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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ  

ЗАДАТАКА НА ТРИ НИВОА СЛОЖЕНОСТИ  

КАО МОДЕЛ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ* 
 
Сажетак: Један од елемената савремене организације наставе којим 

се у значајној мери унапређује квалитет и ефикасност наставног рада и обез-

беђује њено иновирање јесте индивидуализација. У раду се индивидуализација 
наставе посматра као иновација којом се унапређује остваривање индивиду-

ално дефинисаних исхода наставе и стварају услови да ученици напредују и 
развијају се индивидуалним темпом. 

Циљ рада је да подробније приступи теоријском сагледавању индиви-

дуализације као вида иновације у настави, односно ефектима које индивидуа-
лизација пружа у обезбеђивању квалитета и ефикасности наставног рада. 

Акценат у раду стављен је на дидактичке вредности индивидуализоване 

наставе, анализиране кроз: циљ, задатке, методе и наставна средства у кон-
ципирању структуре индивидуализације.  

У циљу представљања конкретних решења индивидуализације наста-
ве, дат је модел задатaка на три нивоа сложености у настави Природе и дру-

штва, наставне теме „Рељеф краја“ и наставне јединице „Воде у крају“.  

 

Кључне речи: индивидуализација, модел задатaка на три нивоа сло-

жености, ученици, наставници, настава. 

 

Уводне напомене 

Идеја о индивидуализацији наставног процеса веома је стара и дати-

ра са првим расправама о учењу и настави. Зачетке овог вида наставе може-

мо наћи у делима Сократа, Квинтилијана, Коменског, који индивидуализа-

цију наставе не виде само као примереност наставе особеностима ученика, 

већ као средство којим ће се ученик приближити новом, следећем нивоу 

развоја (Лазаревић, 2005). Суштина процеса индивидуализације је да је то 

„настава у којој се реализује индивидуализација, односно, настава у којој се 

                                                 
* Припремљено у оквиру пројекта Одрживост идентитета Срба и националних мањина у 

пограничним општинама источне и југоисточне Србије (179013), који се изводи на Универзи-

тету у Нишу – Машински факултет, а финансира га Министарство просвете и науке РС. 
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применом одређених мера и предузимањем потребних акција излази у 

сусрет индивидуалним карактеристикама ученика“ (Ђукић, 2003:68). Вило-

тијевић (2000:413) под индивидуализацијом подразумева „диференцирање 

наставе како би се задовољиле разлике међу ученицима у психофизичком 

развоју и могућностима, интересовањима, темпу рада, искуству и другим 

особинама“.  

Гронлaнд (Gronlund, 1974, према: Ђорђевић, 1979) сматра да инди-

видуализована настава подразумева „наставне поступке којима се могу 

задовољити индивидуалне потребе сваког ученика тако да се до максимума 

утиче на његово учење и развој“. 

Сличну дефиницију можемо уочити и код француског аутора Пије-

рона (Pieron, 1973, према: Ђорђевић, 1979) који под индивидуализацијом 

подразумева „педагошки поступак који насупрот фронталној настави, 

дозвољава сваком ученику у разреду да у једном временском периоду оба-

вља индивидуални рад који је сам одабрао или му га је одредио наставник, 

а који одговара његовим стварним могућностима.“ 

Амерички аутори Гејџ и Берлинер (Gade & Berliner, 1975, према: Ђор-

ђевић, 1979), под индивидуализованом наставом подразумевају „материјале 

за учење, садржаје и наставне методе специјално одабране за поједине уче-

нике или за мању групу ученика са заједничким карактеристикама“. 

Анализа представљених дефиниција издвојила је тренд по коме је 

индивидуализација наставе важна дидактичка иновација оригинална у сми-

слу диференцијације садржаја и поступака индивидуалним карактеристика-

ма ученика у односу на традиционалну школу која је, по свему судећи, пре-

оптерећена фронталним обликом рада односно садржајима и активностима 

које су исте за све. Иновативна снага индивидуализације огледа се у уважа-

вању ученикових склоности и интересовања на бази његове индивидуално-

сти онаква какава јесте. И као таква, она помаже наставнику да ефикасније 

организује наставни процес и, што је још важније, створи услове у којима 

ће ученици сопственим ангажовањем научити да уче.  

