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Уводне напомене 
 
Дидактици као педагошкој дисциплини и/или науци, која се 

кроз историју васпитања и учења различито схватала почев од 
вештине поучавања према Волфгангу Раткеу, преко вештине 
поучавања свих свему према Јану Амосу Коменском, до савремених 
схватања Дидактике као педагошко-андрагошке дисциплине о 
целокупној настави, одавно се замера да се није превише 
променила још од Јана Амоса Коменског. Највеће замерке 
Дидактици упућују се у области предшколског васпитања и учења. 
Нова концепција предшколског васпитања и учења према 
Основама програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета, Дидактику у великој мери изопштава као наставну 
дисциплину у области предшколског васпитања и учења. Тако су 
конципирани и стандарди акредитације Националног тела за 
акредитацију и проверу квалитета у високом образовању 
Републике Србије, који Дидактици не дају превише простора у 
студијским програмима за васпитаче у предшколским установама. 
Уместо Дидактике као наставног предмета, на студијским 
програмима за васпитаче у предшколским установама уведени су 
нови или боље речено модификовани наставни предмети: 
Методика васпитнообразовног рада, Интегрисани курикулум и 
Елементарна дидактика.  

Иако се наводи да Основе програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета не представљају државни 
документ или подзаконски акт, већ стручну расправу којом се дају 
смернице васпитачима за реализацију предшколског васпитања и 
учења и високошколским установама за креирање концепције 
наставног програма и акредитацију студијских програма за 
васпитаче у предшколским установама, Основе програма 
предшколског васпитања и образовања симболичног назива 
Године узлета управо представљају државни документ. У 
прошлости је надлежно министарство одувек доносило основе 
програма предшколског васпитања и образовања, а предшколске 
установе су доносиле оперативне планове. Овај документ је 
требао да послужи као основа за израду стандарда предшколског 
васпитања и образовања и као концепција на основу које се могу 
реализовати студије за васпитаче у предшколским установама. 
Овако конципиран, он не само да не доприноси својој сврси, већ 
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представља реметилачки фактор у остваривању основних 
правила у предшколском васпитању и учењу.  

Анализом Основа програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета, уочава се да оне имају два дела. Први 
је Основе програма, а други Од основа програма до реалног 
програма. Основама програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета се с једне стране изопштава Дидактика 
из предшколског васпитања и учења. С друге стране се  подржава 
искључиво њена педагошка димензија и то само у домену 
васпитања деце предшколског узраста које није замисливо без 
учења. Очигледно је да се на овај начин жели избећи помињање 
термина настава, што је парадоксално, јер се у самом називу и 
целом тексту основа програма помиње термин образовање, које је 
управо утемељено у настави. Несхватљива је и концепција 
јединствених основа у предшколском васпитању и учењу, којом су 
укинуте све предшколске групе деце у зависности од њиховог 
узраста, што је довело до постојања само једне групе деце 
предшколског узраста. Овај проблем ће у будућности бити 
предмет академских расправа, што ће довести до преиспитивања 
и измене и допуне Основа програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета. 

Неспорна је чињеница да су промене у васпитању и учењу у 
предшколској установи потребне и да се оне стално дешавају. На 
потребу пронема у васпитању и учењу у предшколској установи 
упућују и промене које се дешавају у друштву и у науци. Није 
упитно ни разграничење наставних садржаја из Дидактике за 
Студијски програм за васпитаче у предшколским установама и за 
Студијски програм за разредну наставу. Све то указује на потребу 
промена у Дидактици. Међутим, Дидактика се не може изопштити 
из васпитања и учења у предшколској установи на основу једно 
педагошког, али и политичког документа. Прецизније, Дидактика 
се не може мењати по потреби и посебно не на дневном нивоу. 

Наставни садржаји из Дидактике су потребни васпитачима 
за реализацију васпитања и учења у предшколској установи. 
Учење у предшколској установи се реализује паралелно с 
васпитањем. Без обзира што се учењем у одређеном домену баве 
говото све науке, учењем се ипак најтемељније и најцеловитије 
бави Дидактика као педагошка дисциплина. Учење је централни и 
глобални предмет проучавања Дидактике. Све то указује на 
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неопходност учења наставних садржаја из Дидактике на свим 
студијским програмима за образовање васпитача у предшколским 
установама. Да би они били у функцији ефикасне припреме 
будућих вспитача, потребно је наставне садржаје прилагодити 
предшколском васпитању и учењу, које се неспорно разликује од 
разредне наставе у млађим разредима основне школе, наставе у 
старијим разредима основне школе, наставе у средњим школама и 
наставе на високошколским установама. 

Оно што може представљати проблем у оваквом односу 
према Дидактици која проучава сва битна питања наставе, јесте 
чињеница да без обзира што се оваквим поступцима она 
изопштава из предшколског васпитања и учења, студенте 
студијских програма за васпитаче у предшколским установама не 
би требало онемогућити да уче и науче општа начела, правила и 
законитости наставе коју најцеловитије и најтемељније проучава 
Дидактика. Настава није формализован процес образовања, већ 
комплексан, креативан и симултан процес образовања и 
васпитања. Целовити развој деце као крајњи идеал васпитања, 
није могућ без њиховог образовања и учења, што указује на 
потребу Дидактике као наставног предмета на студијским 
програмима за васпитаче у предшколским установама. Из 
наведених разлога се Дидактика не може заменити наведеним 
наставним предметима, макар се радило само о терминолошкој 
разлици. Смисленијим се чини увођење наставног предмета 
Елементарна дидактика која проучава дидактичке садржаје 
прилагођене васпитању и учењу деце предшколског узраста. 

На одлуку аутора да напише уџбеник Елементарна 
дидактика утицали су многи чиниоци: обавеза поштовања 
усвојених докумената; потреба усклађивања наставних садржаја 
са стандардима акредитације; потреба студената да науче 
наставне садржаје из Дидактике који су садржани у уџбенику 
Елементарна дидактика и прилагођени васпитању и учењу деце 
предшколском узраста, Основама програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета и остали. На овај начин је 
постигнуто почетно и помирљиво решење овог проблема.1 Иако 
се сва темељна питања уџбеника Елементарна дидактика 

                                                           

1 Полемика о Основама програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета у уводним напоменама и у уводу на енглеском језику 
изражава лични осврт аутора и није обавезујући за студенте и читаоце.  
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првенствено односе на васпитнообразовни рад у дечјем вртићу 
као једној од предшколских установа, у тексту уџбеника је 
превладало опредељење за коришћење термина предшколска 
установа, зато што се сва темељна питања Елементарне 
дидактике односе и на остале предшколске установе. 

Уџбеник Елементарна дидактика садржи 190 страна текста. 
Поред уводних напомена на српском језику и увода на енглеском 
језику, уџбеник садржи следећа поглавља: Васпитање и учење 
деце предшколског узраста и Основе програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета; Терминолошка 
разграничења; Дидактички закони и дидактичка правила; 
Принципи развијања реалног програма и правила васпитања и 
учења према Основама програма предшколског васпитања и 
образовања; Циљеви, задаци и исходи васпитања и учења деце 
предшколског узраста према Основама програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета; Чиниоци васпитања и 
учења у предшколској установи; Облици васпитања и учења у 
предшколској установи; Методе васпитања и учења у 
предшколској установи; Иновативни системи васпитања и учења 
у предшколској установи; Пројектно учење у предшколској 
установи; и Улога васпитача у предшколској установи према 
Основама програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета. На крају је приложен резиме на енглеском језику, 
прилози, речник појмова, индекс појмова, списак литературе с 
преводом наслова на енглески језик, извод из рецензијe и 
белешке о аутору уџбеника на српском и енглеском језику. 

Уџбеник ће првенствено послужити студентима Факултета 
на Студијском програму основних академских студија за 
васпитаче у предшколским установама као обавезна литература 
за наставни предмет Елементарна дидактика са методиком 
васпитнообразовног рада. Као обавезна и препоручена 
литература, може се користити и за остале наставне предмете 
који су прихваћени у акредитацијама на свим нивоима студија из 
ужих научних области Дидактика, Методике васпитнообразовног 
рада и Методике разредне наставе на Факултету и на осталим 
наставничким факултетима у Србији, државама у окружењу и у 
европском и светском васпитном и образовном простору.  

 
Аутор! 
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Introduction 
 

Didactics, a pedagogical discipline and/or science, which has 
been understood differently throughout the history of education, either 
as the teaching skill according to Wolfgang Ratke, or the skill of 
teaching everything according to Jan Amos Comenius, followed by the 
modern notions of Didactics as a pedagogical-andragogical discipline 
that focuses on teaching in general, has been criticized for not having 
changed much since Jan Amos Comenius. 

The biggest objections addressed to Didactics are related to 
preschool education and learning. The new concept of preschool 
education and learning according to the Years of Ascent Preschool 
Curriculum Framework, largely excludes Didactics as a teaching 
discipline from preschool education and learning. This is how the 
accreditation standards of the National Body for Accreditation and 
Quality Assurance in Higher Education of the Republic of Serbia were 
conceived, and Didactics has not been included to a great extent in the 
curricula for educators in preschool institutions.  Instead of Didactics 
as a subject, new or better-said, modified subjects were added to the 
curricula for educators in preschool institutions: Methodology of 
Education, Integrated Curriculum and Elementary Didactics. 

Although it is stated that the Years of Ascent Preschool Curriculum 
Framework is not a government-issued document or a bylaw, but an 
expert discussion which provides guidelines for educators regarding 
the implementation of preschool education, and for higher education 
institutions on  how to create a curriculum concept and how to obtain 
accreditation of study programs for teachers in preschool institutions, 
the Preschool Curriculum Framework with the symbolic name Years of 
Ascent basically represent a state document. In the past, the relevant 
ministry has always issued the guidelines for preschool education and 
preschools issued operational plans. This document was supposed to 
serve as a basis for the development of standards of preschool 
education and as a concept on the basis of which studies for educators 
in preschool institutions can be realized. Conceived in this way, it does 
not serve its purpose, and it is also a disruptive factor in achieving the 
main goals in preschool education and learning.  
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An analysis of Years of Ascent Preschool Curriculum Framework 
shows that it is divided into two parts. The first is the Curriculum 
Basics, and the second is From Curriculum Basics to Practical 
Curriculum. On the one hand, Years of Ascent Preschool Curriculum 
Framework excludes Didactics from preschool education. On the other 
hand, only its pedagogical dimension is kept, and only in the domain of 
educating preschool children, which is impossible to be done without 
learning. It is obvious that the intention was to avoid mentioning the 
term teaching, which is paradoxical, because the actual name and the 
entire content of the curriculum includes the term education, which is 
further on used in teaching process. The concept of uniqueness that 
has been introduced in preschools and which abolished separate 
preschool groups by age, which implies that now there should be only 
one preschool group. This topic will be the subject of academic 
discussions in the future, which will lead to a review and amendment 
of the Years of Ascent Preschool Curriculum Framework.  

It is an indisputable fact that changes in preschool education are 
necessary and that they are constantly happening. The changes that are 
taking place in society and in science also point to the need to make 
changes to preschool education. The division of Didactics Curricula into 
Didactics for Preschool Teachers and Didactics for Class Teachers is 
not an issue either. All this indicates the need for changes to made in 
Didactics. However, Didactics cannot be excluded from preschool 
education due to a pedagogical, but also a political document. More 
precisely, Didactics cannot be changed this freely and especially not on 
a daily basis. 

Didactics is necessary for teachers to be able to teach in 
preschools. In preschools, learning is done in parallel with upbringing. 
Regardless of the fact that almost all scientific disciplines deal with 
learning in a certain domain, Didactics as a pedagogical discipline 
focuses on learning most thoroughly and extensively. Learning is the 
central subject of the study of Didactics. All this indicates the necessity 
for Didactics to be included in all curricula for preschool teacher 
education. In order for these curricula to prepare future teachers 
efficiently, it is necessary to adapt learning materials to preschool 
education and learning, which indisputably differs from class 
instruction in younger grades of primary school, instruction in older 
grades of primary school, instruction in secondary schools and in 
higher education institutions. 
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A problem in this attitude towards Didactics, which studies all 
important learning topics, could be that regardless of the fact that such 
procedures exclude it from preschool education and learning, students 
attending study programs for preschool teachers should not be 
prevented from learning general principles, rules and laws of teaching 
which are most extensively and thoroughly studied by Didactics. 
Teaching is not a formalized process of education, but a complex, 
creative and simultaneous process of education and learning. The 
complete development of children as the ultimate ideal of education is 
not possible without their education and learning, which indicates the 
need for Didactics to be a separate a subject in the curricula for 
preschool teachers’ education. For the reasons stated above, Didactics 
cannot be replaced by the above-mentioned subjects, even though it 
was only a matter of terminological difference. It seems more sensible 
to introduce the subject Elementary Didactics, which studies didactic 
content adapted to the education of preschool children. 

The author's decision to write the textbook Elementary Didactics 
was influenced by many factors: the obligation to comply with the 
adopted documents; the need to align learning content with 
accreditation standards; the students’ need to learn about Didactics 
from the textbook Elementary didactics which is adapted for the 
education of preschool children, and aligned with the Years of Ascent 
Preschool Curriculum Framework. In this way, an initial and 
conciliatory solution to this problem was achieved.2 Although all the 
main topics discussed in the Elementary Didactics textbook primarily 
refer to education taking place in kindergarten as one type of preschool 
institution, the textbook actually mostly uses the term preschool 
institution, because all the main topics covered by Elementary 
Didactics textbook also apply to other preschool institutions.  

The textbook Elementary Didactics contains 190 pages of text. In 
addition to introductory notes in Serbian and introduction in English, 
the textbook contains the following chapters: Preschool children 
education and Years of Ascent Preschool Curriculum Framework; 
Nuances in Terminology; Didactic laws and didactic rules; Principles of 
developing a practical curriculum and education guidelines based on 
the Preschool Curriculum Framework; Goals, objectives and outcomes 

                                                           

2 The discussion about Years of Ascent Preschool Curriculum Framework in 
the introductory notes and in the introduction in English is the personal 
overview of the author and is not binding for students and readers. 
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of preschool children education according to Years of Ascent Preschool 
Curriculum Framework; Factors affecting learning in preschool 
institutions; Forms of education and learning in preschool; 
Methodology of education and learning in preschool; Innovative 
systems of education and learning in preschool; Project learning in 
preschool; and The role of teachers in preschool according to the 
Preschool Curriculum Framework. Finally, there is a summary in 
English, appendices, glossary, index of terms, bibliography with English 
translation, excerpt from the review and notes on the author of the 
textbook in Serbian and English.  

The textbook is primarily intended for the students attending the 
Undergraduate Academic Studies for Preschool Teachers as mandatory 
literature for the course Elementary Didactics and Methodology of 
Education. As a mandatory and recommended literature, it can be used 
for other subjects that are accepted in accreditations at all levels of 
study in the narrower scientific fields of Didactics, Methodology of 
Education and Methodology of Class Teaching at the Faculty in 
question and at other teaching education faculties in Serbia, 
neighboring countries and in the European and global educational 
institutions. 

 
 

Author! 
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Васпитање и учење деце предшколског 
узраста и основе програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета 

 

Васпитање и учење деце у предшколским установама у 
Републици Србији дефинисано је бројним документима. Полазне 
основе дефинисане су Законом о предшколском васпитању, 
Правилником о Основама програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета, Правилником о стандардима 
компетенција за професију васпитача и њиховог професионалног 
развоја, и другим законским и подзаконским актима којима се 
регулише рад у предшколској установи. Васпитање и учење деце 
предшколског узраст зависи и од Закона о основама система 
образовања и васпитања. Обзиром да с децом предшколског 
узраста раде васпитачи на чије иницијално образовање и даљи 
професионални развој утиче и Закон о високом образовању, може 
се рећи да и овај закон утиче на васпитање и учење деце 
предшколског узраста.  

Учење деце предшколског узраста је у сталним променама 
које нису увек биле усаглашене. Зависиле су од историјског 
тренутка у коме су се догађале и од конкретних друштвених 
околности у појединачним државама. Отуда и различити 
приступи предшколском васпитању и учењу. Оно је углавном 
између две друштвене крајности. Док се у једном друштву 
подстицало учење деце предшколског узраста до те мере да је 
учење било од примарног значаја, у другим друштвима, као на 
пример у Шведској, акценат је првенствено био на правилном 
психофизичком развоју и игри деце (Миленовић, 2009). 

Полазећи од устаљених структура уџбеника из Дидактике, 
овај део би можда требао ићи на крају садржаја уџбеника. У овом 
случају се ишло обрнутим редом, јер се сматра да је учење ових 
садржаја од значаја за правилно разумевање суштине неких 
делова који представља новину уџбеничке литературе из ове 
области, када су у питању студије за васпитаче у предшколским 
установама. Основе програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета полази од опште претпоставке да је 
детињство јединствен и непоновљив период одрастања и развоја 
сваке индивидуе. Период детињства је основа и најзначајнији 
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период значајан за каснији целовит развој личности детета. На 
предшколском узрасту дете поседује различите потенцијале како 
за успешно учење, тако и за даљи развој. Поједини аутори овај 
период називају периодом раног старта (Миленовић, 2013; Сузић, 
2008). Период раног старта подразумева да се на време 
препознају и касније подстичу и развијају идентификоване 
изнадпросечне способности детата, односно рани знакови да се 
може развити у ствараоца у одређеној научној области или 
области друштвеног деловања. Подразумева и правовремено 
дијагностификовање сметњи у развоју и препрека у васпитању и 
учењу код деце, што је услов да се на време започне с 
медицинским и педагошким третманом код ове деце, с циљем 
трајне елиминације или ублажавања негативних последица 
дијагностификованих сметњи у развоју и препрека у васпитању и 
учењу деце (Миленовић, 2013; Илић, 2010).  
 Према смерницама нових Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета, циљ васпитања и учења 
деце предшколског узраста је поред њиховог целовитог развоја и 
добробит детета кроз целовити приступ учењу, повезивање игре 
и других активности, као и изградњу смислених односа с 
вршњацима и одраслима у простору који је инспиративан за дечју 
игру, развој и учење. Као што се види, према новом програму, 
деца кроз сарадњу с вршњацима и одраслима (васпитачима и 
родитељима), кроз игру и рекреацију, самосталим или групним 
проналазачким и истраживачким радом (хеуристички приступ) 
(Миленовић, 2017), стичу васпитне вредности и знања 
коришћењем доступних извора учења, места и институција у 
локалној средини и широј друштвеној заједници. Кључни елемент 
оваквог учења је грађење квалитетних односа деце предшколског 
узраста с васпитачима, с родитељима и с вршњацима. Без обзира 
на поменуте различите изворе учења, предшколске установе, 
остају инспиративни центри васпитања и учења деце.  
 Новина Основа програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета огледа се у укључивању родитеља и 
локалне средине у пројектне вртићке активности. На овај начин 
се посебно развија облик сарадње између родитеља и васпитача 
који у прошлости није у довољној мери био разивјен, а он је 
партнерство васпитача и родитеља (Поповић, 2019; Миленовић и 
Јефтовић, 2013б). Огледа се и у непосредном укључивању 
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родитеља у зависности од њихове педагошке оспособљености и 
компетенција у планирању, организацији, реализацији и 
вредновању васпитнообразовног рада у предшколској установи 
(Миленовић и Јефтовић, 2013а). На тај начин се остварује чвршћа 
сарадња васпитача и родитеља и локалне средине. Доприноси се и 
доследности у васпитном деловању у предшколској установи и 
породичном окружењу и мотивацији деце предшколског узраста 
за већим укључивањем у своје активности у васпитању и учењу 
кроз реализацију васпитнообразовног рада у предшколској 
установи. Све то доприноси не само ефикаснијој реализацији 
васпитнообразовног рада у предшколској установи, него и већем 
укључивању деце у своје васпитање и учење. 
 Према Основама програма предшколског васпитања и 
образовања Године узелта, учење деце предшколског узраста је 
засновано на иновативним системима учења: интерактивно, 
диференцирано, егземпларно, респонисбилно, хеуристичко, 
инклузивно, интегирсано, проблемско, пројектно и осталих. Кроз 
реализацију пројектних активности и кроз интеракцију с 
вршњацима и одраслима (васпитачима и родитељима), локалном 
средином и широм друштвеном заједином деца се кроз игру и 
рекреацију правилно психофизички развијају, уче и социјализују. 
Учење деце према смерницама Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узелта подразумева 
самосталност и одговорност деце. Одговорност сваког детета се 
огледа према њему самоме и према осталој децу из групе у целој 
предшколској установи. Учење деце даље подразумева њихово 
сналажење у различитим васпитнообразовним ситуацијама у 
предшколској установи. Подразумева и радозналост, креативност 
и иновативност у решавању различитих проблема и задатака кроз 
реализацију повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи.  

Деца кроз реализацију пројектних активности су 
радознала, постављају питања и траже одговоре, решавају 
различите проблеме и задатке, уочавају различите детаље 
проблема и доносе одлуке, што даље доприности њиховој 
истрајности у раду и учењу, развоју креативности и 
иновативности и преузимању обавеза и одговорности, што су 
значајни елементи њихове социјализације. На овај начин деца 
стичу различита знања из различитих области. Стичу и нова 
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познанства и развијају другарство и међусобно поверење, 
међусобно сарађују, стичу знања о другости и другачијима на 
основу којих увђају своју посебност и самосталност. Све то 
доприноси да деца науче да уважавају и поштују различите и 
различитост и стичу знања о различитим културама. Користећи 
савремене информационо-комуникационе технологије, стичу 
дигиталну писменост и остале врсте писмености.   

Кроз односе с другима, деца разумеју своје потребе, 
осећања, поступке и потребе, осећања и поступке остале деце у 
вршњачкој групи и предшколској установи. У међусобној 
комуникацији ступају у контакте с осталом децом, навикавају се и 
уче да прихватају другу децу и да буду прихваћена од остале деце. 
Кроз дружење и игру с осталом децом, развијау самосталност и 
охрабрују се да кроз реализацију пројектних активности учествују 
у различитим активности у предшколској установи. На тај начин 
постају креативна, радознала, иновативна, пожртвована, истрајна 
и смела у решавању различитих проблема и задатака, што 
доприноси њиховом самосталном изражавању, сналажењу у 
различитим ситуацијама и животним околностима, преузимању 
одговорности и посвећености ономе чиме се у предшколској 
установи баве. Све то доприноси да деца другачије доживљавају 
свет око себе и да уочавају различите детаље у њему, што их чини 
радозналом да постављају питања и траже одговоре и на тај 
начин уче и стичу знања из различитих области. 

Основе програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета, препознају значај периода предшколског узраста 
како за даљи развој деце предшколског узраста, тако и за развој 
њихових способности које су значајне за даље васпитање и учење 
и касније целоживотно учење. Оне су: отвореност, радозналост, 
самопоуздање, креативност, иновативност, отпорност, 
самосталност и остале способности. Праграм има самболични 
назив – Године узлета. Симболика Година узелта огледа се у 
промовисању свих програма васпитања и учења деце 
предшколског узраста који настају у предшколским установама, 
који је инспиративан за самостално учење, креативност и 
иновативност деце. Предшколска установа тако постаје 
провокативна средина која подстиче и инспирише дете да се 
слободно игра, да самостално или у групи с осталом децом из 
предшколске установе истражује, да промишља, да испробава 
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уочено и да на свој начин упознаје и доживљава свет око себе.  
Наведене анализе указују да Основе програма 

предшколског васпитања и образовања Године узлета нису 
намењене само васпитачима и осталим просветним радницима у 
предшколској установи и деци предшколског узраста. Намењене 
су и родитељима деце предшколског узраста. Познавање 
смерница овог програма, родитељима омогућава да упознају своју 
другачију и измењену улогу, другачије функције које као 
родитељи имају, што допринеси њиховом другачијем понашању и 
њиховом измењеном и прилагођеном васпитном стилу. На тај 
начин родитељи стичу и унапређују своје компетенције како за 
сарадњу с васпитачима, тако и за васпитано деловање у раду са 
својом децом у предшколској установи и у породичном окружењу. 
Основе програма предшколског васпитања и образовања Године 
узлета је значајан програм и за локалну средину и ширу 
друштвену заједницу. У овом програму се препознаје улога 
локалне средине и шире друштвене заједнице како у 
обезбеђивању услова за ефикасне активности у предшколској 
установи, тако и за омогућавање целовитог развоја деце 
предшколског узраста, посебно у развијању њихових способности 
за касније васпитање и учење и целоживотно учење.  
 Основе програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета афирмишу поверење у капацитете деце 
предшколског узраста да активно учествују у сопстевном 
васпитању и учењу и целовитом развоју. Да би се то остварило, 
посебно се указује на значај дечје игре и значај заједничког 
деловања деце предшколског узраста, њихових васпитача и 
родитеља, локалне средине и шире друштвене заједнице у 
целовитом развоју деце предшколског узраста и развијању 
њихових способности за касније целоживотно учење. Способност 
за целоживотно учење подразумева специфичне компетенције 
свих просветних радника, што је нарочито карактеристично за 
васпитаче у предшколским установама. Васпитачка професија 
која је одувек била уважена у нашем народу, додатно добија на 
значају и постаје јединствена и посебна у односу на све остале 
професије. То од васпитача захтева високу етичност и да буде 
рефлексивни практичар који ће стално промишљати и 
усавршавати своју сложену компетентност. Значајну улогу у 
реализацији сложених активности у дечјем вртичу имају и остали 
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стручни сарадници у предшколској установи који својим 
ангажовањем доприносе реализацији рефлексивне праксе и 
квалитетног програма рада у предшколској установи кроз 
промену делатности и структуре предшколске установе. Да би се 
све то могло и реализовати, неопходна је чврста повезаност с 
продицима, пре свега родитељима деце, локалном средином и 
широм друштвеном као значајним чиниоцима у пракси 
предшколског васпитања и образовања.   

Способност за целоживотно учење подразумева 
специфичне компетенције свих просветних радника, нарочито за 
васпитаче у предшколским установама. Компетенције просветних 
радника су бројне. Зато и постоје различите класификације 
компетенција: педагошко-психолошке, дидактичко-методичке, 
социјално-комуникацијске и остале (Миленовић и Јефтовић, 
2013б). Из наведеног разлога је Европски парламент донео 
посебан оквир кључних компетенција просветних радника за 
целоживотно учење. Оне су: 1) комуникација на матерњем језику; 
2) комуникација на страном језику; 3) математичке, научне и 
технолошке компетенције; 4) дигитална компетенција, 5) учење 
учења; 6) друштвене и грађанске компетенције, 7) иницијатива и 
предузетништво, и 8) културолошка свест и изражавање (Основе 
програма предшколског васпитања и образовања Године узлета, 
2018: 14-15). Поменуте компетенције су карактеристичне за све 
нивое образовања и учења. На нивоу предшколског васпитања и 
учења, развој способности за усвајање ових компетенција је 
потребно прилагодити васпитању и учењу, психофизичком 
развоју и способностима деце предшколског узраста.  

На основу анализе Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узелта може се закључити да је 
крајњи циљ овог програма усмерен у правцу добробити детета 
предшколског узраста у реалном програму кроз односе и 
деловања детета. На тај начин дете предшколског узраста 
доживљава свет кроз односе које успоставља и развија. У таквим 
околностима, „односи којима се подржава дететова добробит и 
деловање су покретачи његовог развоја и учења“ (Основе 
програма предшколског васпитања и образовања Године узлета, 
2018: 16). Зато је потребно омогућити деци да: изражавају своје 
потребе и осећања, ослањају се на друге и изграђују осећања 
поверења, сигурности и припадања; развијају позитивну слику о 
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себи; развијају позитивне начине интеракције с другима, развијају 
неопходне капацитета како би се носила с конфликтима, 
проблемима и новим ситуацијама; да буду укључења у доношењу 
одлука и прављења избора; деле информације и учествују у 
дијалогу с другом децом и одраслима заснованом на узајамном 
поштовању и размени; буду истински консултована и да осећају 
да су њихова осећања и размишљања важна; виде да њихове идеје, 
очекивања и осећања доводе до промена; својим учествовањем 
доприносе ономе што одрасли раде и сматрају важним и 
смисленим и ономе што се дешава у окружењу“ (Основе програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета, 2018: 16-
17). Да би се све ово остварило, потребно је деци омогућити 
деловање кроз заједничке активности у предшколској установи с 
осталом децом, одраслима (васпитачима и родитељима), 
локалном средином и широм друштвеном заједницом. 

 

 
Слика 1. Концепција основа прогирама  и Од основа програма до 
реалног програма (Основе програма предшколског васпитања и 

образовања Године узлета, 2018: 3).  
 
Анализом Слике 1 се може закључити да није довољно 

само једном прочитати Основе програма предшколског 
васпитања и образовања Године узелта и то примењивати у 
праксим предшколског васпитања и учења. Основе програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета 
подразумевају рефлексивну праксу предшколског васпитања и 
учења и васпитача као рефлескивног практичара. Од васпитача се 
очекује да повеже у јединствену акциону целину Основе програма 
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предшколског васпитања и образовања Године узлета, потребе 
деце предшколског узраста, активности родитеља и стручних 
сарадника у предшколској установи, допринос локалне средине и 
шире друштвене заједнице и миркоструктуру плана реализације 
пројектних активности у јединствену акциону целину. На основу 
свакондевног вредновања реализације васпитнообразовног рада 
у оквиру повремених пројектних активности које васпитачи 
спроводе у предшколској установи и учењу и учешћу деце у 
осталим активностима у предшколској установи, васпитач стално 
преиспитује своју праксу и врши измене у циљу ефикаснијег рада, 
што се нарочито односи на учешће деце у своје васпитање и учење 
у предшколској установи. То свакако подразумева поновно 
враћање васпитача на читање Основна програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета с циљем преиспитивања 
властитих полазишта и уверења и мењања сопствене педагошке и 
дидактичко-методичке праксе у предшколској установи. 

Досадашња искуства реализације васпитања и учења у 
предшколској установи према Основама програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета показала су 
задовољавајуће резултате. Највећа предност и новина у односу на 
претходно васпитање и образовање огледа се у реализацији 
повремених пројектних активности које деца заједно са својим 
васпитачем и родитељима креирају у складу с њиховим 
интересовањима и материјалним могућностима и условима 
предшколске установе, која представља инспитативну средину за 
њихово васпитање и учење (Велишек Брашко, 2020). Родитељи се 
појављују у улози другог васпитача, док је простор у коме се деца 
васпитавају и смостално истражују и проналазачким радом долазе 
до нових сазнања, њихов трећи васпитач (Павловић 
Бренесаловић, 2020). Истражујући деца долазе до нових идеја, 
стварају нове односе и проширују своја знања. У таквим 
околностима васпитач је партнер и помагач деци у васпитању и 
учењу. Партнер је и њиховим родитељима. Значајну улогу 
добијају и родитељи чије се идеје и искуства уважавају (Марковић 
и сар., 2020). Родитељ је као и васпитач иноватор, мотиватор и 
иницијатор у васпитању и учењу децеу њиховом оптималном 
развоју. Предшколска установа се отвара и према локалној 
средини и широј друштвеној заједници, чиме се домети у 
васпитању и учењу деце предшколског узраста знатно проширују.  
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Терминолошка разграничења 
 
 У циљу схватања и разумевања коришћених појмова, у 
овом делу уџбеника појмовно ће бити дефинисана њихова 
значења. Дефинисани појмови су кључни и категоријални појмови 
педагогије као науке о васпитању. Представљају и кључне и 
категоријалне појмове Дидактике као централне педагошке 
научне дисциплине. У таквом приступу, појмовно су дефинисани и 
међусобно разграничени дидактички појмови који су непосредно 
повезани с проблемом и предметом овог уџбеника. Они су: наука, 
Дидактика, Елементарна дидактика, учење, образовање и 
саставнице образовања – знање и умења, вештина, навика, 
способност и искуство.  
 

Наука 
 

 Под науком се подразумева одређена научна област која 
испуњава четири основна услова. Први услов је да има свој 
предмет проучавања, односно област проучавања којом се бави. 
Други услов науке је да има довољан број научних знања док којих 
је дошла током свог настанка и развоја. Трећи услов је језик науке, 
односно начин на који свака појединачна наука своја научна 
сазнања чини доступним однима којима су намењена. Четврти 
услов је да има своју методологију проучавања и истраживања.  
  Предмат преоучавања науке. Све што је најцеловитије 
карактеристично за одређену науку, представља њен предмет 
проучавања. Мултидисциплинарни приступи науци подразумева 
приступ проучавању и истраживању у свим наукама и њиховим 
научним дисциплинама. Садржаји једне науке проучавају се и у 
другим наукама. Без обзира на ову неспорну чињеницу, одређени 
садржаји ипак су најкарактеристичнији само за одређену науку и 
представљају њен централни и глобални предмет проучавања. На 
основу тога је извршена дифернцијација наука и сваку науку 
карактерише предмет који је за њу посебан предмет проучавања. 
 Научна знања. Други услов науке је да она има довољан 
број научних знања, односно чињеница, информација, описа и 
умења до којих се дошло кроз искуство, перцепцијом, 
образовањем, учењем, научним откривањем, проучавањем и 
истраживањем у току развоја одређене науке од њеног настанка. 
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Уочљиво је да корпус научних сазнања представљајају сва знања 
до којих се дошло у оквиру проучавања и истраживања предмета 
одређене науке током њеног развоја. Научна знања одређене 
науке су даље резултат њене теорије и праксе. Као таква, 
представљају резултат развоја одређене науке.  
 Језик науке. Под језиком науке се подразумевају начини на 
које се знања науке чине доступним онима којима су намењена. 
Знања науке садржана су у одређеним документима различитог 
карактера и намене, уџбеницима, научним монографијама, 
летописима, научним часописима, зборницима радова и осталим 
серијским публикацијам. Све ове пупликације су доступне широј 
јавности. Научна знања свеке конкретне науке се чине доступним 
онима којима су намењена на различите начине: предавањима у 
школама различитих нивоа и на факултетима, одржавањем јавних 
предавања, националних и међународних научних скупова, 
конгреса и конференција, путем медија и на остале начине.  
 Методологија науке. Наука није статична него динамична 
и тежи да се развија. Она се најбоље развија проучавањем и 
истраживањем у оквиру проблема њеног проучавања. Тиме се у 
свакој науци бави методологија као њена научна дисциплина. 
 Поред наведених елемената, свака наука има уже научне 
области, односно научне дисциплине. Научна дисциплина је ужу 
област одређене науке која има довољан број научних сазнања да 
релативно лако може заокружити ужу област одређене науке. 
Пример: Предагогија је најопштија наука о васпитању. Она се бави 
целовитим проучавањем васпитања. Предшколска педагогија је 
ужа област Педагогије као науке. Она се бави проучавањем 
васпитања као и Педагогија, али не целовитим проучавањем 
васпитања како то чини Педагогија, него само васпитањем деце 
предшколског узраста од рођења до поласка у школу.  
 Постоји велики број различитих наука. У циљу разумевања 
појма науке, наводе се дефиниције неких наука: 1) Филозофија – 
најстарија и најопштија наука из које су се временом издвојиле и 
развиле све остале науке, која се бави проучавањем темељних 
(општих) проблема који су повезани са стварним светом и 
његовим постојањем и општим питањима повезаним са знањем, 
вредностима, разумом, умом и језиком; 2) Социологија – општа и 
основна наука о друштву; 3) Антропологија – наука о човеку која 
проучава људске сличности и разлике, њихово порекло, обичаје, 
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веровања, укључујући и њихове друштвене и културне форме; 4) 
Педагогија – најопштија наука о васпитању чије су области 
изучавања васпитање и образовање; 5) Андрагогија – наука о 
образовању, учењу и професионалном развоју одраслих; 6) 
Психологија – наука која проучава психу и психичке процесе у 
њеном настанку, развоју и појављивању код људи и животиња. 
 

