосеXни оXлици ра-
Mа са MаровиFим и креаFивним ученицима. У свеFлу Fих наVора
FреXа VосмаFраFи и инMивиMуализовану насFаву, која зXоC карак-
FерисFика којима се оMликује, свакако, VреMсFавља јеMан оM
оXлика насFавноC раMа који може Mа MоVринесе Vревазилажењу
VроXлема у овом Mомену.

ДАРОВИТОСТ И КРЕАТИВНОСТ, ТЕРМИНОЛОШКО И ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ

За усVех у Xило којој акFивносFи VоFреXно је, Vре свеCа, Vознава-
ње њених основних каракFерисFика. То се оMноси и на развој Mа-
ровиFосFи и креаFивносFи коM ученика. МеђуFим, у овом Mомену
јављају се оMређени VроXлеми оM чијеC VравовременоC и аMекваF-
ноC решавања зависи усVех чиFавоC јеMноC циклуса у развоју Mе-
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це. Са асVекFа VроXлема, који је VреMмеF Vроучавања у овом раMу,
VоFреXно је, најVре, разрешиFи оMређене несуCласице које се
јављају Vриликом FерминолошкоC и VојмовноC оMређивања Mа-
ровиFосFи и креаFивносFи. Наиме, не мали Xрој ауFора у исFом
или веома сличном значењу, уVоFреXљавају Fермине MаровиF,
креаFиван, FаленFован, Cенијалан, ориCиналан, шFо MовоMи Mо
мноCих несVоразума. За њихово Vревазилажење VоFреXно је Vоз-
навање и уважавање разлика између Vојмова MаровиFосF и креа-
FивносF. 

ПоMроXнија анализа лиFераFуре која Vроучава MаровиFосF коM
Mеце и ученика уVућује на закључак Mа је Fермин „MаровиFо MеFе”
VосFао синоним за MеFе са високим коефицијенFом инFелиCен-
ције. РазмаFрајући овај VроXлем, Круљ и Арсић (2008X, сFр. 348),
консFаFују Mа овакав VрисFуV није Vримерен јер MовоMи Mо FоCа
Mа се MаровиFим MеFеFом смаFра наFVросечно инFелиCенFно Mе-
Fе, Xез уVушFања у исFраживање сVецифичних осоXина које Fу
MаровиFосF оXликују. Овакав оMнос Vрема овом VроXлему оFвара,
Mаље, VроXлем криFеријума, Fј. VосFавља се VиFање коју ћемо Mе-
цу смаFраFи MаровиFом. Покушавајући Mа реше овај VроXлем, не-
ки ауFори су као Cраничник оMреMили коефицијенF инFелиCен-
ције оM 140, 130, 125 (Према: ЧанMрлић, 1988, сFр. 11). И за овакав
VрисFуV можемо рећи Mа је неVримерен и јеMносFран, јер веома
је илузорно CовориFи о Fоме Mа је MеFе са коефицијенFом инFели-
Cенције оM 140 MаровиFо, Mок рецимо оно са коефицијенFом оM
139, 129 или 124 није. ОMређивање MаровиFосFи је веома сложено
и комVлексно VиFање и овај VроXлем FреXа решаваFи у склаMу са
значајем који оно има. Уважавајући овај захFев и насFојећи Mа
шFо Xлиже и Vрецизније оMреMе Vојам MаровиFо MеFе, у ПеMа-
Cошкој енциклоVеMији VоM MаровиFом Mецом се, најVре, VоMразу-
мевају Mеца са високом инFелекFуалном сVосоXношћу, заFим Mе-
ца чији су резулFаFи Fрајно високи у мноCим оXласFима, VоFом
се акценаF сFавља на креаFивне Vроцесе, Mа Xи се са развојем Vси-
холоCије личносFи, акценаF сFавио на јеMинсFвен склоV црFа
личносFи као MисFинкFивну каракFерисFику MаровиFосFи (Шим-
леша, ПоFкоњак, 1989, сFр. 92). ПоM MаровиFом Mецом се, Fакође,
смаFрају и она Mеца која имају развијене сVецијалне сVосоXносFи
као шFо су музичке, ликовне, Mрамске, сVорFске и сл. (ИсFо). Раз-
маFрајући VроXлем оMређивања MаровиFосFи, С. Максић (1998,
сFр. 17) наCлашава Mа овај Vојам FреXа шFо Vрецизније оMреMиFи
и смаFра Mа је MаровиFосF својсFво личносFи, Fј. сVецифичан
склоV каракFерисFика, међу којима су најважније инFелекFуал-
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не сVосоXносFи, креаFивносF, Vојам о сеXи и извесне осоXине
личносFи, моFивисаносF и VосвећеносF оMређеној оXласFи љуM-
ске MелаFносFи, оMносно, акFивносF чији је крајњи VроMукF изу-
зеFно еминенFно VосFиCнуће, али и као VроизвоM који је значајан
за своC сFвараоца и њеCово окружење. ДаровиFосF је мноCосFра-
на, разноврсна и Vовезана је са целокуVном личношћу MеFеFа.
Може се јавиFи у различиFим нивоима, а VоM MејсFвом сFимула-
Fивних факFора моCућ је њен конFинуирани развој. Имајући у
виMу VреFхоMно навеMене консFаFације, Круљ и Арсић (2008а, сFр.
299) закључују Mа MаровиFосF чине изузеFна оVшFа инFелиCен-
ција, високо развијене оVшFе и сVецијалне сVосоXносFи, склаMна
комXинација инFелекFуалних црFа, висок ниво VосвећеносFи за-
MаFку, висока моFивација и висок ниво креаFивносFи .

