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НАСТАВА НА ВИШЕ НИВОА СЛОЖЕНОСТИ КАО ОБЛИК 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНОГ РАДА** 

 
Сажетак: У раду се разматрају специфичности примене наставе на 

више нивоа сложености као једног од најчешће примењиваних облика индиви-
дуализације наставног рада. Указује се на ефикасност која се применом овог 
облика рада може постићи у реализацији садржаја наставе српског језика и 
књижевности. Приказује се и модел обраде приче ''Бела и жута девојчица'' 
Перл Бак, како би се на практичном примеру могле уочити предности приме-
не наставе на више нивоа сложености. 

 
Кључне речи: индивидуализација, настава на више нивоа сложено-

сти, успешна рецепција. 

 

 
Увод 

Савремена школа инсистира на одабиру и примени одговарајућег 
иновативног модела наставног рада који би ученицима олакшао процес 
усвајања нових знања и умења, али и наставу учинио интересантнијом и 
приступачнијом ученицима. Удаљавање од традиционалног приступа у 
обради наставних садржаја и све интензивније увођење иновативних моде-
ла рада у наставну праксу доприноси и квалитету и квантитету усвојених 
знања. Неопходно је да наставник, најпре, направи добру процену који би 
иноватни модел рада био погодан за обраду одговарајућих наставних садр-
жаја. Када говоримо о настави српског језика и књижевности у млађим 
разредима основне школе, можемо рећи да примена индивидуализоване 
наставе у готово свим областима овог наставног предмета даје изузетно 
добре резултате. Ова врста наставе подразумева прилагођавање наставних 
садржаја, облика рада, наставних метода и средстава индивидуалним 
могућностима сваког појединачног ученика у циљу стицања неопходних 
сазнања и успешног развоја њихове личности. 
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Облици примене индивидуализације у настави 

У оквиру припремне етапе организације индивидуализоване наста-

ве учитељ се опредељује за одговарајући облик индивидуализације, имају-

ћи у виду конкретну ситуацију у којој се учење обавља, као и расположи-

вост наставних средстава и материјала за рад. Како би се одлучио за при-

мену одређеног облика индивидуализације, од самог учитеља се очекује 

да, најпре, објективно процени сопствене могућности како би реализација 

оваквог задатка била успешна, затим да добро познаје своје ученике и раз-

лике које постоје међу њима, као и све начине и могућности у индивидуа-

лизацији наставног рада, и тиме створи услове за њену адекватну и ефика-

сну примену. 

Бројни аутори дају различите класификације облика индивидуали-

зације. На основу постојећих класификација облика индивидуализације код 

већине аутора и на основу сазнања која пружа савремена наставна пракса, 

најчешће примењивани видови индивидуализације наставног рада су: 

- индивидуално планирана настава; 

- настава на више нивоа сложености; 

- индивидуализација наставе помоћу наставних листића; 

- индивидуализација применом програмиране наставе; 

- индивидуализација наставе кроз групни рад; 

- допунска и додатна настава; 

- индивидуална наставникова инструкција; 

- диференцирано излагање наставног градива и 

- индивидуализовани домаћи задаци. 

 

Настава на више нивоа сложености 

Традиционални концепт наставе претпоставља подешавање наста-

ве према тзв. просечном ученику. Будући да је став већине методичара, 

дидактичара, педагога и свих који се баве наставом и могућностима њене 

организације да тако дефинисана категорија ни у ком случају не може 

бити прихваћена нити може егзистирати у савременом систему образова-

ња и васпитања, прибегава се организацији и извођењу наставе у којој су 

садржаји диференцирани. Најчешће се такав облик индивидуализације 

наставног рада базира на изради задатака на три нивоа сложености, а по 

потреби се могу креирати и задаци на више нивоа тежине. Треба рећи да 

се на овај начин не остварује потпуна индивидуализација, будући да захте-

ви нису прилагођени сваком појединачном ученику, већ групи ученика 

чије су способности приближно једнаке. Према томе, ова настава се засни-

ва на претпоставци да у једном одељењу постоје три категорије ученика, 

које се одређују на основу степена њихових способности и индивидуалних 

потреба и интересовања: 25% натпросечних, 25% исподпросечних и 50% 

просечних ученика. Задаци за ове три категорије се разликују у зависности 

од нивоа оспособљености ученика за решавање истих. Унутар сваке групе 

задатака по тежини, задаци се распоређују поступно (од лакших ка тежим) 
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и систематично (према њиховој логичкој структури и повезаности). Сваки 

