
317 ПРЕГЛЕДНИ РАД

371.311.1
DOI:10.5937/ZRFFP48-15008

ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ1УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТСТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА У СВЈЕТЛУ ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИ И САВРЕМЕНИХ НАСТАВНИХ СИСТЕМА САЖЕТАК. У раду је расвјетљавана индивидуално планирана настава у оквиру
'дидактичких парадигми, типова настава и иновативних наставних
система. 

Индивидуално планирана настава је доминантно заснована на фе-
номенолошкој и конструктивистичкој дидактичкој парадигми. Према
феноменолошкој парадигми ученик се респектује као аутентично биће,
а његова аутентичност се подржава реализацијом индивидуалних об-
разовно-васпитних програма. Кроз индивидуално планирана вјеж-
бања темељена на конструктивистичкој парадигми ученици активно,
самоодговорно и самоорганизовано усвајају програмске садржаје, тј.
откривају, продукују или „конструишу спознаје“ о објективној стварно-
сти. Упориште овог модела индивидуализоване наставе налазимо
дијелом и у рационалистичкој дидактичкој парадигми, поготово у раду
са ученицима који постижу слабије резултате и ученике са препрекама
у учењу и учешћу.

Индивидуално планирану наставу смо класификовали у групу раз-
вијајућих и личносно-оријентисаних наставних система, што и произи-
лази из њене парадигматске утемељености. Уношењем елемената ин-1 ljiljana.jerkovic@ff.unibl.orgА/а12ирани /ио 2екс2а /ок2орске /исер2ације ау2ора ово> ра/а 1о/ насловом Ди�ак�ичке осно-ве и о�разовно-вас�и�ни ефек�и ин�иви�уално �ланиране нас�аве чија изра/а је у 2оку на Филозоф-ском факул2е2у у Бањој Луци.Ра/ је 1римљен 13. се12емGра 2017, а 1рихваћен за оGјављивање на сас2анку Ре/акције ЗGор-ника о/ржаном 14. мар2а 2018.
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(проблемска, откривајућа, хеуристичка, менторска, други модели ин-
дивидуализоване наставе) можемо утицати на повећање њихове хума-
нистичке и личносне усмјерености. Оптимално развијући и личнос-
но-оријентисани наставни системи су индивидуално планирана и ин-
клузивна настава, а у футуролошком погледу и инклузивна индивиду-
ално планирана настава. КЉУЧНЕ РЕЧИ: индивидуално планирана настава; дидактичка парадигма; рационали-
стичка; феноменолошка и конструктивистичка дидактичка парадигма;
развојна настава; личносно-оријентисана настава.

УВОД Пара/и>ма (>рч. paradeigma – оGразац, мо/ел, 1лан) се у Пла2оно-вој 2еорији и/еја 1омиње као „оGразац 1о коме су начињене с2ва-ри 1ојавно> свије2а“ (Лексикон оGразовних 2ермина, 2014,с2р. 555). Данас се 1оре/ 2ермина 1ара/и>ма корис2е и /ру>и2ермини у синонимном значењу, као ш2о су: научни 1рис2у1,о1ш2а с2ра2е>ија, /исци1линарна ма2рица, /оминан2на 2еорија,е1ис2емолошко-ме2о/олошка основа и слично (Бранковић, 2008,с2р. 79). Према Живојину Рис2ићу 1ара/и>ма 1ре/с2авља „о1ш2и1о>ле/ на свије2, ску1 о1ш2их ме2о/олошких с2авова, врије/но-сних оријен2ација, симGоличких >енерализација – закона, о1-ш2их мо/ела (ме2афизичких или хеурис2ичких) и он2олошкихин2ер1ре2ација, као и о1ш2их оGразаца рјешавања 1роGлема,који су у о/ређено вријеме усвојени у некој заје/ници научника“(Рис2ић, 1995, с2р. 171). Рес1ек2ујући /јелимично наве/ену /е-финицију, можемо рећи /а је /и/ак2ичка 1ара/и>ма о1ш2и ме-2о/олошко-/и/ак2ички с2ав и 1олазни конце12 рјешавања о/ре-ђене класе 1роGлема, 2е 1олазиш2е и оGразац за 1ланирање иреализацију ис2раживачких и развојно-инова2ивних 1ројека2а унас2ави и оGразовном 1роцесу. Свака 1ара/и>ма 2оком временаисцр1и своје мо>ућнос2и самим 2им ш2о је о>раничен Gрој реле-ван2них и смисаоних 1и2ања која се уну2ар ње мо>у 1ос2ави2и(/акле, 1очну се >омила2и 1и2ања, на која она не може /а /а о/->оворе) и с2вара се 1рос2ор за 1ојаву и ар2икулацију нове“ (Ко-с2овић, Ољача, и Ђерманов, 2008, с2р. 265).За 1о2реGе ово> ра/а нео1хо/но је расвије2ли2и 1ојам нас2ав-но> сис2ема и 1ојам ин/иви/уално 1ланиране нас2аве. „Нас2ав-ни сис2ем 1о/разумијева цјелови2о оGликовање и с2рук2урира-



ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА У СВЈЕТЛУ ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИ…ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ 319ње нас2авно> 1роцеса“ (Branković i Ilić, 2004, с2р. 255). Сваки на-с2авни сис2ем има с1ецифичну с2рук2уру веза и о/носа измеђуосновних фак2ора нас2аве (ученик, нас2авник, нас2авни са/ржа-ји и ма2еријално-2ехничка основа). У фокусу наше> ин2ересова-ња нашла се ин/иви/уално 1ланирана нас2ава која 1ре/с2ављаваријан2у сис2ема ин/иви/уализоване нас2аве.Већи Gрој /и/ак2ичара се слаже са 2им /а је ин/иви/уално1ланирана нас2ава мо/ел ин/иви/уализоване нас2аве који 1о/-разумијева 1ланирање и извођење 1ро>рама учења свако> уче-ника 1рила>ођено> ње>овим 1ре2хо/но у2врђеним 1о2реGама,ин2ересовањима, 2ем1у ра/а, ра/ним навикама, начину 1рихва-2ања нас2авникове инс2рукције, мо2ивацији за учење и слично(Вило2ијевић и Вило2ијевић, 2016; Duane, 1975; Ђукић, 2003; Man-dić, 1987). Ми смо се о/лучили за цјелови2ије о/ређење, 1рема ко-јем је ин/иви/уално 1ланирана нас2ава /и/ак2ичко-ме2о/ичкаваријан2а сис2ема ин/иви/уализоване нас2аве која 1о/разуми-јева ин2ензивно учење и /јело2ворно 1оучавање ученика у окви-ру ин/иви/уалних и 1ерсонализованих оGразовно-вас1и2них1ро>рама који су у2емељени на о12имализованим очекиванимисхо/има, у којима се рес1ек2ује:– мјес2о ученика на кон2инууму оGразовно-вас1и2них ис-хо/а,– с1осоGнос2и учења и 2ем1о на1ре/овања ученика, – ниво мо2ивације за учење, – навике, 2ехнике и с2ил учења, – 1ерсоналис2ички скло1 осоGина, – слика о сеGи,– начин 1рихва2ања нас2авникове инс2рукције– и социоме2ријски с2а2ус ученика у >ру1и (Јерковић, 2017,с2р. 357–358).У /аљем 2екс2у ин/иви/уално 1ланирана нас2ава 1рви 1у2 ћеGи2и расвије2љена у оквиру /и/ак2ичких 1ара/и>ми, 2и1ова на-с2аве и нас2авних сис2ема. 
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ОКВИРИМА ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИИн/иви/уално 1ланирана нас2ава може се размо2ри2и у окви-рима 2емељних /и/ак2ичких 1ара/и>ми. Ру/акова је из/војила2ри врс2е /и/ак2ичких 1ара/и>ми:1) конзерва2ивна,2) рационалис2ичка и3) феноменолошка (Ру/акова, 2005, с2р. 26–28). Ин/иви/уално 1ланирану нас2аву ћемо размо2ри2и и у свје-2лу конс2рук2ивис2ичке /и/ак2ичке 1ара/и>ме која није оGу-хваћена класификацијом Ру/акове.У основи конзерва�ивне �и�ак�ичке �ара�и�ме је и/еја знања(информација). Доминирајући извори знања су: ријеч, 1ре/с2аваи /јеловање (Ру/акова, 2005, с2р. 26). За конзерва2ивну /и/ак2ич-ку 1ара/и>му карак2ерис2ична је /оминан2на уло>а нас2авникау свим е2а1ама нас2авно> 1роцеса (о/ 1ланирања /о евалуације).„Ди/ак2ичко-ме2о/ичке оријен2ације 2емељене на конзерва-2ивној 1ара/и>ми су ин2елек2уалис2ичке“ (Илић, 2017, с2р. 66).У 2аквој нас2ави се с2ичу 1ре2ежно верGално-ре1ро/ук2ивназнања. Нас2авник се кру2о 1ри/ржава официјелно> нас2авно>1лана и 1ро>рама. Он /аје ис2оврсне за/а2ке свим ученицима (ионима с 1ре1рекама у учењу и учешћу и /арови2им), Gез оGзираш2о ко/ мно>их 2акви зах2јеви не мијењају ниш2а значајно у ра-звоју, ни2и у оGразовним 1ос2и>нућима. Таква нас2ава се засни-ва на С–Р 2еорији, о/носно на 1сихоло>ији асоцијација и усло-вљавања. Према 2аквим /и/ак2ичким схва2ањима сваки нас2ав-ников зах2јев је с2имулус на који се очекује конкре2на учениковаакција или извршење за/а2ка. За ус1јешно урађене за/а2ке уче-ници су 1о/с2ицани сре/с2вима с1ољашње мо2ивације (високаоцјена, 1охвала и слично). Ш2а се /ешава са мо2ивацијом /арови-2их ученика који нису за/овољили своје ко>ни2ивно-кона2ивнеи емо2ивне 1о2реGе? Како је 2аква нас2ава у2ицала на селф кон-це12 ученика с 1ре1рекама у учењу и учешћу?Нас2ава која се 2емељи на 1ос2авкама конзерва2ивне /и/ак2и-чке 1ара/и>ме 1ре2ежно је: шема2изована, нефлексиGилна,1оучавалачка, је/носмјерна, /ехуманизована, /езалијенацијска,/е1ерсонализована, нерес1онсиGилна, неин/иви/уализована,



ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА У СВЈЕТЛУ ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИ…ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ 321неинклузивна и врло чес2о е2ике2ирајућа. По21уно су1ро2наоGиљежја можемо 1ри1иса2и ин/иви/уално 1ланираној на-с2ави.Цен2рална и/еја рационалис�ичке /и/ак2ичке 1ара/и>ме јеучећа /јела2нос2. Ло>ика 1роцеса учења 1о2чињена је закону1реласка са верGално-ре1ро/ук2ивне ка с2варалачкој /јела2но-с2и (Ру/акова, 2005, с2р. 27). ОGразовање је оријен2исано и /аљека знању. У основи конзерва2ивне /и/ак2ичке 1ара/и>ме је зна-ње (информација). У чему је он/а разлика између конзерва2ивнеи рационалис2ичке /и/ак2ичке 1ара/и>ме? Које су /о/ирне 2ач-ке ин/иви/уално 1ланиране нас2аве са рационалис2ичком 1а-ра/и>мом? Према рационалис�ичкој �и�ак�ичкој �ара�и�ми /о знања се /о-лази у>лавном влас2и2ом ак2ивношћу (самос2алном, инс2рук-2ивном, ин2ерак2ивном), а конзерва2ивна /и/ак2ичка 1ара/и>-ма 1ро2ежира во/ећу уло>у нас2авника. Он је 2ај који „1реноси“или „1ре/аје“ знања која најчешће слушањем 2реGа /а усвоје. Ра-ционалис2ичка /и/ак2ичка 1ара/и>ма 2ежи Gалансу између на-с2авниково> /јело2ворно> 1оучавања и самос2алних ак2ивнос2иученика. Ту налазимо у1ориш2е за ин/иви/уално 1ланирану на-с2аву у којој је уло>а нас2авника /а /ија>нос2ификује оGразовне1о2реGе и 1о2енцијале ученика, креира 1рофиле и ин/иви/уалнеоGразовно-вас1и2не 1ро>раме, а за2им с2варалачки изналази на-чине нај1рикла/није> и најс2имула2ивније> укључивања учени-ка у 1роцес самос2ално> (1а и с2варалачко>) с2ицања знања, ра-звијања с1осоGнос2и, формирања, навика и вјеш2ина /о личнихмаксимума. Нас2авник с2вара о12ималне услове (1рикла/ан кон-2екс2) за на1ре/овање ученика у „зони наре/но> развоја“.2Према рационалис2ичкој /и/ак2ичкој 1ара/и>ми „све је више1рос2ора за с2варалаш2во ученика и флексиGилнос2 нас2авни-ка“ (Илић, 2016, с2р. 52). У ин/иви/уално 1ланираној нас2ави са-мос2ална ак2ивнос2 ученика (1а и с2варалачка у зависнос2и о/2 Лав Ви>о2ски је у 1сихоло>ију (1991) увео веома важан 1ојам „зоне наре/но>развоја“. Ње>ова се суш2ина сас2оји у сље/ећем: /ије2е о1онашајући вр-шњаке и о/расле у ин2еракцији са њима, у с2ању је /а учини мно>о више о/оно>а ш2о улази у оквире ње>ових личних мо>ућнос2и. Оно ш2о је /ије2е умо>ућнос2и /а ура/и /анас уз 1омоћ о/расле осоGе (нас2авника, ро/и2еља)или вршњака, су2ра ће Gи2и у с2ању /а учини самос2ално. У1раво 2о „оно“1ре/с2авља са/ржај зоне наре/но> развоја. Та зона 1омаже нам /а о/ре/и-мо /инамику ње>ово> развоја, која узима у оGзир не само ње>ова са/ашња1ос2и>нућа, већ и оно ш2о се налази у 1роцесу сазријевања (Дави/ов, 1995,с2р. 13).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)322 ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋмјес2а ученика на кон2инууму 1ос2и>нућа) се 1о/разумијева, аона не Gи Gила мо>ућа Gез флексиGилнос2и нас2авника који ула-зи у „свије2 квали2е2а“ ученика (Glaser, 2005).Ин/иви/уално 1ланирана нас2ава је /јелимично заснована наГаљ1ериновој 2еорији е2а1но> формирања умних ра/њи. Иако је1рилично шема2изована и ал>ори2мизована има смисла у 1ро-цесу учења и /јело2ворно> 1оучавања ученика који 1ос2ижу сла-Gије резул2а2е у нас2ави и ученике с 1ре1рекама у учењу и уче-шћу. У овом кон2екс2у се не може 1рихва2и2и кри2ичка замјеркаовој 2еорији /а фаворизује инс2рук2ивну уло>у нас2авника, а за-1ос2авља самос2ални ра/ ученика. Дјело2ворно 1оучавање и ин-с2рук2ивно вођење је ов/е нео1хо/но. Основна ка2е>орија у 1ро-цесу учења, 1рема Гаљ1ерину, је умна ра/ња која са/ржи: циљ,мо2ив, о1ерације, оGразац (Вило2ијевић, 1999). „Кроз 2у ра/њуисказују се мисаоне с1осоGнос2и ученика и ње>ове мо2ивацио-но-вољне о/лике“ (Вило2ијевић, 1999, с2р. 260). У основи рацио-налис2ичке 1ара/и>ме је Гаљ1еринова 2еорија оријен2ационеоснове /јеловања, 2е ос2але 2еорије (нас2аве, ин2елек2уално> ра-звоја, колек2ива, кон2екс2не и и>ровне нас2аве). Ње>ови сара/-ници (Тализина, ОGухова и /ру>и) 2вр/е /а учење као с1ољни 1о-кре2ач развоја личнос2и може /а и/е ис1ре/ развоја („/а >а вучена1рије/“) уколико се ор>анизује 1о ме2о/у е2а1но> формирањаумних ра/њи (Stojaković, 2005, с2р. 108). Дакле, ко>ни2ивни иемоционално-кона2ивни 1о2енцијали ученика су ан>ажовани, ане за1ос2ављени. Уло>а нас2авника је /а креа2ивно осмишљавакон2екс2 за 1роцес учења, 2е /а Gла>овремено /аје 1овра2ну ин-формацију о резул2а2има 2о> 1роцеса. Рационалис2ичка /и/ак2ичка 1ара/и>ма а1ос2рофира ниворазвоја ученика, чак и начине о12имално> /јеловања (ин/иви/у-ализација и /иференцијација нас2аве, 1ро>рамирана нас2ава,нас2ава на /аљину, 1роGлемско-хеурис2ичка нас2ава) у циљуње>ово> 1оGољшања. Заснована на 2ој 1ара/и>ми, ин/иви/уално1ланирана нас2ава се /јелимично може ин2е>риса2и у /ру>е на-с2авне сис2еме, као ш2о су: хеурис2ичка, 1роGлемска, мен2ор-ска, ин2е>рисана нас2ава, 1оје/ини мо/ели ин/иви/уализованенас2аве, 2е нас2ава на /аљину.Феноменолошка �и�ак�ичка �ара�и�ма је 1ерсоналис2ички ори-јен2исана, 2е можемо рећи /а у још већој мјери чини основу ин-/иви/уално 1ланиране нас2аве. Основна и/еја ове /и/ак2ичке1ара/и>ме је ин2е>рација ак2ивнос2и у 1роцесу разумијевањаличнос2и 2ј. личносно оGразовање (Ру/акова, 2005, с2р. 28). Она



ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА У СВЈЕТЛУ ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИ…ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ 323на>лашава синер>ијски 1рис2у1 >/је су знање и /јела2нос2 реле-ван2ни за саморазвој, вјеру и уGјеђења. Карак2ерише је 1релаз о/с2рук2урне о1ре/ијељенос2и, ка с2рук2урној нео1ре/ијељено-с2и. Пре/с2авници феноменолошке 1ара/и>ме су Лав Ви>о2ски –и/еја личнос2и, човјека, вјере, развијајуће нас2аве), Си>мун/Фрој/ – 2еорија конфлика2а, Карл Јун> – 2еорија 1оља и Карл Ро-џерс – 1онашање личнос2и и АGрахам Маслов – 2еорија 1о2реGа(Ру/акова, 2005, с2р. 28).У2емељење ин/иви/уално 1ланиране нас2аве 1роналазимо у2еорији развијајуће нас2аве Лава Ви>о2ско>. У 2аквој нас2ави ува-жавају се „зоне наре/но> развоја“ ученика које се /ија>нос2икујуу2врђивањем њихове 1озиције на кон2инууму 1ос2и>нућа. Сва-ком ученику је /ија>нос2икована „зона наре/но> развоја“ која секроз ин/иви/уално 1ланиране вјежGе 1ре2вара у зону ак2уелно>развоја. За1раво, ин/иви/уално 1ланирана нас2ава је 1роцескон2инуирано> с2варања зона наре/но> развоја и 1ре2варање узоне ак2уелно> развоја. У 2ра/иционалној школи нас2ава и развојсу чес2о 1о/у/арни (Џејмсова 2еорија и/ен2ичнос2и нас2аве иразвоја) или чак нас2ава „каска за развојем“ (Пијажеова ко>ни2и-вис2ичка 2еорија) (Branković i Ilić, 2004).Оно ш2о је заје/ничко у феноменолошкој 2еорији личнос2иКарла Роџерса и хуманис2ичкој 2еорији АGрахама Маслова је хо-лис2ички 1рис2у1 1оје/инцу. Психо/инамичка 2еорија Си>мун-/а Фрој/а је 2акође холис2ичка јер је оријен2исана на „цјелоку1-ну личнос2 и на цјелоку1но 1онашање које је хијерархијски ор>а-низовано“ (Fulgosi, 1987, с2р. 28). У ин/иви/уално 1ланиранојнас2ави рес1ек2ује се холис2ички 1рис2у1 личнос2и ученика.Према Роџерсу „сложенос2 1онашања може се разумје2и је/иноу о/носу на цјелоку1ну осоGенос2 или осоGу“ (Fulgosi, 1987,с2р. 279). Поје/инац 1ерци1ира свије2 на свој ау2ен2ичан или 1о-сеGан начин. Те ње>ове 1ерце1ције чине ње>ов феноменалнисвије2 или феноменално 1оље (Fulgosi, 1987, с2р. 277). У 2ра/ици-оналној нас2ави нас2авник не 1окушава улази2и у феноменално1оље ученика, јер му је у фокусу усвојенос2 верGално-ре1ро/ук-2ивних знања, а не цјелови2ос2 ње>ово> Gића. У ин/иви/уално1ланираној нас2ави која се у највећој мјери 2емељи на феноме-нолошкој 1ара/и>ми, нас2авник улази у „феноменални свије2“ученика како Gи >а 1ерци1ирао на ње>ов начин. Само 2ако можеразумје2и ње>ове намјере, 1онашања, 1ос2у1ке, о/носе 1рема/ру>има, 2е осјећања. Нас2авник ће зна2и како ученик мисли и