Током развоја оMређених осоXина, које су каракFерисFичне за
MаровиFу Mецу, јеMна оM њих се VосеXно изMваја, шFо за VослеMицу
има VоFреXу њеноC самосFалноC Vроучавања и исFраживања. Та
сVецифично изражена осоXина MаровиFих ученика оMноси се на
креаFивносF. О њој се, Mанас, не Cовори као o јеMној оM сVосоXно-
сFи која се наXраја Vриликом Mефинисања MаровиFосFи. То је сVе-
цифична акFивносF, оMносно сVосоXносF, која је у већој или ма-
њој корелацији са више коCниFивних осоXина, али иVак Fолико
сVецифична Mа заслужује VосеXно инFересовање и Vроучавање.
Приликом Mефинисања креаFивносFи, Cенерално се разликују
Mва основна VрисFуVа која се, условно, моCу свесFи на схваFање
овоC Vојма у ужем и ширем смислу, Vа се креаFивносF оMређује,
или с оXзиром на Fворевину, или с оXзиром на каракFерисFике
мисаоноC Vроцеса. АуFори који креаFивносF оMређују с оXзиром
на Fворевину, смаFрају Mа је ориCиналносF најважнија каракFе-
рисFика креаFивноC VроMукFа и о њој се може CовориFи само он-
Mа каMа се MоXију неVоновљиве и јеMнокраFне иMеје и Fворевине,
шFо нас навоMи на закључак Mа се креаFивносF оCраничава на
реFке изузеFке у науци и умеFносFи. С MруCе сFране, ауFори који
креаFивносF оMређују с оXзиром на каракFерисFике мисаоноC
Vроцеса, најчешће је Vовезују са MиверCенFним мишљењем, које
је Fесно Vовезано са ориCиналношћу, имаCинаFивношћу и јеMин-
сFвеним начином решавања VроXлема у оMређеним Mоменима.
КреаFивносF се, Mакле, оXично оMређује као Vроцес или као Vро-
MукF, али се Vриликом оMређивања може везаFи и за личносF или
неке оM каракFерисFика среMине у којој личносF живи и раMи. Ме-
ђуFим, у највећем Xроју случајева, креаFивносF се везује за сFва-
рање нечеC новоC и ориCиналноC, Fако Mа се VоM креаFивношћу
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VоMразумева и Mавање ориCиналних иMеја, заузимање MруCачијеC
сFановишFа или нов начин VрисFуVа VроXлему, усVешан искорак
у неVознаFо, оFвореносF Vрема оXјекFивној сFварносFи, комXи-
новање иMеја или уочавање нових оMноса међу Vојавама. Такође,
Vриликом Mефинисања креаFивносFи, веома чесFо се корисFе
Vојмови VоVуF машFе, раMозналосFи, оFкрића, инвенFивносFи,
иновација и сл. У исFраживањима која су сVровеMена у вези са
овим VроXлемом (Ђорђевић, 1979; Кеверески, 2000; Максић, 1998;
НаMић, 2000; ЧанMрлић, 1988) креаFивносF се најчешће везује за
оMређене факFоре за које се VреFVосFавља Mа је чине. Уважавају-
ћи овај криFеријум, креаFивносF се оMређује као сVосоXносF за
коју се смаFра Mа је сасFављена оM широкоC кванFума осоXина
које сви чланови оMређене VоVулације VосеMују на оMређеним
сFуVњевима развоја, а као факFори се навоMе асоцијаFивна флу-
енFносF, флуенFносF иMеја, ориCинална аMаVFивна и сVонFана
флексиXилносF и сVосоXносF лоCичкоC вреMновања.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ДАРОВИТИХ И КРЕАТИВНИХ УЧЕНИКА У НАСТАВНОМ 
ПРОЦЕСУ