1. Индивидуализована настава у теорији и пракси 

Битна карактеристика савремене наставе је флексибилност, која се 

огледа у организацији васпитно-образовног рада прилагођеног индивидуал-

ним карактеристикама ученика. Флексибилност је, такође, и важно својство 

индивидуализоване наставе које има велику дидактичку вредност препознату 

у њеној реализацији. Поред флексибилности, индивидуализовани приступ 

настави бележи велики број позитивних карактеристика које га чине једним 

од најчешће примењиваних дидактичких иновација у настави.  

Као реакција на критику традиционалне концепције васпитања и 

образовања, аутори руске школе су се последњих деценија XX века интен-

зивно бавили проблемом индивидуалних разлика међу ученицима и неоп-

ходности њиховог уважавања у настави, као и васпитно-образовним радом 

у целини.  
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Менчиска (Илић, 2002) у свом вишегодишњем истраживању пока-
зала је да је појединим ученицима четвртог разреда потребан различит број 
понављања да би се савладао исти задатак где је оптималан број понављања 
од 2 до 10 пута. На основу овог налаза, као и многих других, Менчиска 
истиче неопходност увођења диференцираних облика учења када ученици 
у разреду, подељени на групе, добијају исте задатке са различитим степе-
ном тешкоћа. Слична истраживања руских дидактичара Тараканове и Кал-
никове (1981, према: Илић, 2002), указују на неопходност индивидуализа-
ције школског учења. Налази ових ауторки показали су да је све више школа 
и наставника на простору Русије који примењују поједине видове и сред-
ства диференцијације и индивидуализације наставе са позитивним исходи-
ма. Утврђено је да су експерименталне групе статистички значајно више 
напредовале у усвајању програмских садржаја на свим нивоима учења, 
чиме се указује на дидактички значај иновативних наставних система. 

Анализирајући истраживања шездесетих и седамдесетих година 
прошлог века Пастуовић (2008) је дошао до закључка којим је утврђено да 
очекивања учитеља у погледу ученичких постигнућа значајно утичу на 
мотивацију ученика. Ученици од којих се очекује више у просеку, више и 
науче. То се дешава јер се и учитељи који више очекују од својих ученика 
више труде организујући различите облике наставе, од којих је, према 
њиховим ставовима, најпожељнији индивидуализовани. Чињеница која 
потврђује наведени став Пастуовића добила је назив Пигмалионов ефекат, 
који подразумева да, уколико ученици доживе осећај да се неко, у овом слу-
чају учитељ, брине и интересује за њихов напредак, да то може створити 
повољну наставну ситуацију у којој су ученици заинтересовани за актив-
ност која је циљ наставног часа. Истраживања су показала да је индивидуа-
лизовани приступ ефикаснији код млађих ученика јер је њихов развој дина-
мичнији, у смислу да индивидуализована пажња која се млађим ученицима 
више посвећује од стране учитеља, позитивно делује на њихову личност. 
Ако се од ученика очекује више, ако је учење извор радости, ако се у школи 
поштује и цени дисциплина и ако владају позитивни односи између ученика 
и учитеља, образовна као и васпитна постигнућа ученика постају боља и 
мање зависна од неких других фактора. У том контексту, индивидуализова-
ни приступ настави може позитивно утицати и на развој моралног расуђи-
вања које се, како Пастуовић (2008:262) сматра, најбоље развија онда када 
се деца суочавају са индивидуализованим задацима моралног расуђивања, 
који су један ступањ изнад оног на коме се тренутно налазе, дакле, у зони 
наредног развоја. Са друге стране, Квашчев је 1981. године (Арсић и Вучи-
нић, 2013) спровео истраживање којим је показао да постоје велике разлике 
у степену развијености одређених способности ученика који имају исти 
количник интелигенције. Резултати емпиријског истраживања указали су на 
чињеницу да се са свим ученицима, па и даровитим, не могу примењивати 
исти облици наставе и учења. Индивидуалне разлике које постоје међу уче-
ницима истог календарског узраста захтевају и индивидуализовани приступ 
настави, посебно када се ради о даровитим ученицима који су уједно били у 
фокусу овог истраживања.  
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2. Дидактичке вредности индивидуализоване наставе 

Дидактичке вредности индивидуализоване наставе анализиране су 

кроз циљ, задатке, методе и наставна средства која се уједно перципирају као 

основно полазиште у конципирању читаве структуре индивидуализације.  