задатак или вежба се ради у три варијанте: лакша за слабије, тежа за про-

сечне и најтежа за изнадпросечне ученике. У оквиру рада ових група, које 

решавају задатке различитог нивоа тежине, дозвољено је да ученици сло-

бодно решавају и задатке који припадају вишем нивоу, јер свака варијанта 

припремљених збирки задатака садржи и по неколико задатака из других 

варијанти. На тај начин превазиђен је један од недостатака овог облика 

индивидуализације наставе – да је свака група ученика ограничена на 

решавање задатака припремљених само за ту групу, без могућности да се 

опроба у решавању задатака који припадају тежој категорији. Тиме се у 

одређеном смислу обезбеђује напредовање ученика у складу с њиховим 

могућностима. 

Индивидуализација наставе, с обзиром на тежину задатака, нају-

спешније се може применити када се утврђује или понавља одређени 

наставни садржај. Подразумева се да ученици раде самостално, чиме се 

обезбеђује њихово интензивније мисаоно активирање. Они се сами распо-

ређују у одговарајућу категорију бирајући и решавајући задатке одређеног 

нивоа тежине. „Приликом употребе задатака на три и више нивоа потреб-

но је ученике мотивисати да развијају своје способности, да буду активни 

цео час, односно да након решених задатака првог нивоа прелазе на следе-

ћи ниво сложености. На тај начин није потребно ученике разврставати у 

хомогене групе, а они ће бити све време часа мисаоно ангажовани“ (Лаза-

ревић, 2005: 54). То представља једну од значајнијих предности овог обли-

ка индивидуализације. 

У наставку ће бити дат модел обраде приче Бела и жута девојчица 

Перл Бак применом наставе на више нивоа сложености. 

Методички подаци: 

Наставна јединица: Бела и жута девојчица, Перл Бак 

Циљ часа: Разумевање, доживљавање и естетска анализа приче 

Бела и жута девојчица, Перл Бак.  

Задаци часа: 

Oбразовни: Оспособљавање ученика за самостално читање, разу-

мевање и доживљавање књижевно-уметничког текста; oспосовљавање 

ученика за самосталну анализу и интерпретацију текста, уочавање и разу-

мевање његове садржине, анализу ликова, њихових особина, поступака и 

понашања; oспособљавање ученика за изношење својих доживљаја и ути-

сака у вези с текстом; богаћење речника мање познатим речима; увежбава-

ње и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и 

читања у себи. 

Васпитни: Развијање љубави према читању прозних књижевних 

дела; формирање естетског укуса ученика; развијање сензибилитета за 

естетски доживљај уметничких дела; развијање љубави и поштовања пре-

ма припадницима других националности; богаћење духовног живота; 

уочавање позитивних и негативних особина ликова у циљу правилног 

изграђивања личности самих ученика. 
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Функционални: Формирање навике самосталног читања текста; 
развијање логичког мишљења и самосталности у раду; подстицање просу-
ђивања и закључивања; примена стеченог знања у пракси. 

Тип часа: обрада новог градива 
Облици рада: фронтални, индивидуални 
Mетоде рада: дијалошка, текстовна, монолошка, илустративно-

демонстративна 
Наставна средства: Читанка за 4. разред, наставни листићи на три 

нивоа сложености 
Истраживачки задаци за рад код куће: 

 Пажљиво прочитај текст Бела и жута девојчица, Перл Бак. 

 Обрати пажњу на ликове који се у тексту појављују. 

 По чему је овај текст специфичан? 

 Који део приче је на тебе оставио најјачи утисак и због чега?  

 Док читаш текст, обрати пажњу на непознате речи, подвуци их и 
покушај да њихова значења пронађеш на крају књиге. 

 Пробај да сазнаш нешто више о Америци и Кини, односно о 
народима који у овим државама живе. 