Током цивилизацијскоC развоја и развоја школских сисFема Vри-
суFна је, некаMа више а некаMа мање, Fежња Mа се MаровиFи и
креаFивни ученици оFкрију и сFимулишу на сFваралачки раM.
МеђуFим, са асVекFа MанашњеC развоја MрушFва, науке, Fехнике и
FехнолоCије, морамо Mа наCласимо Mа у насFави, онако како је она
саMа конциVирана и орCанизована, нема Mовољно моCућносFи и
услова за развој MаровиFосFи и креаFивносFи коM ученика. Про-
Xлеми који се у овом Mомену јављају, VослеMица су FраMиционал-
ноC VрисFуVа у орCанизацији и реализацији насFавноC Vроцеса,
неаMекваFне иMенFификације MаровиFих и креаFивних ученика,
неMовољно јасних криFеријума у оMређивању MаровиFосFи и кре-
аFивносFи и неVознавања оVшFих каракFерисFика MаровиFих и
креаFивних ученика.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДАРОВИТЕ И КРЕАТИВНЕ ДЕЦЕ И НЕКИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ 
ПРОБЛЕМИ У ОВО ДОМЕНУ

ДаровиFосF је феномен који се сFално Mешава у нашим школама,
али и у окружењу уоVшFе. У свакој Cенерацији ученика VосFоји
неколико VроценаFа Mеце која Vоказују знаке MаровиFосFи, који
није велики, али сваки оM њих VреMсFавља MраCи камен који Fре-
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Xа чуваFи и XрусиFи Mа Xи засијао Vуним сјајем на раMосF и MоXро-
XиF своју и њеCове VороMице, њеCове школе, MрушFва, а VонекаM и
човечансFва (ГранMић, ЛеFић, 2009, сFр. 234). МеђуFим, са Mарови-
Fима није лако Vре свеCа, заFо, шFо MаровиFосF FреXа уочиFи и
VреVознаFи. ДаровиFа Mеца су MруCачија оM већине својих вршња-
ка. МеђуFим, она се међу соXом веома разликују. УоVшFено се
може рећи Mа је свако MаровиFо MеFе „Vрича за сеXе” и Mа има сVе-
цифичне (чесFо јеMинсFвене) VоFреXе на које није лако ауFомаF-
ски оMCовориFи (ЧуMина-ОXраMовић, 1990, сFр 29). ЧесFо, Mарови-
FосF са соXом носи и низ емоционалних VроXлема зXоC неускла-
ђеносFи коCниFивноC и емоционалноC развоја, Vа из FоC разлоCа
MаровиFој Mеци FреXа VрилазиFи на сVецифичан начин. ИMенFи-
фикација MаровиFих и креаFивних ученика VреMсFавља јеMан оM
највећих VроXлема у овом Mомену, а оM њеCовоC аMекваFноC и
VравовременоC решавања зависи усVех у развоју MаровиFих и
креаFивних VоFенцијала и сVосоXносFи коM ученика. НекаMа, Vре
јеMноC века, о VрироMи MаровиFосFи и креаFивносFи се није Vуно
знало, а Mа Xи се извршило оFкривање MаровиFих и креаFивних
FраCало се у више значајних асVекаFа човекове личносFи. Касни-
је се иMенFификација MаровиFих и креаFивних све више оријен-
Fисала на инFелекFуалну сферу, а у VослеMње време, акценаF се,
све више, сFавља на VоFVуно и сисFемаFско саCлеMавање свих
љуMских VоFенцијала. У склаMу са Fим, јеMно оM основних VиFања
које се намеће како насFавницима Fако и свима онима који уче-
сFвују у орCанизацији и реализацији насFавноC Vроцеса Cласи:
каMа FреXа заVочеFи са акFивносFима које се оMносе на VреVозна-
вање MаровиFих и креаFивних ученика, а Mа Fо не XуMе Vрерано
или Vрекасно? Покушавајући Mа шFо Vрецизније оMCовори на
VосFављено VиFање, С. НаMић (2000, сFр. 8) сFоји на сFановишFу Mа
са иMенFификацијом MаровиFе и креаFивне Mеце FреXа заVочеFи
још у VериоMу VреMшколскоC узрасFа, а основношколски узрасF је
за Fо веома Vовољан VериоM. МеђуFим, каленMарски узрасF и ин-
MивиMуалне разлике којима се Mеца оMликују, уVућују на оVрез у