 

2.1. Циљ наставе 

Циљ наставе, како Ђукић (1995) наводи, оријентисан је тако да увек 

подразумева постављање ближих, конкретнијих циљева као и оних општих. 

Након дефинисања конкретних и општих циљева, изводе се појединачни 

задаци у којима се јасно и прецизно разграничава оно што је ученику позна-

то, као и оно што тек треба да сазна. Дефинишу се образовне потребе, а 

реализацијом појединачних наставних задатака, тачније кроз њихове кон-

кретне активности, остварује се циљ наставе.  

Циљ наставе и циљ ученика мора бити компатибилан. Циљ наставе 

не мора увек бити усаглашен са циљем ученика, дешава се да ученик често 

не познаје наставни циљ док сопствени циљ због специфичних потреба себи 

може представити на разноразне начине. Циљеви ученика који активно уче-

ствује у наставном процесу јављају се као одраз његових потреба. Врло је 

значајно да наставник допринесе томе да циљеви сваког ученика буду уса-

глашени са општим наставним циљем, док су наставни задаци конкретнији 

и усмерени тако да их ученик пре свега препозна, а затим и ангажује у њихо-

вом решавању.  

Како би спречио нуспојаве, наставник на основу педагошке дијагнозе 

дефинише индивидуалне и групне задатке којима се општи циљ наставе при-

ближава сваком ученику како би код њега развио интерес за новим сазнањима 

који ће превладати, и друге противречности. Ђукић (1995) сматра да је нужан 

услов разрешења противречности између наставног циља и достигнутог нивоа 

знања и способности ученика наставниково откривање међусобне везе циља 

наставе, мотива за учење, наставних задатака, контроле и коначног резултата. 

Крећући се од циља наставног часа до општег циља наставе, могу се срести 

значајне тешкоће и противречности које једино наука, односно дидактика, на 

основу својих одговора за сваку конкретну наставну ситуацију може пружити 

наставнику ради остварења жељеног циља. 

 

2.2. Наставне методе и задаци 

Реализацијом наставних задатака остварује се дидактички циљ часа. 

Задацима се дефинишу наставни садржај, обим, дубина, степен сложености, 

услови усвајања и решавања. У дидактици се доста пажње посвећује истражи-

вању наставних задатака зато што се у процесу њиховог решавања остварује 

усвајање наставних садржаја, начина рада, система операција (Ђукић, 1995).  

Наставни задаци морају бити оријентисани на овладавање водећим 

појмовима, суштинским елементима, а на високом нивоу, и схватање саме 

суштине научне теорије. У току извршавања наставних задатака од ученика 
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се траже активност, самосталност, дивергентно мишљење. Код сваког учени-

ка задаци изазивају појаву елемената као што су циљ, објекти, који улазе у 

састав услова задатака, њихова функција, као и упутство о начину и сред-

ствима решења. Такође, сваки наставни предмет има своју специфичност и 

захтеве које нуди мисаоној активности ученика. Сваки наставни задатак 

потребно је размотрити у сагласности не само са циљем наставног процеса, 

већ и у односу на личност ученика. Тиме се задаци могу диференцирати пре-

ма различитим критеријумима прилагођеним реалној наставној ситуацији. 