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)324 ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋосјећа уколико има уви/ у ње>ово суGјек2ивно искус2во, о/носноначин ње>ове ин2ер1ре2ације с2варнос2и.Маслов сма2ра /а је „циљ или сврха живо2а ак2уализацијаљу/ских 1о2енцијала или мо>ућнос2и, о/носно самоак2уализа-ција 1оје/инца“ (Fulgosi, 1987, с2р. 249). У 2ра/иционалној нас2а-ви која се 2емељи на конзерва2ивној /и/ак2ичкој 1ара/и>ми1роцес самоак2уализације личнос2и је у значајној мјери онемо->ућен. Сис2ем 1рину/е, извршилачко-слушалачке ак2ивнос2иученика и /оминан2на уло>а нас2авника с1у2авају 2акве 1роце-се. У ин/иви/уално 1ланираној нас2ави која се 2емељи 1ре2е-жно на феноменолошкој 1ара/и>ми о2варају се мо>ућнос2и засамоак2уализацију личнос2и ученика. Ученик се у 2аквој нас2а-ви 1рихва2а као цјелови2о, ин2е>рисано и с2варалачко Gиће.Према Масловљевој хуманис2ичкој 2еорији личнос2и, 2о су вео-ма важна оGиљежја човјека (Fulgosi, 1987, с2р. 252–253).У феноменолошкој 1ара/и>ми а1ос2рофира се /а је за осоGе-нос2 релеван2на и/еја 1о/ршке, /ија>нос2ика ин/иви/уалних/јела2нос2и и осоGенос2и 1сихичких /јела2нос2и.Такође, на>лашава се /а је нас2авник с2варалачка личнос2 (Ру-/акова, 2005, с2р. 28). Ос2варивање овако ком1лексне /јела2но-с2и у ин/иви/уално 1ланираној нас2ави зах2ијева нас2авниковоком1е2ен2но, с2варалачко, флексиGилно и 1е/а>ошки с2имула-2ивно /јеловање у нас2авним и ваннас2авним ак2ивнос2има, 2еу цјелоку1ном вас1и2но-оGразовном 1роцесу. У ин/иви/уално1ланираној нас2ави у којој се ученик рес1ек2ује као цјелови2о иау2ен2ично Gиће о/ нас2авника се очекује изузе2на ме2о/оло-шка, /и/ак2ичко-ме2о/ичка и 1е/а>ошко-1сихолошка ком1е-2ен2нос2 1о/ржана флексиGилношћу и с2варалаш2вом. У ос2ва-ривању 1ос2авки феноменолошке 1ара/и>ме (1о/ршка, /ија>но-с2ика ин/иви/уалних /јела2нос2и и осоGенос2и 1сихичких/јела2нос2и) у ин/иви/уално 1ланираној нас2ави кључну уло>уима нас2авник. Ње>ов за/а2ак је /а /ија>нос2икује ин/иви/уал-не осоGенос2и свако> ученика у с1осоGнос2има за учење 1оје/и-них нас2авних 1ре/ме2а, навикама и 2ехникама учења, ко>ни-2ивним с2иловима, 2ем1у учења, с2а2усу у >ру1и, /оминирајућискло1 осоGина личнос2и, али и /а 1рецизно о/ре/и мјес2о уче-ника на кон2инууму 1ос2и>нућа у оквиру различи2их нас2авних1ре/ме2а. На основу /оGијених 1оказа2еља нас2авник креира1рофиле ученика, а на основу њих 1ланира ин/иви/уалне 1ро->раме оGразовно-вас1и2но> ра/а. Такви 1ро>рами са/рже 1реци-



ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА У СВЈЕТЛУ ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИ…ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ 325зно /ефинисане очекиване исхо/е, 1лан ак2ивнос2и ученика 1онас2авним 1ре/ме2има и евалуације ис2их.Ин/иви/уално 1ланирана вјежGања су 1о/ржана /јело2вор-ним 1оучавањем и 1рикла/ним инс2рукцијама нас2авника којеузимају у оGзир цјелови2ос2 личнос2и и /јела2нос2и ученика.У ин/иви/уално 1ланираној нас2ави ученику се омо>ућава /аусваја нас2авне са/ржаје, развија с1осоGнос2и, с2иче навике ивјеш2ине уз 1о21уно уважавање ње>ове ау2ен2ичне 1риро/е. Ол-1ор2 на>лашава /а је човјек „је/инс2вено /јело сила 1риро/е“(Оlport, 1969, с2р.12). Феноменолошка 1ара/и>ма 1о/ржава 2аквоје/инс2во. „Ника/а није 1ос2ојало 2акво лице као ш2о је он, ни2иће ика/а више 1ос2оја2и. Сје2и2е се о2иска 1рс2а, чак и он је је-/инс2вен“ (Оlport, 1969, с2р. 12). У ин/иви/уално 1ланираној на-с2ави ученику се /озвољава /а Gу/е кон>руен2ан, 2ј. /а Gу/е 1о-/у/аран са самим соGом. Дакле, он може /а Gу/е оно ш2о јес2е узаје/ници са /ру>има. Умијеће нас2авника је /а /ијелом оGјек-2ивном научно заснованом ме2о/оло>ијом а /ијелом и влас2и-2ом су12илношћу у ш2о већој мјери омо>ући ученику /а ос2варисвоју ин/иви/уалнос2.Конс�рук�ивис�ичка �и�ак�ичка �ара�и�ма „1олази о/ чиње-нице /а осоGе уче, с2варају или /олазе /о нових разумијевања,1у2ем сложене ин2еракције 1ос2ојеће> знања и врије/нос2и сановим и/ејама, /о>ађајима и ак2ивнос2има у које су укључени.У 2ом 1роцесу 1ос2ојеће или 1ре2хо/не сазнајне с2рук2уре /је-лују као фил2ери и креа2ори нових и/еја и искус2ава, а и онесаме мо>у се измијени2и 2оком наре/но> 1роцеса учења“ (Кос2о-вић, Ољача и Ђерманов, 2008). Су1ро2но конзерва2ивној /и/ак-2ичкој 1ара/и>ми у којој је акцена2 на 2рансмисији знања, у кон-с2рук2ивис2ичкој /и/ак2ичкој 1ара/и>ми је акцена2 на ак2ив-ном учењу, 2ј. конс2рукцији знања. Полазно с2ановиш2еконс2рук2ивизма је /а је учење кон2екс2уално, јер оGухва2а цје-лину фак2ора који мо>у чини2и уну2рашњи и с1ољашњи кон-2екс2 нас2анка мисаоних 1роцеса (Влаховић, 2012, с2р. 85). Уну-2рашњи кон2екс2 учења чини мнош2во чинилаца уну2ар учени-ка, а 2о су: 1ре2хо/но знање и искус2во, уну2рашња мо2ивација,с2ил учења, ко>ни2ивне с1осоGнос2и, закључивање, рјешавање1роGлема, емоције, 1ажња и слично. С1ољашњи кон2екс2 учењачини: /руш2вена с2варнос2, услови у школи – социо-емоционал-на клима у разре/у, ор>анизација 1рос2ора, оGезGјеђенос2 ма2е-ријално-2ехничке основе, 1римјена ме2о/а, оGлика, сис2ема на-с2авно> ра/а, вријеме и слично (Влаховић, 2012, с2р. 85). Дакле