Vроцесу иMенFификације MаровиFосFи и креаFивносFи, а Fакође
и VосFојање различиFих оXлика наMареносFи, које није лако Vре-
VознаFи, знаFно оFежава овај Vроцес. Уважавајући навеMене кон-
сFаFације В. Влаховић-ШFеFић (2005, сFр. 46) уVозорава Mа „VоM-
сFицај MаровиFосFи коM MеFеFа увек мора FежиFи њеCовој срећи и
заMовољсFву” и закључује Mа „VосFоје разни оXлици MаровиFосFи
и неки оM њих се моCу VреVознаFи у раној MоXи, Mок MруCи VосFају
виMљиви Fек касније. На Vример, MаровиFосF за физику или хе-
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мију не може се VреVознаFи коM FроCоMишњеC MеFеFа, али Mаро-
виFосF и FаленаF за музику или ликовну умеFносF моCу се Vре-
VознаFи и у раном VериоMу MечјеC развоја. МноCе каракFерисFике
које VосеMују MаровиFи и креаFивни ученици су веома сличне,
али иVак, међу њима VосFоје и извесне разлике које је Fешко
уочиFи, VоCоFово оне сVецифичне. Из FоC разлоCа, VоFреXно је
њихово MуCорочно и конFинуирано Vраћење и VосмаFрање Fо-
ком различиFих оXлика васVиFно-оXразовноC раMа. ПроXлем
иMенFификације MоMаFно се комVликује и зXоC FоCа шFо изража-
вање жеље или занимање за оMређену акFивносF у већини слу-
чајева не VреMсFавља израз високих сVосоXносFи, већ VослеMицу
Vовећане акFивносFи млаMоC Xића која је веома каракFерисFична
у развоју Mеце основношколскоC узрасFа. ПрироMа MаровиFосFи је
мулFиMимензионално условљена, Vа је заFо у Vроцесу иMенFи-
фикације MаровиFих и креаFивних ученика неоVхоMна Vомоћ
сFручних служXи у школи, Vри чему је улоCа VеMаCоCа и Vсихоло-
Cа изузеFно важна. Међу Mецом која имају заVажене усVехе у раMу
свакако Mа има MаровиFих и креаFивних, шFо никако не значи Mа
су сви они који VосFижу оMличан усVех MаровиFи и креаFивни. Са
MруCе сFране, морамо знаFи и Fо, Mа и међу ученицима који не Vо-
казују заVажене резулFаFе у раMу има и MаровиFих и креаFивних.
ИсFраживања која је сVровела Vрофесорка Б. Ђорђевић (1979, сFр.
95), Vоказала су, Mа су неки ученици са слаXијим усVехом, у оMре-
ђеним оXласFима VосFиCли Xоље резулFаFе и оM ученика који
консFанFно имају врло MоXар а VонекаM и оMличан оVшFи усVех.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ДАРОВИТЕ И КРЕАТИВНЕ ДЕЦЕ – БИТАН ФАКТОР ПРАВОВРЕ-
МЕНЕ И УСПЕШНЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ 

За исVиFивање и иMенFификацију MаровиFе и креаFивне Mеце, ве-
ома се чесFо корисFе и различиFе врсFе FесFова. МеђуFим, и овMе
VосFоје оMређени VроXлеми, јер и резулFаFи са најXоље консFру-
исаних FесFова, за оXласF коју су намењени, нису сиCуран Vока-
заFељ MаровиFосFи и креаFивносFи, Vре свеCа, заFо шFо не VосFоје
Mовољно јасни криFеријуми за њихово оMређивање. Из FоC разло-
Cа, С. НаMић (2000, сFр. 8) смаFра Mа је VоFреXно Vознавање оVшFих
каракFерисFика MаровиFих, које се оCлеMају у:

– високом сFеVену оVшFе инFелиCенције,

– веома развијеним верXалним сVосоXносFима,

– сVосоXношћу расуђивања на вишем нивоу,
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– великој оVшFој информисаносFи,

– лаком VрилаCођавању околини,

– VозиFивном сFаву Vрема школи и околини,

– склоносFи ка сFваралашFву,

– емоционалној сFаXилносFи и зрелосFи,

– VосFизању MоXрих резулFаFа у VрироMним и MрушFвеним
MелаFносFима,

– смислу за вођење кулFурних и заXавних манифесFација,

– MуховиFосFи и

– исFинољуXивосFи, VоузMаносFи и оFVорносFи на искушења.