Као критеријум поделе наставних задатака Ђукић (1995:86) узима 

карактер интелектуалне активности ученика који може изазвати одређени 

задатак, што генерално зависи од садржаја на коме се задаци могу приме-

нити, али и од нивоа предзнања ученика који је потребан да би се додељени 

задатак решио. У складу са наведеним констатацијама, задаци се деле на 

оне у којима се тражи трансформација знања и умења, и на задатке у којима 

се захтева примена усвојених садржаја. Задаци постављени интердисципли-

нарно подразумевају ангажовање знања из више сродних наставних пред-

мета, укључују ученике у активност на основу уочавања веза између елеме-

ната наставног садржаја и делатности у оквиру различитих наставних пред-

мета, што их усмерава на решавање специјалних наставних задатака у пред-

метној настави. Циљ наставног процеса је са једне стране одређен општим 

васпитно-образовним циљем, а са друге стране садржајем, карактером 

наставних задатака. Да би се дошло до коначног циља, наставни процес 

мора представљати јединство циља, наставних задатака и метода рада.  

Наставна метода је карика која повезује све елементе наставе а то су 

циљ, мотив, услови, контрола, евалуација и слично. Метода се у савременој 

дидактици може одредити као начин рада ученика и наставника у процесу 

наставе. Конципирање васпитања и образовања под окриљем савремених 

наставних система представља основу за нову, позитивнију улогу наставе у 

развоју личности ученика. У том контексту, ауторка Ђукић сматра да 

наставна метода може бити пресудна у повећању улоге наставе у развоју 

личности ученика јер се остваривање наставних, као и васпитно-образовних 

задатака, не постиже само помоћу метода учења већ и наставним методама.  

Примат се даје активном учењу, које обухвата реорганизовање и 

трансформацију наставних садржаја, истраживачко учење, вербализовање 

принципа, откривање правила, проналажење нових идеја, учење принципа, 

повезивање информација, дефинисање тешкоћа, извођење експеримената и 

слично. Оно што је наведеним начинима остваривања наставних задатака 

заједничко јесте да су неспојиви са предавањем знања у готовом виду и да 

подразумевају потпуну активност ученика на откривању и усвајању знања, 

наравно прилагођених његовим индивидуалним циљевима, интересовањи-

ма, потребама.  

Оно што се намеће као питање је како научне методе ускладити са 

законитостима и циљевима наставе као јединственог васпитно-образовног 

процеса, а да не дође до противречности у дидактичком смислу или пак 

неким неприлагођеним облицима понашања наставника и ученика. Једно од 
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решења је да се ученици оспособе за учење путем решавања проблема, као 

и за учење путем открића, које ће утицати како на развој општих способно-

сти ученика, тако и на развој њиховог критичког мишљења. 

 

2.3. Наставна средствa 

Наставна средства Ђукић (1995:92) одређује као „изворе стицања 

знања у настави, дидактички трансформисана, замењују стварност, разно-

врсна и прилагођена условима и потребама наставе и њених субјеката“.  

Генерално, наставна средства представљају инструменте у раду 

којима се подједнако служе наставници и ученици. У савременом теориј-

ском приступу наставних средстава полази се од тога да се она морају 

посматрати као систем у оквиру ширег наставног система. Правци осавре-

мењавања наставе у концепту наставних средстава произашли су према 

Ђукић (1995:93) из следећих услова: 

 из примене наставних средстава која су доведена у природан 

међузавистан однос са избором наставних метода; 

 из промене карактера активности наставника и ученика, до које 

је дошло у вези са новим начинима коришћења наставних сред-

става у корелацији са наставним методама; 

 из омогућеног објективног сазнавања стварности у различитим 

појавним облицима и начинима упознавања, а не само помоћу 

вербалних конструкција.  

Најчешће разматрана наставна средства у теорији дидактике била су 

очигледна средства која су довођена у везу са усвајањем знања у настави са 

циљем да се коришћењем очигледних средстава прошире извори знања у 

настави. Данас се у складу са промењеним условима живота резултираним 

научно-технолошким прогресом, све чешће говори о савременој образовној 

технологији, која постаје несумњиво значајно средство стицања знања у 

настави.  