Дидактика 
 
 Појам Дидактика се повезује за три старогрчке речи: 1) 
didaskalos, што значи учитељ; 2) didaskein, што значи обучавати; и 
3) didaktikos,што значи поучен. Најближи термин данашњем појму 
Дидактика, је реч латинског порекла didactica. Овај термин је у 17. 
веку први употребио Јоханес Волфганг Ратке (Штајнер, 2016). У то 
време се појавила и књига Јана Амоса Коменског Велика 
дидактика (1999), па се он и сматра утемељивачем појма и 
термина Дидактика у педагошкој комуникацији. Јан Амос 
Коменски се сматра утемељивачем Дидактике и због разредно-
предметно-часовног система наставе који је тада установио и који 
се до данашњих дана задржао у школама, упркос бројним 
покушајима реформе школства. Паралелно с развојем науке и 
сталним реформама у системима васпитања и образовања, 
укључујући и предшколско васпитање и учење, настајале су и 
промене у Дидактици као централној педагошкој дисциплини. 
Отуда и различити тангентни појмови и термини за Дидактику: 
„...курикулум, технологија инструкција, моделовање процеса 
учења, наставна технологија, технологија образовања, разне 
теорије едукације и остали“ (Илић, 2020: 9). 

Према Јоханесу Волфгангу Раткеу, Дидактика је вештина 
поучавања (Матијевић, 2019). За разлику од њега, Јан Амос 
Коменски сматра да је Дидактика вештина учења свих и свему 
(1999). На основу ових почетних схватања Дидактике, темељиле 
су се све њене касније дефиниције. Дидактика се дефинише као 
педагошка научна дисциплина која се бави свим правилима, 
законитостима и темељним питањима наставе. Постоје различите 
гране Дидактике. Најчешће помињане су информатичка 
дидактика, комуниколошка дидактика, дидактика медија, 
образовна технологија, докимологија, иновативна настава и 
остале. Полазећи од значаја образовања, учења и наставе у 
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целовитом развоју личности васпитаника, Дидактика се сматра 
централном педагошком дисциплином која се бави свим 
темељним питањима наставе.   

У зависности од нивоа образовања и учења постоји 
основношколска дидактика, средњошколска дидактика и 
универзитетска дидактика. Само у појединим изворима се 
помиње предшколска дидактика као „дидактичка научна 
дисциплина која проучава законитости процеса предшколског 
васпитања и образовања и теоријске основе које усмеравају 
методичке законитости васпитања“ (Рајчевић и Круљ, 2020: 91). 
Оваквом приступу допринела су новија схватања васпитања и 
учења деце предшколског узраста која се значајно разликују од 
педагошкихј схватања Дидактике (Трнавац и Ђорђевић, 2013) и 
историјски обликованих схватања Дидактике (Пертровић и сар., 
2020). С једне стране је васпитање и учење деце неодвојиво од 
њиховог целовитог развоја, што указује на потребу постојања 
Дидактике у предшколском васпитању. С друге стране се 
васпитању, учењу и развоју деце предшколског узраста прилази 
на другачији начин. Такав приступ предшколском васпитању и 
учењу за последицу има промене и у студијским програмима за 
васпитаче у предшколским установама на универзитетима и 
одсецима за васпитаче у предшколским установама при 
академијама струковних студија. Све то изопштава Дидактику из 
предшколског васпитања и учења, а уместо Дидактике уводе се 
нови наставни предмети - Елементарна дидактика, Методика 
васпитнообразовног рада, Интегрисани курикулум и остали, који 
су непосредно повезани с Дидактиком.  

У Дидактици се распознају дидактичка пракса, дидактичка 
теорија и дидактичка мета-теорија. Све оно што се дешава у 
настави, што се се може проверити, испитати и променити 
представља дидактичку праксу. Расправљање о дидактичкој 
прекси доводи до одређених кључних и темељних закључака, што 
означава дидактичку теорију. У случајевима када се расправља о 
самој дидактичкој теорији и на основу тих расправа се износе 
одређена схватања и дефинишу становишта, онда се може 
говорити о дидактичкој мета-теорији. На пример, планирање 
наставе, реализација наставе, вредновање у настави, оцењивање у 
настави, примена облика рада у настави, остваривање циљева и 
задатака наставе, примена наставних средстава и остали 
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елементи наставе представљају дидактичку праксу. Ако се 
расправља, проучава и истражује било који од наведених 
елемената дидактичке праксе, онда се изводе темељни закључци 
о том елементу дидактичке праксе, што представља дидактичку 
теорију. Ако се поново расправља и преиспитује дидактичка 
теорија, онда се долази до дидактичке мета-теорије.  
 

Елементарна дидактика 
 
 Елементарна дидактика се не помиње као посебна грана 
Дидактике. Њен почетак се поклапа с почетком 30.-их година 21. 
века, као резултат бројних иновативних приступа у 
предшколском васпитању и учењу. Зато и не постоје полазишта 
на којима би се темељило појмовно одређење Елементарне 
дидактике. То представља и реметилачки фактор њеног 
појмовног разграничења у односу на појмовно одређење 
Дидактике као централне педагошке дисциплине. Појава 
Елементарне дидактике се може посматрати кроз призму саме 
науке. Полазећи од опште поделе науке на природне и друштвене 
и усложњене поделе на природно-математичке науке и 
информатику, друштвено-хуманистичке науке, машинско-
техничке науке, пољопривредне и био-технолошке науке, 
медицинске науке и остале науке, из области друштвено-
хуманистичких наука се најпре могу издвојити науке о васпитању. 
Из наука о васпитању се потом издаваја Педагогија као 
најопштија наука о васпитању. Из система научних дисциплина 
Педагогије, издаваја се Дидактика која се бави свим битним 
пирањима наставе. Дидактичко-методичком трансформацијом 
Дидактике, издваја се Елементарна Дидактика, као грана 
Дидактике која се бави дидактичким законима и законитостима, 
дидактичким правилима и темељним питањима васпитања и 
учења у предшколској установи.    

Полазећи од општег одређења Дидактике и суштине 
васпитнообразовног рада, пре свега васпитања и учења деце 
предшколског узраста, Елементарна дидактика би се могла 
дефинисати као грана Дидактике која се бави свим правилима, 
законитостима и темељним питањима реализације и вредновања 
васпитања и учења деце предшколског узраста од рођења до 
поласка у школу. Овакав приступ дефинисању појма Елементарна 
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дидактика, упућује на закључак да она повезује у јединствену 
акциону целину васпитање, учење и реализацију повремених 
пројектних активности и осталих активности у оквиру целовитог 
васпитнообразовног рада у предшколској установи. На основу ове 
дефиниције, Елементарна дидактика би се даље могла 
дефинисати као теорија, односно основа развоја методике 
васпитања и учења деце предшколског узраста. Овако дефинисана 
Елементарна дидактика, значајно се разликује од Дидактике 
представљене у уџбенику Елементарна дидактика објављеног 
након завршетка Другог светског рата (Јесипов, 1946). Разликује 
се и од уџбеника Елементарна дидактика ауторке Драгане 
Станојевић (2018). У оба уџбеника су углавном изнети наставни 
садржаји који се односе на реализацију наставе у школи а не и на 
реализацију васпитнообразовног рада у предшколској установи 
на који су управо односи овај уџбеник.   
 

Учење 
 
 Учење је процес стицања знања, понашања, вештина, 
вредности и искуства, који представља трајну и прогресивну 
промену личности и понашања индивидуе. Способност учења 
имају људи, животиње и неке машине. У неким изворима се 
помиње да способност учења имају и поједине биљке (Karban, 
2015). Уочљиво је да дефиниција учења показује да учење није 
исто што и стицање знања. Учење је знатно шири и 
свеобухватнији појам од појма знање, зато што поред стицања 
знања, подразумева и формирање одређеног облика понашања, 
усвајање вештина, вредности и искуства као битних елемената 
који треба да доведу до релативно трајних и прогресивних 
промена индивидуе (Каменов, 2006). Када су у питању животиње, 
оне имају способност учења у одређеним ситуацијама и углавном 
на основу подражаја и стимулуса. О способности учења биљака, 
углавном се расправља о прилагожавању биљака природи и неких 
непроверених чињеница с недовољним утемељењем у науци.  

Полазећи од значаја учења у васпитању и учењу, све више 
се расправља и о учењу учења, односно, како другога научити да 
учи и да учи друге. На значај учења учењу указује и Оквир 
Европског парламента о кључним компетенцијама за рад у 
просвети и целоживотно учење свих просветних радника. Једна од 
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кључних компетенција према овом оквиру је компетенција учити 
како се учи. Ова компетенција подразумева обуку, диспозицију и 
способност да се организује и регулише сопствено учење, како 
индивидуално тако и у групи. Учење учења укључује и способност 
да се време ефективно распореди, реше задаци, стекну, 
процесуирају, вреднују и асимилују нова знања и иста примене у 
разним контекстима - код куће, на послу, у образовању и у обуци, 
али и како другога научити да учи. У општем смислу, обука за 
учење значајно доприноси управљању и креирању каријере.  

 
 Образовање 
 
 Појам образовање се углавном користи у синонимном 
значењу појма васпитање. На основу ове повезаности, образовање 
се често сматра саставницом васпитања, односно ужим појмом 
васпитања. Често се појам образовање повезује и с школским 
образовањем. Има и схватања по којима се треба само 
расправљати о васпитању, а не и о образовању (Ивковић, 2004). 
Оправдање оваквог схватања потребно је тражити у 
етимолошком значењу појма васпитања, по коме је он празан 
појам, јер потиче од речи вас и питати, што терминолошки нема 
посебно значење. С друге стране, појам образовање полази од 
речи образ и образити, што указује да образовати некога значи да 
се полази од образа, а образити некога, значи направити му образ, 
односно учинити га бољим и квалитетнијим човеком. Овакав 
приступ је у великој у супротности са становиштем по коме се 
образовање углавном поистовећује са школским образовањем. 
 Постоје различите дефиниције образовања као кључног и 
категоријалног педагошког појма. На основу критичке анализе 
неких дефиниција (Томић, 2021; Илић, 2020; Лазић и Попов, 2019; 
Матијевић, 2019; Штајнер, 2016; Антонијевић, 2013; Bognar i 
Matijević, 2003), а у приступу проблему и предмету овог уџбеника, 
може се извести дефиниција по којој је образовање педагошки 
појам и ужи појам васпитања, који подразумева дуготрајан и 
организовани друштвени процес стицања знања и умења, 
изграђивања вештина и навика, подстицања и развијања 
способности, усвајања друштвено прихватљивих норми 
понашања и система вредности, оспособљавања за учење како се 
учи, за самостално и усмеравано самообразовање и стицање 
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искуства. Ра разлику од досадашњих приступа дефинисању појма 
образовања, у овом приступу се указује на неке нове елементе 
који су постали значајни у савременим условима друштвених 
промена и промена у васпитању и учењу. Саставница дефиниције 
појма образовање је тако постало учење како се учи, односно 
оспособити се за проналажење најбољег система за ефикасно 
самостално учење и за учење другога. Једна од саставница овакве 
дефиниције васпитања је и самообразовање које у данашњим 
условима карактеристичним по сталним друштвеним променама 
и променама у васпитању и учењу, добија на значају као посебан 
облик образовања и учења. Полазећи од чињенице да је данашње 
образовање и учење незамисливо без искуства, у овој дефиницији 
се искуство помиње као саставница појма образовања.  
 Знање и умења. Појам знање се дефинише између две 
крајности. Полази се од Платоновог схватања знања као 
оправданог истинитог веровања (Fine, 2003), па све до схватања 
знања као сигурног разумевања којима се идивидуе служе да се 
служе у решавању свакодневних животних проблема и проблема у 
учењу (Матијевић, 2019). Знање се стиче од најранијег детињства 
и прати целокупни развој сваке индивидуе. Условљено је 
различитим индивидуалним и друштвеним околностима.  Зависи 
и од утицаја средине која на различите начине фаворизује учење 
и стицање знања. На основу овога се може извести закључак да је 
знање систем и логички преглед чињеница и генерализација о 
објективним ситуацијама које индивидуа прихвата и трајно 
усваја. Знање се може дефинисати и као скуп чињеница и 
различитих информација и вештина стечених учењем и 
искуством, с циљем да се оне практично разумеју, прихвате, 
трајно усвоје и користе у решавању свакондевних животних 
проблема и проблема у учењу индивидуе. Умења треба 
разликовати од вештина које се првенствено односе на психо-
моторичке увежбане радње. Под умењима се подразумевају 
стечене и увежбане менталне радње читања, рачунања, 
размишљања и осталих менталних радњи васпитаника. 
 Појам знање подразумева чињенице, генерализације и 
информације. Чињеница је оно што се стварно догодило, што 
стварно постоји, што је изван сваке разумне сумње утврђено као 
тачно и које је као такво непобитно. Генерализација је логичка 
операција која подразумева логичко посматрање одређеног броја 
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сличних појава које се могу уопштити и на основу тога извести 
закључци, тврдње и нове чињенице. Информација представља 
резултат анализе више података о одређеној појави, догађају и 
слично, који као такви представљају ново знање. Како је знање 
увек у функцији индивидуе, може се говорити и о темељним 
знањима. Темељна знања су практична знања која индивидуи 
служе и изван учионице у околностима у којима живи, учи и стиче 
знања и доприносе јој у решавању свакодневних животних 
проблема и проблема у учењу (Миленовић, 2017).  
 Вештина. Под вештином се подразумева добро познавање 
неког посла. Вештине стечене образовањем подразумевају низ 
синонима умења, као на пример: извежбаност, обученост, 
умешност, спретност, мајсторство, упућеност, рутинираност, 
усавршеност, уходаност, квалификованост и остали. Вештине се 
подстичу, формирају и трајно усвајају и као такве представљају 
компетентност индивидуе за обављање одређене делатности. 
Данашњој деци предшколског узраста су за учење неопходне 
бројне вештине. Најчешће помињане су: дигитална писменост, 
комуникација на страним језицима, комуникација са осталом 
децом, родитељима и осталим члановима породице, васпитачима, 
сарадња у групи, креативност у учењу, хеуристички приступ 
учењу, вредновање васпитања и учења и остале.   
 Навика. У Дидактици се под навиком подразумевају 
усавршена понашања која су резултат претходног учења и 
понављања устаљених радњи. Навике су дакле облици понашања 
који се не манифестују по некој нужности, већ без присуства воље 
и намере. За навику је посебно карактеристично да не настаје 
одједном, већ представља резултат дуготрајног понављања 
устаљених радни и покрета. Навике могу бити позитивне и 
негативне, свесне и несвесне. Оно што је заједничко свим навика 
је да су оне увек резултат учвршћивања устаљених покрета и 
радњи у нервном систему индивидуе. Код деце се обично 
разликују навике понашања, навике учења и радне навике.  
 Способност. Појам способност означава диспозицију 
индивидуе да успешно обавља одређену делатност без посебне 
мотивације, увежбаности и искуства. Способности индивидуе су 
бројне и различите. У Дидактици се обично расправља о 
когнитивним, психомоторним и сензорним способностима. 
Когнитивне способности су способности памћења, мишљења и 
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учења, које као такве представљају диспозиције различитих 
сазнајних делатности индивидуе. Психомоторне способности су 
способности које су повезане с телесним покретима и моторичким 
деловањем индивидуе. Означавају брзину, снагу и тачнот покрета 
тела и екстремитета индивидуе и њену моторну спретност. 
Психомотрне способности се стичу дуготрајним вежбањем. 
Психомоторна способност може бити општа која се односи на 
снагу, издржљивост, брзину, спретност и окретност (базичне 
моторичке способности) и на појединачне психомоторне 
способности (спретност, руку, спретност ногу, спретност прстију, 
снага тела, телесна координација и остало). 
 Искуство. Под искуством се подразумева знање које није 
резултат учења, већ резултат изложености индивидуе одређеним 
друштвеним околностима. Стицање искуства има краћу или дужу 
временску димензију. Последице искуства су другачији погледи 
индивидуе на свет који га окружује. Учење је увек условљено 
претходним искуством индивидуе. Претходно искуство 
позитивно и негативно утиче на спремност индивидуе за учење. 
Постоје различити облици искуства: физичко искуство, ментално 
искуство, духовно искуство, друштвено искуство, посредно 
искуство и остали облици искуства. Филозофски правац заснован 
на искуству, назива се емпиризам (Свенсен, 2015). 
 Саставни део искуства је искуствено учење. Расправе о 
искуственом учењу углавном су засноване на схватању искуства 
као делатности према Џону Дјуију (1970). Најпрецизније 
одређење искуственог учења, приказано је Колбовим моделом 
искуственог  учења. Према овом моделу, искуствено учење се 
спроводи кроз интегрисани процес у оквиру четири фазе: 
„...конкретно искуство, посматрање и промишљање, формулисање 
апстрактних појмова и генерализација и тестирање њихових 
импликација у новим ситуацијама” (Kolb & Fry, 1975: 1984). 
Неуспешност у учењу произилази из недовољне способности 
индивидуе да коришћењем искуства „..учи из искуства, односно да 
промишља, приређује и модификује своје учење” (Кулић и 
Деспотовић, 2010: 96). На основу ових анализа, искуствено учење 
би се могло једноставније одредити као процес стицања знања 
кроз трансформацију искуства. 
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Учење и поучавање у предшколској 
установи 

 
 Сазнајни развој деце предшколског узраста обухвата 
њихове физичке активности и менталне активности. Да би 
сазнајни процес реализовао текао несметано, потребно је да се 
успостави унутрашња равнотежа детета, односно да оно не буде 
само прималац информација, захтева и наредби, већ да активним 
и стваралачким активностим учествује у свом физичком и 
менталном развоју. Осим унутрашње равнотеже, остали чиниоци 
сазнајног развоја деце су развој њиховог сазревања и различитих 
искустава. Најчешћа су: физичко искуство, логичко-математичко 
искуство и искуство познатије као социјална трансмисија. 
Физичко искуство подразумева искуство деце да препознају 
физичка својства и особине различитих појава, објеката и 
предмета у природи које их окружују. Логичко-математичко 
искуство деце је сложенији облик искуства од физичког искуства 
и подразумева сазнања до којих се дошло на основу уочавања 
односа између појава, објеката и предмета у природи која их 
окружује. Социјална трансмисија је облик искуства који 
подразумева стицање знања деце на основу непосредног и 
посредног преношења искуства у средини у којој живе.  
 

Сазнајни развој у предшколској установи 
 

 Код деце предшколског узраста је потребано разликовати 
почетак мисаоног процеса, од почетка сазнајног процеса и 
почетка развоја мишљења. Мисаони развој код деце започиње 
њиховим рођењем. Сазнајни развој започиње с реакцијама деце на 
опажајно-практичне радње. Мишљење која деца немају све до 13.-
те, изузетно 12.-те године живота, почиње да се развија од друге 
године живота. Према Жану Пијажеу, сазнајни развој деце се 
развија кроз три основне фазе и две подфазе у оквиру друге фазе 
(Миочиновић, 2002). За предшколски узраст карактеристична је 
прва фаза и прва подфаза друге фазе сазнајног развоја. Прва фаза 
је сензомоторна интелигенција која почиње од рођења детета до 
навршене друге године. Друга фаза је фаза припреме и 
организације конкретних операција са две подфазе. Прва подфаза 
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се односи на препарациони период од друге до седме године. Ово 
универзално одређење тока сазнајног развоја на предшколском 
узрасту није исто за сву децу. Извесне разлике постаје у 
зависности од физичког и менталног развоја сваког детета.  

Сазнајни развој у предшколској установи је планирани и 
организовани процес у коме деца стичу васпитне вредности и 
квалитете и усвајају дидактички обликоване садржаје 
прилагођење њиховим могућностима и интересовањима, под 
стручним руководством васпитача, стручних сарадника, уз 
активно учешће родитеља деце, локалне средине и шире 
друштвене заједнице. У Дидактици „...пут сазнања иде од живог 
опажања ка аспстрактном мишљењу, и од рамишљења ка пракси 
[...] од чулног ка рационалном, од конкретног ка аспстрактном, од 
појединачних примера ка општем правилу“ (Илић, 2020: 91). Има 
и примера да се сазнајни развој у свим поменутим случајевима 
дешава обрнутим редоследом. Када је у питању сазнајни развој у 
предшколској установи, он се свакако не може реализовати 
обрнутим редоследом (од апстрактног мишљења до живог 
опажања; од праксе ка размишљању; од рационалног ка чулном; 
од апстрактног ка конкретном; и од општег правила ка 
појединачним примерима), јер деца предшколског узраста немају 
развијено апстрактно мишљење. Уобичајени сазнајани развој у 
Дидактици карактерише и сазнајни развој деце предшколског 
узраста. Да би се то заиста и остварило, потребно је стално 
подстицати и стварати услове за реализацију физичких и 
менталних активности деце. При том је потребно подстицати и 
развијати креативне и стваралачке активности деце, што ће 
свакако допринети њиховом ефикаснијем сазнајном развоју. 
 За разлику од сазнајног развоја у настави, где ученици 
долазе до сазнања појмовно, рациконално, опште и апстрактно, 
деца предшколског узраста која немају способност за стицање 
знања на овај начин и до сазнања долазе перцептивно, чулно, 
сликовито, искуствено и конкретно. Сазнајни развој деце 
предшколског узраста се најбоље остварује у интеракцији са 
средином. Деца предшколског узраста непосредним опажањам 
појава, догађаја и предмета у природи која их окружује, најбоље 
уочавају њихове одлике, карактеристике и по чему би оне биле за 
њих значајне. Овакав начин сазнања је за децу предшколског 
узраста ефикаснији, јер она уче у реалним околностима и на 
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очигледним примерима. Ефикаснији је и од чулног, па и 
сликовитог сазнања. Информације до којих дете предшколског 
узраста долази путем чула слуха, вида и додира су такође 
ефикасни начини долажења до сазнања, што важи и за сазнања до 
којих се долази приказивањем илустрација деци. Без обзира на то, 
деца предшколског узраста ипак најбоље уче у реалним 
околностима у којима непосредно могу да опажају појаве, објекте 
и предмете у природи која их окружују, па овај облик сазнајног 
развоја васпитачи требају увек примењивати у свом раду и деци 
предшколског узраста омогуће да у природи која их окружује 
непосредно опажају својим чулима појаве, објекте и предмете. На 
тај начин ће се остварити циљеви сазнајног развоја деце у 
предшколским установама, односно да она мисаоно овладају 
светом појава, светом објеката и светом предмета у природи која 
их окружује, укључујући и односе у друштву.  
   

Мотивација деце предшколског узраста у учењу 
 
 Мотивација је психолошка категорија која подразумева 
покретачку вољу за решењем неког проблема, постизањем 
одређеног циља, задовољавање неке потребе и слично. Пристуна 
је у свим областима друштвеног деловања. У васпитању и учењу 
подразумева систем мотива и чиниоца који изазивају и покрећу, 
усмеравају и завршавају одређену мисаону и другу активност, 
којом се доприноси остваривању васпитних вредности и учењу. 
Од јачине мотивације зависи и степен остварења вољно предузете 
активности. Уколико је мотивација деце предшколског узраста за 
учењем већа, утолико ће мање бити потребна активација њихових 
физичких и мисаоних активности. Мотивација је увек повезана с 
јачањем воље, па је то додатни параметар о коме васпитачи 
требају водити рачуна у њеном јачању и усмеравању у функцији 
васпитања и учења деце. Јачање мотивације деце у васпитању и 
учењу може се постићи применом различитих средстава 
мотивације. Најчешће коришћена и препоручена средства су: 
похвала, похвала пред родитељима, признање, прелазна 
заставица, пехар, позиција на дијаграму успеха у предшколској 
установи, улога у реализацији приредбе и остала.  

Похвала је најчешће коришћено средство мотивације деце 
предшколског узраста у васпитању и учењу. Углавном се 
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изражава усмено. Може се упутити и самом детету без присуства 
остале деце. Ово се углавном чини када постоји потреба похвале 
детета с њиљем његовог подстицања у васпитању и учењу и 
истицања похвале као социјалне категорије и када је потребно 
избећи васпитну ситуацију у предшколској установу у којој за 
похвалу не требају чути остала деца, обзиром на њену 
објективност, при чему се треба водити рачуна да тако нешто не 
примети и дете коме се оваква похвала упућује. Највећи ефекат 
похвала има у ситуацијама када представља социјалну промоцију 
детета и када се изриче пред осталом децом за одлично урађен 
задатак, решен проблем, загање у раду, помоћи другој деци, 
исказано поштовање, другарство и алтгуризам према осталој деци 
у предшколској установи.  

Похвала пред родитељима. Сваком детету предшколског 
узраста је од значаја да за успех који постиже сазнају и његови 
родитељи. Дете које је похваљено пред својим родитељима је 
срећно и задовољно. Свесно је и да ће након тога од родитеља 
уследити награда. Осим задовољства и среће похваљеног детета, 
похвала пред родитељима представља подстицај и у развоју 
његове одговорности. Представља и подстицај детета за 
постизањем још бољег успеха у васпитању и учењу, у ишчекивању 
да ће уследити нова похвала пред осталом децом у предшколској 
установи и пред његовим родитељима. Похвала пред родитељима 
се осим усменим путем може изрећи и на другачији начин и у том 
случају се дете обавезно појављује у улози преносиоца поште. 
Најчешћи начин је путем поруке писмо: предшколска установа-
кућа детета. Васпитач напише поруку похвале детету и то 
пошаље његовим родитељима преко детета, које зна садржај 
поруке. Приликом предаје поруке, у ишчекивању реакције 
родитеља његов осећај је посебан, обзиром да зна садржину 
поруке коју предаје родитељима. Након тога, дете поново носи 
поруку, али овога пута на реалацији писмо: кућа детета-
предшколска установа. Поред подстицајног средства за даље 
васпитање и учење, на овај начин се посредним путем остварује и 
сарадња на релацијама васпитач – родитељ и родитељ-васпитач. 

Признање као средство мотивације деце предшколског 
узраста у васпитању и учењу се даје деци за изузетно добре 
резултате које су остварила у васпитању и учењу. Они могу бити 
постигнути како у учешћу у реализацији пројектних активности у 
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предшколској установи, на приредбама или у васпитним 
ситуацијама у предшколској установи у којима је дете показало 
резултате у помоћи и поштовању остале деце. Признање се 
обично даје на посебно украшеном неунифицираном обрасцу. 
Додатни ефекат мотивације детета за ефикаснијим учењем и 
учешћем у активностима у предшколској установи постиже се 
када се за доделу овог признања организује краћи пригодан 
програм, по могућности уз присуство родитеља, при чему је 
присуство родитеља детета које добија признање обавезно и када 
су исто поред васпитача, потписала и остала деца. О додељеним 
признањима би требало водити посебну евиденцију у 
предшколској установи. Пожељно је да што већи број деце, по 
могућности сва деца, по једном добију признање. Додељивање 
признања увек истој деци не доприности колективизму деце. 
Нема ни значајнији ефекат у мотивацији деце у васпитању и 
учењу у предшколској установи. 

Прелазна заставица се у предшколској установи може 
доделити групи деце која је постигла одређене резултате у 
успешној реализацији васпитнообразовних активности. Пожељно 
је да прелазну заставицу праве сама деца и да се она поставља на 
видном месту. Не препоручује се да прелазна заставици буде дужи 
временски период код исте групе деце. Оптимално је месец дана. 
Да би додељивање прелазне заставице имало васпитне ефекте у 
васпитању и учењу деце, неопходно је заједно с децом и њиховим 
родитељима, осмислити одређене активности које би се 
реализовале периодично. На тај начин се код деце развија 
креативност и такмичарски дух, па ће у ишчекивању тог догађаја 
истовремено развијати и мотиве који ће бити њихова покретачка 
снага да успеју у реализацији осмишљене активности, од чега ће 
зависити и да ли ће одређена група деце добити прелазну 
заставицу. Учествујући у осмишљавању активности, деца 
истовремену развијају и своју радозналост, машту и креативност. 

Пехар је подстицајно средство у учењу и учешћу деце у 
предшколској установи сличан признању. Додељује се за 
постигнуте резултате у спортским такмичењима. Деца најбоље 
уче и стичу васпитне квалитете кроз игру, разоноду и рекреацију. 
Ову природну склоност деце треба стално користити у циљу 
постизања васпитнообразовних ефеката и ефеката у њиховом 
учењу. На нивоу предшколске установе је увек могуће 
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организовати интерна спортска такмичења из спортских 
дисциплина која децу највише интересују. Организацију 
спортских такмичења би могла пратити актуелна спортска 
такмичења из одређених спортских дисциплина у земљи и 
иностранству за које се претпоставља да их и сама деца прате 
путем медија. То их додатно мотивише да се више укључе и буду 
истрајнија, како би постигла жељени успех. Још је веће 
интересовање код деце у случајевима када у актуеалним 
спортским такмичењима, добре резултате постижу индивидуални 
спортисти, тимови или репрезентација Србије. У оваквим 
ситуацијама деца су склона и да опонашају спортисте, што је 
такође значајно за њихову мотивацију у учешћу у спортским 
активностима у предшколској установи. 

Позиција на дијаграму успеха у предшколској установи је 
подстицајно средство у васпитању и учењу деце у предшколској 
установи које изражава целокупне активности и залагање детета 
у васпитању и учењу. Дијаграм треба бити креиран на начин да на 
њему свако дете може видети своје успехе. Не би требало да буде 
креиран да дете може видети своју позицију у односу на осталу 
децу, што је битно у случајевима деце која постижу слабије 
резултате, јер то не само да не доприноси јачању воље и 
мотивације детета, него може изазвати и негативне осећаје детета 
због слабије позиције у односу на осталу децу. Приликом измена 
креираног дијаграма, значајно је да се нагласи успех сваког детета 
и његово напредовање. У таквим околностима дијаграм успеха у 
предшколској установи постаје снажно средство мотивације деце 
у њиховом васпитању и учењу.  

Улога у реализацији приредбе је посебно значајно средство 
мотивације деце у васпитању и учењу у предшколској установи. 
Деца знају да приредби присуствују остала деца предшколске 
установе и васпитачи, али и њихови родитељи и родитељи остале 
деце. Њима је од значаја да учествују у приредбама како би их 
видели родитељи и остали чланови породице. Значајно им је и да 
то виде њихови васпитачи и остала деца. Зато се од васпитача 
очекује да сву децу равномерно укључује у реализацији приредби. 
Улога за свако дете се може наћи у зависности од његових 
могућности, јер би изостанак или неуспех на приредби код детета 
побудио негативна осећања и стид. Дете у улози глумца у дечјој 
представи је посебно поносно и трудиће се да заслужи глумачку 
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улогу, да се одлично припреми за њу, а за очекивати је и да ће се 
трудити да залагањем оправда додељену улогу у дечјој представи. 

Васпитачи могу и сами осмислити подстицајна средства. 
Материјалне награде било које врсте нису примерена подстицајна 
средства. То су показали резултати истраживања ефикасности 
средстава мотивације у васпитању и учењу деце и ученика (Carey 
et al, 2018). Казне било које врсте, такође не дају ефекте у 
мотивацији деце предшколског узраста у васпитању и учењу. 
Казне као подстицајно средство су се посебно негативним 
показале у васпитању и учењу деце из осетљивих група (Kim, 
2017). Блаже мере, као што су опомена и упозорење се могу 
примењивати само на релацији васпитач-дете, без присуства 
његових родитеља и остале деце, при чему морају бити исказане 
на благ начин, како код детета неби изазвале негативна осећања.    

Према приказаним средствима мотивације у васпитању и 
учењу деце предшколског узраста се види да она могу бити 
унутрашња и спољашња. И једна и друга би требало да допринесу 
мотивацији деце за ефикаснијим васпитањем и учењем у 
предшколској установи. Или прецизније, да се допринесе 
задовољству деце, јер ће учењем постићи одређене циљеве; 
сазнања деце о сопственом напредовању и успеху; побуђивање 
осећаја слободе да и сама могу да предузимају акције у циљу свог 
ефикаснијег васпитања и учења; свест деце о припадању 
одређеној групи као ужој заједници; развијање знатижеље деце; 
стварање повољне социјално-емоционалне климе за рад у 
предшколској установи; блискија повезаност с осталом децом и 
васпитачем; дидактички креиран и организован хумор у 
васпитању и учењу деце у предшколској установи; и остало. 

Полазећи од приказаних ефеката јачања воље и 
мотивације деце у васпитању и учењу у предшколској установи, 
може се направити паралела и дати упоредна анализа мотивисане 
деце и недовољно мотивисане деце предшколског узраста. 
Полазећи од сличне упоредне анализе Милета Илића која важи за 
ученике у настави (2020: 102), може се дати и упоредна анализа 
мотивације деце предшколског узраста. Мотивисана деца 
предшколског узраста су радознала, знатижељна и љубопитљива 
насупрот недовољно мотивисаној деци која су углавном 
равнодушна и нељубопитљива. Деца која су мотивисана су даље 
одушевљена, активна, упорна, доследна, одговорана, толерантна, 
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комуникативна, сигурна у себе и имају позитивну слику о себи, 
насупрот недовољно мотивисаној деци предшколског узраста која 
су истовремено и недовољно заинтересована, често разочарана, 
повучена у себе, недовољно упорна, недовољно доследна, 
недовољно су одговорна, нису превише толерантна, нерадо 
комуницирају с осталом децом, недовољно су сигурна у себе, а о 
себи не говоре превише. Уочљива су дијаметрално супротна 
понашања мотивисане деце у односну на недовољно мотивисану 
децу. То од васпитача захтева дотатну активност у циљу смањења 
разлика између мотивисане деце и недовољно мотивисане деце и 
постепеном превођењу деце из реда недовољно мотивисане у ред 
мотивисане деце. 
 На основу Скинеровог закона који детерминише принцип 
учења на основу претходног успеха (Илић, 2020: 108; Слатина, 
2005: 138), могу се извести опште генерализације васпитања и 
учења деце предшколског узраста. Оне су: 1) дете учи и мења 
начин свог понашања на основу претходних активности; 2) 
поткрепљивачи су вероватност понављања одређених активности 
деце; 3) вероватноћа да дете неку активност понови, зависи од 
тога да ли поткрепљене непосредно следи ту активност; 4) ако је 
поткрепљење чешће, већа је вероватноћа да дете понови 
активност коју прати поткрепљење; 5) изостанак или одгађање 
поткрепљења након неке активности, смањује вероватноћу да ће 
се та активност поновити;  6) поткрепљење које се не остварује 
само након активности већ у њеном трајању, повећава време у 
којем дете жели да се бави том активношћу; 7) понашање детета у 
васпитању и учењу у предшколској установи, може се поступно 
обликовати помоћу диференцираног поткрепљења које 
подразумева настојање да се спречавањем поткрепљења 
непожељних облика понашања поткрепи жељени облик 
понашања детета; 8) поткрепљење има мотивационе ефекте зато 
што не повећава само вероватност понављања неког понашања 
детета, већ убрзава активност детета и његов интерес за своје 
васпитање и учење; 9) понашање детета се може развити до врло 
комплексних облика, зато што се најпре формирају његови 
једноставни облици, а затим се комбинују у ланачани низ; и 10) 
остали доприноси поткрепљења који зависе од конкретних 
васпитнообразовних ситуација у предшколској установи.  
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Дидактички закони и дидактичка правила 
 
 Ради целовитог схватања и терминолошког разграничења 
одредница дидактички закони, дидактички принципи и 
дидактичка правила, неопходно је да се укратко укаже на значењe 
појмова закон и законитост. Мада се првенствено ради о правним 
појмовима и терминима, закони и законитости су садржани у 
свим наука и њиховим научним дисциплинама. На основу 
критичке анализе бројних дефиниција појмова закон и 
законитост (Татић, 1989), могу се извести нека основна обележја 
ових појмова. Закон је правни акт који се доноси у складу с 
Уставом Државе. Уређује односе у одређеној области државне 
делатности, односно државном ресору. На основу закона, доносе 
се остали правни акти или подзаконска акта. Без обзира што је 
закон основ законитости, шире значење има појам законитости, а 
закон је део законитости. Законитост означава сагласност свиха 
закона у једној држави као правном систему. На основу одређења 
закона и законитости, у овом делу уџбеника, појмовно ће се 
одредити и изнети најзначајније карактеристике дидактичких 
закона, дидактичких принципа и дидактичких правила. 
  