НавеMене каракFерисFике су само неки оM знакова MаровиFо-
сFи и креаFивносFи коM Mеце. Оно шFо у вези са каракFерисFика-
ма MаровиFосFи VосеXно FреXа исFаћи оMноси се на чињеницу Mа
нико нема све навеMене каракFерисFике (Врањковић, 2010, сFр.
256). Њихово VосFојање, као и изосFанак неке оM њих, никако не
значи VрисусFво или оMсусFво MаровиFих и креаFивних VоFен-
цијала и сVосоXносFи. То нас навоMи на закључак Mа је за све Vо-
среMне и неVосреMне учеснике насFавноC Vроцеса, а нарочиFо за
насFавнике, оM изузеFне важносFи Mа уVознају свакоC ученика,
како Xи моCли Mа им VомоCну Mа развију MаровиFе и креаFивне
VоFенцијале и сVосоXносFи. Уколико се MаровиFосF и креаFив-
носF не иMенFификују на време, не може се очекиваFи Mа ће оне
Fоком живоFа XиFи у Vрилици Mа се развију Mо нивоа сFварала-
шFва и Mа, како кажу Р. ГранMић и М. ЛеFић (2008, сFр. 107), из Vо-
Fенцијалне MаровиFосFи и креаFивносFи Vређу у манифесFну. У
Fом случају, највише Xи изCуXила MрушFвена зајеMница, јер оV-
шFе је VознаFо Mа MаровиFе и креаFивне личносFи VреMсFављају
Cлавни факFор развоја у савременим условима живоFа и раMа.

ИНДИВИДУАЛИЗОВАНА НАСТАВА, ДАРОВИТОСТ И КРЕАТИВНОСТ

ДаровиFи и креаFивни ученици имају консFанFну VоFреXу за Mо-
Xијањем информација, али исFо Fако и Mа слеMе своја сVецифич-
на инFересовања. ПореM FоCа, MаровиFи и креаFивни ученици и
ученици који су FаленFовани за VојеMине школске VреMмеFе или
акFивносFи (умеFничке, Fехничке, сVорFске и сл.), желе Mа сFек-
ну шFо више знања из оXласFи које их занимају и инFересују, а
која су знаFно шира и MуXља у оMносу на она којима Fежи највећи
Xрој ученика. МеђуFим, у оквиру реMовне насFаве нема услова за
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реализацију сVецифичних насFавних саMржаја који су VоFреXни
MаровиFим и креаFивним ученицима и она, у већини случајева,
зависи оM иницијаFиве насFавника. Законска реCулаFива која се
оMноси на орCанизацију и реализацију насFавноC раMа указује на
VоFреXу и Mаје моCућносF за Xрже наVреMовање ученика (акцеле-
рација, нVр.), али она не оXавезује ни школе ни насFавнике Mа Mа-
ровиFе и креаFивне ученике VоMсFичу на Xрже наVреMовање, већ
се целокуVна оXразовна VоMршка заснива на иMеји о њиховим
сVецифичним оXразовним VоFреXама. 