Употребом технологије која у настави има позитивне дидактичко-

методичке импликације мења се начин комуникације у одељењу, као и орга-

низација целокупног наставног процеса. Оно што не треба очекивати је да 

ће савремена наставна средства посредством програма прилагођеног њихо-

вом усвајању у складу са оствареним достигнућима, обезбедити себи прво 

и најзначајније место у настави. У наставној пракси морају бити заступљени 

и други системи усвајања знања док ученици морају имати услове за задо-

вољење својих индивидуалних потреба у смислу начина усвајања знања 

(Ђукић, 1995). Наведена чињеница подразумева примену најразноврснијих 

наставних средстава како би се проширили извори знања који би ишли у 

корист зоне наредног развоја.  
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3. Модели индивидуализације наставе 

Теорија индивидуализације конституисана као посебна дидактичка 
теорија, на основу резултата анализе савремених наставних система, разви-
ла је теоријски модел индивидуализоване наставе којим се комбинују микро 
и макро структуре наставе. Овим моделом ауторка Ђукић (2003:83) дефи-
нисала је следеће параметре индивидуализације:  

1. Статички параметри индивидуализације наставе: широк избор 
наставних циљева и задатака; разноврсни наставни садржаји, дидактички 
материјали, мултимедијални извори знања; многобројни дидактичко-
методички поступци, наставне процедуре, промене контекста; база пода-
така у вези са индивидуалним карактеристикама ученика (интересовања, 
способности, аспирације, стилови учења); екстензивно праћење напредо-
вања сваког ученика; познавање ограничавајућих чинилаца који могу да 
делују на ученика. 

2. Динамички параметри индивидуализације наставе: ученик бира 
одређене теме међу понуђеним из наставног садржаја у складу са својим 
интересовањима, али вежба и понавља у складу са својим способностима; 
индивидуализација времена; индивидуализација персоналне пажње, која 
подразумева различиту комуникацију између наставника и појединог уче-
ника као и повратне информације; индивидуализација наставних секвенци 
– могућност избора и реорганизације наставних секвенци према индивиду-
алном искуству ученика. 

Оно што се на основу анализе теоријског модела индивидуализова-
не наставе може констатовати је да скоро сваки савремени наставни систем 
носи у себи неки елемент индивидуализације. Чак и да у својој генези није 
као основни постулат имао индивидуализацију ипак је присутна одређена 
димензија индивидуализације као и стварање услова за диференциран при-
ступ ученику. Поред теоријског модела индивидуализације наставе, у лите-
ратури се може наћи доста оних који потврђују ефикасност примене овог 
вида наставе у реалним условима. Ти модели су индивидуално планирана 
настава, индивидуализација наставе применом савремене образовне техно-
логије, као и индивидуализација наставе применом задатака на три нивоа 
сложености. 

 
3.1. Индивидуализација наставе применом задатака  
на три и више нивоа сложености 
Настава различитих нивоа сложености потиче од реформистичких 

идеја Хелен Паркхурст у Далтону у првој половини прошлог века. Суштину 
примене овог модела чини индивидуални рад ученика на задацима одређе-
ног нивоа сложености који се најчешће диференцирају према претходним 
знањима ученика, интелектуалним способностима и могућностима ученика 
(Голубовић-Илић, 2008). Индивидуализација наставе применом задатака на 
три и више нивоа сложености један је од ефикаснијих и најрационалнијих 
облика индивидуализације јер се њиме наставни процес прилагођава одли-
кама групе. Ово је уједно и један од чешће примењиваних облика индиви-
дуализације наставе у нашим школама. 
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 Када је у питању процес креирања задатака на три нивоа сложено-
сти, Зихерл (2006) сматра да се израда ових задатака мора базирати на нор-
малној дистрибуцији способности као и других индивидуалних потреба 
ученика у одељењу у коме је 25% натпросечних, 25% исподпросечних и око 
50% оних ученика који постижу просечне резултате. У овом моделу наставе 
задаци се деле на три категорије по тежини тако да унутар сваке категорије 
постоји систематски дефинисан поступак израде задатака. Групе ученика 
диференциране на боље, средње и слабије нису хомогене већ се унутар њих 
ученици диференцирају према нивоу знања, што захтева диференцијацију 
задатака унутар сваке групе. Приликом израде задатака који су диференци-
рани најпре је потребно дефинисати циљ, односно ускладити задатак са 
постављеним циљем. Након дефинисања циља, приступа се изради задатака 
у три варијанте, према нивоима сложености. Уколико се задаци диференци-
рају на више нивоа сложености, Марковић (2006) сматра да је унутар сваке 
групе задатака потребно сачинити варијанте по нивоима.  