Дидактички закони и дидактичка законитост 
 
 Дидактика садржи правила и норме на основу којих су 
регулисана поједина кључна питања наставе. Дидактички закон 
изражава „...општу константу и нужну правилност стварне 
узрочно-посљедичне везе између појава у природној и друштвеној 
реалности“ (Илић, 2020: 125). Научни закон у Дидактици је 
повезан са законитошћу наставе и образовања. Према Милету 
Илићу „...поред закона, каузалних и некаузалних обележја, у 
оквиру законитости наставе или дидактичке законитости улазе у 
нормативни закон или принцип и правила, дидактичко-логички 
закони, тенденцијске правилности, емпиријске генерализације, 
узрочности који немају сва обељежја закона и слично“ (2020: 125). 
На основу дидактичког закона се може дефинисати појам 
дидактичке законитости која представља све оно што се дешава у 
настави која је уређена дидактичким правилима и дидактичким 
нормама, што је у дидактичкој теорији и пракси потврђено као 
остварљиво, прихватљиво и делотворно. 
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 Дидактички закони представљају законе детерминизма у 
Дидактици као централној педагошкој дисциплини. Постоје 
различите класификације дидактичких закона. Оне су садржане у 
уџбеницима и монографским студијама у области дидактике 
(Илић, 2020; Bognar i Matijević, 2003; Meyer, 2002; Вилотијевић, 
1999). Најприхватљивија класификација дидактичких закона је 
класификација коју је дао Никола Филиповић, по којој постоје три 
општа дидактичка закона (1988). Они су: 1) закон акцелеративног 
развоја личности полазника наставе; 2) закон полифакторске 
условљености токова и резултата наставе; и 3) закон класно-
идејног и културно-епохалног обележја наставе.   
 Суштина закона акцелеративног развоја личности 
полазника наставе огледа се у иниверзалности наставе када је у 
питању њен практични допринос целовитом развоју индивидуе, 
односно стицању знања и умења, вештина, навика и способности 
индивидуе. На допринос наставе која увек има акцелеративно 
развојну функцију, не утичу извесне разлике о улози и доприносу 
наставе у свим или појединим друштвених епохама и периодима. 
Не утичу ни савремени услови планирања, реализације и 
вредновања наставе према иновативним дидактичко-методичким 
моделима када је реално очекивати њен објективно већи утицај 
обзиром на другачију организацију, веће учешће ученика у 
настави и дидактичко-потпорним средствима која доприносе 
њеној већој ефикасности. Примера ради, настава највише утиче на 
правилан психофизички развој ученика. На правилан 
психофизички развој ученика утиче и породица, окружење, 
активност ученика и остали чиниоци. Све то не доводи у питање 
универзалност, нужност и тачност овог дидактичког закона. 

Према закону полифакторске условљености токова и 
резултата наставе, без обзира на временску димензију наставе и 
врсту наставе, остаје непромењено схватање да су наставу чинили 
међусобно супротстављени чиниоци: условљени и неусловљени, 
интерни и екстерни, објективни и субјективни, непосредни и 
посредни и остали. Заједничко свим наведеним чиниоцима је да 
се они плански усредсређују у правцу развоја идентификованих 
потенцијала личности полазника наставе, с циљем његовог 
оптималног свестраног развоја. Суштина овог закона се огледа у 
настојању да се на основу идентификованих потенцијала 
индивидуе, у процесу наставе допринесе његовом свестраном 
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развоју. Крајњи домети свестраног развоја индивидуе нису 
универзални, већ зависе од индивидуе, па се као крајњи домет 
развоја индивидуе наводи њен оптимални свестрани развој.  

За разлику од претходна два описана дидактичка закона, 
закон класно-идејног и културно-епохалног обележја наставе 
подразумева наставу која је саставни део друштвено-политичких 
и класно-идејних система. Овај дидактички закон не негира 
чињеницу да се односи у настави мењају и осавремењују. Не 
негира ни чињенице да настава има различите интензитете 
дејства и значаја у зависности од друштвене епохе или система у 
коме се реализује. Оно што остаје универзално и непроменљиво 
јесте значај наставе у свим друштвима и епохама. Према овом 
дидактичком закону, сви закони у дидактици се могу променити 
и осавременити у зависности од друштвених околности, што 
указује на развојну и дијалектичку детерминанту наставе. 

 
Дидактички принципи 

 
 Дидактички принципи представљају правила којима се 
руководи наставник у планирању, организацији, реализацији и 
вредновању наставе. На основу оваквог одређења дидактичких 
принципа у настави, дидактички принципи којима се руководи 
васпитач у васпитању и учењу деце у предшколској установи су 
принципи по којима се реализује васпитнообразовни рад и 
повремене пројектне активности у предшколској установи. Број 
класификација дидактичких принципа поклапа се с бројем аутора 
и с бројем уџбеника, енциклопедија, речника, монографија и 
осталих публикација из Педагогије и Дидактике. Чак ни тада 
списак дидактичких принципа није коначан, јер се списак стално 
допуњује новим дидактичким принципима. У приступу проблему 
и предмету овог уџбеника, одређена је селктивна класификација 
коју чини седам оптималних дидактичких принципа, чије ће 
значење и намена бити дефинисано у овом делу уџбеника. Они су: 
1) принцип научности, 2) принцип очигледности, 3) принцип 
савремености и актуелизације, 4) принцип поступности и 
систематичности, 5) принцип економичности, 6) принцип 
иновативности и 7) принцип трајности наученог (знања).   
 Принцип научности је основни дидактички принцип у свим 
класификацијама дидактичких принципа. У сваком учењу се 
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полази од реалног, истраженог, потврђеног и научног. Уважавање 
овог дидактичког принципа доприноси да се васпитање и учење у 
предшколској установи темељи на научно заснованим и научно 
провереним чињеницама, садржајима, облицима и методама 
васпитнообразовног рада. Обавеза је васпитача да у реализацији 
васпитнообразовног рада користи научно верификоване садржаје 
публиковане у научној литератури и уџбеницима. Полазећи од 
чињенице да су научни садржаји углавном апстрактни, какло би 
били јасни деци предшколског узраста, потребно је исте 
апстраховати на одређеним нивоима узраста деце. Учење оваквих 
садржаја доприноси деци предшколског узраста да поред стицања 
неопходних знања, стекну васпитне квалитете и стекну основу за 
касније изграђивање научног погледа на свет и оспособе се за 
сталним стваралачким и проналазачким радом у васпитању и 
учењу у предшколској установи и касније основној школи.  
 Оставривање принципа очигледности у васпитању и учењу 
у предшколској установи је од значаја за васпитање и учење деце 
свих узрасних нивоа. Деца предшколског узраста су на нижем 
нивоу психофизичког развоја. Према савременим сазнањима 
позитивне психологије, она још увек немају развијено апстрактно 
мишљење, па су им и апстрактни садржаји неразумљиви и 
нејасни. Она уче у реалним околностима и на очигледним 
примерима, а најбоље усвајају информације и чињенице помоћу 
чула, односно оно што могу да чују и виде. Још су бољи ефекти 
учења када информације које прикупе помоћу чула слуха и чула 
вида, могу допунити и информације које могу да прикупе и усвоје 
помоћу осталих чула. Деца предшколског узраста уочавају само 
једноставније узрочно последичне везе, сличности и разлике међу 
појавама и догађајима на очигледним примерима.  

Перципирање се врши непосредно од стране саме деце. 
Принцип очигледности се остварује и коришћењем медија у 
реализацији васпитања и учења. Етапе стицања знања применом 
принципа очигледности су: 1)  чулно опажање, 2) мисаона обрада 
прикупљених информација и 3) проверавање резултата учења у 
пракси (Илић, 2020: 132). Као што се види, очигледност и 
апстракност нису одвојиви. Док дете прикупља информације 
чулима, оно о њима размишља, изводи закључке и  касније их у 
зависности од својих способности проверава у пракси. Зато се и 
истиче потреба да се принцип очигледности на предшколском 
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узрасту деце и млађим узрасним категоријама ученика комбинује 
с осталим дидактичким принципима.  
 При примени принципа савремености и актуелизације се 
полази од чињенице да је сваки васпитнообразовни рад у своје 
време био савремен. Одувек су се временом мењали садржаји 
васпитнообразовног рада и организација васпитнообразовног 
рада. Васпитачи у раду у предшколској установи требају 
користити иновативне садржаје и садржаје који су деци доступни. 
То не значи да се у потпуности занемарују садржаји који су раније 
коришћени. Њихово коришћење треба да буде одмерено и у 
зависности од потребе, ради лакшег схватања и разумевања 
међусобних односа традиционалног и иновативног. 
 Принцип поступности и систематичности подразумева 
деловање васпитача у предшколској установи на начин којим се 
обезбеђује постепено, стално и дидактички оптимално 
напредовање деце и усвајање знања, стицање вештина, 
формирање навика и развој психофизичких способности деце. 
Иако се с овим принципом започиње још током планирања и 
припремања васпитнообразовног рада у предшколској установи, 
он се најбоље остварује у реализацији васпитнообразовног рада с 
децом у предшколској установи. Поштујући узраст деце, њихов 
психофизички развој и способности, васпитач васпитнообразовни 
рад реализује на начин на који доприноси да се деца стално и 
континуирано развијају с циљем достизања дидактички 
оптималног развоја. Садржаји васпитнообразованог рада требају 
бити конципирани на начин да сваки следећи треба да буде 
наставак претходног и увод у наредни. Оставривање принципа 
поступности и систематичности је најблискије повезан с 
дидактичким правилима где се у учењу иде поступно од ближег 
ка даљем, од лакшег ка тежем, од познатог ка непознатом и од 
једноставног ка сложеном. 
 Рационализација и економичност васпитанообразовног 
рада у предшколској установи подразумева да се постигне 
оптимални успех у васпитању и учењу за што краће време и уз 
што мање коришћених средстава и уложеног труда и енергије. 
Деца предшколског узраста немају способност да буду предуго 
концентрисана. Дуготрајна активност било које врсте их замара. 
То доводи до попуштања пажње и не доприноси њиховом 
васпитању и учењу. Зато је потребно све активности реализовати 
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за што краће време и што прецизније. Насупрот томе, деца 
предшколског узраста су по природи радознала. Уколико би 
васпитач при реализацији васпитнообразовног рада припремио 
превише средстава, деца би желела да свако средство додирну и 
испробају, што би им с једне стране одузело превише времена и 
енергије, а с друге стране би умањило њихову пажњу, што не би 
допринело ефикасности васпитнообразовног рада. 
 У данашњим условима сталних промена у друштву и 
напретку науке, нарочито информатике, намеће се потреба 
сталних измена и иновирања васпитања и учења у предшколској 
установи. Према дидактичком принципу иновативности, 
иновативност у предшколској установи огледа се у примени 
иновативних средстава васпитања и учења и иновативних 
приступа васпитању и учењу. Огледа се и у иновативном раду 
самог васпитача. Он више није једини учесник васпитања и учења 
у предшколској установи. Учесници су и родитељи деце, локална 
средина и шира друштвена заједница (Миленовић, 2017). 
Реализација васпитања и учења у предшколској установи је 
заснована на иновативним дидактичко-методичким моделима 
чијом применом су деца више укључења у сопствено васпитање и 
учење у предшколској установи. То доприноси њиховом 
страваралачком раду, иновативности и развоју одговорности.  
 Принцип трајности знања. Савремени приступи 
васпитнообразовном раду у предшколској установи су све мање 
засновани на учењу учењем. Акценат је на игри деце и њиховом 
правилном психофизичком развоју. Васпитање и учење у 
предшколским установама је усмерено у правцу стицања 
темељних знања. То су трајна знања која за децу имају вредности 
и изван предшколске установе и користе им решавању 
свакодневних животних проблема и проблема у васпитању и 
учењу. Све више пажње у васпитању и учењу у предшколској 
установи поклања се стваралачким, проналазачким и 
истраживачким активностима деце. Деца стваралачким, 
проналазачким и истраживачким радом стичу нова знања и 
умења, васпитне квалитете и вредности, која стечена на 
непосредан начин имају трајније дејство. Према Гордону Дридену 
и Џенете Восовој, садржаји који се прочитају, чују, виде, доживе и 
до њих се дође самосталним стваралачким радом, запамте се и 
рерлативно трајно усваја до 90% (2001).  
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Дидактичка правила 
 

Дидактичка правила представљају смернице које 
конкретизују одређена понашања васпитача у раду с децом 
предшколског узраста. Представљају упутства која помажу 
васпитачу да ефикасније реализује васпитање и учење у 
предшколској установи. Сва дидактичка правила се изводе из 
дидактичких принципа. Најефикаснија су дидактичка правила до 
којих се дошло емпријским путем, односно истраживањем 
дидактичке праксе васпитања и учења у предшколској установи. 
Може се закључити да сваки дидактички принцип одређује више 
дидактичких правила. Или, како наводи Миле Илић, дидактички 
принципи „...постају оживоттворени претежно примјеном 
одговарајућих дидактичких првила” (2020: 138).   

Најчешћа дидактичка правила су: 1) од ближег ка даљем, 
2) од лакшег ка тежем, 3) од познатог ка непознатом и 4) од 
простог ка сложеном (Коменски, 1999). У васпитању и учењу 
према овим правилима се полази од онога што је ближе, лакше, 
познатије и мање сложено, зато што се претпоставља да је све то у 
потпуности или делимично познато деци предшколског узраста, 
али и за њих прихватљивије. Овакав приступ је значајан из 
разлога што је вероватније да се достигне и научи оно што је 
даље, теже, непознато и сложеније ако се с достизањем и учењем 
започне од онога што је супротно ономе што се планира достићи, 
спознати и научити. Сложенији садржаји васпитања и учења су и 
апстрактнији од једноставнијих садржаја. Деца предшколског 
узраста једино могу стицати васпитне квалитете и знања ако се 
васпитавају и уче у реалним околностима и на очигледним 
примерима и ако се васпитавају и уче поступно и систематично.  
 Немачки дидактичар Адолф Дистервег је указао на 
неколико правила која представљају значајне инструкције у раду 
свих поросветних радника у настави. Ове смернице, прилагођење 
потребама васпитања и учења деце у предшколској установи би се 
могле представити на следећи начин: 1) распоред садржаја у 
свакој области прилагодити у складу са степеном прихофизичког 
развоја деце; 2) водити рачуна о повезивању садржаја међусобно 
сродних области; 3) ускладити систем васпитања и учења у 
зависности од конкретних активности; 4) користити садржаје 
васпитања и учења који су научно засновани, па полазећи од 
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њихове апстрактности их прилагодити потребама и 
способностима деце предшколског узраста; 5) деловање 
васпитача у предшколској установи мора бити интересантно и 
занимљиво свој деци; и 6) значај одвајања битног од небитног и 
указивање на могућност различитих решења проблема и 
различитим путевима долажења до решења задатка и проблема, 
што код деце предшколског узраста изазива радозналост.  

Основе програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета из 2018. довеле су до темељних промена у 
предшколском васпитању и учењу. Васпитнообразовни рад се с 
једне стране реализује уз веће учешће деце у своје васпитање и 
учење. У активности у предшколској установи укључени су и 
одрасли (васпитачи, родитељи деце и остали чланови породице), 
локална средина и шира друштвена заједница. Све то делује 
идилично. Не може се рећи да нема очекиване васпитнообразовне 
ефикасности. Занемарује се међутим чињеница да овакво 
васпитање и учење у одређеној мери изопштава дидактичка 
правила из васпитања и учења, што се одражава и на примену 
дидактичких принципа у предшколском васпитању и учењу. 
Васпитање и учење у коме се не примењују дидактичка правила 
није довољно ефикасно. То су показали резултати бројних новијих 
истраживања публикованих у научним часописима с водећих 
светских листи (Delacour, 2016; Løndal & Greve, 2015; Lukaš & 
Munjiza, 2014). До дидактичких правила васпитачи и сами могу 
доћи преиспитивањем и истраживањем сопствене рефлексивне 
праксе васпитања и учење у предшколској установи и сопственог 
рада у реализацији повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи. 
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Принципи развијања реалног програма и 
правила васпитања и учења према 
основама програма предшколског 

васпитања и образовања Године узлета 
 
За разлику од традиционалних дидактичких принципа 

предшколског васпитања и учења, дидактички принципи према 
Основама програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета из 2018. усмерени су у правцу остваривања реалног 
програма васпитања и учења у предшколској установи. Разлике се 
огледају и у погледу дидактичких правила у традиционалном 
предшколском васпитању и учењу. Ова дидактичка правила 
заснована су на на одређеним теоријским поставкама реалног 
програма васпитања и учења деце предшколског узраста. Према 
Основама програма предшколског васпитања и учења Године 
узлета из 2018. наводе се следећа преавила у односу на одређене 
теоријске поставке реалног програма: 1) правила која се односе на 
сагледавање детета у зависности од теоријских  поставки о 
детињству и детету; 2) правила која се односе на сагледавање 
праксе предшколске установе у зависности од теоријских 
поставки о програму и пракси; и 3) правила која се односе на 
сагледавање природе и функција предшколског васпитања и 
образовања у зависности од теоријских поставки 
васпитнообразовних вредности и функција образовања. 

 
Принципи развијања реалног програма према 

Основама програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета 

 
Према Основама програма предшколског васпитања и 

образовања Године узлета из 2018., принципи развијања реалног 
програма су: 1) принцип усмерености на односе, 2) принцип 
животности, 3) принцип интегрисаности, 4) принцип 
аутентичности, 5) принцип ангажованости и 6) принцип 
партнерства (2018: 35-36). Васпитачи који реализују предшколско 
васпитање и учења, дужни су да се придржавају ових начела. На 
наведеним принципима васпитач развија програм кроз више 
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стратегија. Оне су: „...планирање, заједничко развијање програма и 
праћење и вредновање кроз документовање“ (Основе програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета, 2018: 36). 
Без обзира на своју посебност, неки од ових принципа 
представљају и универзалне дидактичке принципе. 

Према принципу усмерености на односе, васпитач је 
усредсређен на подржавање социјалног и физичког окружења. 
Наведени принцип у основи има међусобну интеракцију 
васпитача и деце у предшколској установи, што доприноси 
обезбеђењу континуитета у њиховом заједничком деловању. 
Доприноси и међусобном уважавању и сарадњи васпитача и деце. 
Остваривање принципа усмерености даље доводи до партнерства 
васпитача и деце, што доприноси ефикаснијем раду и 
остваривању васпитанообразовног рада у предшколској установи.  

У основи принципа животности је првенствено развијање 
заједништва међу свим чиниоцима предшколског васпитања и 
учења. Заједништво се развија између „...деце и одраслих, 
вршњачке заједнице и повезивање с породицом и локалном 
заједином и стварање прилика за заједничко дружење“ (Основе 
програма предшколског васпитања и образовања Године узлета, 
2018: 35). Заједиништво у смислу овог принципа подразумева и 
заједничко учење. Оно може бити смислено учење, искуствено 
учење и учење на основу оригиналних интересовања деце 
предшколског узраста и осталих чиниоца васпитања и учења у 
предшколској установи. Значај заједничког учења огледа се у 
иницијативама које проистичу из различитих проблема с којима 
се суочавају чиниоци васпитања и учења у предшколској 
установи,  локалној средини или широј друштвеној заједници. 

Принцип интегрисаности подразумева фокус васпитача на 
стварање услова за учење као укупног искуства детета. Укупно 
искуство детета подразумева све оно што дете чини. Подразумева 
и оно што дете доживљава. Према Основама програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018., 
остваривање приципа не зависи од унапред планираног 
васпитања и учења као што је то било могуће у традиционалном 
предшколском васпитању и учењу. Реализација васпитања и у 
учења темељи се на основним начелима искуства деце 
предшколског узраста, односно на ономе што дете чини и што 
доживљава. На основу деловање детета и односима детета с 
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осталом децом и одраслима, васпитач планира, реализује и 
вреднује васпитнообразовни рад у предшколској установи. 

 Према принципу аутентичности фокус васпитача у 
развијању програма је на идентификацији посебности деце. Фокус 
је и на уважавау утврђених разлика међу децом. Различитост се 
огледа у специфичностима деце у развојном, интелектуалном, 
социјалном и сваком другом погледу. На основу утврђених 
специфичности, реализује се васпитање и учење у предшколској 
установи, с основним циљем да се осигура оптимални развој 
сваког детета. Ове чињенице указују на суштину принципа 
аутентичности у индивидуалном приступу васпитању сваког 
детета у зависности од његових способности и интересовања. У 
таквим васпитним ситуацијама, улога васпитача се највише 
огледа у његовом настојању да сву децу укључи у вршњачку 
заједницу и учешће у њиховом сопственом васпитању и учење у 
предшколској установи.  

Принцип ангажованости подразумева фокус васпитача на 
различите активности које подржавају различите аспекте 
васпитања и учења у предшколској установи. Оне су „...учење 
детета кроз властиту активност; ангажованост детета; 
иницијатива и избор различитих активности од стране деце; 
различити начини бављења појединим питањима; решавањем 
различитих пробелма и усвајањем садржаја васпитања и учења; и 
стваралачка прерада искуства и креативно изражавање властитих 
идеја, доживљаја, мишљења и сазнања“ (Основе програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета, 2018: 36). 
На основу оваквог одређења принципа ангажованости може се 
закључити да се њиме не заговара поступање васпитача на начин 
на који се врши директно поучавање. Фокус васпитача у развоју 
програма је заједничко учешће с децом у васпитању и учењу у 
предшколској установи. Зато се овај п(1988). ринцип другачије 
може назвати принципом партнерства васпитача и деце и 
непосредно повезати с једним од принципа развијања реалног 
програма према Основама предшколског васпитања и образовања 
Године узлета из 2018., а то је принцип партнерства. 

Према принципу партнерства, у развијању реалног 
програма, фокус васпитача је на уважавању перспективе деце и 
породице. При овом принципу, васпитач уважава идеје и 
иницијативе деце,  и мишљења, идеје и иницијативе родитеља и 
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осталих чланова породице деце. Поштује и одлуке родитеља и 
њихове деце, укључујући и остале чланове породице. У циљу 
ефикаснијег васпитања и учења, васпитач на различите начине 
укључује родитеље и по потреби остале чланове породице у 
реализацији васпитања и учења у предшколској установи. 
Доприноси и повезивању родитеља и породице с локалном 
средином и широм друштвеном заједницом, при чему васпитач 
повезује потребе и одлуке породице с потребама локалне средине 
и шире друштвене заједнице. 

 
Правила васпитања и учења према Основама 

програма предшколског васпитања и образовања Године 

узлета 
 
У реализацији предшколског васпитање и учење према 

Основама програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета из 2018. полази се од поштовања његових основних 
теоријских полазишта. Примена дидактичких правила васпитања 
и учења подразумева поштовање основних теоријских полазишта. 
Она су: 1) теоријске поставке о детињству и детету; 2) теоријске 
поставке о програму и пракси; и 3) васпитнообразовне вредности 
и функције образовања (Основе програма предшклског васпитања 
и образовања Године узлета, 2018:  5-10).  

Теоријске поставке о детињству и детету подразумевају 
заснивање васпитања и учења у предшколској установима на 
теоријским поставкама „...социокултурне теорије, социологије 
детињства и посткултурализма“ (Основе програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета, 2018: 5). Све ове 
теоријске поставке имају своје специфичности. Психолошка 
социокултурна теорија разматра допринос друштва 
индивидуалном развоју сваке индивидуе (Николић и Петковић, 
2017). Социологија детињства развија приступ детету и 
детињству као творевини друштвено-културног и историјског 
развоја и посматрање свакодневног живота детета кроз 
различите димензије његовог развоја (Томановић, 2004). 
Посткултурализам подразумева метакултуралност. Настао је из 
потребе да се одређени појмови временски омеђе, али и да се 
одустане од теорије значења (Miščević, 2003). Наведеним 
теоријским поставкама заједничко је сагледавање детињства као 
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вредне и видљиве друштвене категорије. На тај начин се у 
разумевању детета акценат помера с његовог индивидуалног 
развоја у правцу друштвено-културне конструкције детињства и 
питања положаја детета као социјалног актера.   

Према овим теоријским поставкама дете се посматра и као 
активно развијајуће биће. Активност и практична деланост детета 
у предшколској установи непосредно је повезана с игром детета, 
која је основно средство његовог развоја, односно васпитања и 
учења. Игра је дечја стварност. Она је извор и резултат његовог 
искуства. Игра је и начин испољавања стваралачких, 
проналазачких и истраживачких активности сваког детета.  

Дидактичка правила васпитања и учења деце 
предшколског узраста према Основама програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета из 2018., која су заснована 
на темељним поставкама о детињству и детету, су правила која 
се односе на целовито сагледавање детета. Она су: 1) да је дете 
јединствено и целовито биће; 2) дете је компетентно и богато 
потенцијалима; 3) дете је активни учесник заједнице вршњака и 
одраслих; 4) дете је посвећено учењу; 5) дете је креативно; и 6) 
дете је биће игре (Основе програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета, 2018: 5-7). 

Теоријске поставке о програму и пракси подразумевају 
програм као флексибилни оквир, којим се постављају основне 
вредности и начела. Основни оквир представља полазиште 
Основа програма предшколског васпитања и образовања Године 
узлета из 2018. који се конкретизује кроз васпитнообразовну 
праксу и експериментисање. Он се даље конкретизује кроз стално 
преиспитивање и усавршавање праксе васпитнообразовног рада. 
Подразумева и развијање програма кроз заједничко деловање 
деце, васпитача и родитеља у предшколској установи уз пуни 
допринос локалне средине и шире друштвене заједнице. Може се 
закључити да теоријске поставке о програму и пракси не 
подразумевају програм васпитнообразовног рада у предшколској 
установи као готов модел који се директно имплементира у 
пракси васпитања и образовања у предшколској установи, већ је 
подложан приспитивањима и сталним променама. 

Према теоријским поставкама о програму и пракси, 
правила васпитања и учења деце предшколског узраста према 
Основама програма предшколског васпитања и образовања 
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Године узлета из 2018., односе се на сагледавање праксе 
предшколске установе. Она су: 1) сагледавање предшколске 
установе као простора реалног васпитнообразовног програма; 2) 
сагледавање предшколске установе као места заједничког 
живљења и заједничког учешћа у васпитању и учењу деце 
предшколског узраста; 3) сагледавање предшколске установе као 
простора демократске и инклузивне праксе васпитања и учења 
деце предшколског узраста; и 4) сагледавање предшколске 
установе као простора рефлексивне праксе (Основе програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета, 2018: 7-9). 

Теоријске поставке које се односе на васпитнообразовне 
вредности и функције образовања подразумевају васпитање и 
учење деце предшколског узраста у предшколској установи уз 
учешће свих његових потенцијала и његовог оспособљавања за 
продуктиван и друштвени живот. Циљ је дете подстиче, развија и 
трајно усваја универзалне друштвене вредности. Неке од њих су 
„...алтруизам и толеранција, моралност и одговорност, 
стваралаштво и креативност, иницијативност и иновативност, 
кооперативност, праведност, позитиван лични, културни, 
национални, социјални и планетарни идентитет“ (Основе 
програма предшколског васпитања и образовања Године узлета, 
2018: 10). Сва универзална начела и вредности с једне стране 
указују да се универзалне вредности конкретизују кроз основна 
начела васпитања и учења деце предшколског узраста. С друге 
стране показују да су универзалне вредности основа система 
васпитања и учења у предшколској установи.  

Правила васпитања и учења деце предшколског узраста 
која се односе на теоријске поставке васпитнообразовне 
вредности и функције образовања, према Основама програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018. су: 
1) целовито сагледавање васпитања и образовања; 2) усмерност 
на дугорочне циљеве и не на краткорочне исходе и постигнућа; 3) 
интегрисани приступ учењу и развоју; 4) континуитет у 
образовању; и 5) вредновање у функцији грађења квалитета 
програма усавршеношћу на структурне и процесне димензије 
програма (2018: 9-10).  
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Циљеви, задаци и исходи васпитања и 
учења према основама програма 

предшколског васпитања и образовања 
Године узлета 

 
 Значење појма циљ, изведено је и бројних синонима. Они 
су: замисао, смер, промисао, жеља, намера, амбиција, воља, 
настојање, хтење, наума и остали (Ћосић и сар., 2008). На основу 
значења појма циљ и наведених синонима, може се извести 
закључак да си они означавају неку намеру, оно што је главно и 
чему се тежи. На основу тога би се могло дефинисати основно 
значење појма циљ, као нешпто што је главно у нечему. Ако би се 
водило логичком претпоставком, нешто што је главно у нечему 
долази на крају, нешто чему тежимо. То указује и на још једно 
одређење појма циљ, по коме је циљ крајњи резултат чијем се 
остварењу тежи. Као универзална категорија, циљ је саставница 
свих друштвених делатности, а достизање или остваривање циља 
је идеал коме се тежи у свим друштвеним делатностима. 
 До доношења Основа програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета 2018., у пракси предшколског 
васпитања и учења углавном су постојали општи циљеви, посебни 
циљеви и појединачни циљеви који као такви, постоје и настави у 
школи (Илић, 2020; Каменов, 2006). Према Основама програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018., 
циљеви предшколског васпитања и учења одређени су циљевима 
програма и изнети су у провом делу програма. Зависе од 
вредносних постулата према којима је структуирана концепција 
предшколског васпитања и учења, који представљају различите 
теме: „...како видимо дете предшколског узраста, какву праксу 
предшколске установе желимо и у какво предшколско васпитање 
и образовање верујемо“ (2018: 4). Основна полазишта наведених 
тема се конкретизују сагледавањем детета, предшколске установе 
и предшколског васпитања и образовања. Из теоријско-
вредносних постулата се даље издвајају општи циљеви програма. 
Издавају се и циљеви предшколског васпитања и образовања. И 
једни и други су усмерени на дете и формулисани су „...као 
дугорочни циљеви подршке добробити детета и конкретизовани 
на нивоу реалног програма“ (2018: 4).  



58 
 

 Подршка доброботи детету подразумева прилагођеност 
програма деци предшколског узраста. Подразумева и да се „...за 
дете програм манифестује кроз односе које гради и начине 
деловања (игру, животно-практичне ситуације и планиране 
ситуације учења)“ (Основе програма Године узлета, 2018: 4). Од 
посебног је значаја стварање услова да се за сваки аспект 
деловања детета одреди значај који има за дете и начини 
подршке од стране васпитача, што представља суштину подршке 
добробити за дете кроз односе и деловања. Реални програм 
предшколске установе подразумева конкретизацију „...кључних 
димензија контекста предшколске установе којима се обликује 
непосредни програм васпитнообразованог рада: култура и 
структура предшколске установе и учесници у пракси 
предшколске установе (вршњаци, породица, заједница и 
васпитачи)“ (Основе програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета, 2018: 4).  Према значењима поставки 
које се односе на подршку добробити детету и концепцију 
реалног програма, интегришу се „...принципи реалног програма и 
конкретизују стратегије које васпитач користи у развијању 
програма: планирање, заједничко развијање програма, праћење, 
вредновање и документовање“ (Основе програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета, 2018: 4). 
 На основу ових уводних напомена може се закључити да се 
циљеви васпитања и учења деце предшколског узраста, задаци 
предшколског васпитања и учења и исходи предшколског 
васпитања и учења не посматрају одвојено већ у целости. Уз 
извесне разлике, на сличан начин се посматрају и циљеви, задаци 
и исходи традиционалног предшколског васпитања и учења. У 
традиционалном предшколском васпитању постоје општи циљ, 
посебни циљеви и појединачни циљеви. Општи циљ представља 
смисао предшколског васпитања и учења. Посебни циљеви се 
односе на задатке предшколског васпитања и учења. Појединачни 
циљеви се односе на исходе предшколског васпитања и учења. За 
разилику од традиционалног предшколског васпитања и учења, у 
предшколском васпитању и учењу се наводе само њихови циљеви, 
док су задаци и исходи стављени у контекст остваривања циљева 
предшколског васпитања и учења. Посебност циљева 
предшколског васпитања и учења према Основама програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018. у 



59 
 

односу на традиционално предшколско васпитање и учења огледа 
се у остваривање циљева васпитања и учења у предшколској 
установи у функцији доборбити детету у односу на реални 
програм према Основама програма предшколског васпитања и 
учења Године узлета из 2018. 
 
 Општи циљеви Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета 

 

 Према Основама програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета из 2018. може се видети да општи 
циљеви не представљају у свом терминолошком одређењу увек 
крајњи тежњу крајњем резултату који се жели остварити. Сви они 
су тако конципирани да се крајњи циљ може сагледати само 
њиховим детаљним промишљањем. Општи циљеви су: 1) да сва 
деца предшколског узраста кроз подршку њиховој добробити, 
имају једнаке могућности за учење и развој; 2) да учешћем у 
програмима деца имају прилике и могућности да буду срећна, да 
се осећају задовољно, остварено и прихваћено и да граде односе 
поверења и уважавања, блискости и пријатељства; 3) да деца 
развијају диспозиције за целоживотно учење као што су 
отвореност, радозналост, отпорност, рефлескивност, истрајност, 
поверење у себе као способног учесника у васпитању и учењу и 
позитивни лични и социјални идентитет, чиме се постављају 
темељи развијања образовних компетенција; 4) да деца учешћем у 
програмима имају прилике да упознају, истражују и преиспитују 
различита подручја људског сазнања и деловања, различите 
продукте културе и начине грађења и изражавања значења; 5) да 
породице имају могућности и прилике да бирају, активно 
учествују у васпитању и образовању своје деце на јавном плану, да 
освесте своје потребе и капацитете и развијају родитељске 
компентеције; 6) да васпитачи, стручни сарадници и стручњаци 
из различитих области и остали практичари имају прилику да 
испоље своју аутономију, кративност и професионалност као и 
проактивно заступање интереса деце и породица; 7) да 
предшколска установа и остале установе у локалној заједници 
(школа, центри културе, спорта и рекреације, отворени простори, 
остале институције локалне средине) постану простори 
заједничког учешћа деце и одралих у учењу и грађењу смисла, 
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кроз дијалог и узајамну подршку; и 8) да се васпитачи и стручни 
сарадници и стручњаци осталих профила, истраживачи, носиоци 
образовне политике и сви који се баве предшколским васпитањем 
и образовањем повезују у истраживачку заједницу која кроз 
истраживања и узајамну подршку гради квалитет предшколског 
васпитања и образовања (Основе програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета, 2018: 11).   