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)326 ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋин/иви/уализовано вођење је у фокусу ове 1ара/и>ме. У 1лани-рању, 1ри1ремању, реализацији и евалуацији ин/иви/уално1ланиране нас2аве рес1ек2ује се и уну2рашњи и с1ољашњи кон-2екс2 учења. Нас2авник је оGјек2ивном ме2о/оло>ијом и влас2и-2им нас2ојањем /а 1роникне у „свије2 квали2е2а“ (Glasser, 2005)ин/иви/уе /оGио мнош2во информација које је /ијелом мо>уће1риказа2и у ње>овом 1рофилу, на основу које> креира ин/иви-/уалне оGразовно-вас1и2не 1ро>раме. То не значи /а у 1роцесуучења неће Gи2и неких већих или мањих о/с2у1ања о/ само>1ро>рама. У 2аквој нас2ави во/и2ељ (нас2авник) кон2инуирано иврло флексиGилно ослушкује уну2рашњи кон2екс2, како Gи мије-њао с1ољашњи и учинио 1роцес учења ш2о 1риро/нијим. Уче-ници у ин/иви/уално 1ланираној нас2ави у 1роцесу конс2рук-ције знања уче и како /а уче.С1оне ин/иви/уално 1ланиране нас2аве са конс2рук2иви-с2ичком 1ара/и>мом су вишес2руке. Наво/имо неке о/ њих: хо-лис2ички 1рис2у1, знање се о2крива и конс2руише, ин/иви/уа-лизација учења, /ефинисани очекивани исхо/и, форма2ивнаевалуација и самоевалуација, уну2рашњи локус кон2роле (Ђу-кић, Ш1ановић и Ђерманов, 2008; 1рема: Ш1ановић, 2013).Према 1ре2хо/ним анализама еви/ен2но је /а ин/иви/уално1ланирана нас2ава није оријен2исана ка је/ној /и/ак2ичкој 1а-ра/и>ми. И/ен2ификовали смо релације 2акве нас2аве са рацио-налис2ичком, конс2рук2ивис2ичком и феноменолошком 1ара-/и>мом. И1ак, највише мо>ућнос2и за ау2ен2ично самос2ално ис2варалачко ис1ољавање ученика и нас2авника, какво се очекујеу ин/иви/уално 1ланираној нас2ави, са/ржи феноменолошка,1ерсоналис2ички оријен2исана /и/ак2ичка 1ара/и>ма. „За њу јекарак2ерис2ична разноликос2 ин/иви/уално 1рикла/них вари-јан2и сазнајних, о2кривалачких, вјежGовних, ин2ерак2ивних,1резен2ацијских и /ру>их учећих и вас1и2них ак2ивнос2и којес2имулишу слоGо/но ис1ољавање и развијање свих 1о2енцијаласвако> 1оје/инца /о ње>ово> лично> максимума. Ком1лемен2ар-но 2аквом учениковом ан>ажовању је нас2авниково флексиGил-но, с2варалачко и 1е/а>ошки ефикасно /јеловање“ (Илић, 2016,с2р. 52). Ком1лекснос2 и су12илнос2 ин/иви/уално 1ланираненас2аве која се 2емељи 1ре2ежно на феноменолошкој /и/ак2ич-кој 1ара/и>ми зах2ијева изузе2ну ме2о/олошку, /и/ак2ичко-ме-2о/ичку и 1е/а>ошко-1сихолошку ком1е2ен2нос2 нас2авника,2е ње>ову креа2ивну, емоционално-кона2ивну и ко>ни2ивну ан->ажованос2 и а1солу2ну 1освећенос2.
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У ОКВИРУ ТИПОВА НАСТАВЕ И НАСТАВНИХ 
СИСТЕМАИн/иви/уално 1ланирану нас2аву мо>уће је размо2ри2и и уоквирима 2и1ова нас2аве. Осврнућемо се класификацију 2и1ованас2аве Ру/акове. Она разликује че2ири 2и1а:1) нас2ава /о>ма2ско> 2и1а,2) нас2ава оGјашњавалачко-ре1ро/ук2ивно> 2и1а,3) нас2ава развијајуће> 2и1а и4) нас2ава личносно оријен2исано> 2и1а (Ру/акова, 2005, с2р. 8). У нас2ави /о>ма2ско> и оGјашњавалачко-ре1ро/ук2ивно> 2и1а/оминирају фрон2алне ак2ивнос2и нас2авника. Ак2ивнос2и уче-ника су 1ре2ежно слушалачко-извршилачке. У>лавном су 1рила->ођене 1росјечном учеником, а с2ечена знања су верGално-ре-1ро/ук2ивна и 1ре2ежно неа1лика2ивна. У 2аквим 2и1овиманас2аве у фокусу није 1оје/инац, већ има>инарна >ру1а у>лав-ном ученика 1росјечних с1осоGнос2и. Самос2алне мисаоно-кри-2ичке, с2варалачке, о2кривалачке ак2ивнос2и ученика су 1ре2е-жно с1у2ане. Не рес1ек2ују се „зоне наре/но> развоја“ ученика.Наве/ени 2и1ови нас2аве карак2ерис2ични су за конзерва2ивну/и/ак2ичку 1ара/и>му.За ин/иви/уално 1ланирану нас2аву можемо рећи /а је разви-јајуће> и личносно-оријен2исано> 2и1а. Развијајуће> је 2и1а јерсу ученици у си2уацијама за1ажања 1ојава, о2кривања и анали-зирања узрочно-1осље/ичних веза, 2е извођења >енерализацијау „зони наре/но> развоја“ уз лични ко>ни2ивно-кона2ивни илиемо2ивни на1ор или у ин2еракцији са нас2авником или вршња-ком (у 2ан/ему или евен2уално у мањој >ру1и). Личносно- ори-јен2исано> је 2и1а јер у њеном фокусу је ау2ен2ични 1оје/инац,са уку1ношћу својих с1осоGнос2и, живо2них 1озиција, искус2а-ва, знања, вјеш2ина и навика, емоционално-вољних и е2ичко-ху-манис2ички /имензија, 2е с1ецифичним „феноменалним 1о-љем“. Нас2авни ра/ је усклађен са ау2ен2ичном 1ојавношћу уче-ника, ш2о не искључује усвајање 2рајних знања, вјеш2ина инавика у „зони наре/но> развоја“. „Ка/а се уважавају 1риро/не,личносне и ин/иви/уалне осоGенос2и ученика 1ри 1ројек2ова-њу, ос2варивању и /ија>нос2ици оGразовно> 1роцеса који у2иче