Примена овог модела индивидуализације наставе захтева израду 
збирке задатака за поједине наставне јединице одређеног предмета. Задаци 
се могу представити на специјално припремљеним картонима. Ауторка 
Зихерл (2006) у овом свом раду дала је предлог да сложенији задаци за успе-
шније ученике буду обојени у црвено, за ученике просечних способности 
зелено, док се за оне ученике који слабије напредују у односу на остале могу 
одрадити бели картони. Сходно томе, Трешњак је (1989, према: Голубовић-
Илић, 2008) истраживањем дошао до емпиријских података који указују на 
извесну несигурност у исказивању знања ученика приликом рада на дифе-
ренцираним задацима. Ученици почињу да решавају лакше задатке, а касни-
је, када стекну извесну дозу сигурности, прелазе на решавање сложенијих, 
који им пружају могућност да своја знања и способности искажу на најбољи 
могући начин. Овакву врсту задатака потребно је да припрема тим стручњака 
састављен од наставника одређеног предмета, педагога и дидактичара јер, 
уколико ученици у току часа имају могућност да бирају и решавају задатке 
по нивоима сложености, утолико ће сам рад, као и интелектуални капацитет 
ученика, бити економичан, односно рационално искоришћен.  

 
3.2. Модел задатка на три нивоа сложености 
Задаци на три и више нивоа сложености захтевају темељну припре-

му наставника у њиховој изради. Овај модел задатка индивидуализоване 
наставе један је од најсложенијих који, прилагођавајући се достигнутом 
нивоу развоја ученика, показује ефикасне резултате у наставном процесу.  

У наставку текста биће представљен пример задатка на три нивоа 
сложености у настави природе и друштва:  

 
Предмет: Природа и друштво 
Разред: III 
Наставна тема: Рељеф краја 
Наставна јединица: Воде у крају 
Садржај наставне јединице: Реке, баре, језера 
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Тип наставног часа: Обрада новог садржаја 
Наставне методе: Разговор, демонстрирање, усмено излагање, рад 
на тексту 
Наставна средства: Уџбеник (Природа и друштво за 3. разред 
основне школе-3а), наставни листић на три нивоа тежине 
Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 
Оперативни задаци часа:  
1. Образовни: усвајање основних знања о значају и улози воде у 

крају. 
2. Васпитни: оспособљавање ученика за самостално коришћење 

уџбеника, као и самостално учење. Неговање позитивног односа 
према заштити животне средине, односно заштити вода. 

3. Функционални: развијање запажања и критичког размишљања 
ученика, развој способности за активно упознавање вода у крају, 
као и усмеравање ученика ка очувању и заштити вода, које пред-
стављају природно богатство крајева у којима се налазе.  

 

Структура и ток часа 

Уводни део часа: На почетку часа ученицима се показују слике 
реке, језера и баре како би се путем визуелних средстава, увели у суштину 
наставне јединице. Ученицима се укратко објасни начин рада. Потребно је 
истаћи да су задаци подељени на три нивоа, по тежини, у складу са оценом 
коју имају из предмета Природа и друштво. Задаци ће бити представљени 
на листићима различитих боја.  

Први ниво (листић жуте боје): ученици који имају недовољну и 
довољну оцену из предмета природа и друштво. 

Други ниво (листић зелене боје): ученици који имају добар и врло-
добар успех из предмета природа и друштво. 

Трећи ниво (листић црвене боје): ученици који имају одличну оцену 
из предмета природа и друштво. 

Централни део часа: Ученици, након прочитаног упутства, само-
стално раде на усвајању наставних садржаја, одговарајући на питања која 
се налазе у материјалима за учење. Ако ученик који решава задатке на 
листићу жуте боје, одговори тачно на 1-3 питања, он и даље ради исти 
листић, тј. питања на која није тачно одговорио. Уколико успешно реши 
четири или пет питања, онда тај ученик добија листић на нивоу вишем од 
онога који је до тада радио. Ученик који решава задатке на листићу зелене 
боје, и при том одговори тачно на 1-3 питања, враћа се на листић жуте боје, 
односно, први ниво. Ако тачно одговори на четири питања, ради и даље на 
истом листићу. Уколико на свих пет питања тачно одговори, ученик прелази 
на највиши ниво, односно решава задатке на листићу црвене боје. Овај прин-
цип важи и за трећи ниво. У случају да ученици на листићу црвене боје одго-
воре тачно на свих пет питања, добијају додатна питања за размишљање. 
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Завршни део часа: Анализирање урађеног и пребројавање тачних 

одговора. Уколико остане времена, наставник може да посвети пажњу зада-

цима који су представљали тешкоћу ученицима.  