Први општи циљ према Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета из 2018. подразумева да 
сва деца предшколског узраста кроз подршку њиховој добробити, 
имају једнаке могућности за учење и развој. Овај општи циљ 
значајно се не разликује од традиционалног предшколског 
васпитања и учења у коме је добробит детета и његов успех у 
васпитању и учењу био фокус предшколског васпитања и учења. 
За разлику од тумачења добробити детету у традиционалном 
предшколском васпитању и учењу, подршка добробити детету не 
подразумева само креирање програма потребама васпитања и 
учења детета, него и креирање програма који се за дете 
манифестуије кроз различите односе које оно гради с осталом 
децом, одраслима (васпитачима и родитељима), а на одређени 
начин и с локалном средином и широм друштвеном заједницом. 
Подразумева и креирање програма који се за дете манифестује 
кроз различите облике његовог деловања. Различите односе и 
облике деловања, дете остварује кроз различите облике игре у 
предшколској установи, кроз различите животне и практичне 
сигурације у породичном окружењу, предшколској установи у 
локалној редини и широј друштвеној заједници и реализацију 
планираних ситуација учења кроз реализацију пројектних 
активности и осталих активности у предшколској установи.   

Други општи циљ према Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета из 2018. је стварање 
повољне социјално-емоционалне климе у којој ће се деца осећати 
срећном и задовољном. Полази се од чињенице да су срећа и 
задовољство деце кључни услови његовог успеха у васпитању и 
учењу. Срећна и задовољна деца више ће се укључити у своје 
васпитање и учење. Осећаће се се оствареном и прихваћеном од 
стране остале деце. То ће им допринети да граде узајамно 
поштовање и поверење с осталом децом у предшколској установи, 
али с васпитачима, родитељима и осталим члановима породице.  
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Трећи општи циљ Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета из 2018., подразумева да 
деца предшколског узраста развијају диспозиције за целоживотно 
учење. Према овом општем циљу, деца стичу и основу за 
развијање кључних компетенција које су сличне кључним 
компетенцијама према Европском оквиру компетенција 
просветних радника за целоживотно учење. На предшколском 
узрасту се на тај начин доприноси отворености деце, њиховој 
радозналости и отпорности на различите проблеме на које 
наилазе у предшколском васпитању и учењу. Доприноси се и 
њиховој рефлексивности и истрајности у активностима и игру у 
којима учествују. Даље се доприности и ширим димензијама 
развоја личности детета да верује у себе и своје поступке и да има 
о себи и ономе што ради позитиван однос. На тај начин се ствара 
основа развоја образовне компетентности детета и развоја 
његових васпитних квалитета и вредности. 

Четврти општи циљ према Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета из 2018. подразумева да 
деца учешћем у програмима развијају своје стваралачке, 
проналазачке и истраживачке способности. Холистичким и 
хеуристичким приступом у предшколском васпитању и учењу 
деца испитују и проверавају различита подручја људског 
деловања.  Преиспитују и различита подручја људског сазнања. На 
крају она преиспитују и различита подручја деловања и 
различите продукте људске културе и људских достигнућа. 
Долажење до сазнања и развоја васпитних квалитета и вредности 
на овај начин, доприноси да деца непосредно дођу до сазнања 
самосталним стваралачким, проналазачким и истраживачким 
радом, што је значајан услов њиховог успеха у васпитању и учењу 
и трајности наученог и усвојеног у предшколској установи.  

Пети општи циљ према Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета из 2018. указује на улогу и 
допринос породице у васпитању и учењу њихове деце у 
предшколској установи. Породица и пре свега родитељи више 
није пасивни чинилац предшколског васпитања и учења. Оваква 
измењена улога породице темељи се на превазиђеном схватању о 
предшколској установи као чувалишту деце. Активним учешћем у 
предшколској установи, родитељи се обучавају за ефикасан 
предгошки рад и васпитно деловање. Зато се и помиње развој 
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педагошке компетентности родитеља за васпитнообразовно 
деловање у предшколској установи и развоју компетентности 
родитеља за сарадњу с васпитачима, пре свега за партнерски 
однос с васпитачима, и компетентност родитеља за деловање у 
оквиру локалне средине и шире друштвене заједнице, све у 
интересу васпитања и учења деце у предшколским установама. 

Традиционално предшколско васпитање и учење 
реализовало се према циљевима, задацима, прописаним 
плановима и програмима од стране надлежних просветних 
власти. То се значајно разликовало од предшколског васпитања у 
државама с равијенијим системом предшколског васпитања и 
учења, где су васпитачи имали слободу креирања програма рада у 
предшколској установи и посебним програмима само на основу 
препорука државних институција (Миленовић, 2009). Према 
Основа програма предшколског васпитања и образовања Године 
узлета из 2018., сви просветни радници који реализују 
предшколско васпитање и учење имају слбоду испољавања 
креативности и проактивног заступања интереса деце и 
породице. Овакава аутономија се у пракси углавном не може 
испољити, јер васпитачи морају поступати према Основа програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018., 
што онемогућава њихову аутономију у предшколској установи, 
која се управо помиње у шестом општем циљу.  

Према седмом општем циљу Основа програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018., 
локална средина и шира друштвена заједница постала значајни су 
чиниоци предшколског васпитања и учења. Васпитачима и деци у 
у раду требају бити доступни објекти и инфраструктура локалне и 
шире друштвене заједнице. Најчешћи су: школа, центри културе, 
центри спорта и рекреације, отворени простори и остали. Објекти 
и инфраструктура шире друштвене заједнице помињу се само као 
подршка локалној средини. На овај начин се проширује простор и 
средстава која користи предшколска установа у васпитању и 
учењу и домети њеног деловања. 

Осми општи циљ Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета из 2018. подразумева 
шире домете предшколског васпитања и учења. Чиниоци који 
непосредно и посредно учествују у предшколском васпитању и 
учењу се требају ближе повезивати. На тај начин се осим њихове 
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блискости, размењују искуства и идеје и доприноси ефикаснијем 
васпитању и учењу у предшколској установи и развоју 
компетентности и васпитача и родитеља. Смисленим се чини и 
организација и реализација заједничких семинара и осталих 
облика професионалног развоја васпитача и педагошке обуке 
родитеља за васпитнообразовно деловање у породичном 
окружењу  и предшколској установи. На овај начин блискије 
повезују активи васпитача и активи родитеља. 

 
Циљеви предшколског васпитања и учења као 

подршка добробити детета 
 
Према Основама програма предшколског васпитања и 

образовања Године узлета из 2018., добробит детета се дефинише 
као „...вишедимензионални конструкт којим се обједињује 
разумевање холистичке природе развоја, целовитости процеса 
неге, васпитања и образовања и интегрисаног учења детета 
предшколског узраста“ (2018: 12). Уочљиво је да добробит детета 
подразумева бројне активности које су усмерене у правцу 
холистичког приступа васпитању и учењу деце предшколског 
узраста. Зато се и може рећи да је добробит детета укупност 
успешног персоналног и интерперсоналног функционисања свих 
људских потенцијала у интересу добробити детета у његовом 
васпитању и учењу у предшколској установи. Развој различитих 
људских потенцијала у добробити детета може се сагледати кроз 
три димензије: 1) персоналну, 2) делатну и 3) социјалну (Основе 
програма предшколског васпитања и образовања Године узлета, 
2018: 12). Без обзира на извесне терминолошке и суштинске 
разлике поменутих димензија, оне су међусобно условљене и 
међусобно се преклапају. Овако конципирана добробит деци 
предшколксог узраста представља основу и суштину њиховог 
васпитања и учења. Кључна одлика добробити детету се односи и 
на чињеницу да дете истовремено и јесте и бива. Дете је то што 
јесте, људско биће које се на предшколском узрасту васпитава и 
учи и на тај начин развија. Дете бива оно што ће васпитањем и 
учењем постати. У циљу остваривања добробити детету, 
неопходно је сва три циља заједнички посматрају у односу на то 
шта је добробит за дете у реалном програму (Основе програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета, 2018: 12). 
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Први циљ је подршка персоналној добробити. Подразумева 
„...1) развијање моторичких способности и вештине и чулне 
осетљивости; 2) саморегулације као унутрашње контроле, 
способности одлагања жеље, прихватања захтева и налажење 
алтернатива; 3) развијање инструменталне и психолошке 
самосталности; 4) развијање идентитета и самоприхватања; и 5) 
развијање емоционалне компетентности као способности 
доживљавања и изражавања широког спектра емоција, 
регулисања и контроле емоција и разумевање властититх и туђих 
емоција“ (Основе програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета, 2018: 12).  

Други циљ је подршка делатној добробити детата. 
Подразумева „...дететово развијање креативног испољавања и 
изражавања и стваралачког уобличавања својих доживљаја и 
сазнања; 2) развијање свих видова комуникације и овладавање 
различитим функцијама говора; 3) развијање рефлексивности и 
самодирекције као основе учења да се учи; 4) развијање 
диспозиција за учење као што су истрајност, радозналост, 
иницијатива и креативност, отвореност за сарадњу, одговорност; 
5) развијање основа кључних образовних компетенција за 
целоживотно учење; 6) развијање отпорности на стрес и изазове и 
способности конструктивног приступа проблемима и променама; 
и 7) грађење смисла и животне сврхе кроз дубље разумевање 
основних манифестација људског живљења, вредности и лепоте 
човека и људског рада“ (Основе програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета, 2018: 12-13).  

Трећи циљ је подршка социјалној добробити детета. Овај 
циљ подразумева „...1) развијање позитивног културног и 
социјалног идентитета и задовољства и поноса припадништвом 
различитим заједницама (вршњачкој, породичној, локалној, 2) 
развијање социјалне компетентности као способности 
емоционалног везивања и емпатичности, успешне социјалне 
комуникације и кооперативности; 3) развијање моралних 
вредности и норми и способности моралног расуђивања, 
правичности и уважавања разлика; 4) развијање алтруизма, 
особина човечности као што су предусретљивост, емпатија, 
толерантност, племенитост, солидарност; 5) развијање свести о 
узајамној повезаности људи и природе и бриге за животну 
средину; и 6) развијање проактивног односа према животу и 
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окружењу“ (Основе програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета, 2018: 13). 

У односу на то шта је добробит детета у реалном програму, 
кључни циљеви су: 1) осећати се, 2) бити, 3) моћи и 4) умети.  
Остваривање циљева који треба да допринесу да се дете добро 
осећа, подразумевају активности које треба да допринесу 
виталности детата, остварености детета, задовољству детета, 
срећи детета, сигурности детета без елемената превелике 
заштићености, сигурности детета у остваривању припадности 
детета вршњачкој групи и друштвеној заједници, усклађености 
детета и његових потреба према осталој деци и њиховим 
потребама. Бити за дете подразумева способности за укључивање 
у све активности у предшколској установи, креативно и 
иновативно деловање у предшколској установи и друштвеној 
заједници, прихватање детета у његовој посебности и 
пријатељство детета с осталим особама. Моћи за дете 
подразумева: „...1) да дете упознаје свет око себе, проширује своја 
искуства и знања о својој и другим културама, различитим 
физичким и природним појавама и различитим продуктима 
људске културе; 2) да посматра, пита се, размењује, истражује, 
машта; 3) да истражује целим телом и свим чулима и има 
различите естетске доживљаје; 4) да се изражава на различите 
начине, кроз различите симболичке системе и користи различите 
операције примерене тим системима; 5) да се изражава креативно 
и маштовито кроз различите форме, медије и материјале; 6) да 
испољава своја интересовања, бира и преузима иницијативу; 7) да 
спознаје своје снаге и могућности; 8) да испољава своје 
способности и да је успешно у учењу; 9) да опслужује себе; и 10) да 
доприноси и види да је његов допринос препознат и важан“ 
(Основе програма предшколског васпитања и образовања Године 
узлета, 2018: 11-12). Дете предшколског узраста даље ће умети 
ако прави добар избор, доноси одлуке и преузима одговорност у 
различитим ситуацијама, ако управља својим емоцијама у 
зависности од развијених способности и истовремено разуме и 
поштује емоције остале деце, ако своје жеље и потребе усклађује с 
жељама и потребама остале деце, ако конфликте решава на миран 
начин, ако поштује своју посебност, разуме различитост других, 
прихвата промене и показује спремност да буде отворено и 
флексибилно према осталој деци и одраслима. 
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Без обзира на значајне разлике циљева према Основама 
програма предшколског васпитања и образовања Године узлета 
из 2018. у односу на традиционално предшколско васпитање и 
учење и у концепцији циљева предшколског васпитања и учења, 
подручја домена васпитања и учења у предшколској установи 
могуће је довести у контекст Блумове таксономије 
васпитнообразовних циљева (Бјекић и сар., 2006). Сви циљеви 
васпитања и учења у предшколској установи према Основама 
програма предшколског васпитања и образовања Године узлета 
из 2018. имају утемељење у три домена васпитања и учења у 
предшколској установи: 1) когнитивном, 2) актективном и 3) 
психомоторном. Категорије циљева и задатака према 
когнитивном подручју подразумевају: 1) знање, 2) разумевање, 3) 
примену, 4) анализу, 5) синтезу и 6) вредновање. Према нивоу 
учења у афективном подручју, категоризација циљева и задатака 
предшколског васпитања и учења према нивоима учења 
подраузева:  1) примену, 2) реаговање, 3) вредновање, 4) 
организовање и 5) карактеризацију. Категорије циљева и 
задатака према нивоу васпитања и учења у психомоторном 
подручју подразумевају: 1) имитацију, 2) манипулацију, 3) 
прецизност, 4) спајање елемената и 5) усвајање. 

Исходе васпитања и учења у смислу Основа програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018. је 
потребно разликовати од доказа да су резултати васпитања и 
учења остварени. Исходи или жељени резултати васпитања и 
учења деце предшколског узраста су могућности да дете 
предшколског узраста нешто разуме, нешто схвати или нешто 
може након реализоване активности или протека одређеног 
временског периода васпитања и учења. За разлику од исхода, 
прихватљиви докази односе се на све оно што потврђује да је 
исход остварен или да га је могуће остварити. Утврђени степени 
остварљивости исхода васпитања и учења су такође докази да су 
исходи васпитања и учења остварени или ће бити остварени. 
Уочљиво је да је доказ да су резултати васпитања и учења 
остварени с једне стране различит од исхода васпитања и учења 
деце предшколског узраста, а с друге стране је параметар 
остварљивости исхода њиховог васпитања и учења.  
 
 



67 
 

Чиниоци васпитања и учења у 
предшколској установи 

 
 Васпитнообразовни рад у предшколској установи зависи 
од бројних чинилаца. Полазећи од схватања чинилаца васпитања 
и учења Јана Амоса Коменског и дидактичког троугла (васпитач, 
дете, садржаји васпитања и учења), стално се повећавао број 
чинилаца васпитнообразовног рада у предшколској установи у 
зависности од промена које су се дешавале у науци и друштву, а 
нарочито у предшколском васпитању и учењу. Полазећи од 
савремених приступа предшколском васпитању и учењу и неких 
новијих докумената који уређују васпитнообразовни рад у 
предшколској установи (Основе програма предшколског 
васпитања и учења Године узлета, 2018), у приступу проблему и 
предмету овог уџбеника, чиниоци од којих зависи 
васпитнообразовни рад у предшколској установи су: деца 
предшколског узраста, њихови васпитачи, садржаји васпитања и 
учења у предшколској установи, иноваитвни дидактичко-
методички модели, иновативна средства, родитељи деце 
предшколског узраста, локална средина и шира друштвена 
заједница. На основу овог приступа чиниоцима васпитања и 
учења у предшколској установи, уочљиво је да се он значајно 
разликује од осталих приступа чиниоцима предшколског 
васпитања и учења. Према осталим приступима, с одређеним 
разликама, најчешћи чиниоци васпитнообразовног рада у 
предшколској установи су: деца предшколског узраста, њихови 
васпитачи, садржаји васпитања и учења и средства за реализацију 
васпитања и учења у предшколској установи (Сузић, 2006; 
Каменов, 2002; Stevanović, 2000b). Значајност разлике у приступу 
чиниоцима васпитања и учења у предшколској установи у 
приступу проблему и предмету овог уџбеника огледа се у 
равноправном третирању доприноса иновативних дидактичко-
методичких модела васпитању и учењу у предшколској установи 
и родитеља деце који су сада учесници у васпитнообразовном 
раду и партнери васпитачима у предшколској установи. Новине се 
огледају и у третирању локалне средине у којој се налази 
предшколска установа и шире друштвене заједнице као 
значајним чиниоцима предшколског васпитања и учења. 
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Дете - учесник у васпитању и учењу 
 
 Дете предшколског узраста је дете узраста од рођења до 
поласка у школу. Оно је одувек било најзначајнији чинилац 
васпитнообразовног рада у предшколској установи (Сузић, 2006; 
Каменов, 2002; Stevanović, 2000b). Дете у предшколској установи 
је у фокусу интересовања предшколског васпитања и учења. Све 
што се дешава у предшколској установи усмерено је на дете. У 
зависности од својих узрасних могућности, дете предшколског 
узраста кроз игру учи и стиче знања, усваја вештине стиче 
способности и искуство, стиче васпитне квалитете и усваја 
одређена понашања која у односу на средину и људе око себе које 
упознаје испољава на различите начине.  
 Према савременим сазнањима позитивне психологије, 
деца предшколског узраста немају развијено апстрактно 
мишљење, иако се њихово мишљење кроз различите активности 
постепено развија. Савремена сазнања позитивне психологије 
указују да се мишљење код деце развија тек око 13.-те а најраније 
око 12.-те године живота (Павловић, 2018; Berk, 2015). Деца 
предшколског узраста уче у реалним околностима и на 
очигледним примерима. Она немају могућност усвајања 
апстрактних појмова. На предшколском узрасту, деца реагују на 
основне емоције, а оне су: страх, гнев, љубомора и наклоност 
(Јерковић, 2020; Мићевић Карановић и Кнежевић, 2013). На овим 
основама се темељи учење, усвајање вештина, развијање 
способности и испољавање усвојених понашања деце 
предшколског узраста у зависности од њиховог узраста. 

Дете је у предшколској установи и субјекат и објекат 
васпитања и учења. У васпитнообразовним ситуацијама у којима 
дете учи и васпитава се непосредним учешћем у стваралачким и 
проналазачким активностима у предшколској установи, оно је 
субјекат васпитања и учења. Без обзира на сталне тенденције 
активног и стваралачког деловања детета, у пракси предшколског 
васпитања и учења у предшколској установи, улога васпитача је и 
даље преовлађујућа и доминантна. У таквим околностима дете је 
објекат васпитања и учења на који се делује с циљем да оно стекне 
неопходне васпитне квалитете и вредности, да учи, усваја 
вештине и стиче способности и искуство које су неопходне за 
његов целосни развој. Да би дете у предшколској установи било 
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више субјект него објекат, неопходно је да се превазиђе пракса у 
којој доминира једносмерна комуникација на реалицији 
васпитач-дете. Неопходно је да се превазиђе и пракса васпитања 
и учења у предшколској установи у којој доминира ауторитарни 
стил вођства од стране васпитача и формализам у реализацији 
васпитања и учења у предшколској установи, као и разни видови 
присиле деце, који, иако се заговара становиште о слободи деце, 
ипак постоје. Уместо тога, неопходна је стваралачка концепција у 
предшколској установи у којој би дете имало значајну улогу. На 
тај начин би деца у предшколској  установи била активни 
учесници сопственог васпитања и учења, равноправни субјекти у 
комуникацији с осталом децом, васпитачем, родитељима и 
осталим субјектима васпитања и учења у предшколској установи. 
Васпитнообразовни рад у предшколској установи који би био 
темељен на овим поставкама, допринео би ефикасније васпитању 
и учењу деце предшколског узраста у предшколској установи. 

 
Васпитач – водитељ васпитања и учења 
 
Васпитач би се појмовно мога одредити у ширем и ужем 

смислу. Свако онај ко на било који начин учествује у нечијем 
васпитању и учењу је васпитач у ширем приступу. То могу бити 
родитељи, остали чланови породице и грађани који непосредно 
или посредно васпитно делују на некога ко се васпитава и учи. 
Васпитач у ужем приступу је особа која је завршила одговарајуће 
студије и којој су државне и просветне власти признале 
квалификацију да може да се бави васпитачким радом. Васпитачи 
за рад у предшколској установи су се почев од раних 70.-тих 
година 20. века у Републици Србији дуги низ година образовали у 
двогодишњем трајању на вишим педагошким школама, што је 
трајало више од 40 година. Васпитачи су наставили своје 
иницијално образовање и почетком 21. века с прерастањем виших 
педагошких школа у високе педагошке школе за образовање 
васпитача струковних студија у трогодишњем трајању. Такав 
тренд се у установама овог типа задржао до данашњих дана и 
након интегрисања високих школа у струковне академије, у 
оквиру којих су студијске групе за васпитаче прерасле у одсеке.  

Од школске 2005/ 2006. на учитељским факултетима у 
Републици Србији, започеле су с радом студијске групе за 
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васпитаче у предшколским установама. Оне су у почетку биле 
трогодишње студије (Кундачина, 2013: 23). Од школске 
2008/2009. прерасле су у четворогодишње студије (Кундачина, 
2018: 82-83). Паралелно с четворогодишњим основним 
академским студијама за васпитаче у предшколским установама, 
од школске 2009/2010. започело се с мастер академским 
студијама за васпитаче у предшколским установама у 
једногоидишњем трајању, што се задржало до данашњих дана. 
Докторске студије за васпитаче у предшколским установама у 
Републици Србији за сада не постоје. Оне постоје на Педагошком 
факултету, Универзитета у Сарајеву у оквиру интегрисаног 
студијског плана и програма докторских студија као „...Наставни 
план и програм послије дипломског интердисциплинарног 
докторског студија: Савремени токови предшколског и 
основношколског одгоја и образовања Педагошког факултета 
Универзитета у Сарајеву“ (Миленовић, 2020: 193).  

Васпитачка професија је у народу у Републици Србији 
(такво схватање влада углавном и у осталим државама Европе и 
света) одувек била цењена. Васпитач се сматра посебним типом 
човеком. Његов лик се идеализује. Сматра се душом предшколске 
установе и од његовог рада и успеха, у великој мери зависи углед 
и успех целокупне предшколске установе. Од васпитача се зато 
очекује да буде свестран и савршен. Да би то и постигао, 
неопходно је да се професионално и стручно континуирано 
професионално усавршава. 

У предшколској установи васпитач има одређени положај, 
различите улоге, функције и испољава сопствени стил понашања 
у васпитнообразовном раду. Положај васпитача у предшколској 
установи је најпре правни и материјални. Правни положај 
васпитача одређен је правним актима по којима је дефинисан 
његов статус у предшколској установи као запосленог и његове 
улоге и функције као професионалца који у предшколској 
установи реализује васпитнообразовни рад с децом предшколског 
узраста. Материјални положај васпитача у предшколској установи 
углавном није задовољавајући. Он није довољно материјално 
награђен према друштвеном значају рада који обавља у 
предшколској установи. Материјални положај васпитача се 
различито одражава на рад васпитача, посебно на њихову 
спремност иновативно деловање у предшколској установи.  
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Поред општих одређења положаја васпитача, значајнији за 
предшколско васпитање и учење је његов положај као 
професионалца у предшколској установи. Сталне промене у 
васпитању и учењу у предшколској установи довеле су до 
васпитача који је демократа у предшколској установи, водитељ 
васпитања и учења деце предшколског узраста, партнер деци у 
васпитању и учењу, партнер осталим васпитачима, стручним 
сарадницима и руководству предшколске установе, али и партнер 
родитељима деце који су такође учесници васпитања и учења у 
предшколској установи. Васпитач у реализацији активности 
предшколске установе сарађује и с локалном средином и широм 
друштвеном заједницом. На основу овога се може увидети да је 
положај васпитача у данашњој предшколској установи измењен и 
другачији у односу на његов положај у традицоналној 
предшколској установи где је углавном био непосредни извор 
знања деци, с јасно израженим ауторитарним стилом рада. 

Васпитач у савременој предшколској установи има 
другачије функције од оних које је имао у традиционалном 
предшколском васпитању и учењу. Он је сада помоћник деци у 
васпитању и учењу, дијагностичар, модератор, иноватор, 
фасицлатор, аниматор, евалуатор и партнер деци у њиховом 
васпитању и учењу. Ове измењене функције васпитача у 
предшколској установи резултат су сталних промена васпитања и 
учења деце у предшколској установи, које су условљене бројним 
документима који се односе на предшколско васпитање и учење 
(Основе програма предшколског васпитања и образовања Године 
узлета, 2018). Широка лепеза измењених функција васпитача у 
предшколској установи указује на још једну димензију његовог 
рада. Васпитач у предшколској установи своје деловање усмерава 
у правцу повезивања свих делова васпитнообразовног рада у 
јединствену акциону целину, почев од препаративне и 
оперативне, преко апликативне до верификативне фазе. Он више 
није руководилац васпитања и учења деце предшколског узраста, 
већ водитељ васпитнообразовног рада у предшколској установи 
који без обзира на бројне чиниоце који учестувују у њему и даље у 
највећој мери зависи од васпитача и његовог рада.  

Све то условило је другачији стил рада васпитача, односно 
понашање васпитача које он испољава у васпитнообразовно раду 
у предшколској установи. Најчешћи стилови рада су ауторитарни 
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стил рада и демократски стил рада. Код ауторитарног стила рада 
васпитач је тај који све одређује у предшколској установи и који се 
мора безусловно слушати, док су деца углавном пасивни 
слушаоци који морају извршавати све његове налоге и захтеве. 
Код демократског стила рада васпитача се уважавају и 
размишљања деце која су у таквим околностима активне и 
стваралачке личности у предшколској установи. Полазећи од ова 
два стила рада који се налазе између две крајности и имају своје 
предности и недостатке, као трећи, помиње се и либерални, 
односно попустљиви стил рада васпитача, познатији и као Laisez-
faire стил рада (Миленовић, 2013), по коме постоји апсолутна 
слобода деце у предшколској установи по систему нека буде како 
буде или нека иде како иде. У приступу проблему и предмету овог 
уџбеника се намеће потреба прилагодљивог стила рада 
васпитача. Према овом стилу рада, васпитач своје понашање 
прилагођава потребама васпитања и учења деце и конкретним 
васпитнообразовним ситуацијама у предшколској установи. 
Овакав стил рада васпитача доприноси ефикаснијој реализацији 
васпитања и учења у предшколској установи и већем учешћу деце 
у активностима у предшколској установи у којима стваралачким 
радом долазе до нових сазнања, усвајају бројне вештине, стичу 
способности, васпитне квалитете и искуство и понашања која 
испољавају у односу на осталу децу, васпитаче и одрасле. 

На основу приказаних улога васпитача, намеће се потреба 
указивања на саму личност васпитача пред коју се постављају 
различити захтеви. Поред солидног образовања за обављање 
васпитачке професије, васпитач би требао бити и свестрана особа 
која је добро информисања о свим дешавањима у друштву и 
посебно у области васпитања и учења и да поседује педагошко-
психолошке компетенције, дидактичко-методичке компетенције, 
социјално-комуникацијске компетенције, компетенције за 
сарадњу с родитељима и њихово педагошко оспособљавање и 
компетенције за целоживотно учење (Миленовић и Јефтовић, 
2013а и б). Васпитач мора имати берзерезервну љубав према деци 
и да поштује личност сваког детета. Он би даље требао имати 
свест о себи као васпитачу и свест о значају васпитачке професије, 
те да на томе и заснива своје понашање у односу с осталим 
учесницима васпитања и учења у предшколској установи и 
људима у друштву уопште.  Васпитач мора имати и повољан склоп 



73 
 

особина личности за обављање васпитачке професије. Све то 
указује да васпитача „...поред општих интелектуалних и 
организационо-педагошких способности [...] одликују и 
емоционалном зрелошћу, комуникативном отвореношћу и 
мотивационим оптимизмом [...] истичу се правичношћу, 
тактичношћу, етичко-хуманистичком ангажованошћу и културно 
естетским сензибилитетом“ (Илић, 2020: 157).  
 

Садржаји васпитнообразовног рада као чиниоци 
васпитања и учења 

 
Садржаји васпитнообразовног рада су одавно били 

значајан чинилац како наставе у школи, тако и васпитања и учења 
у предшколској установи. Такво схватање садржаја као чиниоца 
васпитнообразовног рада се није мењало још од Јана Амоса 
Коменског и поставкама дидактичког троугла који је у 
прошлости подразумевао само васпитача, дете и садржаје (1999). 
Садржаји васпитања и учења деце предшколског узраста 
првенствено обухватају знања о васпитним правилима и нормама 
која деца кроз игру и стваралачке активности треба да усвоје у 
предшколској установи. Обухватају и знања о појавама у природи 
која нас оскужује, знања о процесима у друштву и знања о 
законитостима у друштву.  Поједностављено, садржаји васпитања 
и учења деце предшколског узраста су одабрана и дидактичко-
методички обликована и педагошки вредна сазнања о васпитању 
деце, према њиховом расту и развоју, природи и друштву, 
култури, музичкој уметности, ликовној уметности и спорту. 

Полазећи од савремених промена у предшколском 
васпитању и образовању и докумената који се доносе у вези с 
предшколским васпитањем и учењем, садржаји не представљају 
јединствени списак, већ се стално мењају, иновирају и допуњују. 
Измене и допуне су могуће и на дневном нивоу. Оно о чему се при 
структуирању садржаја треба водити рачуна је да су садржаји 
васпитања и учења засновани на научним сазнањима. Сва та 
сазнања даље требају имати васпитнообразовну ефикасност и да 
су у функцији васпитања и учења деце предшколског узраста. 
Садржаји који се користе у предшколској установи требају бити 
развојни и стимулативни за децу предшколског узраста. Морају да 
обезбеде вертикалну и хоризонталну повезаност наставних 
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садржаја. Садржаји васпитања и учења деце предшколског узраста 
морају бити актуелни и диференцирани како би били у функцији 
васпитања и учења деце предшколског узраста различитих 
способности и интересовања.  

Садржаји васпитања и учења у предшколксој установи 
представљају основу за стицање васпитаних квалитета и 
вредности деце предшколског узраста. Рашчлањено, представљају 
основу за: њихов правилан психофизички раст и развој; стицање 
различитих знања, усвајање вештина и стицање способности; 
усвајање одређених моралних норми и испољавање одређеног 
понашања у односу на осталу децу, васпитаче и одрасле у 
предшколској установи, породичном окружењу, локалној средини 
и широј друштвеној заједници; усвајање оптималних радних 
навика у зависности од узраста; усвајање естетских квалитета и 
вредности; стицање људских квалитета и вредности; и стицање 
различитих облика искуства кроз учешће у игри и стваралачким 
активностима у предшколској установи.  

 
Иновативни дидактичко-методички модели као 

чиниоци васпитања и учења  
 
Иако Основе програма предшколског васпитања и 

образовања Године узлета из 2018. не подразумевају планирање 
пројектних активности, већ само њихову повремену реализацију у 
зависности од исказане потребе, ипак је неопходно да васпитачи 
овладају знањима о њиховој припреми, организацији, реализацији 
и вредновању према иновативним дидактичко-методичким 
моделима. Реализација повремених пројектних активности према 
овим моделима заснована је на иновативним врстама васпитања 
и учења у предшколској установи. Основа сваке повремено 
реализоване пројектне активности према иновативним 
дидактичко-методички моделима је у интерактивном деловању 
васпитача и деце предшколског узраста и уз учешће и деловање 
осталих чиниоца васпитања и учења у предшколској установи. 
Најчешће помињани иновативни облици васпитања и учења деце 
предшколског узраста у предшколској установи према 
иновативним дидактичко-методичким моделима су: 
диференцирани, егземпларни, респонсибилни, хеуристички, 
инклузивни, интегрисани  и остали облици. 
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Диференцирани васпитнообразовни рад заснован је на 
класификацији активности задатака и проблема у васпитања и 
учења деце предшколског узраста према различитим нивоима 
сложености. Листа задатака би требала бити конципирана према 
општим дидактичким правилима и различитим нивоима тежине 
(Çakir, 2021; Sherborne, 2013). Циљ оваквог конципирања задатака 
васпитања и учења је у тежњи да се задаци прилагоде 
способностима и могућностима деце предшколског узраста. Деца 
предшколског узраста најбоље уче када могу да реше 
одговарајући проблем. Неуспех у васпитању и учењу деце 
предшколског узраста је реметилачки фактор њиховог васпитања 
и учења. Зато је обавеза је васпитача да све задатке и проблеме 
прилагоди потребама и могућностима деце. Када она 
стваралачким и проналазачким радом успешно реше задатак или 
проблем, осећају се задовољно и срећно, што ја најзначајније 
средство њихове мотивације у даљем васпитању и учењу. 

Егземпларни васпитнообразовни рад с једне стране 
подразумева васпитнообразовни рад на примеру, односно по 
моделу. У суштини овог модела и јесте васпитнообразовни рад на 
одређеним примерима. Оно што је кључно код егземпларног 
васпитнообразовног рада је скоковитост овог модела. Одређене 
активности у предшколској установи темеље се на бројним 
чињеницама и информацијама. Зато се и говори о узорним 
васпитачима (Duke t al, 2018). Успешна реализација подразумева 
обраду свих чињеница, односно информација. У случајевима када 
је немогуће обрадити све чињенице и информације у вези с 
одређеном активношћу у предшколској установи, примењују се 
дидактичка правила којима се одвајају битне чињенице и 
информације од мање битних. То подразумева озбиљну умешност 
васпитача за успешну реализацију пројектних активности помоћу 
егземплатног васпитнообразовног рада. 

Респонсибилни васпитнообразовни рад подразумева 
васпитање и учење деце предшколског узраста у демократској 
атмосфери и пуноправно уважавање деце, њихових интересовања 
и нарочито воље. У таквим околностима васпитач и деца заједно 
доносе одлуке о свим битним питањима васпитања и учења 
(Gautum et al, 2018). Деца равноправно учествују у одабиру 
садржаја васпитања и учења и облику рада. Васпитач је тај који 
деци помаже у томе. Његова улога се огледа и у давању задатака 
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деци. Према овом облику рада, деца највећи део времена 
реализације пројектне активности у предшколској установи 
проводе радећи самостално у групи или у пару. Улога васпитача је 
у помагању деци, али углавном у случајевима када то сама 
затраже. Да би се овакве активности успешно реализовале 
неопходна је добра умешност и припрема васпитача. 

Хеуристички васпитнообразовни рад у предшколској 
установи је заснован на проналазачким и истраживачким 
активностима деце предшколског узраста. Више пута у овом 
уџбенику је указано на значај и потребу стваралачких активности 
деце предшколског узраста у васпитању и учењу.  Самосталним 
долажењем до решења проблема или задатка, деца боље и 
ефикасније уче и васпитавају се. Такво учење и васпитање је 
истовремено и очигледно учење. Знања стечена на овај начин су 
трајнија и боља су основа за даље учење и васпитање у односу на 
знања и васпитне вредности која нису стечена стваралачким 
активностима деце (Kuma & Goundar, 2019; Миленовић, 2017). 
Зато је и хеуристички приступ васпитању и учењу деце 
предшколског узраста све израженији приступ васпитања и учења 
у предшколској установи. 