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)328 ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋна ње>ове с1осоGнос2и и врије/нос2и, 2о >овори о хуманис2ичкојличносно-оријен2исаној нас2ави“ (Ху2орской, 2004, с2р. 258). Ре-с1ек2ујући 1ре2хо/не анализе и ин2ер1ре2ације /и/ак2ичких1ара/и>ми и 2и1ова нас2аве још је/ном можемо 1о2вр/и2и /а јеин/иви/уално 1ланирана нас2ава и развијајућа и личносно-ори-јен2исана, 2е /а је /оминан2но у фокусу феноменолошке /и/ак-2ичке 1ара/и>ме.За које нас2авне сис2еме можемо рећи /а су развијајуће> 2и1а,а за које /а су личносно-оријен2исано> 2и1а? Које нас2авне си-с2еме 1оре/ ин/иви/уално 1ланиране нас2аве – варијан2е си-с2ема ин/иви/уализоване нас2аве можемо сврс2а2и у оGе >ру1е?Свака нас2ава, Gез оGзира /а ли је ин/иви/уализована, ин2ер-ак2ивна или 2ра/иционална у већој или мањој мјери у2иче наразвој мен2алних, креа2ивних, с2варалачких, емоционал-но-вољних, моралних или ра/них 1о2енцијала ученика. Међу-2им, ов/е 1о/ нас2авом развијајуће> 2и1а 1о/разумијевамо на-с2аву засновану на 2еорији развијуће нас2аве Лава Ви>о2ско>која је оријен2исана на „зоне наре/но> развоја“ (Ви>о2ски, 1996).Таква нас2ава може Gи2и 1роGлемска, о2кривајућа, ви2а>ена,1ре2ичућа, ин2е>рисана, мен2орска и хеурис2ичка (уколико јеин/иви/уално 1ланирана или инклузивна), 2е већина варијан2исис2ема ин/иви/уализоване нас2аве, као ш2о су: нас2ава разли-чи2их нивоа сложенос2и, ин/иви/уализована нас2ава 1римје-ном нас2авних лис2ића, раз>рана2и мо/ел 1ро>рамиране нас2а-ве, микронас2ава, /иференцирани >ру1ни ра/ и2/. И1ак, 1ремасвојим кључним оGиљежјима ин/иви/уално 1ланирана нас2аваи инклузивна нас2ава су у највећој мјери развијајуће, а изна/свих сис2ема инклузивна ин/иви/уално 1ланирана нас2ава.Нас2авни сис2еми личносно-оријен2исано> 2и1а су инклузив-на нас2ава и све варијан2е сис2ема ин/иви/уализоване нас2аве,међу којима је и ин/иви/уално 1ланирана нас2ава. Међу2им, унајвећој мјери личнос2 ученика се уважава у ин/иви/уално 1ла-нираној и инклузивној нас2ави, а 1осеGно инклузивној ин/иви-/уално 1ланираној нас2ави.Из 1ре2хо/них ин2ер1ре2ација ви/јели смо /а су инклузивнанас2ава и мо/ели ин/иви/уализоване нас2аве, међу којима је иин/иви/уално 1ланирана нас2ава и развијајући и личнос-но-оријен2исани. Нас2авни сис2еми из >ру1е развијућих Gићеличносно оријен2исани уколико су ин/иви/уално 1ланирани.Тако је мо>уће 1овремено и за 1оје/ине ученике ин/иви/уално



ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА У СВЈЕТЛУ ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИ…ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ 3291ланира2и: 1роGлемску, о2кривајућу, ви2а>ену, 1ре2ичићу, мен-2орску, хеурис2ичку и ин2е>рисану нас2аву.У2емељени на савременим /и/ак2ичким 1ара/и>мама на-с2авни сис2еми су флексиGилни и нека/а није лако 1ос2ави2и ја-сне >ранице између њих. Нека/а је мо>уће елемен2е је/но> си-с2ема уноси2и у /ру>и. На 1римјер, 1роGлемска нас2ава се можеин/иви/уално 1ланира2и за /арови2е или 2ален2оване ученике,јер се о/ њих чешће зах2ијева /ивер>ен2но и евалуа2ивно ми-шљење. Такви ученици ће самос2ално рјешава2и 1роGлеме 1ри-ла>ођене њиховом мјес2у на кон2инууму 1ос2и>нућа на нов иори>иналан начин у ре/овној, /о/а2ној, 1ри1ремној нас2ави иливаннас2авним ак2ивнос2има.Мен2орска нас2ава може Gи2и ин/иви/уално 1ланирана уко-лико се реализује на основу ин/иви/уалних 1ро>рама који су1рецизно креирани рес1ек2овањем свих 1оказа2еља у 1рофилуученика. Таква мен2орска нас2ава Gи Gила и личносно оријен2и-сана и развијајућа.То ис2о можемо рећи и за хеурис2ичку нас2аву у којој ће на-с2авник (или 1ерсонални асис2ен2) во/и2и 1оје/инца /о с1озна-је /ирек2ном комуникацијом или кроз хеурис2ичке вјежGе у ко-јима се рес1ек2ује ње>ова 1озиција на кон2инууму и све ос2алерелеван2не варијаGле у 1рофилу ученика.Све варијан2е ин/иви/уализоване нас2аве су у мањој или ве-ћој мјери развијајуће и личносно-оријен2исане, а за ин/иви/у-ално 1ланирану нас2аву можемо рећи /а је 2аква о12имално.У којој мјери је мо>уће о12имализова2и ин/иви/уализацију уос2алим варијан2ама ин/иви/уализоване нас2аве? У ин/иви/у-ално 1ланираној нас2ави је мо>уће 1римјењива2и нас2авне ли-с2иће. Они ће се разликова2и о/ уоGичајених јер ће 1о21уно о/->овара2и мјес2у ученика на кон2инууму 1ос2и>нућа, а у1у2с2ваће Gи2и 1ерсонализована.У ин/иви/уално 1ланираној нас2ави чи2ања и књижевнос2исе кон2инуум оGразовно-вас1и2них исхо/а 1о/у/ара са нивоимаи с2рук2урама знања ученика у нас2ави различи2их нивоа сло-женос2и: А) о/ређивање чињеница; Б) разумијевање и схва2ањеинформација и В) 1рера/а информација (Илић, 1998, с2р. 28). Заразлику о/ нас2аве различи2их нивоа сложенос2и чи2ања икњижевнос2и, ин/иви/уално 1ланирана нас2ава чи2ања и књи-жевнос2и је више 1ерсонализована. У њеној реализацији и евалу-ацији се уважавају све с1ецифичнос2и ученика које су наве/енеу ње>овом 1рофилу. Дакле, нас2ава различи2их нивоа сложено-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)330 ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋс2и чи2ања и књижевнос2и може се оGо>аћива2и кључним 1о-с2авкама ин/иви/уално 1ланиране нас2аве.Ин/иви/уално 1ланирана нас2ава је 1о својим оGиљежјиманајGлижа сис2ему инклузивне нас2аве. Миле Илић је /и/ак2ич-ки у2емељио и екс1еримен2ално верификовао сис2ем инклу-зивне нас2аве. Према њему „инклузивна нас2ава је нови /и/ак-2ички мо/ел ор>анизовано> 1оучавања и учења који оGухва2а,1рихва2а и ин2ензивно укључује /јецу и мла/е са 1ре1рекама уучењу и учешћу, о/носно ученике са 1осеGним оGразовним 1о-2реGама (2ј. са развојним 2ешкоћама и /арови2е, 1овра2нике, /о-сељенике, 1ри1а/нике националних мањина, се>ре>ираних >ру-1а, оне који >оворе различи2им језицима) и све ос2але ученике уо/јељењу (>ру1и, 2ан/ему, школи) 1рема њиховим ин/иви/уал-ним 1о2енцијалима, ин2ересовањима и очекиваним исхо/има/о личних максимума“ (Ilić, 2012, с2р. 13). Го2ово сваки нас2авнисис2ем може Gи2и инклузиван уколико за/овољава кри2еријеинклузивнос2и, 1а 2ако и ин/иви/уално 1ланирана нас2ава.Инклузиван је сваки /и/ак2ички (нас2авни) мо/ел (или си-с2ем) који за/овољава сље/еће кри2ерије:1) оGухваћенос2 или ис2инска 1рихваћенос2 свако> учесникаGез оGзира на 1ре1реке у учењу и учешћу, (2зв. 1осеGне 1о2ре-Gе) оGразована 1ос2и>нућа, /арови2ос2, е2ичку, рели>иозну,лин>вис2ичку 1ри1а/нос2 или Gило коју различи2ос2;2) у>о/нос2 окружења, ненасилна комуникација и 1рија2нос2емоционалне а2мосфере за ученике са 1ре1рекама у учењу иучешћу, /арови2е, 2ален2оване и све ос2але ученике, 2е ње>о-вање 1рија2ељс2ва између њих;3) равно1равно, 1ар2нерско учешће свих ученика (са развојним2ешкоћама, /арови2их и ос2алих) и нас2авника у о/лучивањуо Gи2ним 1и2ањима 1ри1ремања, реализовања и вре/новањанас2аве;4) ин/иви/уализација учења вјежGањем с2варалаш2ва ученика1рема њиховим нивоима и с2рук2урама знања, с1осоGнос2и-ма и ос2алим 1о2енцијалима који се с2имулишу /о личнихмаксимума;5) /о/а2на 1омоћ ученицима са 1ре1рекама у учењу и учешћу,/арови2им и ос2алим ученицима у усвајању знања, усаврша-вању вјеш2ина, ње>овању навика, развоју с1осоGнос2и, соци-јализацији ау2ен2ичних ин/иви/уали2е2а;



ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА У СВЈЕТЛУ ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИ…ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ 3316) /јело2ворно 1оучавање 1ланирано на 2емељним квали2е2и-ма (самос2ално>, заје/ничко>, ин/иви/уализовано> и ин2ер-ак2ивно>) ра/а ученика на о12имализованим исхо/има уче-ња ученика, на о12имализованим исхо/има у сфери 2рајно>разумијевања и 1рихва2љивим /оказима /а су они ос2вареникао и на инс2румен2има за евалуацију, 1роцесуалних, исхо-/ишних и комGинованих квали2е2а ра/а ученика” (Ilić, 2012,с2р. 161–162).Ин/иви/уално 1ланирана нас2ава за/овољава већину наве/е-них кри2ерија. Ин/иви/уализација учења рес1ек2ује се и у ин-клузивној и у ин/иви/уално 1ланираној нас2ави. У ин/иви/уал-но 1ланираној нас2ави ин/иви/уализација је о12ималнија, јер се1рецизно /ија>нос2ификује мјес2о ученика на кон2инууму оGра-зовно-вас1и2них исхо/а. Схо/но 1озицији ученика на кон2инуу-му о12имализовани су и очекивани исхо/и у сфери 2рајно> разу-мијевања са 1рихва2љивим /оказима /а се они ос2варују, као иисхо/ишни и 1роцесуални 2емељни квали2е2и ра/а ученика.Ученицима се као и у инклузивној нас2ави 1ружа /о/а2на 1омоћу „зони наре/но> развоја“.Ин/иви/уално 1ланирана и инклузивна нас2ава се у мањојили већој мјери мо>у разликова2и у 1рва 2ри наGројана кри2ери-ја инклузивнос2и. За разлику о/ инклузивне нас2аве у ин/иви-/уално 1ланираној нас2ави ученици с 1ре1рекама у учењу и уче-шћу, /арови2и и сви ос2али ученици најчешће нису ис2ински1рихваћени у окружењу у којем се налазе (1осеGно у о/јељењу савише о/ 24 ученика). Психо-социјална а2мосфера није увијек1рија2на, ни2и је искључена насилна комуникација у ин2ерак-цијама са ос2алим учесницима нас2аве. Ученици у ин/иви/уал-но 1ланираној нас2ави, 2акође, немају увијек мо>ућнос2 рес1он-сиGилно> изGора ак2ивнос2и у 1ри1ремању, реализацији и ева-луацији нас2аве као ученици у инклузивној нас2ави (Јерковић,2017, с2р. 359).Већа је вјерова2ноћа /а разлика између инклузивне и ин/иви-/уално 1ланиране нас2аве Gу/е мања у мањим >ру1ама ученикау /о1унској и /о/а2ној нас2ави, 2е у нас2ави комGинованих о/је-љења у малим сеоским школама. У ре/овној нас2ави мо>ућнос2иза ос2варивање ин/иви/уално 1ланиране, 1а и инклузивне на-с2аве су ис2ински о2ежане Gројношћу ученика у о/јељењима.Инклузивна ин/иви/уално 1ланирана нас2ава је у највећојмјери развијајућа и личносно-оријен2исана и можемо је сма2ра-2и нас2авним сис2емом савремено> /оGа. С /ру>е с2ране, ријеч је