Циљ и заMаци васVиFно-оXразовноC раMа у школи Mанас, усме-
рени су на шFо већу хуманизацију, чија се сушFина оCлеMа у Fоме
Mа се сваки ученик оVFимално развија и наVреMује, у склаMу са
својим VоFреXама и моCућносFима. ИсFраживања која су сVрове-
ли Р. Квашчев и М. Милинковић (1984, сFр. 69–73), Vоказала су Mа
у јеMном исFом оMељењу има ученика са различиFим менFалним
сVосоXносFима, Vочев оM марCиналних случајева Vа Mо изразиFо
MаровиFих и са VосFиCнућима која Vокривају више разреMних
нивоа. У исFраживањима која су сVровеMена са јеMанаесFоCо-
Mишњацима иMенFификовани су VојеMинци чији количник инFе-
лиCенције оMCовара менFалном MоXу оM шеснаесF CоMина, али су у
исFој узрасној CруVи оFкривени и VојеMинци чији је менFални уз-
расF шесF CоMина (ИсFо, сFр. 78). ИсFраживања које је, нешFо ра-
није, сVровео сам Vрофесор Р. Квашчев (1981, сFр. 531), Vоказала
су Mа VосFоје велике разлике и у сFеVену развијеносFи VојеMиних
сVосоXносFи ученика који имају исFи количник инFелиCенције,
које се крећу у расVону оM чеFири Mо шесF CоMина). НавеMени Vо-
Mаци Vоказују Mа се са свим ученицима, Vа и са MаровиFим, не мо-
Cу са усVехом VримењиваFи исFи оXлици насFаве и учења. Тако-
ђе, неоMржива су и схваFања чија се сушFина оCлеMа у насFојању
Mа разреMно-часовни сисFем и орCанизацију насFаве у њему не
FреXа мењаFи и моMернизоваFи у склаMу са инMивиMуалним Vо-
FреXама ученика. ИнMивиMуалне разлике које VосFоје међу уче-
ницима исFоC каленMарскоC узрасFа (разлике у физичким свој-
сFвима, разлике у менFалним сVосоXносFима, разлике у знањи-
ма) захFевају и инMивиMуализовани VрисFуV у Vроцесу сFицања
знања и развијања сVосоXносFи у насFави, VосеXно каMа се раMи о
MаровиFим и креаFивним ученицима. ИнMивиMуализована на-
сFава осFварује се инMивиMуалним VрисFуVом и VоMразумева
уважавање чињенице, Mа у јеMном оMељењу или разреMу VосFоје
различиFи FиVови ученика, Vрема којима FреXа усклаMиFи меFо-
Mе и VосFуVке VеMаCошкоC Mеловања, како Xи моCли Mа наVреMују
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у склаMу са својим моCућносFима. Разлике које VосFоје међу уче-
ницима, изражавају се Vреко оVшFих сVосоXносFи, Xрзином на-
VреMовања, инFересовањима, моFивацији, али и у сVецијалним
сVосоXносFима. Међу ауFорима који се VосеXно Xаве значајем и
улоCом инMивиMуализоване насFаве у развоју MаровиFосFи и
креаFивносFи (Брковић, 1998; ГруXор, 1995; Ђорђевић, Б. 1979;
Ђорђевић, Ј. 1997; Крњајић, 2003; МанMић, 1995; НахоM и Божано-
вић, 2003; НеMељковић, 2010; ЧуMина-ОXраMовић, 1990), не VосFоје
XиFне разлике каMа је у VиFању њена сушFина и сврха и оне се,
уCлавном, оCлеMају у Fоме шFо неки више VоFенцирају каракFе-
рисFике ученика, а неки MиMакFичко-меFоMички VрисFуV. Оно
шFо је XиFније, каMа је овај VроXлем у VиFању, оMноси се на оно
шFо им је зајеMничко, а Fо је:

– VрихваFање реалних разлика међу ученицима у VоCлеMу
моCућносFи, сVосоXносFи, FемVераменFа и сазнајноC моMела
учења,

– разноврсносF Vрилаза у насFавном Vроцесу и

– различиF VрисFуV у изXору маFеријала који највише оMCова-
ра VојеMиним ученицима или CруVама ученика.