 
Структура часа 
1. Емоционално-интелектуална припрема 
2. Најава наставне јединице 
3. Изражајно читање приче 
4. Провера доживљаја 
5. Тумачење непознатих речи и израза 
6. Самосталан рад ученика на наставним листићима 
7. Извештавање и обједињавање резултата 
8. Самосталан и стваралачки рад ученика 
9. Домаћи задатак 
Ток часа 
1. Емоционално-интелектуална припрема 
На почетку часа проверавамо да ли су ученици урадили истражи-

вачке задатке код куће. Питамо их да ли су сви прочитали текст Бела и 
жута девојчица, да ли им се он допао и због чега. Потом захтевамо од 
ученика да нам кажу шта су сазнали о Америци и Кини, а пре свега какви 
су људи који тамо живе. Уколико њихова сазнања нису потпуна, учитељ 
даје додатне информације. Затим, ученици одговарају на питање које се 
односи на ликове и њихове особине.  

2. Најава наставне јединице 
Саопштавамо ученицима да ћемо на овом часу oбрађивати причу 

Бела и жута девојчица, Перл Бак. Записујемо наслов текста и име аутора 
на табли, а ученицима дајемо задатак да препишу у своје свеске.  

У овом делу часа ближе упознајемо ученике с писцем. Говоримо 
да је Перл Бак рођена у Америци. С родитељима, који су били мисионари, 
у детињству је живела у Кини. Школовање је наставила у Енглеској и Аме-
рици. Писац је бројних романа, од којих је најпознатији Кинеска трилогија. 



 227 

3. Интерпретативно читање 

Учитељ гласно чита текст, водећи рачуна о свим компонентама 

лепог, изражајног читања, а ученици пажљиво слушају. 

4. Кратка психолошка пауза ради сређивања утисака 

Постављамо питања ради провере првих утисака o прочитаном тексту: 

- Да ли вам се допао овај текст? 

- Шта вам се највише допало? 

- Који се ликови у њему појављују?  

- O чему се говори у причи? 

- Kако сте се осећали док сте је слушали? 

5. Тумачење непознатих речи и израза 

Ученици су имали задатак да у тексту подвуку и издвоје непознате 

речи и изразе и да покушају да пронађу одговарајућа значења. Претпоста-

вљамо да ученицима могу бити непознате следеће речи: 

Разгледати – гледати у свим правцима 

Модро – тамно плаво 

Додијати – досадити 

6. Самосталан рад ученика на наставним листићима 

У овој фази часа примењује се индивидуализована настава тако 

што ће ученици решавати задатке на три нивоа сложености. Основни кри-

теријум по коме ће се вршити класификација ученика јесу њихове инте-

лектуалне и сазнајне могућности. Сходно томе, за најслабије ученике при-

премљен је наставни листић с једноставним питањима и задацима. 

Наставни листић бр. 1 

- Где се одвија радња ове приче? 

- Како изгледају Лен Меј и Елис? 

- Где су се девојчице сусреле? Пронађи у тексту. 

- Шта су оне желеле да имају? 

- Каква су се осећања у њима пробудила приликом тог првог 

сусрета? 

Овако конципираним наставним листићем настојимо да добијемо 

повратну информацију која ће нам показати да ли слабији ученици и у којој 

мери уочавају редослед догађаја у тексту, ликове који се у њему појављују, 

њихове особине, поступке и понашање. Такође, питањем Каква су се осећа-

ња у њима пробудила приликом тог првог сусрета? покушавамо да открије-

мо и каква је емоционална реакција ових ученика на догађаје у причи. 

Просечни ученици ће добити наставни листић који захтева дубље 

промишљање и тумачење поступака и особина ликова. 

Наставни листић бр. 2 

- Шта су девојчице прво урадиле када су угледале једна другу? 

- Шта је заједничко девојчицама Елис и Лен Меј? 

- По чему се оне разликују? 

- Шта ова прича открива о њима? 

- Шта овим девојчицама недостаје у животу? 
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Сада се од ученика тражи мало озбиљније сагледавање односа 
ликова, дубља анализа њихових карактерних особина, као што је уочавање 
промена у њиховом понашању и размишљању, а самим тим и зрелости у 
доношењу важних одлука. Овај ниво задатака треба да подстакне интелек-
туалну и емоционалну компоненту дечјег развоја, да ангажује сва њихова 
чула у циљу правилне рецепције дела.  

За најбоље ученике припремљен је наставни листић са задацима 
чије решавање захтева висок степен мисаоне и емоционалне активности. 