Инклузивни васпитнообразовни подразумева васпитање и 
учење деце предшколског узраста које је орагнизовано на начин 
да доприноси ефикасном васпитању и учењу све деце у 
предшколској установи. То су поред деце масовне популације и 
деца којима је потребна додатна подршка у васпитању и учењу, 
било да се ради о деци са сметњама у развоју и препрекама у 
васпитању и учењу или изнадпросечној деци која веома рано 
показују знакове да се могу развити у ствараоце у одређеној 
научној области или области друштвене делатности. Инклузивни 
васпитнообразовни рад подразумева укључивање све деце у 
реализацији пројектних и осталих активности у предшколској 
установи, без обзира на њихове различите способности и 
интересовања. (Миленовић, 2013; 2011). За реализацију 
инклузивног васпитнообразовног рада, васпитач треба 
поседовати одличне социјално-комуникацијске компетенције, 
посебно оне које се односе на поштовање различитости и на 
способност рада у тиму. Полазећи од значаја инклузивног 
васпитнообразовног рада с једне стране и различитих 
способности и интереовања деце с друге стране,  намеће се 
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потреба обуке васпитача за инклузивни васпитнообразовни рад, 
јер већина није у довољној мери оспособљена за такво васпитање 
и учење деце предшколског узраста, зато што током студија нису 
учили наставне садржаје за инклузивно васпитање и учење деце у 
предшколској установи. 

Интегрисани васпитнообразовни рад у предшколској 
установи подразумева  истовремену реализацију више истих или 
сличних садржаја. Посебан значај има у васпитању и учењу у 
предшколској установи (Тот, 2020). Према Основама програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018., 
васпитање и учење према овом моделу је доминатно у 
предшколској установи. То се смисленим чини у условима 
предшколског васпитања и учења према концепцији заједничких 
основа, што подразумева укидање група деце у предшколској 
установи у зависности од узраста и формирање само једне групе 
деце предшколског узраста. У таквим околностима је и значајно 
познавање концепције васпитања и учења истих или сличних 
садржаја на различитим нивоима сложености, односно 
диференцираним садржајима васпитања и учења . 

 
Иновативна средства као чиниоци васпитања и 

учења 
 
Средства васпитања и учења у предшколској установи су се 

стално осавремењивала и добијала све већи дидактичко-
методички значај у васпитању и учењу у предшколској установи 
(Хилченко, 2020). Полазећи од тога, може се рећи да је одавно 
превазиђена класификација средстава васпитања и учења у 
предшколској установи у две групе: 1) општа средстава 
васпитања и учења деце од 0 до 36 месеци и 2) општа средства 
васпитања и учења деце предшколског узраста од више од 36 
месеци до поласка у школу (Stevanović, 2000b; Каменов, 1999). Има 
и приступа по којима се под средствима подразумевају сва 
материјално и техничка средства која се користе у васпитању и 
учењу у предшколској установи. Ова средства чине материјално-
техничку основу за реализацију васпитања и учења деце у 
предшколској установи и рада васпитача. Она су: „...савремени 
функционални системи, технички уређаји и помагала за 
васпитање и учење деце [...] и различито обликовани дидактички 
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материјали“ (Илић, 2020: 193).  
Иновативна средства васпитања и учења подразумевају 

посебно обликована средства, играчке, материјале и апликације 
за реализацију васпитања и учења деце предшколског узраста. 
Под иновативним средствима васпитања и учења у предшколској 
установи убрајају се и дидактички обликовани материјали по 
Монтесори методу за различите урасне категорије деце (Силвен, 
2020; Лилард и Џесен, 2018). Иновативна средства су и 
информатички васпитнообразовни софтвери за реализацију 
васпитања и учења у предшколској установи. Најефикаснијим су 
се ипак показала дидактичко-методичка средства која за 
реализацију повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи израђују сами васпитачи, 
посебно средства у чијој изради учествују и деца предшколског 
узраста. Израдом средстава, посебно играчака, деца уочавају 
детаље, разликују боје и делове. Уочавају међусобни однос 
појединих делова израђених средстава, што им додатно 
доприноси у учењу о одређеним појавама у природи и друштву. 
Оно о чему је потребно водити рачуна, је да се не припреми 
превише средстава за реализацију повремених пројектних 
активности и осталих активности у предшколској установи, јер то 
само може збунити децу и одузети им превише времена у 
коришћењу припремљених средстава, што није гаранција 
успешности васпитанообразовног рада. 

 
Родитељи – партнери у васпитању и учењу 
 
Улога родитеља у васпитању и учењу њихове деце у 

предшколској установи се стално мењала. За васпитање и учење 
деце предшколског узраста, посебно је значајна сарадња 
родитеља с васпитачима. На основу свих анализа сарадње 
васпитача и родитеља (Каменов и Спасојевић, 2008; Каменов, 
1999), могу се издвојити три вида сарадње. Они су: индивидуални 
облици сарадње, групни облици сарадње и партнерство васпитача 
и родитеља. Најновији приступи предшколском васпитању и 
учењу подразумевају родитеље који су у смислу трећег вида 
сарадње васпитача и родитеља (партнерство васпитача и 
родитеља), партнери васпитачима  у реализацији пројектних 
активности и осталих активности у предшколској установи 
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(Миленовић и Јефтовић, 2013а и б). Сарадња васпитача с 
родитељима предвиђа организовање вишесмерног деловања, 
остваривање бројних и сложених задатака с циљем остваривања 
успешнијег развоја њихове деце. Основне димензије партнерства 
васпитача и родитеља су: 1) међусобна информисаност, 2) 
педагошко образовање и 3) укључивање родитеља у остваривању 
одређених задатака у предшколској установи (Каменов и 
Спасојевић, 2008).  

Без обзира што је партнерство васпитача и родитеља 
истакнуто као значајни облик сарадње, оно у пракси 
предшколског васпитања и учења и даље није заступљено у 
довољној мери. Нека истраживања су показала да је проблем 
управо у родитељима који с једне стране сматрају да су 
недовољно компетентни за такву сарадњу, а с друге стране, своје 
недовољно укључивање правдају недостатком времена за 
целовитију сарадњу с васпитачима (Миленовић и Јефтовић, 2013а 
и б). Кроз учешће у различитим заједничким активностима, као 
што су сакупљачке активности, набавка, поправка, израда 
материјала за игру, добротворне акције, довођење предшколске 
установе у ред, уношење новина у амбијент установе и остало, 
родитељи доприносе ефикаснијем развоју, васпитању и учењу 
деце у предшколској установи. Осмишљавањем радног простора 
„...долази до изражаја могућност учешћа родитеља у организацији 
васпитнообразовног рада, али и њихова креативност у 
различитим медијима изражавања“ (Рангелов Јусовић, 2007: 9). 
Родитељима се пшружа могућност непосредног увида у 
активности њихове деце у установи, што им може помоћи у 
њиховом васпитању у родитељском дому, чиме се остварује 
принцип доследног васпитаног деловања у предшколској 
установи и у условима породичног окружења (Грандић, 2001). На 
основу претходних анализа се могу извести три основна облика 
партнерства васпитача и родитеља. Према првом се подразумева 
активно учешће родитеља у организацији живота деце у 
предшколској установи. Учешће родитеља у планирању, 
организацији, реализацији и вредновању васпитнообразовног 
рада је у основи другог облика партнерства васпитача и 
родитеља. Трећи облик партнерства васпитача и родитеља 
подразумева реализацију и вредновање пројектних активности и 
осталих активности у предшколској установи.  
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Улога родитеља је двојака. С једне стране родитељи 
васпитно делују породици. Дете у породици је заштићено и 
вољено и у њему трајно остају осликане особе која су му 
причињавале радост, задовољавала и доприносила остваривању 
његових потреба. У породичном окружењу, љубав према детету се 
појављује као значајан васпитни чинилац. Истраживања су 
показала да дете у првим годинама живота највише распознаје 
људе око себе и радо прихвата њихову љубав и њихове утицаје, 
док нерадо прима утицаје особа које му нису познате и 
емоционално реагује на покушај утицаја непознатих особа 
изражавајући гнев плачем и мимиком. То значи да је чак и дете у 
најранијем детињству „...тешко преварити“ (Грандић, 1997: 184) и 
да се не може одглумити љубав према детету, јер су његови 
сензори врло осетљиви и на најмање вибрације. Као што се види, 
од родитеља и успешног родитељства зависи да ли ће се васпитне 
могућности породице остварити у свакодневној интеракцији 
родитеља и одраслих с децом. На то утичу бројни чиниоци. Емил 
Каменов распознаје три основна чиниоца, а они су: „...1) родитељи 
треба да воле своје дете (оно треба да буде жељено); 2) родитељи 
требају умети да васпитавају дете јер сама љубав није довољна 
(родитељима је потребна и педагошка култура); и 3) родитељи 
треба да имају услове за васпитање детета, а најважније је да 
детету посвете доста времена“ (2002: 134). 

 
Локална средина као чинилац васпитања и учења 
 
Последњих година, локална средина постаје све значајнији 

чинилац предшколског васпитања и учења. Локалну средину 
чини група људи која живи на једном одређеном окружењу, који 
су повезани одређеним културолошким навикама и практичним 
интересима (Медојевић и Милосављевић, 2021). Родитељи деце 
који су претходно представљени као чиниоци предшколског 
васпитања и учења су део локалне средине и остварују своја права 
и интересе у локалној средини. Деца предшколског узраста која 
живе на одређеном подручју су такође део одређене локалне 
средине у којој остварују своје право на предшколско васпитање и 
учење. Предшколска установа која се налази на подручју одређене 
локалне средине, представља део те локалне средине. Своју 
делатност предшколска установа остварује на подручју локалне 
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средине и зависи од ње. Обављајући делатност, она је и један од 
центара васпитнообразовне, друштвене и културне делатности 
локалне средине на чијем подручју се налази. Све што се дешава у 
предшколској установи подразумева у део укупности дешавања у 
локалној средини у којој се налази и делује предшколска установа. 

Сарадњу с локалном средином поред предшколске 
установе као организације васпитнообразовног рада, остварују и 
деца предшколског узраста и одрасли (васпитачи у предшколској 
установи и родитељи деце). Сарадња се остварује с друштвено-
политичким, васпитно-образовним, културним и спортским 
организацијама које делују на подручју локалне средине. Кроз 
сарадњу с друштвено-политичким организацијама се обезбеђују 
нормативно-правни услови делатности предшколске установе и 
доприноси унапређењу квалитета рада предшколске установе. У 
сарадњи с основном школом, допсиноси се оптималној припреми 
деце предшколског узраста за оно што их очекује поласком у 
основну школу. На подручју локалне средине се налазе 
позоришта, луткарска позоришта, културно-уметничка друштва, 
спортски клубови и  спортске организације, споменици културе, 
музеји и остале установе. Све оне баве се одређеним 
делатностима које су од значаја за реализацију активности у 
предшколској установи. Према најновијим документима по којима 
се реализује предшколско васпитање и учење, многе активности 
деце се реализују изван предшколске установе и у установама 
културе, друштвеним и спортским организацијама различите 
намене, све у зависности од конкретне васпитнообразовне 
активности у предшколској установи која се реализује.  

Предшколско васпитање и учење прати друштвено 
васпитање. Оно се реализује у породици, предшколској установи и 
локалној средини на чијем подручју се налази предшколска 
установа. Програми васпитања и учења деце предшколског 
узраста имају ефикасност ако детету пружају информације о 
ономе што оно и само непосредно може да види и доживи, 
односно оно што карактерише његову локалну средину у којој 
живи и у којој се налази његова предшколска установа. Да би се то 
и остварило, неопходно је да се предшколска установа и локална 
средина непосредније повежу и буду у међузависности свога 
деловања. Све то указује на неопходност сврставања локлане 
средине у значајне чиниоце предшколског васпитања и учења. 
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Шира друштвена заједница као чинилац 
васпитања и учења 

 
Шира друштвена заједница као чинилац предшколског 

васпитања и учења појављује се посредно. За реализацију 
васпитања и учења у предшколској установи некада је потребно 
ангажовање шире заједнице у односу на локалну средину у којој 
се налази предшколска установа. То се првенствено односи на 
реализацију одређених активности изван предшколске установе и 
локалне средине на којој се налази предшколска установа, а оне 
су: путовања, излети, посете и слично. У реализацији активности 
предшколске установе, шира друштвена заједница остварује 
сарадњу с предшколском установом и с локалном средином у којој 
се налази предшколска установа. У делу који се односи на локалну 
средину као чиниоца предшколског васпитања и учења, већ је 
наведено да се паралелно с предшколским васпитањем и учењем 
реализује и друштвено васпитање које се односи како на локалну, 
тако и ширу друштвену заједницу, што дотано указује на значај 
шире друштвене заједнице као чиниоца васпитања и учења деце 
предшколског узраста (Egorychev, et al, 2019). Делатност многих 
културних, друштвених и спортских установа различититих 
намена  је такође повезана с делатношћу предшколске установе. У 
данашњим околностима када се користе различите платформе 
васпитања и учења, делатности установа шире друштвене 
заједнице се чине доступним свим предшколским установама без 
обзира на просторну удаљеност. 

Делатност предшколске установе зависи од бројних 
докумената које доноси надлежно министарство задужено за 
предшколско васпитање и учење и остали државни органи и тела 
који доносе документа, уредбе и правилнике који ближе уређују 
деловање предшколских установа. Ова документа су заснована на 
дешавањима у широј друштвеној заједници. Све оно што се 
дешава у широј друштвеној заједници има за последице и 
променама у предшколксој установи. И обрнуто, све промене у 
предшколској установи за реперкусију имају последицу и у широј 
друштвеној заједници. На тај начин се шира друштвена заједница 
појављује као један од значајнијних чинилаца васпитања и учења 
деце предшколског узраста у предшколској установи. 
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Облици васпитања и учења у 
предшколској установи 

 
 Облици васпитања и учења у педагошкој и дидактичкој 
пракси различито се тумече. Најприхватљивије је схватање 
облика рада у коме се полази од социјалног односа између 
васпитача и деце у предшколској установи. Који ће се облик 
васпитања и учења користити зависи од броја деце и од фазе у 
којој се налази реализација повремене пројектне активности и 
осталих активности у предшколској установи. Зависи и од сваке 
конкретне васпитнообразовне ситуације у васпитању и учењу у 
предшколској установи. Најчешће коришћени облици рада 
васпитања и учења у предшколској установи су: фронтални облик 
рада, групни облик рада, рад у пару, индивидуални облик рада и 
комбиновани облик рада. 
 

Фронтални облик 
 
Фронтални облик рада је у традиционалном предшколском 

васпитању и учењу је био најчешће примењивани облик рада. Овај 
облик рада углавном се повезивао с дидактичким принципима, 
дидактичким законима и дидактичким правилима (Илић, 2020; 
Bognar i Matijević, 2003; Каменов, 1999). У данашњим битно 
измењених условима васпитања и учења у предшколској 
установи, у коме доминирају игровне, стваралачке и 
проналазачке активности деце, овај облик рада више није 
доминантни облик. Суштина овог облика рада огледа се у 
истовременом фронталном раду васпитача са свом децом. При 
овом облику рада, васпитач је на једној страни, а сва остала деца 
су на другој страни. Комуникација се одвија једносмерно или 
двосмерно на релацији васпитач-дете-васпитач.  

Овај облик рада у васпитању и учењу у предшколској 
установи углавном се примењује у оводном делу било које фазе 
реализације пројектних активности. У уводним деловима 
појединих фаза пројектних активности су потребна објашњења 
онога што ће се реализовати. Појединачна објашњења би одузела 
превише времена и не би било економично. Зато је истовремено 
давање објашњења свој деци од значаја за ефикасну реализацију 
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уводног дела сваке појединачне фазе пројектних активности.  
Осим у уводним деловима појединих фаза пројектних 

активности, фронтални облик рада се може примењивати и у току 
саме реализације појединих фаза када је од значаја да се са свом 
децом истовремено ради. То се нарочито односи на активности 
које подразумевају посете одређеним установама и подручјима 
изван предшколске установе у оквиру локалне средине: 
позоришта, зоолошки вртови, спортске и остале организације. У 
оваквим околностима фронтални рад с децом је најчешће 
примењивани облик рада. При посети организацијама и 
установама у којима деци инфромације о саржајима које уче 
саопштавају стручњаци запослени у тим организацијама, сва деца 
те информације слушају и усвајају истовремено. На такав начин се 
и одвија међусобна комункација стручњака из организације и 
деце предшколског узраста. Овде се разликује само позиција 
васпитача. Он се у зависности од потребе налази на страни 
стручњака организације који деци саопштава информације о 
садржајима које уче, али и на страни деце која слушају 
информације о садржајима које уче, које им саопштава стручњак 
одређене установе.   

Фронтални облик рада има своје предности и недостатке. 
Предности овог облика рада огледају се у економичности рада. 
Васпитач свој деци за најкраће могуће време саопштава 
неопходне информације о садржајима које уче, ако то чини 
истовремено. Поред економичности, овај облик рада огледа се и у 
васпитнообразовној ефикасности. Васпитач при овом облику рада 
истовремено свој деци саопштава значајне информације за 
реализацију појединих фаза пројектних активности. У међусобној 
комуникацији с њима, од им појашњава оно што им у довољној 
мери није било јасно. Таква комуникација на реалацији васпитач-
дете-васпитач, из објашњења сваком појединачном детету, 
остала деца такође добијају додатне информације и објашњења о 
садржајима које уче, иако то сама нису тражила од васпитача.   
 Поред предности, фронтални облик рада има и одређене 
недостатке. При фронталном облику рада доминира улога 
васпитача, док је дете углавном у пасивној улози примаоца 
информација о садржајима који се уче. Уколико би се овај облик 
рада предуго примењивао у реализацији појединих фаза 
пројектних активности у предшколској установи, то не би 
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допринело ефикасности васпитнообразовног рада, јер овај облик 
не доприноси уважавању различитости деце, обзиром да је 
прилагођен деци масовне популације а не и деци која имају 
одређене сметње у развоју или препреке у васпитању и учењу или 
се ради о деци с изнадпросечним способностима. Информације 
које васпитач саопштава деци нису гаранција да истовремено 
може повезати теорију и праксу васпитања и учења у 
предшколској установи. При фроналтном облику рада се не може 
превише одржати пажња све деце. Мале су и могућности да 
васпитач успе да контактира са свом децом. 
 

Групни облик 
 
У реализацији пројектних активности у предшколској 

установи се све виша заговоара стваралачка активност деце. 
После уводних фронталних објашњења деци, најчешће се 
активности деце настављају у групи, у пару или деца 
индивидуално реализују активности. Групни облик рада 
подразумева истовремене активности одређеног броја деце. Број 
деце у групи може бити најмање три. У зависности од укупног 
броја деце, разликују се мале, средње и велике групе. Број деце у 
групама мора бити приближно пропорционалан укупном броју 
деце у предшколској установи. Групе треба уједначавати не у 
оквиру групе, него између група, што значи да групе морају 
задовољити параметре по којима се групе не требају превише 
међусобно разликовати у погледу броја деце, пола, знања, 
способности и интересовања.     

Свака група има одређено симболичко значење. Деца која 
су у истој групи, међусобно дају име групи које би требало да буде 
симобиличког значења према задацима које има одређена група. 
На пример, ако у реализацији пројектне активности о дивљим 
животињама, нека група описује зеца, онда ће и симболички назив 
групе бити Зец. Свака група даље именује свог вођу. Он 
координира рад групе и након реализованих активности које је 
група добила, саопштава резултате о раду групе.  

У раду у групи деца прихватају обавезе и имају 
одговорност за оно што раде и уче. На овај начин се развија 
тимски рад, развија се другарство и заједништво деце, развија се 
колективизам и осећај припадности групи. При групном облику 
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рада се доприноси мотивацији деце и њиховој истрајности у раду. 
Деца су пожртвована и пробитачна, жељна постигнућа и успеха. 
Развија се и такмичарски дух у зависности од карактера 
активности. Група деце је и стимулативна средина која доприноси 
социјализацији деце, комуникацији деце, њиховом мисаоно-
критичком ангажовању и активном проналазачком раду. 

Најчешћи недостави групног облика рада се односе на већ 
поменуте параметре одређивања група. Није реално очекивати да 
ће се групе увек уједначити. Нису ни сви васпитачи подједнако 
обучени за ефикасну реализацију појединих фаза пројектних 
активности применом групног рада. Недостаци групног рада су 
условљени и просторним капацитетима, материјалном и 
техничком опремљеношћу предшколске установе. У појединим 
предшколским установама, број деце не пружа превише 
могућности за реализацију групног рада у васпитнообразовном 
раду. Без обзира на наведене реметилачке чиниоце групног рада, 
њих је потребно отклонити како би се у реализацији појединих 
фаза пројектних активности, групни рад више користио. 
 

Рад у пару 
 
О раду у пару као облику васпитања и учења у 

предшколској установи постоје различити и често међусобно 
супротстваљени приступи. Миле Илић критикујући схватања 
појединих практичара и теоретичара васпитнообразовног рада да 
је рад у пару карактеристичан само за мале групе, наводи да је рад 
у пару или тандему значајан облик рада који је потребно више 
примењивати (2020: 199). На значај рада у пару указују и посебни 
дидактичко-методички модели тандемског рада (Миленовић, 
2010). Све то упућује може упутити на закључак да се рад у пару 
третира као посебна варијанта групног рада у васпитању и учењу 
деце предшколског узраста. Прихватљивије је да се групни облик 
рада посматра као посебан облик васпитнообразовног рада у 
предшколској установи. 

Рад у пару зближава децу предшколског узраста и 
доприноси њиховом интерпесоналном односу и комуникацији у 
предшколској установи, која доприноси развоју другарства и 
заједништва деце. Радећи у пару, деца уче једна од других 
(Продановић, 2008). На тај начин рад у пару доприноси 
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напуштању егоцентричних схватања поједине деце и доприносе 
развијању међусобног поверења и разумевања деце. При раду у 
пару ствара се повољна социјално-емоционална клима за рад у 
предшколској установи. Равијање способности рада у пару 
доприноси социјализацији и стварању навика  код деце 
предшколског узраста за кооперативни проналазачки рад 

Могући недостатак рада у пару се првенствено односи на 
избор парова. Васпитач при избору парова треба добро да познаје 
сву децу и да парове одређује у зависности од наклоности 
одређене деце. Није пожељно да се формирају увек исти парови. 
При формирању парова је неопходно уважавање претходно знања 
и способности деце. Рад у пару често не даје ефекте и због великог 
рашчлањивања делова активности, јер је логично да сваки пар 
добије одређене задатке. У великим групама деце нема довољно 
могућности да сваки пар добије различите задатке. Неефикасно је 
и презентовање рада парова, које изискује доста времена за 
презентацију рада сваког појединачног пара. 

 
Индивидуални облик рада 
 
Индивидуални облик рада у предшколској установи 

подразумева засебан, релативно самосталан и појединачни рад 
сваког детета у предшколској установи. Овај облик рада прате 
различити синоними: засебан рад, самосталан рад, самостално 
учење, самоучење, самовастпитање и остали. Индивидуални 
облик рада појављује се у више варијанти. Једна од њих је 
непосредна комуникација детета предшколског узраста с 
васпитачем. Индивидуални рад сваког детета на истим задацима у 
предшколској установи би се могао сматрати и најизразитијим 
индивидуалним обликом рада деце предшколског узраста. Има и 
реализација активности деце предшколског узраста у којима она 
индивидуално раде на различитим задацима.   

Предности индивидуалног облика рада су бројне. 
Индивидуални облик рада доприноси мисаоној активацији деце 
предшколског узраста. Задовољава индивидуална сазнајна 
интересовања деце. Пружа и велику могућност деци за развој 
индивидуалног начина васпитања и учења. Индивидуални облик 
рада највише одговара појединачном темпу напредовања сваког 
детета у предшколској установи. Доприноси и флексибилности и 
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разноврсности васпитнообразовног рада деце.   
Индивидуални облик рада у предшколској установи има и 

своје недостатке. Пренаглашавање индивидуалног рада не би 
допринело економичности васпитања и учења деце предшколског 
узраста. Индивидуални рад је и могући реметичаки чинилац 
социјализације деце предшколског узраста. При индивидуалном 
раду се стиче мањи обим знања. Усваја се и мање број вештина и 
навика. Стичу се мање способности и искуство деце предшколског 
узраста. Превише индивидуалног рада у предшколској установи је 
истворемено премало индивидуализованог рада, који има 
значајну функцију у васпитању и учењу у предшколској установи. 

 
Комбиновани облик рада 
 
У претходним анализама облика васпитнообразовног рада 

у предшколској установи је истакнуто да фронтални облик рада, 
групни облик рада, рад у пару и индивидуални облик рада имају 
своје специфичности, најчешће предности и могуће недостатке у 
васпитнообразовном раду с децом у предшколској установи. С 
циљем превазилажења могућих недостатака, често се комбинују 
два или више облика рада у реализацији активности у 
предшколској установи. У таквим ситуацијама се ради о примени 
комбинованог облика рада. Према карактеру савременог 
предшколског васпитања и учења, није могуће успешно 
реализовати било коју активност применом само једног облика 
рада, већ искључиво њиховим комбиновањем, што доприноси 
превазилажењу могућих недостатака примене било ког од 
коришћених облика рада. Зато комбиновани облик рада све више 
добија на значају у реализацији васпитнообразовног рада у 
предшколској установи.  
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Методе васпитања и учења у 
предшколској установи 

 
 Метода се може дефинисати у ширем и у ужем приступу. У 
ширем приступу, метода је начин рада или начин обављања 
одређење делатности, а у ужем приступу, метода је начин рада 
или обављања неке делатности у одређеним подручјима. На 
основу тога се може дефинисати метода васпитања и учења у 
предшколској установи као начин рада васпитача у предшколској 
установи. Сложевност васпитања и учења у предшколској 
установи намеће потребу примене различитих метода рада.  Оне 
се примењују у предшколској установи с циљем да допринесу 
остваривању оптималних резултата у васпитнообразовном раду с 
децом предшколског узраста. Број метода се разликује у 
зависности од одређених класификација (Илић, 2020; Станојевић, 
2018; Каменови и Спасојевић, 2008; Slatina, 1998). У приступу 
проблему и предмету проучавања овог уџбеника, биће дата 
терминолошка одређења и специфичности следећих метода 
васпитања и учења у предшколској установи: метода усменог 
излагања, метода разговора, текст метода, метода демонстрације, 
хеуристичка метода и комбинована метода. поред поменутих, 
постоје и друге методе које се често користе у 
васпитанообразовном раду, пре свега експерименталне метода и 
метода проблемских радова, али је ово оптимални број метода с 
којима је потребно да се упознају и науче да их примењују 
студенти Студијског програма за васпитаче у предшколским 
установа за рад у васпитачкој професији. Неке од њих које се 
одвојено изучавају од осталих метода, али се у овом уџбенику 
помињу у оквикру других метода, као на пример метода 
практичних и илустративних радова, која се у овом делу уџбеника 
помиње у оквиру методе демонстрације и хеуристичке методе. 
 
 Метода усменог излагања 
 
 У суштини методе усменог излагања је васпитачево 
предавање, излагање, приповедање, описивање, објашњавање 
садржаја пројектне активности и осталих активности с којима се 
деца сусрећу у васпитању и учењу у предшколској установи. 
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Метода усменог излагања се заснива на говору и може се сврстати 
у вербалне методе. Методе усменог излагања су и методе 
засноване на речима. Могу бити монолошке које су засноване на 
причању, описивању и приповедању и дијалошке које су 
засноване на разговору и дискусијама (Станојевић, 2018: 162). 
Зато се ова метода и назива методом усменог излагања васпитача.  

Без обзира на све веће заговарање потребе непосреднијег 
укључивања деце предшколског узраста у своје васпитање и 
учење и потребе стваралачког, проналазачког и истраживачког 
деловања деце у предшколској установи, не може се потпуно 
занемарити предавање, излагање, приповедање, описивање или 
објашење васпитача, односно његово усмено излагање онога што 
се у предшколској установи реализује с децом у оквиру 
повремених пројектних активности и осталих активности. Деца 
предшколског узраста раде самостално. Међутим она немају 
развијено апстрактно мишљење. На предшколском узрасту 
наилазе на различите проблеме које због свог психофизичког и 
интелектуалног развоја не разумеју увек у довољној мери. У 
таквим околностима је неопходна помоћ васпитача у виду 
објашњења и појашњења нејасних или недовољно јасних садржаја.  
 Деца предшколског узраста у реализацији повремених 
пројектних активности и осталих активности, стваралачким, 
проналазачким и истраживачким радом постижу најбоље 
резултате у решавању задатака и проблема и на тај начин долазе 
до нових васпитних квалитета и вредности и нових знања при 
раличитим облицима рада: форнтални, групни, рад у пару, 
индивидуални или комбиновани. Без обзира на облик рада с 
децом у предшколској установи, васпитач је увек уз њих као 
непосредни организатор, мотиватор и координатор њиховог 
стваралачког деловања у предшколској установи. Он их подстиче 
у раду, мотивише их и усмерава у правцу решења задатака и 
проблема. То најчешће чини усменим излагање садржаја на деци 
разумљив начин. У овоме се огледа и измењена улога васпитача у 
саврменом предшколском васпитању и учењу која је између 
осталог и помагачка , партнерска и саветодавна. Све то диприноси 
деци у њиховом ефикаснијем васпитању и учењу у предшколској 
установи. Указује и на значај и потребу да васпитач о свим 
питањима разговара с децом и на тај начин води с децом 
различиту дискусију, укључујући и дискусију, налик на дебату 
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(Roeders, 2003), ради решавања проблема и васпитнообразовних 
ситуација у предшколској установи насталих зубог међусобно 
супротстављених схватања на релацији између васпитача и деце 
или међусобно супротстављених схватања на релацији између два 
или више детета у предшколској установи.   
 Метода усменог излагања има своје предности и 
недостатке. Предности методе усменог излагања огледају се у 
непосредном контакту васпитача с децом. Васпитач на тај начин 
сазнаје које су добре стане онога што деца раде. Сазнаје и шта је то 
што им није довољно јасно и што им је потребно додатно 
објаснити или појаснити, како би то схватила и даље ефикасније 
стваралачки радила на решавању задатака и проблема у 
предшколској установи. Предности примене ове методе огледају 
се у давању правих информација у одређеној васпитнообразовној 
систуацији у предшколској установи, што доприноси да деца у 
трагању за правим чињеницама не губе време у њиховом 
тражењу, које без помоћи васпитача не би било ефикасно.   
 Недостаци методе усменог излагања се могу повезати са 
самосталношћу и креативном стваралашту деце. Нису подједнако 
самостала и креативна сва деца, па универзални приступ примени 
ове методе, не даје очекиване ефекте. (Stevanović, 2000a). Ако 
васпитач усмено објашњава свој деци исте чињенице без 
индивидуалнијих приступа појединој деци, ефекти неће увек бити 
на очекиваном нивоу. У предшколској установи нису сва деца 
подједнако активна. Овакве васпитнообразовне ситуације од 
васпитача захтевају да активнијој деци с једне стране пружа 
додатне информације у постизању бољих резултата, а с друге 
стране да ону мање активну мотивише на учешће у стваралачким 
активностима, што није увек економично.  
  

Метода разговора 
 
 Метода разговора је заснована на међусобној 
комуникацији, односно разговору две или више особа и 
међусобној интеракцији. Разговор у предшколској установи може 
бити отворен или усмерен у правцу решавања неког проблема 
или настале васпитнообразовне ситуације у предшколској 
установи. Ова метода се назива и дијалошком методом. У основи 
ове методе је дијалог, интервју, дискусија и остали начини рада у 
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предшколској установи. Метода разговора заснована је на 
питањима и одговорима. Реализује се на релацији васпитач-дете-
васпитач, али и на релацији између деце. Ова метода рада 
подразумева разговор васпитача и деце у виду постављања 
питања, расправа, дискуција и објашњења. Иако је то у мањој или 
већој мери својствено и за остале методе, за методу разговора је 
посебно карактеристично постојање одређених захтева који се 
морају испунити да би се она ефикасно могла примењивати. 
 За примену методе разговора у виду постављања питања и 
давања одговора, неопходно је да питање буде формулисано да се 
на њега може дати одговор. Формулација питања подразумева 
његову функцију у правцу мотивације деце на стваралачке 
активности кроз одговоре на постављена питања (Вилотијевић и 
Вилотијевић, 2008). Питања се углавном односе на задатке и 
проблеме која деца решавају у предшколској установи. 
Појединачно посматрана, питања се односе на знања деце, на 
њихова размишаља и на проблемска питања која се користе у 
реализацији повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи.   
 Расправа је насјложенији облик разговора између 
саговорника. Највиши ниво расправе је научна расправа. Расправа 
се на одређеном нивоу и у одређеним ситуацијама може 
спроводити и у васпитнообразовном раду у предшколској 
установи. У зависности од њеног карактера и потребе 
васпитнообразовног рада у предшколској установи, расправа се 
може спроводити између васпитача и све деце у групи, васпитача 
и групе деце, васпитача и детета и између два детета, групе деце 
или све деце у групи. Да би она била успешна, неопходна је добра 
припрема и правилно вођење расправе. Примењује су у 
васпитнообразовним ситуацијама у предшколској установи када 
на решења задатка или проблема на коме раде деца у 
предшколској установи утичу претходна знања и искуство деце и 
њихова размишљања о задатку или проблему који се решава. Од 
значаја је при расправи да се не ради само о некој теми на којој ће 
расправа донети решење задатка или проблема, већ да се ради о 
теми која ће довести до различитих па чак и међусобно 
супротстављених решења задатака или проблема, што ће децу 
свакако подстаћи на размишљање. 
 Дискусија између васпитача и детета, групе деце или све 



93 
 

деце у предшколској установи, или између два детета, групе деце, 
или све деце у групи, спроводи се у одређеним 
васпитнообразовним ситуацијама у предшколској установи. Она 
доприноси мисаоној активацији деце и код њих развија 
способности да се укључе у решавању задатака или проблема 
коришћењем мисаоних операција. Дискусија би требала да доведе 
до формулације суштине проблема и развијања способности деце 
да се изразе у оваквим дискусијама. На овај начин деца 
предшколског узраста кроз дискусију с осталом децом одговарају 
на оно што су та деца размишљањем изнела о одређеном 
проблему и на одговарајући начин у зависности од својих 
способности и претходног знања и искуства изнела нека своја 
схватања одређеног проблема. Размена идеја деце настале на 
основу њихових мисаоних операција је најзначајнија вредност 
дискусије као облика методе разговора у васпитнообразовном 
раду у предшколској установи..  
 Деца у међусобној интеракцији између себе и са својим 
васпитачем, кроз постављања питања траже одговарајуће 
објашњење дела неког проблема или проблема у његовој целости. 
Долажење до нових сазнања о одређеном проблему је могуће и на 
основу самог постављеног питања. То код деце побуђује 
интересовање, наводи их на размишљање и упућује на начине 
како да дођу до решења задатка или проблема у реализацији 
повремених пројектних активности и осталих активности у 
предшколској установи. Објашњења деци васпитач даје и у 
ситуацијама када процени да је то потребно. Да би деци нешто 
објаснио, он их најпре наводи да поставе питање. Након тога им 
даје објашњење и мотивише их да поставе и остала питања у вези 
задатка или проблема који се у предшколској установи решава 
кроз њихове стваралачке активности.  
 За ефикасну примену методе разговора у предшколској 
установи, неопходно је да се испуне одређени захтеви. Општи 
дидактички захтеви за примену методе разговора (Станојевић, 
2018: 169) могу се прилагодити потребама предшколског 
васпитања и учења. Питања која се користе у разговору морају 
бити невосмислена, несугестивна и да се на њих може дати само 
један одговор.  Одговори на питања би требали бити кратки са да 
или са не, јер питања која захтевају сложене одговоре могу 
збунити децу. При постављању питања се иде поступно и 



94 
 

систематично. Најпре се постављају једноставнија питања и 
питања за која се претпоставља да ће на њих деца тачно 
одговорити, па потом све сложенија питања која треба да 
допринесу развоју дискусије и расправе и на крају додатна 
објашења, што све треба да допринесе да деца изводе закључке о 
ономе што раде и о чему воде разговор, дискусију и расправу. 
Васпитач при примени методе разговора мора бити смирен и да 
обезбеди дисциплини у предшколској установи која је услов 
успешног разговора, дискусије и полемике. Он мора бити добро 
припремљен за разговор и да има припремљена и допунска 
питања. У предшколској установи се мора створити и повољна 
социоемоционална клима за разговор, дискусију и расправу, која 
подразумева блискост васпитача и све деце, што се постиже 
одговарајућим распоредом који подразумева окренутост лицем у 
лице између васпитача и деце и између деце. Потребно је да сва 
деца буду укључена у разговор. За успешан разговор је потребно 
поштовање једног значајног начела од стране васпитача. Он не 
поставља појединачна питања деци, већ питања поставља свој 
деци, а одговор даје једно од деце које се јави и које васпитач 
одабере. При том је потребно да васпитач води рачина да одабира 
наизменично сву децу, а не увек исту децу. Децу која се не јављају 
да одговарају на питања, васпитач у зависности од конкретне 
васпитанообразовне ситуације мотивише на активно укључивање 
и стваралачки разговор, дискусију и расправу.  
 Најчешће предности методе разговора огледају се у 
активацији деце. Огледају се и у мотивацији деце за укључивање у 
своје васпитање и учење и учешће у предшколској установи. Кроз 
дијалог, дискусију, расправу и објашњењима, деца и сама увиђају 
различите односе међу предметима и појавама повезаним с 
њиховим стваралачким активностима у предшколској установи, 
што побуђује њихова интересовања и наводи их на веће 
укључивање у васпитнообразовни рад у предшколској установи. 
Све то доприноси деци да самостално размишљањју о 
предметима, појавама и односима у природи која их опкружује и 
друштву у коме живе и делују у складу са својим знањем, 
претходним искуством и васпитним квалитетима и вредностима. 
Овакве васпитне вредности корисније су деци у даљем васпитању 
и учењу, а знања стечена на овај начин су темељна знања деце и за 
њих имају вредности и изван радне собе у предшколској установи.  
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 Могући недостаци методе разговора се пре свега односе на 
саму природу ове методе. Не може се са сигурношћу тврдити да је 
разговор увек могућ у предшколској установи и у сваким 
ситуацијама. Уколико разговор није прилагођен потребама и 
могућностима деце предшколског узраста и није припремљен 
према њиховим узрасним категоријама, он неће бити у фунцкцији 
ефикасности васпитанообразовног рада у предшколској установи, 
или ће његови ефекти бити умањени. Недовољно припремљен 
разговор може збунити децу предшколског узраста. То се 
нарочито односи ако се разговор реализује одмах на почетку 
решавања задатка или проблема у реализацији повремених 
пројектних активности или осталих активности деце у 
предшколској установи, што може да збуни децу ако доводи до 
сазнања до којих у стваралачком раду нису дошла, па ће и такав 
разговор пре довести до недоумица деце, него ли што ће имати 
васпитанообразовну ефикасност у њиховом деловању и 
стваралачком раду у предшколској установи. 
  