 

Упутство за рад 

У току овог часа радићеш самостално на листићу који садржи више 

задатака. Твој први задатак је да пажљиво прочиташ у себи лекцију Воде у 

крају, од 11. до 18. стране. Након тога, пажљиво погледај питања, а потом 

опет прочитај лекцију. Размишљај о ономе што читаш, јер ћеш на питања 

одговарати потпуно самостално, дакле без помоћи уџбеника. Кад одгово-

риш на сва питања, провери у уџбенику да ли си дошао/ла до тачних одго-

вора. Поред тачних одговора уписаћеш знак *. Ако на листићу не знаш да 

одговориш на сва питања, поново прочитај лекцију и покушај да одгово-

риш. Та питања се неће рачунати као тачна, јер су одрађена уз помоћ уџбе-

ника.  

Уколико тачно одговориш на већину задатака у оквиру твог листи-

ћа, можеш, уколико то желиш, да добијеш додатне, интересантне задатке.  

СРЕЋНО  

 

Питања и задаци 

 

Први ниво (листић жуте боје) 

 
 

 

Други ниво (листић зелене боје) 

 
 

 

 

1. Какве врсте вода постоје? 

2. Наброј најчешће воде наших крајева. 

3. Које воде немају свој ток? 

4. Како се зову језера која су створили људи? 

5. Због чега су воде река корисне? 

1. Река у Србији у коју се улива Велика Морава назива се? 

2. Шта људи предузимају како би се заштитили од 

поплава? 

3. Наведи разлику између природног и вештачког језера? 

4. Шта су притоке? 

5. Објасни улогу минералне воде. 
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Трећи ниво (листић црвене боје) 

 
 

Одговори на питања 

(налазе се код учитеља) 

 

Први ниво (листић жуте боје): 

1. Постоје следеће врсте вода: текуће и стајаће. 

2. Најчешће воде наших крајева су реке, баре, језера, мочваре. 

3. Воде које не теку су баре и језера. 

4. Бунарска вода, бара, мочвара. 

5. За наводњавање земљишта како не би увеле биљке које су људи посадили. 

 

Други ниво (листић зелене боје): 

1. Дунав. 

2. Вештачка језера стварају људи, преграђивањем река. Природна језера 

настају од река и снега. Власинско језеро. 

3. Мања река која се улива у већу реку назива се притока. 

4. Језерска вода користи се за снабдевање насеља водом, гајење рибе, спо-

рт и рекреацију, наводњавање околног земљишта. 

5. На земљу долази у облику падавина: кише, снега, града. 

 

 

1. Погледај цртеж и поред бројева упиши називе делова 

река.  

2.  
3. 1______________ 2______________ 3________________ 

4______________ 5______________ 

4. Како се одређује лева и десна обала реке? 

5. Објасни улогу минералне воде. 

6. Наведи сличности и разлике између баре и језера? 

7. Објасни како настају поплаве и шта човек ради у таквим 

ситуацијама? 
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Трећи ниво (листић црвене боје): 
1. 1. Извор 2. Ушће 3. Притока 4. Десна страна обале 5. Лева страна обале. 
2. Када се окренемо лицем у правцу тока реке (низводно), са наше леве 

стране је лева обала реке, а са десне стране десна обала. 
3. Минералну воду људи пију јер је лековита. Она је природно богатство 

краја у коме се налази. Такве воде постоје у нашим бањама каква је 
Врњачка бања.  

4. Сличности: и баре и језера су стајаће воде. Разлике: баре имају мању 
количину воде која је често прљава и мутна. 