НајXољи VрисFуV који насFавници моCу имаFи Vрема Mарови-
Fим и креаFивним ученицима, јесFе онај који сFвара услове и
омоCућава Mа у њима оFкрију, ослоXађају и развијају VоFенцијал-
не сVосоXносFи и Mа VреVознају и уважавају њихове инMивиMуал-
не моCућносFи и оXразовне VоFреXе. Уважавајући навеMене зах-
Fеве, Vрофесор Ј. Ђорђевић, (1997, сFр. 395) смаFра Mа оFкривање,
ослоXађање и развијање VоFенцијалних сVосоXносFи ученика
VреMсFавља највиши циљ који FреXа VосFићи инMивиMуализова-
ном насFавом. ИнMивиMуализована насFава се Vримењује онMа
каMа су заMаци насFаве, маFеријали за учење, саMржаји насFаве и
насFавне меFоMе сVецијално оMаXране за VојеMине ученике или
за CруVу ученика са зајеMничким каракFерисFикама, или каMа се
Vримењује Fакав оXлик насFавноC раMа који оMCовара VоFреXама,
жељама и начину мишљења VојеMинаца који у њему учесFвују.
Да Xи Xила на нивоу Vрокламованих захFева, школа Mанас, FреXа
Mа иMе у Vравцу Vревазилажења VреFVосFавке о VосFојању Fзв.
„VросечноC ученика” и „ученика који је сVосоXан за све”. Ово је
веома XиFан захFев, Vре свеCа, зXоC чињенице Mа не моCу сви уче-
ници све, али и Mа сви ученици моCу нешFо вреMно Mа ураMе за се-
Xе и за MрушFво у коме живе и раMе. ПоFреXно је само Mа школа
уважи разлике којима се они оMликују. У Fом смислу, инMивиMу-
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ализована насFава VреMсFавља јеMну оM иновација која сеXе сFал-
но оXоCаћује, како Vо оXлицима Fако и Vо саMржају. Њен основни
циљ је усмерен ка максималном заMовољавању VоFреXа свакоC
ученика. У Fом смислу, она уважава инFересовања, VоFреXе и мо-
CућносFи свакоC ученика и сFвара услове који омоCућавају мак-
симални развој њихових VоFенцијала и сVосоXносFи и њихово
сFваралачко укључивање у Vроцес насFаве и учења, шFо је, каMа
су у VиFању MаровиFи и креаFивни ученици, веома XиFно. ЗXоC
каракFерисFика и сVецифичносFи којима се оMликује, Vрименом
инMивиMуализоване насFаве сFварају се VоFреXни услови за Vре-
вазилажење оCраниченосFи фронFалне насFаве, а Vрофесор
П. МанMић (1972, сFр. 49), смаFра Mа она „VреFенMује Mа заMовољи
Vсихолошке сVосоXносFи, оVшFа и сVецијална инFересовања,
инMивиMуалне FренMове развоја и личне каракFерисFике Vоје-
Mинца”. 

ИнMивиMуализована насFава за MаровиFе и креаFивне, али и за
све MруCе ученике, VоMразумева Fакво Vланирање, орCанизацију
и свеукуVни васVиFно--оXразовни раM који Vолази оM уважавања
ученикове личносFи, њеCових инMивиMуалних моCућносFи и Vо-
Fенцијала. Према Vрофесору П. МанMићу (1995, сFр. 144), она је
„научно Vроверен, сFручно уFемељен и VеMаCошки осмишљен
сисFем којим се усклађују MелаFносF школе, MелаFносF насFавни-
ка и акFивносF ученика”. ИнMивиMуализована насFава свој VеMа-
Cошки смисао и MрушFвено оVравMање има јеMино уколико се ор-
Cанизује и извоMи као целовиF сисFем, који је усаCлашен са Mру-
Cим сисFемима насFаве и школскоC учења. Само у Fаквим окол-
носFима, инMивиMуализована насFава може Mа афирмише своје
вреMносFи За усVех у реализацији заMаFака инMивиMуализоване
насFаве, VосеXно оноC Mела који се оMноси на MаровиFе и креаFив-
не ученике, VоFреXно је сFвориFи оMCоварајуће услове који VоM-
разумевају функционалне насFавне VросFорије, школску Xи-
XлиоFеку са оMCоварајућим фонMом уџXеничке и Vриручничке
лиFераFуре, VриVремљене маFеријале за инMивиMуални раM уче-
ника, мулFимеMијске лаXораFорије и савремена насFавна среM-
сFва и оVрему за све VреMмеFе. МеђуFим, VореM маFеријално-Fех-
ничких услова, за усVех у реализацији инMивиMуализоване на-
сFаве VоFреXно је оXезXеMиFи сFручан и VеMаCошко-Vсихолошки
и MиMакFичко-меFоMички осVосоXљен насFавни каMар. Јер, кључ-
ни факFор у реализацији заMаFака инMивиMуализоване насFаве је
насFавник који има савеFоMавну, орCанизациону и улоCу Vројек-
Fовања акFивносFи ученика. ОM њеCа се захFева Mа Vознаје учени-
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ке са којима раMи, основне циљеве и заMаFке насFаве и учења, на-
сFавне саMржаје, насFавну FехнолоCију којом се корисFи и VосеX-
но, инсFруменFе, Fехнике и VосFуVке иMенFификовања Mарови-
Fих и креаFивних ученика, као и Vраћење и вреMновање њиховоC
Vонашања и усVеха. 