Текст метода 
 
 Метода рада на тексту се убраја у најстарије методе 
васпитнообразовног рада. Као таква одувек је имала значајно 
место у предшколском васпитању и учењу. У условима 
информатичког друштва, текст метода је у одређеној мери 
потиснута осталим изворима знања. То не значи да она губи на 
значају. Као метода васпитнообразовног рада у предшколској 
установи, текст метода се и даље примењује и има незаменљиви 
значај у васпитању и учењу деце предшколског узраста. 
 Текст метода у предшколској установи подразумева 
васпитање и учење деце радом на тексту. Дечје приче, бајке, 
песмице и остали писани и шптампани материјали, значајна су 
средства васпитања и учења деце предшколског узрата. Поменути 
текстови служе деци и у решавању задатака и проблема у 
њиховим стваралачким и проналазачким активностима у 
предшколској установи. Да би ова метода била ефикасна, 
неопходно је текстове пажљиво одабрати. Они морају бити 
прилагођени узрасту деце, њиховим способностима и 
интересовањима. Обимни текстови нису у довољној мери 
ефикасни, као и текстови који су деци недовољно разумљиви.  
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 Ова метода се може користити у реализацији повремених 
пројектних активности и осталих активности у предшколској 
установи у свим областима. Још је ефикаснија примена ове методе 
рада, ако се она комбинује с осталим методама, што доприноси 
мисаоној активацији деце. Доприноси њиховој мотивацији за 
стваралачким, проналазачким и истраживачким радом у 
предшколској установи. Ова метода доприноси и развоју културе 
деце за читањем и писањем. У одређеној мери доприноси и 
њиховом ликовном изражавању. При раду на тексту, деца се уче 
да одвајају битно од мање битног и да подвлаче реченице или 
делове текста које су за њих најинтересантније.  
 При примени ове методе рада је потребно водити рачуна 
да текстови буду прилагођени потребама и могућностима деце 
предшколског узраста. Потребно је и да буду у функцији 
реализације садржаја повремених пројектних активности и 
осталих активности у предшколској установи. Недостатак у 
примени ове методе може бити и преобинми, сложен и недовољно 
разумљив текст који се даје деци као пример за рад. Огледа се и у 
често недовољној умешности васпитача да одабере садржаје који 
ће најбрже довести до решења задатка и проблема у стваралачком 
и проналазачком раду деце у предшколској установи. Предуга, 
учестала и самостална примена ове методе не доводи до 
значајније ефикасности васпитанообразовног рада. Зато је ову 
методу увек потребно комбиновати с осталим етодама рада у 
циљу ефикаснијег васпитања и учења деце предшколског узраста.  
  

Метода демонстрације 
 
Суштина методе демонтрације огледа се у показивању, у 

приказивању онога што је потребно да се схвати, разуме и научи и 
као такво релативно трајно запамти. Термин демонстрација 
потиче од латинске реци demonstrato, што подразумева 
показивање, појашњавање, чињење нечега додатно размљивим. У 
предшколској установи деца стичу васпитне квалитете и 
вредности и уче на очигледним примерима. Најбољи ефекти у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи деца постижу 
када стичу васпитне квалитете и вредности и уче на основу 
усвајања садржаја који су прилагођени њиховим способностима и 
узрасту путем чула. Васпитање и учење деце предшколског 
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узраста увек треба реализовати коришћењем методе 
демонстрације, односно применом очитледних средстава и 
апликација, опсервацијом и илустрацијом. Уочљиво је да су у 
основи ове методе, термини демонстрација и илустрација. Иако 
различити, ови термини су међусобно условљени и „...међусобно 
се допуњују“ (Василев, 2005: 74). Није довољно да се детету 
предшколског узраста само укаже на неку појаву, покаже му се 
предмет или апликација да би стекло неопходна знања. Да би дете 
показано схватило, разумело, прихватило, даље научило и 
релативно трајно запамтило, неопходно је да му се све то и 
илуструје, односно да му се додатно објасни као би свихатило 
указане појаве и процесе, показани предмет или апликацију.  

У реализацији васпитнообразовног рада у предшколској 
установи, деци су може показивату све оно што је доступно. Зато 
се каже да демонстрација и илустрација као саставнице методе 
демонстрације имају више основних форми. Садржаји о појавама, 
предметима и процесима се могу изучавати у предшколској 
установи и у локалној средини у друштвеном и природном 
окружењу. Слике су такође ефикасно средство које се може 
показивати и објашњавати деци. У информатичком друштву, 
метода демонстрације се успешно реализује и применом 
информатичких апликација и васпитнообразовних софтвера, као 
и приказивањем филмова различитих садржаја у зависности од 
онога што се у предшколској установи учи, а које је увек могуће 
наћи на интеренету. Садржаје о појавама, процесима, предметима 
и апликацијама који се реализују, васпитач деци може 
илустровати и на тај начин што све то сам црта кредом на тали 
или паметној плочи, што деца све то касније могу цртати и сама. 
Могу се изучавати и помоћу експеримената, које је могуће 
спровести с децом предшколског узраста у зависности од врсте 
експеримента, способности и узраста деце. Такав експеримент се 
назива демонстрацијом путем огледа. 

Приказана анализа методе демонстрације, показује да она 
садржи и елементе неких других метода рада. Првенствено се 
мисли на методу практичних и илустративних радова. Ова метода 
се у углавном објашава и учи као посебна метода рада у готово 
свим дидактичким изворима (Томић, 2021; Илић, 2020; Рајчевић, 
2012; Шеховић, 2006; Blažič, 2003). У приступу проблему и 
предмету проучавања овог уџбеника, метода практичних и 
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улустративних радова се помиње у оквиру методе демонстрације. 
Још је израженија њена улога у оквиру хеуристичке методе.   

Поред наведених предности методе демонстрације, она у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи може имати и 
одређене недостатке. Кључни недостатак се односи на саме 
појаве, предмете и апликације који се могу показивати и 
приказивати деци којих је много, па се у пракси предшколског 
васпитања и учења дешава да васпитачи припреме превише 
предмета и апликација које показују деци. Време искоришћено за 
показивање великог броја предмета, свакако умањује време које је 
потребно за њихово објашњавање деци. Такав начин примене 
методе демонстрације може да збуни децу и да се одрази на 
ефекат њиховог сазнајног процеса у предшколској установи. 
Потребан је и различити приступ методи демонстрације у 
зависности од области из које се реализују повремене пројектне 
активности и остале активности у предшколској установи. Од 
васпитача се зато захтева одлично знање и искуство у примени 
методе демонстрације и велика умешност у одабиру појава, 
предмета и апликација који ће се показивати и објашавати деци.    

 
Хеуристичка метода 
 
Примена хеуристичке методе у предшколској установи 

подразумева активну, стваралачку и проналазачку активности 
деце у решавању задатака и проблема при реализацији 
повремених пројектних кативности и осталих активности у 
васпитању и учењу у предшколској установи.  При овој методи 
рада, васпитач деци задаје задатке до чијег решења требају доћи. 
У зависности од карактера задатка или проблема, дели им и 
претходно припремљене материјале на којима деца раде у 
трагању за решењем проблема или задатка. На овај начин се 
доприноси активацији стваралачке и проналазачке активности 
деце у предшколској установи и развоју њихових истраживачких 
потенцијала у зависности од њихових способности и узраста.  

Суштина примене хеуристичке методе у предшколској 
установи је у долажењу деце до нових сазнања у реализацији 
повремених пројектних активности и осталих активности 
њиховим стваралачким, проналазачким и истраживачким радом. 
Таква сазнања за децу предшколског узраста имају карактер 
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темељних знања која ће им служити како у даљем васпитању и 
учењу, тако и у свакодневном животу. Младен Вилотијевић и Нада 
Вилотијевић су указали не основне фазе сазнајног циклуса у 
хеуристичкој настави (Вилотијевић и Вилотијевић, 2007: 142-
143). Све фазе су прилагођење васпитању и учењу у предшколској 
установи. Подразумевају чулну и емоционалну припрему деце; 
сагледавање садржаја које је потребно усвојити; проблемски 
приступ садржајима које деца усвајају у сазнајном процесу; 
решавање проблема од стране групе деце, упознавање остале деце 
с решењем проблема и његовом историјом; и разматрање 
различитих схватања деце о задатку или проблему који се 
решавао у њиховом сазнајном процесу. На основу решених 
задатака и проблема, васпитач заједно с децом осмишљава 
проблем на вишем нивоу, све у зависности од знања, способности 
и узраста деце. Спроводи се и рефлексија добијених резултата да 
би деца схватила смисао задатка и проблема који су решавала, 
нарочито његов практични смисао и значење.  

При хеуристичком раду у предшколској установи,  поред 
активације деце у стваралачком и проналазачком раду, развија се 
и њихова способност долажења до решења задатка или проблема 
на различите начине. Примена хеуристичке методе доприноси 
развоју мисаоних активности деце. Када васпитач примењује 
хеуристичку методу он мора да се руководи њеним основним 
принципом да се полази од онога што се не зна и од онога што ће 
детету предшколског узраста помоћи да упозна себе и друштво и 
природу које га окружује. Ове принципе примене хеуристичке 
методе васпитач не саопштава деци већ их користи као параметре 
у припреми, реализацији и вредновању хеуристичког рада у 
предшколској установи. Као што се види, суштина хеуристичког 
модела учења је учење путем открића (Ристановић, 2010: 44). 
Суштина хеуристичког учења је учење путем које подразумева 
„...индуктивни пут од појединачних примера и облика до појмова“ 
(Вилотијевић и Вилотијевић,. 2007: 143).  

Кактеристике хеуристичке методе рада у предшколској 
установи истовремено указују на њен допринос и могуће њене 
недостатке. Односе се и на природу стваралачког, проналазког и 
истраживачког рад деце у реализацији повремених пројектних 
активности и осталих активности у предшколској установи. 
Активности деце су процеси у оквиру њиховог сазнајаног процеса, 
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које захтевају мисаону активацију деце. Мисаона активација деце 
зависи од њиховог узраста и способности. Деца предшколског 
узраста су на нивоу развоја који подразумева ограничења која се 
односе на могућност укључивања деце у једноставније 
стваралачке, проналазачке и истраживачке активности, па је и 
тежина решења задатка или проблема повезана са самом 
сложеношћу сазнајног процеса деце који се реализује применом 
хеуристичке методе. Није једноставно ни одабрати проналазачки 
и истраживачку активност деце, на шта утиче материјална 
опремљеност предшколске установе.  Ма колико се избегавало 
истаћи, неопходно је да се наведе да не поседују подједнако сви 
васпитањи знање и искуство у примени хеуристике методе у 
реализацији повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи. Зато се и истиче потреба 
њиховог континуираног усавршавања за примену хеуристичке 
методе рада. Истиче се и потреба оспособљавања студената током 
иницијалног образовања на факултетита за примену ове и 
осталих иновативних метода рада у предшколској установи.  

 
Комбинована метода 
 
У уводу уџбеника је назначено да је извршен одабир 

оптимално потребних метода рада у предшколској установи. 
Приказане су основне карактеристике и примена одабраних 
метода. УЈтврђене су њихове најчешће предности и могући 
недостаци. Решавање могућих недостатака примене појединих 
метода рада, постиже се наизменичним комбиновањем две или 
више различитих метода рада. Ова метода рада се назива 
комбинованом методом рада.   

Комбинована метода има обележја свих метода рада. 
Посебност ове методе огледа се у у међусобној условљености и 
међусобном допуњавању појединих метода рада. Комбинација 
метода се препоручује у свим фазама васпитанообразовног рада у 
предшколској установи. Васпитачима се препоручује комбинација 
метода које доприносе ефикасности васпитања и учења деце, а не 
безусловна комбинација свих метода рада. Да би васпитач био 
успешан у примени метода рада, неопходно је да се континуирано 
стручно усавршава и самооспособљава за примену метода рада у 
предшколској установи. 
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Средства васпитања и учења у 
предшколској установи 

 
 Неопходна средства за реализацију васпитанообразовног 
рада у предшколској установи ближе су прописана Правилником о 
ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе из 2019. Правилником је 
дефинисан простор, опрема и средства васпитанообразовног рада 
у предшколској установи. Ближе су прописана и дидактичка 
средства у која се убрајају средства, материјали и играчке. Поред 
стандардних средства, материјала и играчака, за реализацију 
васпитанообразовног рада у предшколској установи, користе се и 
иновативна средства која су креирана према иновативним 
системима по којима се васпитанообреазовни рад у предшколској 
установи планира, реализује и вреднује у обрнутом дизајну. 
 Правилником о ближим условима за оснивање, почетак 
рада и обављање делатности предшколске установе из 2019. 
прописани су услови који „...садрже минимум захтева које оснивач 
предшколске установе треба да обезбеди за почетак рада и 
обављање делатности предшколске установе“ (чл. 3.). Простор 
предшколске установе чине сви објекти који се налазе на 
одређеној површини и остатак површине која није под објектима, 
чији је власник предшколска установа или локална средина или 
организација уже или шире друштвене заједнице која је оснивач 
предшколске установе. Типови објеката, стандарди мера 
одређених објеката и просторија и остали нормативи простора 
предшколске установе, ближе су прописани Правилником о 
ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе из 2019. Намештај и остали 
елементи који се налазе у објектима који се користе у реализацији 
васпитанообразовног рада у предшколској установи представљају 
опрему предшколске установе. Дидактичка средства су 
материјали и играчке који се користе у реализацији 
васпитанообразовног рада у предшколској установи. 
Минималним условима прописан је и оптимум простора, опреме и 
дидактичких средстава у предшколској установи. Простор, опрема 
и дидактичка средства требају бити у функцији васпитања и 
учења деце предшколског узраста и да задовољавају основне 
здравствене, хигијенске и безбедоносне услове.   
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Материјали у предшколској установи 
 
Према Правилнику о ближим условима за оснивање, 

почетак рада и обављање делатности предшколске установе из 
2019. прецизније је одређен норматив у погледу броја средстава, 
материјала и играчака према броју деце у јаслама и у дечјем 
вртићу. Материјали су дефинисани према посебним целинама: 
сензорна просторна целина, кинестетичка просторна целина, 
двориште, просторна целина за визуелне уметности, просторна 
целина за симболичку игру и просторна целина за скривање и 
осамљивање. Материјали за сензорну просторну целину су 
материјали који служе за различита обликовања. То могу бити 
песак, желатин, пудинг, гел, кафа, пена, медицинска вата, вуна и 
слично. Уколико се у ову сврху користе намирнице као 
материјали, неопходно је да то буду намирнице с одговарајућом 
декларацијом. Материјали за сензорну просторну целину су и 
сензорне табле, различити материјали за испитивање физичких 
својстава материја, пригодне манипулативне табле с различитим 
механизмима за окретање, убацивање, притискање, провлачење, 
откључавање и слично, мобилне тканине с џеповим, музички 
инструменти индустијске или личне израде у које спадају звечке, 
звона, прапорци на дршци, удараљке, триангл, музичке 
шушкалице, ксилофон, мелодика и слично. То даље могу бити 
различите музичке култије и звучне играчке и реални предмети 
попут левка, посуде за преношење, лопатице и слично.  

Кинестетичку просторну целину према Правилнику о 
ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе из 2019. чине следећи 
материјали:  1) подлоге за пузање, струњаче, тунел и слично; 2) 
шведске даске, клупе, лестве (са два степеника максимално); 3) 
тобоган и собна њихалица; 4) лопте различите величине и од 
различитог материјала; 5) разна геометријска тела од сунђера; 6) 
балони; 7) пластични реквизити; 8) играчке на надувавање; 9) 
преносне играчке; 10) разна платна; и 11) стојећи кош. Када је у 
питању двориште предшколске установе, за његово коришћење у 
реализацији васпитанообразовног рада Правилником о ближим 
условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 
предшколске установе из 2019. прописани су додатни материјали. 
То су: трицикли, различите гуме и остали пригодни материјали.  
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Према Правилнику о ближим условима за оснивање, 
почетак рада и обављање делатности предшколске установе из 
2019. материјали који се користе у просторној целини за визуелне 
уметности су: 1) табле и остале подлоге које се користе за цртање; 
2) пластелини, глина, тесто и остали материјали за обликовање 
фигура; 3) дрвене бојице, водене боје, воштане бојице, оловке, 
фломастери, разнобојне креде и остала средства која се користе за 
цртање и сликање; 4) лепак, самолепљиве траке, самолепљиви 
папири, спајалице, копче и остала средства која се користе за 
спајање; 5) колажни материјали; 6) маказе и остала средства која 
се користе за обликовање; 7) разне подлоге за реализацију 
стваралачких и проналазачких активности деце; и 8) метлице, 
лопатице и остала средства за чишћење радног простора у коме 
деца реализују садржаје повремених пројектних активности и 
осталих активности у предшколској установи. 

Материјали који се у смислу Правилника о ближим 
условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 
предшколске установе из 2019. користе у оквиру просторне 
целине за симболичку игру су: 1) различити модели лутака беба, 
фигура животња и слично; 2) кућице за лутке и животиње од 
картона и дрвета; 3) опрема за одржавање кућица за лутке, 4) 
модели и макете зоо врта, дворца, фарми, града, села, природе и 
слично; 5) позоришне лутке и остали материјали за реализацију 
луткарских позоришних представа; 6) одећа и реквизити за 
костимирање лутака и деце; 7) полице за одлагање средстава, 
материјала и играчака; 8) превозна средства за лутке; и 9) 
предмети који се користе и у реалним околностима као што су 
ексцајг, тањирићи, лавори, кантице, лопатице, мали кућни 
апарати, телефони, торбице и слично, који су направљени од 
материјала који се не ломи и који не може да повреди децу.  

За скривање и осамљивање, према Правилнику о ближим 
условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 
предшколске установе из 2019. користе се следећи материјали: 1) 
кућице, шатори и слично са сензорним елементима; 2) јастуци, 
душеци, лежаљке и слично; 3) материјали од меканог материјала; 
и 4) породичне фотографије и други елементи из породичног 
живота деце. Четврта група материјала се значајно разликује од 
осталих група средстава, материјала и играчака која чине 
просторну целину за скривање и осамљивање. Фотографије и 
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остали елементи из породичног живота се користе зато што могу 
послужити као инспирација деци за реализацију различитих 
активности које карактеришу игре и стваралачке и проналазачке 
активности деце скривања и осамљивања. То се нарочито односи 
на тему, на идеју и иницијативу деце за покретање реализације 
повремене пројектне активности или осталих активности деце у 
предшколској установи. 

Према Правилнику о ближим условима за оснивање, 
почетак рада и обављање делатности предшколске установе из 
2019. материјали који се користе у различитим просторним 
целина и просторима дечјег вртића су: 1) природни материјали 
као што су шишарке, камење, лишће, шкољке, сушено воће, 
маховина и слично; 2) различити материјали којима се могу 
реализовати активности с манипулацијама, као што су брашно, 
гриз и остало; 3) различити прехрамбени производи који морају 
бити декларисани; 4) дашчице, летвице и остали дрвени 
материјали; 5) лопте, флашице, поклопци, сламчице и остали 
пластични материјали; 6) тканине, траке, завесице и остали 
материјали од тканине; 7) кутијице, ролне, амбалажа за одлагање 
јаја и остали амбалажни материјали; и 8) коришћена амбалажа за 
оловке, бојице, лепкове и остала коришћена амбалажа. Списак 
материјала може бити проширен у зависности од креирања 
потребних просторних целина према теми повремених 
пројектних активности и осталих активности које се реализују у 
предшколској установи.  
  
 Средства у предшколској установи 
 

У зависности од узраста деце предшколског узраста, 
зависи која ће се средства користити у васпитанообразовном раду 
у предшколској установи. Од тога зависи и коришћење 
сложенијих средстава васпитања и учења у предшколској 
установи као што су модели, макете и рељефи. За разлику од 
материјала који су према Правилнику о ближим условима за 
оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске 
установе из 2019., посебно дефинисани према различитим 
просторним целинама у предшколској установи, средства и 
играчке васпитања и учења у предшколској установи су углавном 
универзална. Различитост се огледа и у томе што материјали 
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истовремено имају и карактер средстава васпитанообразовног 
рада у предшклској установи, а готово увек карактер играчака 
које се користе у предшколском васпитању и учењу. Полазећи од 
тога, у реализацији повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи средства могу бити: 1) 
папири различитих облика и величина и различитих боја и 
намене; 2) средства за цртање и сликање деце; 3) кутије 
различитих облика и величине; 4) левак, кашике, посуде и остала 
средства која служе за пресипање; 5) лупе, дурбини, двогледи и 
остала оптичка средства; 6) огледала; 7) батеријске лампе; 8) 
магнетне табле и фигуре с магнетима; 9) реални предмети; 10) 
постери и разне слике; 11) разни висуљци из реалне средине; 12) 
лаптопови; 13) фотографски апарати; и 14) остала средства чији 
списак није ограниче и која се припремају за реализацију 
васпитанообразовних активности у предшколској установи у 
зависности од карактера повремених појектних активности и 
осталих активности које се реализује у предшколској установи.    

Средства васпитања и учења у предшколској установи 
могу бити визуелна, аудитивна и аудио визуелна. Која ће средства 
васпитач користити у реализацији васпитанообразовног рада 
зависи од теме повремене пројектне активности која се реализује 
и осталих активности деце у предшколској установи (Копас 
Вукашиновић, 2007). У зависности од теме, васпитач може 
користити дводимензионална и тродимензионална средства, при 
чему мора водити рачуна о узрасту деце, како таква средства не 
би имала било које негативне ефекте. Приликом коришћења 
дидактичких средстава, неопходно је да их сва деца могу видети, 
чути или користити, у зависности од тога о ком средству се ради. 
Мања је вероватноћа ефикасности средстава васпитања и учења 
ако она нису доступна свој деци која учествују у реализацији 
повремених пројектних активности и осталих активности у 
предшколској установи. 

 
Играчке у предшколској установи  
 
Игра је природно својстве сваког детета предшколског 

узраста. Деца кроз игру одрастају, развијају се и стичу васпитне 
квалитете и вредности и уче у различитим околностима у 
предшколској установи. Зато је игру деце потребно стално 
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подстицати и развијату у свим васпитанообразовним ситуацијама 
у предшколској установи, породичном окружењу и у локалној 
средини. Игра је деци интересантнија, а самим и тим и ефикаснија 
у условима коришћења играчака у игри. Играчка које се користе у 
реализацији повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи су дидактичке играчке. 

У играчке спадају и материјали за реализацију посебних 
игара за децу као што су пуцле, слагалице, скривалице и остале. 
Играчкетребају бити прилагођење узрасту деце. Дечје играчке 
имају највећу васпитанообразовну ефикасност ако их деца сама 
израђују под надзором својих родитеља у породичном окружењу 
или васпитача у условима рада у предшколској установи (Цолић и 
сар., 2018). То је подразумевана димензија таквих играчака, зато 
што су оне креиране и направљене у складу с темом одређених 
активности. У зависности од намене постоје и различите врсте 
дидактичких играчака. Најчешће су дечје играчке за реализацију 
активности у дворишту предшколске установе, у радној соби 
предшколске установе, у фискултурној сали предшколске 
установе, дечје играчке за реализацију активности на води, у 
одговарајућим условима изван предшколске установе у локалној 
средини и у породичном окружењу и остале дечје играчке.   

Поред васпитанобразовне функције, дечје играчке би 
требале бити направљене од дрвених материјала и без боја које се 
могу пренети на руке и тело деце. Дечје играчке требају бити од 
материјала који се не ломи и који не може да повреди децу 
приликом коришћења. Последњих година, доста се користе 
Монтесори материјали и Монтесори играчке који задовољавају 
све карактеристике безбених играчака за децу предшколског 
узраста. Посебно су прилагођење потребама деце (Маћешић и сар., 
2010). Прилагођење су узрасту деце према одређеним периодима 
предшколског узраста и према свакој години узраста детета, што 
је посебно наглашено у самој декларацији материјала или 
играчке. Монтесори материјали и Монтесори играчке се стално 
мењају и унапређују, зато што је њихово креирање и израда 
засновано како на раду инжињера за израду играчака, тако и 
повратним информацијама од практичара који исте користе у 
реализацији повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи. 
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Иновативни системи васпитања и учења у 
предшколској установи 

 
Под иновацијама и иновативним приступима васпитању и 

учењу у предшколској установи, у прошлости се углавном 
подразумевала модернизација постојећих средстава васпитања и 
учења у предшколској установи. У приступу проблему и предмету 
овог уџбеника, иновације у васпитању и учењу у предшколској 
установи засноване су на иновативним система васпитања и 
учења у реализацији повремених пројектних активности и 
осталих активности у васпитнообразовном раду у предшколској 
установи применом иновативних дидактичко-методичких модела 
по којима се васпитанообразовни рад у предшколској установи 
планира, реализује и вреднује у обрнутом дизајну. Реализација 
пројектних активности применом иновативних система 
васпитања и учења подразумева битно другачију улогу како 
васпитача, тако и деце предшколског узраста. Иновативни 
системи васпитања и учења деце предшколског узраста се у 
основи не разликују значајније од иновативних система наставе 
(Илић, 2020). Углавном се ради о истим системима, стим што су 
иновативни системи предшколског васпитнообразовног рада 
прилагођени потребама васпитања и учења деце предшколског 
узраста. Најчешће коришћени иновативни системи предшколског 
васпитања и учења су: диференцирани систем васпитања и учења, 
егземпларни систем васпитања и учења, респонсибилни систем 
васпитања и учења, хеуристички систем васпитања и учења, 
инклузивни систем васпитања и учења и интегрисани систем 
васпитања и учења. Поред поменутих, постаје и други иновативни 
системи васпитања и учења који се у зависности од потребе могу 
примењивати у васпитању и учењу у предшколској установи. 

 
Диференцирани систем васпитања и учења 
 
 Овај систем је познат и под називом васпитање и учење на 

различитим нивоима сложености. Заснован је на прилагођавању 
садржаја васпитања и учења потребама и способностима деце 
предшколског узраста. Прилагођавање садржаја васпитања и 
учења усмерено је у правцу потреба и могућности деце 
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предшколског узраста у иновативни дидактичко-методички 
систем васпитања и учења. Диференцирани систем васпитања и 
учења је постојао и раније, али је своја иновативна обележја добио 
почетком 21. века. У овом периоду је дошло до интензивније 
примене иновативног диференцираног система васпитања и 
учења и осталих иновативних система васпитнообразовног рада у 
предшколској установи. 
 Диференцијација васпитања и учења деце у предшколској 
установи подразумева стварање услова за васпитање и учење на 
различитим нивоима сложености. Васпитнообразовни рад 
заснован на иновативном систему различитих нивоа сложености 
доприноси да деца предшколског узраста у зависности од својих 
потреба и способности буду укључена у своје васпитање и учење 
на начин да учествују у реализацији задатака који су прилагођени 
њиховим потребама и могућностима. Недовољан успех деце у 
решавању различитих задатака и проблема у предшколској 
установи може представљати реметилачки фактор и разлог 
баријере партиципације деце у активностима у предшколској 
установи. Зато је потребно да васпитач добро познаје сву децу и 
да им додељује задатке и проблеме који су прилагођени њиховим 
потребама и способностима. Циљ је да свако дете успешно реши 
задатак, јер је то снажно средство његове мотивације у васпитању 
и учењу у предшколској установи.  
 
 Егземпларни систем васпитања и учења 
 
 Егземпларно васпитање и учење се може назвати и 
парадигматским васпитањем и учењем. У основи његовог значења 
је нешто што је примерено и узорно (Вилотијевић и Вилотијевић, 
2016). Полазећи од све значајнијих и изразитијих промена у  
предшколском васпитању и учењу, егземларни систем васпитања 
и учења је настао као потреба да деца стичу знања стваралачким и 
истраживачким радом, а да се њихово поучавање замени учењем 
(Greene et al, 2020). Иако се стално заговара потреба реализације 
васпитања и учења деце предшколског узраста на начин да се 
деца самоваспитавају и самоуче, односно да васпитне квалитете, 
нова знања, вештине и способности усвајају и стичу самосталним 
истраживачким и стваралачким радом. У основи се ради о доброј 
замисли, али овакво васпитање и учење у одређеним 
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васпитанообразовниом ситуацијама може бити недовољно 
ефикасно првенствено због своје недовољне економичности. Деца 
у тражењу путева сазнања и решења задатака и проблема доста 
времена проводе у трагању за њима а да зато нису оспособљена, 
што може довести до резултата који нису задовољавајући. Уочени 
проблеми се чине решивим у егземпларном васпитнообразовн 
раду када васпитач даје пример деци по коме ће она учествовати у 
реализацији васпитнообразовног рада у предшколској установи. 
Егземпларни систем васпитања и учења подразумева деловање 
васпитача који је узор деци предшколског узраста, што је значајан 
предуслов да ће она сигурно следити његов пример. 
 У предшколском васпитању и учењу се реализују садржаји 
који су научно засновани. То намеће обавезу да предшколске 
установе прате достигнућа науке и технологије. Научна знања се у 
савременим условима множе геометријском прогресијом. 
Количина знања која су обухваћена предшколским васпитањем и 
учењем  је такође велика. Из наведеног разлога није могућа 
њихова реализација јер би се тиме искористило превише времена, 
а увођење нових радних сати рада деце предшколског узраста 
није могуће, првенствено због немогућности деце да предуго 
одрже пажњу. Егземпларни васпитанообразовни рад подразумева 
да васпитачи врше одабир значајнијих садржаја васпитања и 
учења од мање значајнијих ка значајнијима, с циљем ефикасне 
реализације васпитнообразовног рада и васпитања и учења деце 
предшколског узраста. Код егземпларног васпитнообразовног 
рада се из програма садржаја одређених области издвајају 
типични садржаји који могу бити репрезентативни примери за 
одговарајуће пројектне активности и активности које би требало 
да уследе. Све то упућује на закључак да економија 
васпитнообразовног рада доводи до економије знања, која су у 
таквим околностима функционална знања и темељна знања 
васпитања и учења деце предшколског узраста.  

Иновативни егземпларни систем васпитнообразовног рада 
се назива и скоковитим васпитанообразовним системом. 
Егземпларно васпитање и учење представља покушај да се 
линеарни систем васпитања и учења деце предшколског узраста 
замени скоковитим системом. У примени овог система васпитања 
и учења се мора обазриво поступати. Због сувише велике 
фрагментарности садржаја васпитања и учења у појединим 
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васпитнообразовним подручјим, егземпларизам се може 
користити само у реализацији пројектних активности у 
одређеним подручјима у којима је прескакање садржаја 
васпитања и учења могуће, зато што је егземпларизам супротан 
принципу систематичности и поступности. Да би се избегли 
негативни ефекти егземпларизма, разноврсним избором примера 
и садржаја, егземпларизам може бити погодан за диференцирање 
садржаја васпитања и учења у предшколској установи.  
  

Респонсибилни систем васпитања и учења 
 
 Иновативни респонсибилни систем вапситања и учења 
деце предшколског узраста је систем васпитања и учења који је 
супротан васпитању и учењу у коме васпитач испољава 
ауторитарни стил понашања у васпитнообразовном раду. Уместо 
доминантне улоге васпитача у традиционалном 
васпитанообразовном раду, васпитање и учење засновано на 
иновативном респонсицилном систему подразумева деловање 
васпитача који подстиче, иницира, мотивише и усмерава децу у 
правцу међусобне сарадње. При иновативном респонсибилном 
систему васпитања и учења у предшколској установи се ствара 
демоктартска клима за рад. Деца уз помоћ васпитача демократски 
доносе одлуке о свим битним питањима за рад у предшколској 
установи, посебно о одлицима и начинима деловања и повољним 
варијантама рада. У таквом васпитнообразовном раду, деца 
највећи део времена проводе самосталном учећи и решавајући 
проблеме и задатке, при чему поред темељних знања, стичу и 
различите васпитне и пре свега људске квалитете и вредности.  
 При иновативном егземпларном васпитнообразовном раду 
деца су укључена у доношењу одлука о свим битним питањима 
рада у предшколској установи. Након уводног заједничког 
излагања респонсибилних садржаја од стране васпитача при 
активном укључивању деце, остале одлуке углавном доносе деца. 
Она сама предлажу облике рада. На основу предлога сваког 
појединачног детета, доноси се демократска одлука о облику рада 
у предшколској установу код реализације сваке активности. На 
исти начин се бира и повољна варијанта васпитанообразовног 
рада. Након одабира повољне варијанте васпитнообразовног рада 
и облика рада у предшколској установи, деца самостално раде на 
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респонцибилним садржајим. За време рада васпитач се превише 
не меша у њихов рад, а пружа им помоћ само када то затраже, 
осим у изузетним случајевима када је његово ангажовање 
неопходно. На тај начин деца самостално долазе до решења 
задатака и проблема, при чему развијају своје стваралачке, 
креативне и иновативне способности. По завршетку рада, деца 
презентују резултате рада. При оваквом раду, васпитач се 
појављује у улози организатора, координатора, акомодатора, 
демонстратора, фасцилатора, мотиватора, партнера и помоћника 
у васпитању и учењу у предшколској установи.  
  