Наставни листић бр. 3 
- Због чега је ово дружење необично? 
- Зашто писац није рекао да су Елис и Лен Меј другарице, већ 

сестре?  
- Како разумеш народну изреку: Брат је мио, које вере био? 
- Чему нас ова прича учи? Какви треба да будемо према људима 

који се по било чему разликују од нас? 
- Шта мислиш о онима који имају негативан став према људима 

само зато што су друге боје коже? 
Ова категорија задатака несумњиво изискује највиши степен миса-

оне и емоционалне активности ученика, будући да се од њих захтева дубо-
ко промишљање о одређеним поступцима ликова, али и изношење ставова 
о томе. Овде се очекује и да ученици праве неку врсту паралеле између 
догађаја у причи и стварних животних околности и ситуација које су у 
непосредној вези с темом. На пример, питање Какви треба да будемо пре-
ма људима који се по било чему разликују од нас? изискује одређени ниво 
одговорности и зрелости, али и умешности и проницљивости. Управо се 
то и очекује од најбољих ученика. 

7. Извештавање и обједињавање резултата 
Ученици извештавају о резултатима свога рада. Док један ученик 

чита одговоре, остали ученици пажљиво слушају и допуњују. После тога, 
резултати се обједињују и изводе се закључци у виду особина ликова и 
поруке приче. 

Лен Меј – лепа, паметна, умиљата, добра, комуникативна, друштвена; 
Елис – драга, лепа, дружељубива, отворена, искрена, паметна. 
Следи уочавање порука текста, а оне би могле бити формулисане овако: 
Гора се с гором не састаје, а човек са човеком вазда. 
Нема зиме док не падне иње; ни пролећа док сунце не сине; ни 

радости док не делиш с киме. 
8. Самостални и стваралачки рад ученика 
У оквиру етапе самосталног и стваралачког рада ученика, деца ће 

добити задатак да драматизују обрађени текст. Најпре ће учитељ одредити 
ко ће од ученика играти који лик, а потом ће се приступити драматизацији. 
Од ученика ће се захтевати да воде рачуна о свим компонентама лепог, 
изражајног говора. 

9. Домаћи задатак 
За домаћи задатак ученици ће покушати да наставе причу. 
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Закључак 

У поређењу с традиционалним приступом, који се базира на фрон-
талном тумачењу садржаја текста и задацима који су једнаки за све учени-
ке у одељењу, индивидуализација омогућује разлагање садржаја текста 
добро припремљеним задацима на неколико нивоа, који се диференцирају 
према интелектуалним, сазнајним, психичким и другим способностима, 
али и могућностима ученика да емоционално доживе и реагују на догађаје 
и ликове у делу. Свако дете је у ситуацији да адекватно одговори на захте-
ве наставника, достижући притом максимум интелектуалне и емоционалне 
ангажованости и развоја. Ученик у складу с личним капацитетима достиже 
онај ниво разумевања и емоционалног доживљаја дела који се од њега и 
очекује. Претпоставља се да ће на овај начин успети да достигне горњу 
границу општег развоја и напредовања. Осим тога, мотивација ученика је 
на знато вишем нивоу него иначе, јер када слабији ученик успе да одгово-
ри на постављене задатке, осећа велико задовољство и његово самопоузда-
ње расте. Истовремено, у њему се распламсава жеља за даљим ангажова-
њем и појачаним радом како би добио потврду да његов труд није узалу-
дан. Традиционални приступ то не омогућује. Напротив, онда када схвати 
да не може да иде у корак с оним ученицима који успешно савладавају све 
садржаје, слабији ученик се деморалише и ту престаје да се развија потре-
ба за радом и напредовањем. С друге стране, и бољи ученици кроз индиви-
дуализовану наставу добијају прилику да достигну максимум свог психо-
физичког развоја, будући да су питања и задаци и у овом случају прилаго-
ђени њиховим могућностима и интересовањима. Из свега наведеног про-
изилази закључак је да индивидуализована настава погодује свим катего-
ријама ученика. 
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TEACHING DELIVERED AT VARIED DEGREES OF DIFFICULTY  

IN ACCORDANCE WITH INDIVIDUALISED LEARNING 

 
Summary: This paper identifies specific teaching methods delivered at 

varied degrees of difficulty as one of the most commonly used forms of individuali-

sed teaching. In particular, a focus on teaching efficiency when implementing this 

method in the context of Serbian language and literature teaching. Pearl Buck's 
'The White and Yellow Girl' is used to demonstrate the benefits of tailoring teaching 

methods to meet the needs of the individual learner.  

 

Key words: Individualisation, teaching at varied degrees of difficulty, successful 

reception.* 
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