ЗАКЉУЧАК ЗXоC VоFреXе и захFева за уважавањем инMивиMуалних разлика
ученика и VосеXно зXоC сазнања Mа наVреMак и развој оMређене
MрушFвене зајеMнице зависи оM најXољих VреMсFавника свих Cе-
нерација, Vојачан је инFерес за Vроучавањем моCућносFи инMи-
виMуализоване насFаве и школскоC учења. Такав VрисFуV VреM-
сFавља јеMан оM основних услова за унаVређивање квалиFеFа и
ефикасносFи раMа школе, а MаровиFим и креаFивним ученицима
омоCућава Mа заMовоље своје VоFреXе и инFересовања и развију
своје VоFенцијалне сVосоXносFи. МеђуFим, и VореM сазнања о
значају који инMивиMуализована насFава има у свеукуVној реа-
лизацији васVиFно-оXразовних заMаFака, VосеXно у оном Mомену
који се оMноси на MаровиFе и креаFивне ученике, она у нашим
школама још увек није заживела, ниFи је урађена меFоMика њене
орCанизације. О овоме се и Mаље воMе Fеоријске расVраве и сви се,
уCлавном, слажу Mа насFаву FреXа VрилаCоMиFи моCућносFима и
сVосоXносFима ученика, Mа FреXа раMиFи на сFварању услова, у
којима ће сваки ученик наVреMоваFи соVсFвеним FемVом, Mа ин-
MивиMуализована насFава VосеXно оMCовара MаровиFим и креа-
Fивним ученицима, али Xез сFварања VоFреXних услова за кон-
креFизацију Fих иMеја. ПознаFо је Mа усVех у раMу са MаровиFим и
креаFивним ученицима није моCућ уколико нема VроCрамскоC и
инMивиMуализованоC VрисFуVа и уколико не VосFоје Mиференци-
рани VроCрами који су VрилаCођени њиховим VоFреXама. Нажа-
лосF, Fаквих VроCрама и Fаквих меFоMика за саMа нема, или их
нема у оном оXиму који је VоFреXан за Vревазилажење VроXлема
који у овом Mомену VосFоје. УмесFо FоCа, VреMлаже се орCаниза-
ција ваннасFавних акFивносFи са MаровиFим и креаFивним уче-
ницима, у оквиру којих Xи се реализовали исFраживачки VроCра-
ми и орCанизовање јавних манифесFација као моMел за Vриказ
MосFиCнућа MаровиFих и креаFивних ученика, шFо није аMекваF-
но решење, а VосFавља се и VиFање како све Fо Mа се раMи и орCа-
низује. Дакле, Xез конкреFних VроCрама и разрађене меFоMике
инMивиMуалноC раMа, са MаровиFим и креаFивним ученицима,
нема усVеха. Не XуMе ли се Fо оXезXеMило, MаровиFи и креаFивни
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ученици ће се и Mаље MосађиваFи у класичној насFави, која ће за
јеMне XиFи VреFешка а за MруCе Vрелака. 
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SUMMARY INDIVIDUALIZED TEACHING AIMED AT STIMULATING THE DEVELOPMENT 
OF TALENT AND CREATIVITY IN STUDENTS3

The time in which we live is characterized by rapid and conflic-
ting changes as well as the development of all segments of social life.
Access to the civilization of knowledge whose objectives, processes,
and outcomes confirm that the human factor is becoming a leading
cause of progress, requires redefinition of the relationship between
society and schools. In the process of the cultural development, the-
re is a need for talented and creative members of society who are
going to be prepared for the leading roles through the educational
system. However, in the teaching process, the gifted and creative
students very often face a number of difficulties and problems that
interfere with their optimal development. They are primarily victi-
ms of ignorance and disregard of individual differences among chil-
dren of the same age, even children with the same IQ. For this rea-
son, the main focus of this paper is on creating the conditions that
can contribute to overcoming the problems that gifted and creative
students encounter in the present circumstances of the organiza-
tion and application of the process. Individualized instruction is a
reasonable basis for success in this area, since it allows the contents,
organization, methods and means of teaching, and learning adapt to
individual differences, needs and abilities of students.

KEY WORDS: talent, creativity, learning, individualized instruction,
individualization.

3 РаM је Vримљен 31. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