Хеуристички систем васпитања и учења 
 
Иновативни хеуристички систем васпитања и учења за 

основу има хеуристику која подразумева вештину проналажења и 
откривања истине. У педагогији се придев хеуристички „...користи 
да означи проналажење и откривање нових сазнања“ 
(Вилотијевић, 2008: 5). Зато се у литератури појам хеуристичко 
васпитање и учење ретко сусреће. Више се расправља о 
хеуристичком разговору. Хеуристичко васпитање и учење би се 
према томе могло одредити као васпитање и учење које проучава 
законитости у решавању задатака и проблема у предшколском 
васпитању и учењу с циљем да се нађе најрационалније и 
најекономичније решење проблема и задатака у предшколском 
васпитању и учењу. Према проблему и предмету овог уџбеника, 
хеуристичко васпитање и учење се бави методама откривања 
нових истина у васпитању и учењу и стваралачким и 
проналазачким радом деце у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи. 

У основи иновативног респонсибилног васпитања и учења 
у предшколској установи су потребе деце да стваралачки делују у 
ситуацијама у којима је потребно бирати између више 
могућности, односно када потребно постављати циљеве и 
стваралачки деловати. Овакво схватање васпитања и учења, 
негира схватања по којима се васпитање и учење сматра 
искључиво као преношење искуства (Миленовић, 2017). 
Хеуристичко васпитање и учење подразумева конструкцију 
васпитних идеала и знања од стране деце предшколског узраста у 
зависности од њихових потреба, интересовања и способности. На 
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основу тога деца предшколског узраста самосталним, 
стваралачким и проналазачким радом, у пару или у групи долазе 
до решења задатака и проблема у реализацији повремених 
пројектних активности и осталих активности у предшколској 
установи. На основу тих резултата, уз помоћ васпитача, деца 
резултате до којих су дошла стваралачким и проналазачким 
радом „...упоређује с аналогним културно-историјским 
резултатима, које осмишљавају и дорађују“ (Вилотијевић, 2008: 8). 
Све то доприноси развоју стваралачких потенцијала деце. 
Доприноси и њиховој спремности да преузму одговорност за оно 
што раде у предшколској установи. 

На основу расправа о иновартивном хеуристичком систему 
васпитања и учења у предшколској установи се може закључити 
да је васпитање и учење по овом систему усмерено на 
самосталном ученичком проналажењу и откривању сазнања. 
Састоји се из више различитих задатака које деца предшколског 
узраста могу решити само ако открију законитости и принципе 
решавања задатака. Полази се и од чињенице да се задаци 
постављају на проверљивим основама, односно претпоставкама 
које је могуће проверити и као такве потврдити или одбацити на 
основу резултата стваралачког и проналазачког рада деце у 
предшколској установи. Све то указује да је хеуристички 
иновативни систем васпитања и учења заснован на васпитању и 
учењу при коме се тежи да дете конституише своју путању 
васпитања и учења, што је основа осмишљавања и постављања 
циљева њиховог целосног развоја као индидивидуе. 
 
 Инклузивни систем васпитања и учења 
 
 Инклузивно васпитање и учење је процес који се појавио 
почетком 21. века и као ниједан до тада је изазвао бројне идејне и 
теоријске контраверзе. У Републици Србији је постао познат од 
2009/2010. када се у свим школама и предшколским установама 
започело с инклузивном наставом и инклузивним предшколским 
васпитањем и учењем. То је учињено без претходне припреме и с 
недовољно обученим учитељима и васпитачима за рад с децом и 
ученицима и децом са сметњама у развоју и препрекама у 
васпитању и учењу, односно ученицима и децом с посебним 
образовним потребама (Миленовић, 2013; Илић, 2010). Зато је у 
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почетним годинама и изостала њена васпитнообразовна 
ефикасност, а инклузивна настава и инклузивно васпитање и 
учење је довело до бројних недоумица и предрасуда.  
 Инклузивно васпитање и учење подразумева укључивање 
све деце са сметњама у развоју и препрекама у учењу и учешћу у 
васпитнообразовном раду, деце масовне популације и 
изнадпросечне деце у васпитнообразовни рад у предшколксој 
установи. Деца са сметњама у развоју су деца која имају одређене 
медицинске сметње у развоју моторике и психомоторике, сметње 
у интелектуалном развоју, проблеме са слухом, проблеме с видом 
и остале сметње у развоју. Деца с препрекама у учењу и учешћу у 
васпитнообразовном раду су деца која немају здравствене сметње, 
али ипак имају различите препреке због којих су недовољно 
укључена у своје васпитање и учење. То су васпитно запуштена 
деца, деца из растурених породица, деца алкохоличара, деца из 
ратом захваћених подручја, деца која су расељена лица или 
избеглице, деца повратника из иностранства, деца која говоре 
другим језиком, деца из сегрегираних подручја, деца Роми која се 
самоискључују из васпитања и учења јер нередовно или уопште 
не долазе у установе предшколског васпитања и учења и остала 
деца која су недовољно укључења у васпитнообразовни рад у 
предшколској установи. Деца масовне популације су деца која 
немају сметње у развоју и препреке у учењу и учешћу у 
васпитнообразовном раду и не припадају изнадпросечној деци. У 
уобичајеном говору у народу, ради се о просечној деци или деци 
уобичајеног развоја, али је с академског аспекта прихватљији 
термин деца масовне популације. Изнадпросечна деца су деца која 
веома рано показују знакове да се могу развити у ствараоце у 
одређеној научној области или области друштвене делатности. 
Ова деца брже уче и напредују од остале деце. Проблеме решавају 
на другачије начине а од одраслих траже минималну или уопште 
не траже помоћ у васпитању и учењу (Миленовић, 2013). 
 У циљу ефикасније реализације инклузивног васпитања и 
учења, неопходна је подршка васпитачима од стране редитеља 
деце која имају сметње у развоју, препреке у учењу и учешћу или 
спадају у изнадпросечну децу, родитеља деце која све то нису, 
осталих васпитача, стручних сарадника и руководства 
предшколске установе, локалне средине на чијем подручју се 
налази предшколска установа и по потреби целовитија подршка 



114 
 

шире друштвене заједнице као чинилаца васпитања и учења деце 
предшколског узраста. У васпитању и учењу деце у предшколској 
установи се полази од тежње да свако дете достигне свој 
оптимални развој или максимум, односно оптимални развој 
васпитнообразовних квалитета и људских вредности у складу са 
својим потребама, интересовањима и способностима. На тим 
основама се и вреднује њихов напредак у васпитању и учењу. 
 На основу овога се види да се у инклузивном васпитању и 
учењу деца не изједначавају како се то обично мисли. У 
инклузивном васпитању и учењу се с једне стране тежи да свако 
дете остане онакво какво јесте и буде прихваћено као различито у 
односу на осталу децу. С друге стране се тежи да се свој деци 
поред једнаких права омогуће и једнаке могућности за васпитање 
и учење. Омогућавање једнаких могућности васпитања и учења 
подразумева омогућавање васпитања и учења сваком детету у 
предшколској установи које му највише одговара.  Све ово указује 
да је инклузивно предшколско васпитање и учење заправо 
савремено предшколско васпитање и учење које се стално мора 
подстицати и развијати у предшколској установи.   
  

Интегрисани систем васпитања и учења 
 
 Интегрисани систем васпитања и учења је иновативни 
приступ реализацији васпитнообразовног рада у предшколској 
установи. Реализација савременог васпитања и учења деце у 
предшколској установи подразумева интердисциплинарни 
приступ васпитнообразовном раду. У условима реализације 
предшколског васпитања и учења према Основама програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018., 
иновативни интегрисани систем васпитања и учења посебно 
добија на значају. Реализација повремених пројектних активности 
и осталих активности деце у предшколској установи, подразумева 
истовремену реализацију садржаја васпитања и учења из 
различитих области васпитнообразовног деловања у 
предшколској установи. Управо на овим основама реализације 
садржаја васпитања и учења, заснована је и концепција 
интегрисаног модела. Према овом иновативном моделу се 
подржава целовити развој деце који се не усредсређује само на 
издвојене, углавном когнитивне аспекте (Миленовић, 2014). У 
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прошлости су васпитачи који су у свом раду примењивали 
интегрисани иновативни модел, припремали децу предшколског 
узраста за целоживотно учење. У иновативном предшколском 
васпитању и учењу сви васпитачи реализују интегрисани 
васпитанообразовни рад. На тај начин предшколска установа 
постаје интересантнија и животнија.   

Иновативни интегрисани систем васпитања и учења у 
предшколској установи подржава васпитање и учење засновано 
на међусобно повезаним садржајима васпитања и учења из 
различитих области. На основу тога се могу издвојити неколико 
кључних елемената интегрисаног васпитања и учења. Први се 
односи на само васпитање и учење у предшколској установи које 
осмишљава више васпитача. На основу тога се и изводи други 
кључни елемент да деца у предшколској установи истовремено 
изучавају садржаје васпитања и учења из различитих области. 
Интегрисани иновативни систем васпитања и учења даје доста 
простора васпитачима у коришћењу различитих теоријских и 
практичних знања из различитих области, уз могућност 
међусобне комбинације различитих сазнања. Четврти елемент 
иновативног интегрисаног васпитанообразовног рада у 
предшколској установи јесте слобода васпитача да се неки 
садржаји васпитања и учења у предшколској установи реализују у 
дужем временском трајању од предвиђеног. 
 Према основама програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета из 2018., васпитанообразовни рад у 
предшколској установи се темељи на реализацији повремених 
пројектних активности и осталих активности у предшколској 
установи. Пројектне активности се реализују у дужем временском 
трајању. У њиховој реализацији учествује више васпитача 
истовремено. Како је простор предшколске установе постао 
претесан за реализацију пројектних активности, оне се реализују 
и у условима изван предшколске установе, пре свега у локалној 
средини на којој се налази предшколска установа, али и у широј 
друштвеној заједници. У реализацији пројектних активности 
учествују и стручњаци из различитих организација из локалне 
средине и шире друштвене заједнице. Том приликом се стичу 
различита знања и из различитих области, што такође 
представљају одлике интегрисаног васпитанообразовног рада. 
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 Има и покушаја да се израде и посебни интегрисани 
програми васпитанообразовног рада. Примера ради, постоји 
покушај у Републици Српској да се у оквиру тзв. интегрисаних 
програма израде слични модели васпитанообразовног рада 
(Симеуновић и Спасојевић, 2005). Овакав приступ представља 
покушај осавремењивања рада у васпитанообразовном раду, што 
се посебном значајним чини у предшколском васпитању и учењу. 
Да би се то и постигло, неопходно је да се уложи додатни напор и 
довољно времена, али и да се истраје у истраживању свих 
димензија овог модела, јер он свакако има доста недостатака. 
Деловања у целовитијем конципирању оваквих модела требају 
првенствено бити усмерена у правцу отклањања слабости овог 
модела, а потом на његово стално унапређивање. Резултати 
васпитнообразовног рада према овом и сличним моделима 
свакако неће изостати, посебно полазећи од чињенице да су 
овакви модели васпитанообразовног рада засновани на 
поставкама Јена-плана Петера Петерсена који се кроз ближу 
педагошку историју васпитанообразовног рада показао као 
ефикасан модел, пре свега у настави у школама, али и у 
васпитанообразовном раду у предшколској установи (Retter, 2020, 
2019; De Coster et al, 2004). 

При интегрисаном васпитанообразовном раду се без 
обзира на диференцијацију садржаја васпитања и учења, 
доприноси и индивидуализацији васпитанообразовног рада. 
Унутрашња организација васпитања и учења при интегрисаном 
приступу подразумева структуирање садржаја, захтева и задатака 
који су засновани на поштовању разлика међу децом која се 
налазе у интегрисаној групи у предшколској установи у којој се 
реализују повремене пројектне активности и остале активности. 
Овакав приступ васпитању и учењу у предшколској установи сам 
по себи представља иновацију. Представља и иновативни приступ 
васпитанообразовном раду у предшколској установи.  Као такав 
постаје доминантни облик васпитања и учења у предшколској 
установи, што је у сагласности и с Основама програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018. 
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Пројектно учење у предшколској установи 
 

 Учешће деце предшколског узраста у реализацији 
пројектних активности представља природни облик њиховог 
интегрисаног васпитања и учења.  Рад деце на пројекту 
подразумева низ самосталних стваралачких и креативних 
активности које предузимају у циљу реализације пројектних 
активности. Деца су иницијатори теме и пројекта и носиоци 
пројектних активности. Улога васпитача се у таквим околностима 
своди на подстицању, мотивацији, помагању и усмеравању деце. 
Своди се и на припремању за реализацију васпитнообразовног 
рада у измењеним околностима у предшколској установи 
темељеним на поставкама Основа програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета (2018). 

Пројектне активности углавном се реализују у пет фаза, 
мада у пракси предшколског васпитања и учења то може бити и 
другачије, па број фаза реализације пројекта зависи од конкретне 
теме и временске димензије реализације која такође унапред није 
одређена. Према бројним проучавањима овог проблема 
(Бренесаловић Павловић и Крњаја, 2017; Slunjski, 2012 i 2011), 
основне фазе пројектног учења су: 1) иницирање теме пројекта, 2) 
одређивање циља и задатака пројекта, 3) израда плана пројекта, 
4) реализација пројекта и 5) вредновање реализованог пројекта. 
Као што се види, тема повремене пројектне активности се 
иницира и одређује на основу интересовања деце за одређени 
проблем из њиховог васпитања и учења у предшколској установи 
или живота и рада у породичном окружењу и локалној средини. 
Потом се дефинишу циљеви и задаци и сачињава план пројекта. 
Након ових фаза које су осим прве фазе у којој се иницира и 
одређује тема пројекта углавном карактеристичне и за 
традиционални васпитнообразовни рад у предшколској установи, 
следи реализација пројектне активности, што представља 
суштинску разлику у односу на традиционално васпитање и 
учење у предшколској установи. Пета фаза је вредновање 
васпитнообразовног рада као резултат континуираног праћења 
реализације пројектне активности  и активности васпитача и деце 
с циљем идектификације показатеља успешности реализације 
пројектне активности, рада васпитача, васпитања деце и њиховог 
учења и учешћа у реализацији пројектне активности.  
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Саму тему пројекта би требало да иницирају деца. Тема је 
из свакодневног васпитања и учења деце у предшколској 
установи или живота у породичном окружењу и локалној 
средини. Васпитач побуђује интересовање и знатижељу деце и на 
основу тога се одабира тема пројектне активности као и циљ 
пројектне активности која би се реализовала. На основу одабране 
теме, васпитач одређује циљ пројектне активности. Пожељно је да 
се дефинише и неколико задатака пројектне активности у складу 
с њеном темом и циљем. План реализације сачињавају заједно 
васпитач, деца и њихови родитељи. Планом се детаљно разрађује 
које ће се активности реализовати у току трајања пројекта. Након 
тога се приступа реализацији саме пројектне активности у 
одређеном краћем или дужем временском трајању. На крају се 
спроводи вредновање реализованог пројекта, при чему се 
утврђује да ли постигнут циљ пројекта и остварени задаци 
пројекта. Да би се то утврдило, идентификују се исходишни и 
процесуални квалитети реализоване пројектне активности, рада 
васпитача и васпитања и учења и учешћа деце у реализацији 
пројектне активности. 

 У реализацији пројектне активности, најзначајнију улогу 
имају деца. Поред тога што иницирају тему пројектне активности, 
деца откривају пут до нових сазнања, траже извор сазнања и 
користе сазнања као темељна знања која им служе у решавању 
свакодневних животних проблема и проблема у васпитању и 
учењу. При оваквом васпитанообразовном раду, васпитач је 
мотиватор, координатор, помагач и партнер деци у васпитању и 
учењу. Суштина рада на пројекту је у самосталним стваралачким и 
проналазачким активностима деце. Из наведеног разлога се 
васпитач што мање меша у активности деце и пружа информације 
само када то затраже и када васпитач процени да је то неопходно.  

Да би се циљеви и задаци пројектне активности остварили, 
неопходно је да се ускладе активности деце и васпитача у раду на 
пројекту. На основу критичких анализа овог проблема 
(Бренесаловић Павловић и Крњаја, 2017; Slunjski, 2012), могу се 
извести неки од примера усклађивања активности деце и 
васпитача у раду на пројекту. Деца стичу искуство у непосредном 
окружењу, а васпитач припрема окружење у коме деца активно 
стичу искуство. Током реализације пројектних активности деца 
презентује своја сазнања, а васпитач обезбеђује начине и медије 
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да се то и оствари. Деца задовољавају своје интересе, а васпитач 
препознаје и подржава интересе деце. Стваралачким и 
проналазачким активностима деца истражују материјале, 
средства и играчке, а васпитач прибавља материјале, средства и 
играчке за реализацију пројектне активности. Деца опажају и 
објашњавају свет око себе, а васпитач проналази нове објекте, 
догађаје и људе. У пројектним активностима деца пореде своја 
сазнања са сазнањима остале деце, а васпитач иницира и подстиче 
расправу између деце о њиховим сазнањима.  

 
Појмовно одређење и карактеристике пројектног 

учења у предшколској установи 
 
О пројектном учењу постоје различита схватања. Она су 

различита, а често и супротстављена, зато што се расправља о 
пројектном учењу (Kimsesiz et al, 2017), пројектној методи 
(Mitchell et al, 2020) и пројектном приступу (Bradbury et al, 2019). 
За појам пројектно учења вежу се неки тангентни појмови и/или 
термини, као на пример планирано учење, учење у различитим 
животним и практичним ситуацијама, ситуационо учење, учење 
кроз игру и остали (Stewart, 2020; Handal et al, 2019; Brumen et al, 
2017). На основу критичких анализа наведених приступа, може се 
извести опште одређење пројектног учења у предшколској 
установи, као структуиран и прилагодљив начин учења подложан 
променама, заснован на самосталном, тандемском или групном 
интерактивном, стваралачком и проналазачком учењу и учешћу 
деце предшколског узраста у циљу реализације повремених 
пројектних активности и осталих активности у предшколској 
установи. Кроз пројектно учење, деца предшколског узраста 
развијају креативан, стваралачки, проналазачки и истраживачки 
однос према сопственом васпитању и учењу у предшколској 
установи. При пројектном васпитању и учењу, деца кроз 
заједништво и интеракцију с осталом децом и одраслима 
(васпитачи, стручни сарадници предшколске установе и 
родитељи) стваралачки и креативно делују у предшколској 
установи, при чему такво деловање деце и њихово васпитање и 
учење подржава социјална интеракција. У таквим околностима, 
сам процес васпитања и учења деце предшколског узраста 
представља сврсисходно деловање деце. Овакав приступ 
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пројектном васпитању и учењу доприноси креативном и 
сврсисходном деловању деце предшколског узраста у друштвеној 
заједници у којој живе, у решавању конфликата, преговарањима 
када су у питању њихови интереси, преузимању обавеза и 
одговорности и остваривању њихових различитих планова.   

При пројектном учењу, деца су активни учесници у свим 
фазама реализације повремених пројектних активности у 
предшколској установи. У таквим околностима улога васпитача је 
измењена и сложенија. Васпитач води и усмерава децу на 
стваралаштво и проналазачке активности у реализацији 
појединих фаза пројектне активности. За учење при реализацији 
повремених пројектних активности и осталих активности у 
предшколској установи користе се и синтагме учење кроз 
решавање задатака, учење кроз решавање проблема, ситуационо 
учење, стваралачко учење, креативно учење, хеуристичко учење, 
истраживачко учење, учење путем имагинације, учење 
практиковањем знања и умења и остале синтагме (Stewart, 2020; 
Handal et al, 2019; Brumen et al, 2017). Код пројектног учења треба 
разликовати његов допринос дететовом развоју као целосне 
личности. Пројектно учење карактерише избор одговарајућих 
тема за реализацију повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи и начин одабира теме. 
  Пројектно учење има вишеструку добробит за децу 
предшколског узраста јер се тиме уважавају права детета да 
активно учествују у своје васпитање и учење. Дете у стваралачким 
и проналазачким активностима у реализацији пројектних 
активности развија одговорност за сопствено учење, изграђује 
поверење у своју моћ да нешто истражи, сазнаје и уради и развија 
истраживачки однос према сопственом васпитању и учењу. 
Учешћем у пројектним активности деца сопствено васпитање и 
учење повезују са стварним светом и на тај начин мењају свој 
однос према учењу. Сарађајући с васпитачем и родитељима, деца 
развијају партнерски однос с њима, што им доприноси у стицању 
концептуалних и функционалних васпитаних квалитета и знања. 
У окваквим околностима предшколског васпитања и учења мења 
се улога васпитача, од улоге посматрача и оног који подучава, ка 
васпитачу активном истраживачу сопствене рефлексивне праске 
(Бренесаловић Павловић и Крњаја, 2017). 
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 Како би се ове добробити за дете и оствариле, неопходно је 
да се при одабиру теме повремених пројектних активности и 
осталих активности у предшколској установи руководи 
одређеним начелима. Добробит детета се остварује у међусобном 
односу с деловањем детета и односима с осталом децом и 
одраслима. Могла би се дефинисати као „...вишедимензионални 
конструкт који има интерпесоналну димензију, које су међусобно 
условљене и узајамно се преклапају“ (Бренесаловић Павловић и 
Крњаја, 2017: 28). Сам пројекат се развија на случајно одабраној 
теми коју иницирају деца. У одабиру теме пројектне активности, 
поред деце учествују и осрасли (васпитачи, стручни сардници у 
предшколској установи и родитељи деце). Тема пројектне 
активности би требала бити актуелна и да доприноси решавању 
неког проблема с којима се деца суочавају у васпитању и учењу у 
предшколској установи, у животу у породичном окружењу и у 
локалној средини. Делање деце у стваралачким и проналазачким 
активности при реализацији повремених пројектних активности 
и осталих активности у предшколској установи ће свакако бити 
веће и сврсисходније уколико им идеја за пројекат представља 
изазов у стваралачким и проналазачким активностима. 
 При дефинисању теме пројектне активности, деца се 
најпре иницирају да размишљају, дискутују, дебатују и износе 
најчешће проблеме из предшколске установе или породичног 
живота. Тема пројекта пре свега треба да буде одговарајућа за 
децу одређеног узраста. Потребно је и да буде иницирана од саме 
деце, јер ће их на тај начин побудити у укључивању у њеној 
реализацији. Одабир теме би требао да иницира и мотивише децу 
да се укључе у њеној реализацији на основу претходних 
активности у предшколској установи. Иницира их и мотивише да 
наставе с активностима код куће у циљу ефикасније реализације 
започете пројектне активности у предшколској установи.  
 Да би се започета повремена пројектна активност успешно 
реализовала, неопходна је оптимална материјална и техничка 
опремљеност предшколске установе материјалима, средствима и 
играчкама. Васпитач обезбеђује материјале, средства и играчке за 
реализацију започете пројектне активности. У обезбеђивању 
материјала за реализацију започете пројектне активности, 
укључују се и деца која сама или уз помоћ васпитача и својих 
родитеља доносе различите материјале, израђују средства и 
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играчке за реализацију започете пројектне активности. Овде је 
потребно водити рачуна да се не обезбеди превише материјала, 
средстава и играчака, већ само оптимум који ће задовољити 
потребе деце у креативним и стваралачким активностима које 
предузимају у реализацији започете пројектне активности. 
Превише материјала, средстава и играчака може само збунити 
децу и у жељи да сваки материјал, средство и играчку испробају и 
користе, одузима им превише времена, што их у одређеним 
васпитанообразовним ситуацијама може одвести у погрешном 
правцу при решавању задатака и проблема.  
 У зависности од теме започете пројектне активности, 
неопходно је да се обезбеде стручњаци из установа у локалној и 
широј друштвеној заједници. Примера ради, деца која у 
предшколској установи реализју повремену пројектну активност 
о ватрогасцима, посетиће ватрогасну бригаду или ватрогасну 
јединицу на подручју локалне средине у којој живе и у којој се 
налази њихова предшколска установа. При посети ће се упознати 
с ватрогасцима – спасиоцима, који ће им говорити о томе шта они 
и како раде, како гасе пожар, како спашавају људе у различитим 
критичним ситуацијама. Деца ће се том приликом упознати с 
возилима и опремом које користе ватрогасци. Све ове активности 
реализовале би се у оквиру једне од фаза реализације ове 
повремене пројектне активности. 
 Уочљиво је да тема пројектне активности треба да 
инспирише како васпитача, тако и децу, како би била успешнија у 
њеној реализацији. Потребно је и да својом значајношћу 
инспирише и родитеље деце, који су такође активни учесници у 
реализацији пројектних активности. Није спорно да нису 
подједнако сва деца инспирисана темом започете пројектне 
активности. Зато се од васпитача очекује да код сваког детета 
препозна активности које га из започете пројектне активности 
највише интересују. Још бољи ефекат се постиже одабиром теме 
пројектне активносзи која ће бити интересантна свој деци или 
већем броју деце у групу. На основу тога васпитач дефинише циљ 
или циљеве пројектне активности и осмишљава задатке и 
проблеме у које упућује дете где би оно остварило најбоље 
резултате. Од значаја је да васпитач верује да се одређене 
активности могу реализовати. Потребно је и да деца верују да се 
задаци и проблеми могу решити и да ће то бити од значаја за њих 
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у васпитању и учењу и њиховом свакодневном животу. Да би се 
све то и остварило, неопходно је да тема пројектне активности 
садржи суштинско питање које ће инспирисати децу 
предшколског узраста, њихове родитеље и васпитаче у 
остваривању циљева и задатака започете пројектне активности. 
Васпитач предвиђа и активности родитеља и доприносе који се 
очекују од локалне средине како би се пројектна активност током 
њеног трајања успешно реализовала и дала очекиване резултате. 

 
Планирање пројектне активности у предшколској 

установи у обрнутом дизајну  
 
Без обзира што се према Основама програма предшколског 

васпитања и образовања Године узлета из 2018. пројектне 
активности у предшколској установи реализују повремено и што 
се на идеју долази случајним одабиром теме и без претходне 
припреме, не може се у потпуности занемарити припрема 
реализације васпитанообразовног рада у предшколској установи. 
Пројектно учење у предшколским установама конципирано према 
Основама програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета (2018) иако се реализује у предшколским 
установама, још увек није доминантно. Васпитнообразовни рад у 
предшколским установама заснива се на реализацији повремених 
пројектних активности и осталих активности које представљају 
иновативне приступе или барем другачије приступе 
васпитнообразовном раду у предшколској установи. Васпитачи и 
даље пишу припреме које се значајно не разликују од 
традиционалног припремања васпитача. Пројектно учење и 
реализација повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи приближавају предшколско 
васпитање и учење интегрисаном васпитанообразовном раду 
предшколској установи (Вукобратовић и Милинковић, 2020; 
Анђелковић и Станисављевић Петровић, 2013.). Потпуно 
изостављање планирања могло би у одређеним ситуацијама 
одвести замишљене креативне и стваралачке активности деце у 
погрешном правцу, а васпитанообразовни рад претворило у 
стихијност, што не само што неби довело до очекиваних 
васпитнообразовних ефеката, него би негативно утицало на 
задовољство деце и њихову самосталност и истрајност у раду.  
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Васпитнообразовни рад у предшколској установи 
реализује се према иновативним системима васпитања и учења и 
према иновативним дидактичко-методичким моделима 
(Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Илић, 2010). Планирање 
васпитанообразовног рада у обрнутом дизајну подразумева 
микроструктуру плана реализације повремених пројектних 
активности и осталих активности у предшколској установи у 
четири стадијума планирања, сличну планирању наставе у 
обрнутом дизајну према иновативним дидактичко-методичким 
моделима (Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Илић, 2010). На 
основу концепције планирања наставе у обрнутом дизајну према 
иновативним врстама наставе и иновативним дидактичко-
методичким моделима, може се изнети концепт стадијума 
планирања повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи заснованих на иновативним 
системима и иновативним дидактичко-методичким моделима. 
Они су: 1) идентификација очекиваних, односно жељених исхода 
васпитанообразовног рада у предшколској установи; 2) 
одређивање прихватљивих доказа да су резултати 
васпитнообразовног рада идентификовани у првом стадијуму, у 
васпитању и учењу у предшколској установи остварени; 3) 
планирање искуства активног делотворног васпитања и учења и 
учешћа деце предшколског узраста у сопственом васпитању и 
учењу у предшколској установи; и 4) обезбеђивање материјално-
техничке основе за ефикасну реализацију васпитанообразовног 
рада у предшколској установи. 

 Идентификација очекиваних, односно жељених резултата 
васпитанообразовног рада у предшколској установи подразумева 
очекиване резултате који би требали наступити након 
реализације једне повремене пројектне активности и осталих 
активности у предшколској установи или након одређеног краћег 
или дужег временског периода реализације васпитанообразовног 
рада у предшколској установи. Колики ће то период бити не 
зависи увек од планирања. Остваривање очекиваних, односно 
жељених резултата зависи од успешности реализације пројектне 
активности и осталих активности у предшколској установи. 
Условљено је и осталим пројектним активностима и околностима 
васпитања и учења деце предшколског узраста, како у 
предшколској установи, тако и у условима живота и рада детета у 
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породичном окружењу и у локалној средини у којој живи и у којој 
се налази предшколска установа коју похађа. 

Одређивање прихватљивих доказа да су резултати 
васпитнообразовног рада у предшколској установи остварени 
подразумева доказе да ће очекивани, односно жељени резултати 
дефинисани у првом стадијуму бити и остварени. У њиховом 
дефинисању се не полази од тога како ће се то остварити. Не 
наводе се ни начини у заповедном облику како би то требало 
остварити, као на пример урадити задатак, решити проблем, 
научити песмицу, нацртати цртеж, посетити зоо врт, ићи у 
позориште, ићи на излет, ићи на базен и слично. У питању су 
докази који се могу одредити на основу успешне реализације 
повремене пројектне активности и осталих активности у 
предшколској установи, која се реализује у правцу остваривања 
очекиваних исхода, односно жељених резултата. Овакав приступ 
указује да сама концепције васпитнообразовног рада у успешној 
реализацији свих планираних активности у предшколској 
установи, што би требало довести до остваривања очекиваних, 
односно жељених резултата васпитанообразовног рада у 
предшколској установи. 

Планирање искуства активног и делотворног васпитања и 
учења и учешћа деце у предшколској установи је трећи стадијум 
који подразумева микроструктуру плана реализације саме 
пројектне активности. С планирањем се започиње након почетка 
реализације пројектне активности, обзиром на чињеницу да је 
почетак реализације повремених пројектних активности  
условљен идејом за њен почетак, која се не предвиђа унапред, већ 
се јавља у одређеним васпитнообразовним ситуацијама. Након 
почетка саме активности, може се приступити планирању њене 
даље реализације. Повремене пројектне активности се реализују у 
дужем временском трајању у више фаза, при чему се тежи 
успешној реализацији планираних активности у свим фазама. 
Почетак сваке следеће фазе условљен је завршетком претходне 
фазе. Добра страна оваквог планирања је слобода васпитача у 
планирању и могућност измене фаза планирања, односно 
изостављање планиране и увођење једне или више нових фаза, 
што зависи од потреба повремене пројектне активности која се 
реализује и осталих активности и сваке конкретно настале 
васпитнообразовне ситуације у предшколској установи.  
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Обезбеђивање материјално-техничке основе за реализацију 
васпитанообразовног рада у предшколској установи је четврти 
стадијум и подразумева обезбеђивање оптималних материјала, 
средстава и играчака који су неопходни за реализацију конкретне 
повремене пројектне активности и осталих активности у 
предшколској установи, што је у традиционалном планирању 
васпитанообразовног рада у предшколској установи на почетку 
планирања. При одабиру средстава, материјала и играчака 
потребно је рационално приступити. Потребно је одабрати 
оптимална материјално-техничка средства за реализацију 
започете пројектне активности или осталих активности у 
предшколској установи. Превише припремљених материјала, 
средстава и играчака није истовремено и гаранција ефикасности 
васпитанообразовног рада. С једне стране, припремљено и донето 
средство које се није користило представља поромашај и доводи 
до недоречености у васпитнообразовном раду, јер деци остаје 
недовољно јасно због чега је одређен материјал, средство или 
играчка донет ако се није користио. С друге стране, деца због своје 
знатижее и у намери да испробају сва понуђена средства, губе на 
времену, а често пребацивање пажње и интересовања с једног 
средства на друго му не омогућава детаљно сагледавање значаја 
одређеног средства. Може представљати и реметилачки фактор 
стваралачким и проналазачким активностима деце, која у таквим 
ситуацијама могу да одлутају у раду, па ће и ефекти таквог рада 
деце бити мањи. Овакве ситуације се даље негативно могу 
одразити на самосталност и истрајност деце у раду. Васпитач је 
зато у обавези да обезбеди само оптимум средстава, материјала и 
играчака неопходних за реализацију започете пројектне 
активности и осталих планираних активности у предшколској 
установи. Поред тога, средства за реализацију започетих 
пројектних активности се не обезбеђују одједном, него по фазама 
реализације започете пројектне активности.   

Овакав приступ планирању повремених пројектних 
активности у предшколској установи одређени су како захтевима 
иновативног васпитања и учења и одредбама Основана програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета (2018), 
тако и схватањем данашњег васпитања и учења деце 
предшколског узраста. Учење деце предшколског узраста остаје 
саставни део њиховог васпитања као целосне личности. Нешто 
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другачије схватање уочљиво је у поимању васпитања које 
директно зависи од образовања. Према Митрополиту Амфилохију 
(Радовић), образовање значи „...обнављање образа Божијег у 
човеку, његово разоткривање и развој“ (2006: 28).  На основу 
овога он даље дефинише васпитање као „...обнављање и 
обликовање човека по Образу Онога који га је створио и његово 
питање вечном божанском светлошћу, истином, лепотом и 
добротом; једном речју, свим божанским савршенствима“ 
(Радовић, 2006: 29). Из ових сложених одређења образовања и 
васпитања Митрополита Амфилохија (Радовић) се може 
закључити да васпитање и учење потразумевају сегменталну, али 
трајну промену целосне личности сваке индивидуе, што свакако 
важи и за децу предшколског узраста. 