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)332 ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋо најком1лекснијем нас2авном сис2ему који зах2ијева изузе2ноком1е2ен2но> и ис2ински ан>ажовано> нас2авника. Нас2авнас2варнос2 нас увјерава /а ш2о је нас2авни сис2ем сложенији иефикаснији и ње>ова /исеминација у нас2авној 1ракси је 2ежа ис1орија.ЗАКЉУЧАК Пара/и>ма2ска оријен2ација ин/иви/уално 1ланиране нас2авеје вишесмјерна. Ин/иви/уално 1ланирана нас2ава у највећој мје-ри је заснована на 1олазиш2има феноменолошке, у извјесној мје-ри конс2рук2ивис2ичке, а је/ним /ијелом и на 1олазиш2има ра-ционалис2ичке /и/ак2ичке 1ара/и>ме.Полазиш2а ин/иви/уално 1ланиране нас2аве заснована на фе-номенолошкој /и/ак2ичкој 1ара/и>ми су:– /ија>нос2ика ин/иви/уалних /јела2нос2и (1о2енцијала),– смјена зоне наре/но> развоја (која 1ре/с2авља ње>ово мје-с2о на кон2инууму оGразовно-вас1и2них исхо/а) и зоне ак-2уелно> развоја,– 1релаз о/ с2рук2урне нео1ре/ијељенос2и ка с2рук2урнојо1ре/ијељенос2и,– 1роучавање /је2е2а као с2варалачко>, цјелови2о> и ин2е>ри-сано> Gића – холис2ички 1рис2у1 1роучавању личнос2и,– личносно-усмјерено оGразовање,– 2ежња /а се ин/иви/уалнос2 1оје/инца ш2о више изразикроз кре2ање на више у Масловљевој 1ирами/алној ор>ани-зацији 1о2реGа,– „феноменални свије2“ или „феноменално 1оље“ 1оје/инцакључ за разумијевање ученикових 1ерце1ција и ин2ер1ре-2ација с2варнос2и, као и ње>ово> 1онашања,– нас2ава је /езалијенацијски 1роцес.У1ориш2а ин/иви/уално 1ланиране нас2аве у конс2рук2иви-с2ичкој /и/ак2ичкој 1ара/и>ми су:– самос2ално „конс2руисање знања“;– кон2екс2уално учење (уну2рашњи и с1ољашњи кон2екс2) ихолис2ички 1рис2у1,– учење учења,– 1рецизно /ефинисани очекивани исхо/и и ин/иви/уализа-ција учења,– форма2ивна евалуација и самоевалуација,



ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА У СВЈЕТЛУ ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИ…ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ 333– уну2рашњи локус кон2роле.Ин/иви/уално 1ланирана нас2ава се /ијелом 2емељи на Гаљ-1ериновој 2еорији е2а1но> формирања умних ра/њи која је уоснови рационалис2ичке /и/ак2ичке 1ара/и>ме. ПосеGно се ис-2иче у ра/у са ученицима са 1ре1рекама у учењу и учешћу и они-ма који 1ос2ижу слаGије резул2а2е.С оGзиром на чињеницу /а /оминан2нос2 феноменолошке иизражено 1рисус2во конс2рук2ивис2ичке заснованос2и за ин/и-ви/уално 1ланирану нас2аву можемо рећи /а је развијајуће> иличносно-оријен2исано> 2и1а. Личносна оријен2исанос2 нас2а-ве може се 1ос1јешива2и 1овременим уношењем елемена2а ово>сис2ема у ос2але нас2авне сис2еме (1роGлемска, хеурис2ичка,мен2орска, ин2е>рисана и2/.) који су већ у својој основи развија-јући. О12имално рес1ек2овање 1ос2авки феноменолошке и кон-с2рук2ивис2ичке 1ара/и>ме ос2варује се у ин/иви/уално 1ла-нираној и инклузивној нас2ави, а 1осеGно у инклузивнојин/иви/уално 1ланираној нас2ави. ЛИТЕРАТУРА Бранковић, Д. (2008). Учење учења – 1ара/и>ма квали2е2не школе. У:Бранковић, Д. (ур.) Наука, кул�ура и и�еоло�ија, ЗGорник ра/ова са науч-но> ску1а Бањалучки новемGарски сусре2и (79–90). Бања Лука: Фило-зофски факул2е2.Ви>о2ски, Л. С. (1996). Про�леми о�ш�е �сихоло�ије. Бео>ра/: Заво/ за уџ-Gенике и нас2авна сре/с2ва. Вило2ијевић, М. (1999). Ди�ак�ика 2 – Ди�ак�ичке �еорије и �еорије учења.Бео>ра/: Научна књи>а и Учи2ељски факул2е2. Вило2ијевић, М. и Вило2ијевић, Н. (2016). Мо�ели развијајуће нас�аве I.Бео>ра/: Учи2ељски факул2е2.Влаховић. Б. (2012). О�разовање у �руш�ву умрежене кул�уре. Бео>ра/:Ср1ска ака/емија оGразовања.Дави/ов, В. (1995). О схва2ањима развијајуће нас2аве. У: Сазнање и нас�а-ва. Бео>ра/: Инс2и2у2 за 1е/а>ошка ис2раживања. Ђукић, М. (2003). Ди�ак�ичке иновације као изазов и из�ор. Нови Са/: Савез1е/а>ошких /руш2ава Војво/ине.Илић, М. (1998). Нас�ава различи�их нивоа сложенос�и. Бео>ра/: Учи2ељ-ски факул2е2Илић, М. (2016). Ди/ак2ика и слоGо/а учесника нас2авно> 1роцеса. У:Ш1ановић, С. (ур.) Ди�ак�ичке �еме – уво� у основношколску �и�ак�ику
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ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНА НАСТАВА У СВЈЕТЛУ ДИДАКТИЧКИХ ПАРАДИГМИ…ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ 335LJILJANA S. JERKOVIĆUNIVERSITY OF BANJA LUKAFACULTY OF PHILOSOPHYSUMMARY INDIVIDUALLY PLANNED INSTRUCTION IN LIGHT OF DIDACTIC PARADIGMS AND CONTEMPORARY INSTRUCTIONAL SYSTEMSThis paper discusses individually planned instruction in light ofdidactic paradigms, the possibility of varying instructional designand innovative instructional systems.Individually planned instruction is firmly grounded in thephenomenological and constructivist didactic paradigms. Accordingto the phenomenological paradigm, the student is respected as anauthentic being; this authenticity is supported by implementingindividual upbringing and educational programs. The starting pointsof individually planned instruction as grounded in the phenomeno-logical didactic paradigm are: recognition of discrete, specific activi-ties (potential); transition from one zone of proximal development tothe next; transition from structural indefiniteness to structural defi-niteness; a holistic approach to personality investigation; educationaimed at one’s personality; efforts to allow one’s personality to beexpressed as far as possible by moving up Maslow’s hierarchy ofneeds; and an individual’s “phenomenal world” or “phenomenalfield”.Individually planned exercises based on the constructivist para-digm allow students to acquire subject matter in an active,self-accountable and self-organized way, i.e. discover, produce or“construct knowledge” about objective reality. The mainstays ofindividually planned instruction according to the constructivistdidactic paradigm are: independent “knowledge construction”;contextual learning (internal and external contexts) and a holisticapproach; learning how to learn; precisely defined expected learningoutcomes and learning individualization; formative evaluation andself-evaluation, and the internal locus of control.This model of instruction partly has a foothold in the rationalistdidactic paradigm, especially when it comes to working with undera-chievers and students with difficulties in learning and participation.Owing to its paradigmatic foundations, individually plannedinstruction is categorized as falling in developmental and personali-ty-oriented instructional systems. Introducing elements of individu-ally planned instruction to developmental instructional systems
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