5. У време дуготрајних киша и наглог отапања снега, велике равничарске 
реке изливају се и поплаве велике површине равница. Ради заштите од 
поплава, људи подижу насипе поред река. 

Закључна разматрања 

Суштину индивидуализоване наставе изражава тенденција да је то 
настава која подразумева различите дидактичко-методичке поступке при-
лагођене индивидуалним особеностима сваког ученика, тако да у потпуно-
сти утиче на његово учење и развој. То је један од најфлексибилнијих 
наставних система у коме ученик уз помоћ наставника преузима одговор-
ност за реализацију индивидуализованог програма. Свакако, поред теориј-
ских утемељења која су потврдила позитивне ефекте индивидуализоване 
наставе, низ емпиријских истраживања дао је позитиван допринос индиви-
дуализацији наставе, која се са великом сигурношћу може имплементирати 
у наставни систем на свим нивоима школовања.  

Када су у питању практични аспекти индивидуализоване наставе, 
бројне су могућности њене примене у реализацији програмских садржаја 
зато што су индивидуалне могућности ученика препознате у свим области-
ма, што само олакшава њену примену у планирању и организацији свих 
наставних предмета. Полазна основа за наведену констатацију су разлике 
међу ученицима, које подразумевају темељну припрему наставника да у 
сарадњи са педагогом или психологом сагледа менталне способности сво-
јих ученика, разлике, ниво знања и да у складу са тим изради теоријски, а 
затим и практични модел диференцираних задатака, који ће употпунити 
индивидуализацију. Највећа тешкоћа у имплементацији индивидуализова-
не наставе је велики број ученика у разреду, што често отежава наставнику 
диференциран и индивидуализован приступ, па се сходно томе, препоручу-
је комбиновање овог вида наставе са видом који наставник најчешће кори-
сти у раду са ученицима.  

Са друге стране, поставља се питање које се на неки начин придру-
жује претходној констатацији око тешкоћа у примени индивидуализоване 
наставе, а то је како уважавати и проценити разлике међу ученицима? 
Сигурно је да се у научним круговима стручњака који се баве индивидуа-
лизованом наставом и дидактиком уопште, нуде нека практична решења, 
међутим, пракса наших школа је показала да је наставни рад и даље усмерен 
ка просечном ученику и да је један од чешћих облика наставе управо фрон-
тални. Зашто је то тако, опет се поставља питање?  
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Сви поменути проблеми наводе нас на чињеницу да је и даље 

потребно системски радити на отелотворењу процеса индивидуализације у 

настави. Кроз садржајнија теоријска и емпиријска проучавања, потребно је 

интегрисати све противречности индивидуализоване наставе у покретачку 

снагу која ће јој показати место које она заслужује у настави, али и у про-

цесу васпитања и образовања ученика. 
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INDIVIDUALIZATION OF TEACHING THROUGH  

THE USE OF TASKS AT THREE LEVELS OF COMPLEXITY  

AS A MODEL OF INNOVATION IN TEACHING 

 
Summary: One of the elements of modern teaching organization which sig-

nificantly improves the quality and efficiency of teaching and ensures its innovation 
is individualization. This paper sees the individualization of teaching as an innova-

tion that helps enhance achievement of individual goals of teaching and as a method 
to create conditions for students to grow and advance at individual pace. 

This paper aims at approaching further the theoretical insight into individu-

alization as a form of innovation in teaching, that is, at explaining the effects which 
individualization provides in ensuring the quality and efficiency of teaching. The 

emphasis in this paper is on didactic values of individualized teaching analyzed thro-
ugh: aims, tasks, methods and teaching aids used to design the structure of individu-

alization. 

In order to present actual solutions for the individualized teaching model, 
the paper offers a model of tasks at three levels of complexity for the following: 

„Nature and Society“ subject, teaching topic „Terrain of the area“ and teaching 

topic „Water surfaces in the surrounding area“. 
 

 Key words: individualization, model of tasks at three levels of complexity, 
students, teachers, teaching.* 

 

                                                 
Примљено: 2. 11. 2015. године. 

Одобрено за штампу: 18. 1. 2016. године. 