 
Вредновање пројектних активности у 

предшколској установи 
 
 Вредновање реализоване повремене пројектне активности 
је завршна фаза. Полазећи од измењених и битно другачијих 
услова и начина реализације пројектних активности, намеће се 
потреба континуираног вредновања њене реализације, али и рада 
и доприноса васпитача и осталих чиниоца васпитаноборазовног 
рада (родитељи и локална средина), као и васпитања и учења и 
учешћа деце у реализацији пројектне активности. На основу тога 
се може закључити, да је вредновање реализоване пројектне 
активности збирни резултат континуираних појединачних 
резултата вредновања реализоване пројектне активности. Без 
обзира на то, неопходно је и завршно вредновање. У спровођењу 
вредновања, учествују сви чиниоци васпитања и учења у 
предшколској установи. Оно најзначајније, јесте заједничко 
вредновање које на крају реализације пројектне активности 
спроводе васпитач и деца предшколског узраста.  
 Начини вредновања су различити. Они зависе од сваке 
конкретне реализоване пројектне активности. Зависи и од 
дужине њеног трајања. У овом делу уџбеника укратко ће бити 
указано на начине утврђивања исходишних и процесуалних 
квалитета реализације и на могуће начине вредновања васпитања 
и учења и учешћа деце у реализацији пројектне активности.  На 
основу њих, васпитачи у раду могу и сами осмишљавати начине 
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на које ће с децом спроводити вредновање реализоване пројектне 
активности у њеној завршној фази како рада деце, тако и 
успешности саме реализоване пројектне активности и доприноса 
осталих чинилаца васпитанообразовног рада у предшколској 
установиза реализованој пројектној активности.  

 
Пример 1.  
Поступак идентификације исходишних квалитета 

васпитања и учења и учешћа деце у реализацији пројектних 
активности може се вршити летимичним проверавањем деце.  
 
Табела 1. Исходишни квалитети рада ученика 
Питање број 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Број деце која 
су тачно 
одговорила 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% тачних 
одговора у 
групи 

4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

Тачни одговори уписују се у табели о исходишним 
квалитетима рада деце (Табела 1).  
 
 Пример 2. 
 Исходишни квалитети васпитања и учења и учешћа деце у 
реализацији пројектне активности могу бити и дечји цртежи са 
садржајима који се налепљују на зид радне собе. У вези 
приложених цртежа, васпитач поставља питања ученицима: Који 
цртеж најбоље приказује обрађене садржаје пројектне 
активности и зашто? Одговори углавном више служе деци да би 
могли боље припремити своје цртеже убудуће. Овај исходнишни 
квалитет рада деце, Миле Илић означава се синтагмом „...фокус на 
производу“ (2010: 397). 
  

Пример 3.  
Поступак идентификације процесуалних квалитета 

васпитања и учења и учешћа деце у реализацији пројектне 
активности у предшколској установи подразумева њихову 
активности и њихову оригиналност.  

 
 
 



129 
 

Табела 2. Чек листа процесуалних квалитета антивности деце 
Предмет посматрања Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 

Укупан број деце у групи. 6 6 6 6 
Број деце која активно учествују у 
раду групе. 

6 6 6 6 

Број деце која активно учествују у 
презентацији. 

3 3 3 3 

 
Активност деце васпитач утврђује посматрањем њиховог 

рада у свакој појединачној фази реализације и групи деце.  Подаци 
се односе на број деце у групи, број деце која активно учествују у 
раду групе и број деце која презентују активности у раду сваке 
појединачне групе. На основу тога васпитач периодично уноси 
податке, а на крају реализације пројектне активности, сачињава 
збирну чек листу кој представља просечне резултате активности 
деце у свакој појединачној групи (Табела 2).  
 
   Пример 4.  

Оригиналност се утврђује на основу одговора деце која им 
васпитач поставља приликом задавања задатака. Поред задатака, 
васпитач деци поставља и питања, као на пример: Да ли сматраш 
да ови садржаји теби могу користити у свакодневном животу?    

Прегледом задатака, васпитач утврђује: а) број деце која 
садржаје сматрају корисним, б) број деце која сматрају да 
садржаји нису превише корисни и в) образложења за оба одговора 
деце. На основу тога се додатно разматрају одговори деце која 
сматрају да садржаји нису у довољној мери за њих били корисни. 
 

Пример 5. 
За процену активности деце у реализацији пројектне 

активности користи се дескриптивна скала процене. Скала је 
Ликертовог типа и тростепена је. Садржи 3-5 ајтема.  

 
Скалер 1. Дескриптивна скала процене(самоевалуација) 

Рб. Ајтем 

1. 
Радећи у групи био сам сигуран да ћу успети. 
           а) тачно     б) нисам сигуран-а     в) нетачно 

2. 
Радећи у групи научио/ла сам да ефикасније решавам задатке и проблеме.  
          а) тачно     б) нисам сигуран-а     в) нетачно 

3. 
Важно ми је шта остала деца из групе мисле колики је мој допринос у 
решавању задатака и проблема. 
          а) тачно     б) нисам сигуран-а     в) нетачно 
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Приказани резултати показују процене деце о резултатима 
сопственог рада и њиховом схватању значаја заједничког рада у 
групи (Скалер 1).  
 
 Пример 6. 
 Инструменти за вредновање реализоване пројектне 
активности могу бити слбодне процене деце које исказују оценом 
на листићу. Деца оцењују свој рад од 1 до 5. Објективно је, ако је 
средња оцена 3,81, а пристрасно је, ако су деца себе оценила 
оценом 5. Зато је потребно деци објаснити да оцена коју дају није 
оцена од које ће зависити њихов лични успех или успех њихове 
групе, већ оцена која ће помоћи да се евентуални недостаци у 
реализацији пројектних активности отклоне.  
 
 Пример 7. 

Вредновање васпитања и учења и учешћа деце у 
реализацији пројектне активности могуће је и на основу њихових 
осећања.  

 

 
Листић 1. Најчешћа тренутна осећања деце 

 
Деца су смајлића на листићу обојила следећим бојама: 1) 

црвена = 9; 2) жута = 3; 3) зелена = 1; 4) плава = 1; и 5) сива = 1.  
Легенда:  

- црвена боја: сунчано (одушевљење – толико тога 
сам доживео-ла);  

- жута боја: претежно сунчано (угодан осећај, лепо и 
занимљиво);  

- зелена боја: киша (изненађен-а сам, нисам 
очекивао-ла);  

- плана боја: олуја (све ме то љути и плаши); и  
- сива боја: магла (све ми је нејасно ништа нисам 

научио-ла) (Листић 1). 
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Улога васпитача у предшколској установи 
према основама програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета 

 

 У делу уџбеника који се односи на значење појединих 
појмова и термина и њихово разграничење, дата је дефиниција 
појма васпитач и указано на различите приступе његовог 
иницијалног образовања. Када су у питању улоге васпитача у 
предшколској установи, оне се углавном посматрају кроз његов 
положај, функције и стил рада, што је такође изнето у 
терминолошким разграничењима. Уовом делу се приказује улога 
васпитача према Основама програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета. За очекивати да ће се изнети извесне 
новине у односу на његову претходно посматрану улогу у 
предшколској установи. Оно што се још на почетку ових расправа 
треба истаћи, да новине нису ништа значајније и посебније, је се 
пракса васпитања и учењља у предшколској установи стално 
мења, па се паралелно с воим променама, модификује и улога 
васпитача у васпитнообразовном раду у предшколској установи. 
 Васпитач у својству професионалца у реализацији 
васпитнообразовног рада у предшколској установи је у свом раду 
стално суочен с различитим проблемима и бројим изазовима. У 
решавају насталих и свесложенијих проблема, васпитачу помажу 
остали васпитачу, стручни сардници и руководство предшколске 
установе. Формирани су и бројни тимови подршке вапитачу у 
реализацији предшколског васпитања и учења. Помажу му и 
родитељи деце. У решавању проблема у предшколској установи 
укључује се и локална средина и пира друпштвена заједница. Сви 
ови чиниоци су значајан ослонац и подршка васпитачу у 
свакодневном обављању сложених задатака васпитања и учења 
деце у предшколској установи.   
 Све то је од помоћи васпитачу. Многи проблеми међутим 
захтевају хитност поступања, што искључује могућност помоћи 
васпитачу од стране наведених чинила подршке. У таквим 
околностима васпитач реагује тренутно, при чему до изражаја 
посебно долази његово професионално и стручно знање, искуство 
у васпитачкој професији, али и карактер, воља и одлике његове 
личности као човека и васпитача. Поменуте проблеме васпитач 
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решава и на основу својих уверења до којих је дошао у обављању 
васпитачке професије и сталног преиспитивање своје 
рефлексивне праксе као васпитача у предшколској установи. На 
основу овога се види колико је сложена васпитачка професија. 
Види се и у којој је мери пресудна улога васпитача у повезивању 
васпитнообразовног рада у предшколској установи у јединствену 
целину, а она се односи на све фазе васпитања и учења у 
предшколској установи како на препаративну и оперативну, тако 
и на апликативну и верфикативну фазу. Такву улогу васпитач је 
одувек имао као у традиционалном, тако и у данашњем 
иновативном васпитнообразовном раду у предшколској установи. 
  

 
Слика 2: Професионална улога васпитача у предшколској установи 

(Основе програма Године узлета, 2018: 34) 
  

На Слици 2, приказана је професионална улога васпитача 
према Основама програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета, кроз четири подручја. Она су: 1) подручје 
непосредног рада с децом; 2) подручје развијања програма; 3) 
подручје професионалног развоја; и 4) подручје професионалног 
јавног деловања.  На основу наведених подручја се може увидети 
да се углавном ради о терминолошким разликама и 
класификацији подручја деловања васпитача као рефлексивног 
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практичара у предшколском васпитнообразовном раду. Готово 
идентичне области његовог деловања биле су карактеристичне и 
за његов досадашњи рад у предшколској установи (Каменов и 
Спасојевић, 2008; Stevanović, 2000b). Детаљнијом анализом 
деловања васпитача у наведеним подручјима према Основама 
програма предшколског васпитања и образовања Године узлета, 
извесне разлике, мада не превише суштинске, су ипак уочљиве. 
 Прво подручје се односи на деловање васпитача у правцу 
усмеравања свих активности у предшколској установи на 
добробит детета. Да би се то постигло, васпитач доприноси 
унапређењу квалитета односа на релацији васпитач-дете-
васпитач. Залаже се и за унапређење квалитета односа с 
родитељима деце. Допринос васпитача огледа се и у његовом 
залагању за веће укључивање и допринос локалне средине у 
реализацији предшколско вапитања и учења. У функцију 
унапређења квалитета предшколског васпитања, првенствено у 
доприносу бољитку или добробити детета, васпитач се стално 
залаже и за укључивање у делатност предшколске установе и 
допринос шире друштвене заједнице у реализацији пројектних 
активности и осталих актвиности у предшколској установи.  
 Одавно је превладало схватање да предшколски програм 
никада није коначан. Он је подложан преиспитивању, 
унапређивању и мењању у обиму који се чини потребним. Процес 
развијања програма се спроводи кроз сарадњу васпитача с 
осталим васпитачима у предшколској установи. Огледа се и кроз 
сарадњу са стручним сарадницима и руководством предшколске 
установе. Допринос развијања програма предшколског васпитања 
и учења огледа се и кроз заједничко деловање васпитача и 
родитеља деце. Локална средина и шира друштвена заједница су 
такође значајни чиниоци развијања и промене програма 
предшколског васпитања и учења. 
 Подручје професионалног развоја васпитача односи се на 
његов професионални развој који поред иницијалног образовања 
које је завршени процес, подразумева и његово перманетно 
професионално усавршавање уз рад у васпитнообразовном 
процесу у предшколској установи. Према основама предшколског 
васпитања и учења, најзначајније одреднице професионалног 
усавршавања васпитача су: „...1) разумевање концепцијских 
поставки основа програма и њихово утемељење као лично 



134 
 

релевантних и повезаних са властитом праксом, при чему овај 
процес изискује стално преиспитивање и промишљање о 
концепцијским поставкама и личним уверењима и пракси; 2) 
учешће у развијању рефлексивне праксе у својој предшколској 
установи кроз сарадњу, размене и заједничка истраживања са 
стручним сарадницима и васпитачима у својој предшколској 
установи; 3) критично преиспитивање културе и структуре 
предшколске установе заједно са колегама; 4) повезивање са 
колегама из осталих установа ради размена искуства и 
заједничких истраживања, 5) учешће у развојним пројектима на 
локалном и националном нивоу; 6) избор семинара стручног 
усавршавања који су релевантни за развијање рефлексивне 
праксе и професионално оснаживање; 7) учешће и излагање на 
стручним скуповима; 8) праћење савремене стручне литературе и 
трендова развоја предшколског васпитања и учења; и 9) 
сагледавање и критичко преиспитивање друштвених и културних 
фактора којима се обликује пракса предшколскогваспитања и 
учења, као и њихових развојих трендова“ (Основе програма 
Године узлета, 2018: 34-35). 
 Према наведеним одредницама професионалног развоја 
васпитача, на критичко преиспитивање и размишљање наводе 
две од наведених девет одредница. Прва се односи на избор 
потенцијалних семинара професионалног усавршавања које би 
похађали васпитачи. Поред тематског оквира семинара стручног 
усавршавања, намеће се још једно значајно питање. Оно се односи 
на саме организаторе и реализаторе потенцијалних семинара. На 
једној страни семинаре организују различите установе. У највећем 
броју случајева семинаре реализују сами васпитачи који се по 
знању не разликују од васпитача којим похађају те семинаре. Они 
се пригодно припремају и уче садржаје који су им потребни за 
планирање, пријаву и реализацију семинара, па је и очекивана 
васпитнообразовна ефикасност углавном недовољно. На другој 
страни је мали број факултета који се појављују у улози 
организатора и универзитетских наставника као реализатора 
семинара професионалног усавршавања.   
 Други се односи на учешће васпитача на научним 
националаним и међународним скуповима, конференцијама и 
конгресима на којима се научно проучава и верификује педагошка 
теорија и пракса предшколског васпитања и учења. Овај вид 
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професионалног усавршавања је у прошлости био углавном 
запостављен. Учршће васпитача на овим научним скуповима, 
конференцијама и конгресима је од значаја се проширивање 
њиховог знања и видика у области предшколског васпитања и 
учења. На овај начин им се пружа прилика да од научник сазнају 
значајне информације које би им допринеле у њиховој 
рефлексивној пракси. Проблем који се овде појављује се односи на 
чињеницу да је за учешће на научним скуповима, конференцијама 
и конгресима неопходно да се васпитачи као потенцијални 
учесници квалификују за учешће квалитетом рада који 
пријављују. То свакако намеће један нови облик њиховог 
професионалног усавршавања који се односи на обуку васпитача 
за педагошка емпиријска истраживања теорије и праксе 
предшколског васпитања и учења.   
 Четврто подручје се односи на јавно деловање васпитача. 
Према Основама програма предшколског васпитања и учења, 
јавно деловање васпитача подразумева: 1) заступање интереса 
деце и породице у свим питањима јавне политике друштвеног 
живота и јавних делатности која се односе на децу; 2) ангажовање 
у локалној заједници на промовисању права детета и породице и 
промоцији предшколског васпитања и учења; 3) аргументовано 
указивање на проблеме у пракси предшколског васпитања и 
учења и покретање акције; 4) ангажовање у професионалним 
удружењима и стручним телима; 5) покретање и учешће у 
акцијама везаним за децу и породицу; 6) промовисање 
предшколског васпитања и професије васпитача учешћем на 
стручним скуповима, у медијима и публиковањем стручних 
радова; 7) професионално деловање и понашање у свакодневној 
пракси у складу са етичким кодексом професије. Према овим 
одредницама јавног деловања васпитача се види, да је васпитач 
ступањем у васпитачку професију изгубио део свог личног 
идентитета. Он више није индивидуа према свом имену и 
презимену, домицилном пореклу и угледу породице из које 
потиче, већ се посматра кроз призму васпитачке професије. Он 
нема права на лично понашање, већ своје понашање мора 
ускладити с етичким кодексом васпитачке професије. Мора имати 
високо развијену свест да је 24 часа дневно васпитач и да све то 
време мора водити рачуна о свом деловању и понашању које мора 
увек бити у функцији васпитачке професије предшколске 
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установе у којој је запослен и добробити деце предшколског 
узраста с којима у предшколској установи ради (Основе програма 
Године узлета, 2018: 35). 
 Полазећи од програма предшколског васпитања и учења 
који је измеосталог засновам и на партнерству с породицом и уже, 
на партнерству између васпитача и родитеља. У таком програму, 
пред васпитача се постављају бројне обавезе које је потребно да 
испуни у циљу унапређења квалитета васпотнообразовног рада и 
добробити деце у предшколској установи. Васпитач најпре 
преиспитује своја полазишта у сарадњи с родитељима деце. На 
основу тога он преипситује досадашње облике сарадње и на 
основу тога развија стратегије сарадње у циљу добробити деце и 
успешности васпитнообразовног рада у предшколској установи. 
Васпитач настоји да оствари смислену комуникациону с 
родитељима деце у циљу оставривања ефикасне информисаности 
на релацији васпитач-родитељ-васпитач о свим битним 
питањима васпитнообразовног рада у предшколској установи, а у 
циљу добробити деце.  

Да би постављене обавезе оставрио, васпитач поред усмене 
комуникације с родитељима, развија и писану комуникацију с 
родитељима како би се остварила добра међусобна 
информисаност, развија сопствени програм који омогућава доста 
простора родитељима у учешћу у активностима у предшколској 
установи и обезбеђује редовне индивидуалне и колективне 
састанке с родитељима деце. Полазећи од чињенице да сарадња 
васпитача није иста са свим родитељима, васпитач је у обавези да 
на начин који процени да је подесан, установи разлоге и баријере 
веће партиципације родитеља у сарадњи с њим. На основу 
података до којих долази, васпитач је у обавези да предузме мере 
у циљу превазилажења утврђених проблема. Уобавези је да 
направи план и осмисли моделе који допринели модификацији и 
унапређењу квалитета сарадње с родитељима деце, у циљу 
ефикасније реализације васпитнообразовног рада у предшколској 
установи и добробити деце.  
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Summary 
 

Preschool education is in constant change that has not always 
been aligned with other factors. They depended on the historical 
moment in which they occurred and on the specific social 
circumstances in individual states. Hence the different approaches to 
preschool education and learning. It is mostly between two social 
extremes. While a certain society encouraged preschool education to 
the extent that learning was of primary importance, other societies, 
such as Sweden, emphasized the proper psychophysical development 
and play of children. 

 
Learning and education of preschool children and Years of 

Ascent Preschool Curriculum Framework 
 

Learning and education of children in preschool institutions in 
the Republic of Serbia is defined by numerous documents. The starting 
points are defined by the Law on Preschool Education, the Years of 
Ascent Preschool Curriculum Framework, the Guidelines on Standards 
of Teacher Competences and their Professional Development, and 
other laws and bylaws regulating preschool education. Preschool 
education also depends on the Law on the Fundamentals of the 
Education System. Considering that the initial education and further 
professional development of teachers who work with preschool 
children is also influenced by the Law on Higher Education, it can be 
said that this law also affects the education and learning of preschool 
children. 

According to the guidelines of the new Years of Ascent 
Preschool Curriculum Framework, in addition to child overall 
development and child's well-being through a comprehensive 
approach to learning, the goal of preschool education is to connect play 
and other activities, as well as to build meaningful relationships with 
peers and adults, in an environment that is inspiring for children's 
play, development and learning. As it can be seen, according to this 
new curriculum, children acquire educational values and knowledge 
through educational cooperation with peers and adults (teachers and 
parents), through play and recreation, independent or group discovery 
and research work (heuristic approach), by using available learning 
resources, places and an institution in the local environment and the 
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community. The key element of this type of learning is to build quality 
relationships between preschool children and teachers, parents and 
peers. Regardless of the already mentioned different sources of 
learning, preschool institutions remain inspiring centers of education 
and learning for children. The novelty that the Years of Ascent 
Preschool Curriculum Framework offers is reflected in the involvement 
of parents and the local environment in preschool projects and 
activities. In this way, a partnership between teachers and parents is 
being developed, which has not been sufficiently present in the past as 
a form of cooperation between parents and teachers. 

 
Learning and teaching in preschools 

 
The cognitive development of preschool children includes their 

physical activities and mental activities. In order for the cognitive 
process to run smoothly, it is necessary to achieve children’s internal 
balance, that is, children should not only be the recipient of 
information, requests and orders, but also participants in their own 
physical and mental development through active and creative 
activities. Apart from the inner balance, other factors of children's 
cognitive development are their maturation and different experiences. 
The most common experiences are: physical experience, logical-
mathematical experience and type of experience better known as 
social transmission. Physical experience refers to the ability of children 
to recognize the physical properties and characteristics of various 
phenomena, objects and objects in nature that surround them. Logical-
mathematical experience of children is a more complex form of 
experience than physical experience and implies knowledge about 
objects in the nature that surrounds them. Social transmission is a form 
of experience that implies the acquisition of knowledge on the basis of 
direct and indirect transfer of experience in the environment in which 
they live. Unlike cognitive development in learning, where students 
acquire knowledge conceptually, rationally, generally and abstractly, 
preschool children, who do not have the ability to acquire knowledge 
in this way, have to acquire knowledge perceptually, sensually, 
pictorially, experientially and concretely. Cognitive development of 
preschool children is best achieved in interaction with the 
environment. Preschool children, by direct observation of phenomena, 
events and objects in the nature that surrounds them, best notice their 
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features, characteristics and how they would be important to them. 
This way of learning is more efficient for preschool children, because 
they learn in real circumstances and on obvious examples. It is more 
efficient than sensory and even pictorial cognition. The information 
that a preschool child obtains with hearing, sight and touch are also 
effective ways of gaining knowledge, which also applies to the 
knowledge that is gained by showing illustrations to children. 
Regardless of that, preschool children still learn best in real 
circumstances in which they can directly observe phenomena, objects 
and objects in nature that surround them, so teachers should always 
apply this form of cognitive development in their work and expose 
preschool children to the nature that surrounds them in order for them 
to directly use their senses to experience phenomena and objects. In 
that way, the goals of children’s cognitive development in preschool 
will be achieved, i.e., they will mentally master the world of 
phenomena and the world of objects in nature that surrounds them, 
including relations in society. 

 
Didactic laws and didactic rules 

 
Didactics contains rules and standards on the basis of which 

certain key teaching issues are regulated. The didactic law refers to the 
general constant and the necessary regularity of the real cause-and-
effect relationship between phenomena in nature and society. The 
scientific law in Didactics is connected with the laws in teaching and 
education. In addition to laws, and to causal and non-causal features 
within the laws of teaching in didactics, there are also didactic-logical 
laws, tendency regularities, empirical generalizations, causalities that 
do not have all the features of law, which are considered as normative 
laws or principles and rules. The notion of didactic legality can be 
defined on the basis of the didactic law, and it includes everything that 
happens in teaching, which is regulated by didactic rules and didactic 
standards, which is confirmed in didactic theory and practice as 
achievable, acceptable and effective. Didactic laws include the laws of 
determinism in Didactics as a central pedagogical discipline. There are 
different classifications of didactic laws. They are contained in 
textbooks and monographic studies in the field of didactics. The most 
acceptable classification of didactic laws is the classification consisting 
of three general didactic laws: 1) the law of accelerative development 



140 
 

of student personality; 2) the law of multifactorial conditionality of 
teaching flow and results; and 3) the law of class-ideological and 
cultural-epochal characteristics of teaching. The essence of the law of 
accelerated development student personality is reflected in the 
universality of teaching when it comes to its practical contribution to 
the overall development of the individual, i.e., the acquisition of 
knowledge and skills, abilities and habits of the individual. The 
contribution of teaching, which has always had an accelerating 
developmental function, is not affected by certain differences in the 
role and contribution of teaching in all or some social epochs and 
periods. It is also not affected by modern conditions of planning, 
realization and evaluation of teaching that are organized based on 
innovative didactic-methodological models, even though it is realistic 
to expect their objectively greater influence considering a different 
organization, greater participation of students in teaching and didactic-
supporting tools that contribute to its greater efficiency. For example, 
the instruction process has the greatest impact on the proper 
psychophysical development of students. The proper psychophysical 
development of students is also influenced by family, environment, 
student activity and other factors. All this does not call into question 
the universality, necessity and accuracy of this didactic law. 

According to the law of multifactorial conditionality of teaching 
flows and results, regardless of the time dimension of teaching and type 
of teaching, the understanding remains that teaching consists of 
mutually opposing factors: conditioned and unconditioned, internal 
and external, objective and subjective, direct and indirect, and others. 
Common to all the above factors is that they are systematically focused 
on the development of the identified potentials of student personality, 
with the aim of their optimal all-round development. The essence of 
this law is reflected in the effort to contribute to its all-round 
development in the teaching process, based on the identified potentials 
of the individual. The ultimate goals of the all-round development of an 
individual are not universal, but depend on the individual, so the 
ultimate reach of the individual's development is its optimal all-round 
development. 

Unlike the two previously described didactic laws, the law of 
class-ideological and cultural-epochal characteristics of teaching refer 
to the type of teaching which is an integral part of socio-political and 
class-ideological systems. This didactic law does not deny the fact that 
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relations in teaching change and modernize. Nor does it deny the fact 
that teaching has different intensities of action and significance 
depending on the social epoch or system in which takes place. What 
remains universal and unchanging is the importance of teaching in all 
societies and epochs. According to this didactic law, all laws in 
didactics can be changed and modernized depending on social 
circumstances, which indicates the developmental and dialectical 
determinant of teaching. 
 Didactic principles are the rules that guide the teacher in the 
planning, organization, implementation and evaluation of teaching. 
Based on this definition of didactic principles in teaching, didactic 
principles that guide the teacher in educating children in preschool are 
the principles by which educational work and occasional project 
activities in preschool are realized. The number of classifications of 
didactic principles coincides with the number of authors and the 
number of textbooks, encyclopedias, dictionaries, monographs and 
other publications in Pedagogy and Didactics. Even then, the list of 
didactic principles is not final, because the list is constantly 
supplemented with new didactic principles. In the approach to the 
problem and the subject of this textbook, a selective classification was 
chosen, which consists of seven optimum didactic principles. They are: 
1) the principle of science, 2) the principle of obviousness, 3) the 
principle of modernity and actualization, 4) the principle of 
gradualness and systematicity, 5) the principle of economy, 6) the 
principle of innovation, and 7) the principle of permanence of acquired 
knowledge. 
  Didactic rules are guidelines that concretize certain behaviors 
of teachers in working with preschool children. They represent 
instructions that help the teacher to more effectively implement 
education and learning in preschool. All didactic rules are derived from 
didactic principles. The most effective are the didactic rules that were 
reached empirically, i.e., by researching the didactic practice of 
education and learning in a preschool institution. It can be concluded 
that each didactic principle determines several didactic rules. Didactic 
principles become alive by applying appropriate didactic rules. The 
most common didactic rules are: 1) from closer to further, 2) from 
easier to harder, 3) from known to unknown and 4) from simple to 
complex. According to these rules, in education and learning process, 
we start from what is closer, easier, more familiar and less complex, 
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because it is assumed that all this is completely or partially known to 
preschool children, but also more acceptable for them. This approach is 
important because it is more likely to achieve and learn what is further, 
more difficult, unknown and more complex if one starts with 
achievement and learning from what is contrary to what is planned to 
be achieved and learned. The more complex learning content is also 
more abstract than the simpler content. Preschool children can only 
acquire educational qualities and knowledge if they are brought up and 
learned in real circumstances and on obvious examples, and if they are 
brought up and learned gradually and systematically. 
   

Principles of developing the practical curriculum and 
guidelines according to the Years of Ascent Preschool 

Curriculum Framework 
 

Unlike the traditional didactic principles of preschool 
education and learning, the didactic principles that rely on the Years of 
Ascent Preschool Curriculum Framework focus on the practical 
curriculum for education of preschool children in preschool. There are 
also differences in the didactic rules that traditional preschool 
education and learning relies on. These guidelines are based on certain 
theoretical assumptions of the practical curriculum for the education 
and learning of preschool children. 

According to the Years of Ascent Preschool Curriculum 
Framework, the following changes are stated in relation to certain 
theoretical assumptions of the practical curriculum: 1) guidelines 
related to the perception of the child depending on the theoretical 
assumptions about childhood and the child; 2) guidelines related to the 
perception of the practice of the preschool institution depending on the 
theoretical assumptions about the curriculum and practice; and 3) 
guidelines related to the perception of the nature and functions of 
preschool education, depending on the theoretical assumptions of 
educational values and functions of education.  

Teachers who teach in preschools based on the above 
curriculum, are obliged to adhere to these principles. Based on these 
principles, the teacher develops the program through several 
strategies: planning, joint program development and monitoring and 
evaluation through documentation. Regardless of their specifics, some 
of these principles represent universal didactic principles. 



143 
 

Goals, objectives and outcomes according to the Years of 
Ascent Preschool Curriculum Framework 

 
Until the adoption of the Years of Ascent Preschool Curriculum 

Framework, there were mostly general goals, specific goals and 
individual goals in the practice of preschool education, which as such 
also exist in school teaching. According to the Years of Ascent 
Preschool Curriculum Framework, the goals of preschool education are 
determined by the goals of the curriculum and are presented in the 
first part of the curriculum. They depend on the value postulates, 
according to which the concept of preschool education is structured. 
Theoretical and value postulates represent different topics, which are: 
how we see a child of preschool age, what kind of practice of a 
preschool institution we want and what kind of preschool learning and 
education we believe in. The basic starting points of the mentioned 
topics are concretized by looking at the child, preschool institution and 
preschool learning and education. The general goals of the basic 
program are further singled out from the theoretical-value postulates. 
The goals of preschool learning and education are singled out as well. 
Both are child-centered and formulated as long-term goals focused on 
child welfare support and concretized at the level of a realistic 
program. 
  

Factors of preschool education and learning 
 

Educational work in a preschool institution depends on 
numerous factors. Starting from the understanding of the factors of 
education and learning of Jan Amos Comenius and didactic triangle 
(educator, child, contents of education and learning), the number of 
factors of educational work in the preschool institution constantly 
increased depending on the changes that took place in science and 
society, especially in preschool education and learning. Starting from 
modern approaches to preschool education and learning in preschool 
institutions and some newer documents that regulate educational 
work in preschool institutions, in approaching the problem and subject 
of this textbook, the factors on which educational work in preschool 
institutions depends are: preschool children, their educators, contents 
of education and learning in the preschool institution, innovative 
didactic-methodical models, innovative means, parents of preschool 
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children, local community and wider social community. Based on this 
approach to the factors of education and learning in the preschool 
institution, it is noticeable that it differs significantly from other 
approaches to the factors of preschool education and learning. 
According to other approaches, with certain differences, the most 
common factors of educational work in a preschool institution are: 
preschool children, their educators, contents of education and learning 
and means for the realization of education and learning in the 
preschool institution. The significance of the difference in the approach 
to the factors of education and learning in preschool institutions 
according to this textbook is reflected in the equal treatment of the 
contribution of innovative didactic-methodological models to 
education and learning in preschool institutions, parents of children 
who are now partners with educators in preschool institutions and the 
wider community as important factors of education and learning. 
 

Forms of work in preschool education and learning 
 

 Forms of education and learning are understood differently in 
pedagogical and didactic practice. The most acceptable is the 
understanding of the form of work in which the starting point is the 
social relationship between teachers and children in the preschool 
institution. Which form of education and teaching will be used in the 
preschool institution depends on the number of children and the stage 
in which the realization of the project activity is. It also depends on 
each specific educational situation in the educational work in the 
preschool institution. The most commonly used forms of education and 
learning in a preschool institution are: frontal form of work, group 
form of work, work in pairs, individual form of work and combined 
form of work. 
 

Teaching methods in preschool education and learning 
 

According to a broader sense of the definition, a method is a 
way of working or a way of performing a certain activity. In a narrower 
sense, a method is a way of working or performing an activity in 
certain areas. Based on that, the work methods in preschool education 
and learning can be defined as the method of work of preschool 
teachers in a preschool institution. The complexity of education and 
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learning in a preschool institution creates the need to apply different 
methods of work. They are applied in the preschool institution with the 
aim of contributing to the achievement of optimal results in the 
educational work with preschool children. The number of methods 
differs based on specific classifications. In approaching the problem 
and the subject of study of this textbook, the terminological definitions 
and specifics of the following methods of education and learning in 
preschool institutions will be given: oral presentation method, 
conversation method, textual method, demonstration method, 
heuristic method and combined method. Regardless of other teaching 
methods, primarily experimental method and problem-based method, 
this is the optimal number of methods that students attending the 
Preschool Teacher Study Program need to introduce themselves to and 
learn how to apply them. It is noticeable that not all teaching methods 
are discussed, but only the certain, optimum number. Some of the 
methods that are studied separately from other methods are 
mentioned in this textbook in the context of other methods. This 
primarily refers to the practical and illustrative methods, which are 
mentioned within the demonstration method and heuristic method in 
this part of the textbook. 
 

Teaching and learning tools in preschool education and 
learning 

 
The necessary tools necessary to do teaching in the preschool 

institution are more closely prescribed by the Bylaw on Detailed 
Conditions for the Establishing, Start of Work and Performing the 
Activities of Preschool Institution from 2019. This Rulebook defines the 
space, equipment and tools necessary to do teaching in the preschool 
institution. Didactic means, which include tools, materials and toys, are 
also prescribed in more detail. In order to teach in the preschool 
institution, in addition to standard tools, materials and toys, other 
innovative means are used that are created based on innovative 
systems according to which the educational work in the preschool 
institution is planned, realized and evaluated in reverse design. 

The Bylaw on Detailed Conditions for the Establishing, Start of 
Work and Performing the Activities of Preschool Institution from 2019 
prescribes conditions that "... contain the minimum requirements that 
the founder of a preschool institution should provide before starting 
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and performing the activities of a preschool institution" (Article 3). The 
space of the preschool institution consists of all facilities located in a 
certain area and the rest of the area that does not contain facilities, 
owned by the preschool institution or the local community or an 
organization of the narrower or wider social community that is the 
founder of the preschool institution. Types of facilities, standards of 
measures of certain facilities and premises and other spatial standards 
for the preschool institution are more closely prescribed by the Bylaw 
on Detailed Conditions for the Establishing, Start of Work and 
Performing the Activities of Preschool Institution from 2019. The 
furniture and other elements that are located in the facilities and used 
in the implementation of educational work in the preschool institution 
and its functioning, are defined as the equipment of the preschool 
institution. Didactic tools are materials and toys that are used in the 
implementation of educational work in preschool institutions. The 
minimum conditions also prescribe the optimal space, equipment and 
didactic resources in the preschool institution. Space, equipment and 
didactic resources should be in the function of education and teaching 
of preschool children, should meet the basic health and hygiene 
requirements and should be made from appropriate materials, all for 
the purpose of children's health and safety.   
  

Innovative systems in preschool education and learning 
 

In the past, innovations and innovative approaches to 
education and learning in preschool institutions mainly referred to the 
modernization of existing means of education and learning and the 
introduction of new means of education and learning. In approaching 
the problem and subject of this textbook, innovations in education and 
learning in preschool institutions are based on innovative systems of 
education and learning in the implementation of occasional project 
activities and other activities in preschool institutions using innovative 
didactic-methodological models. The realization of project activities 
through the application of innovative systems of education and 
learning implies a significantly different role of both educators and 
preschool children in the educational work in the preschool institution. 
Innovative systems of education and teaching of preschool children are 
basically not significantly different from innovative teaching systems. 
These are mostly the same systems, except that the innovative systems 
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of preschool educational work are adapted to the needs of education 
and teaching of preschool children. Within such an approach, this part 
of the textbook will present some of the innovative systems of 
education and teaching of preschool children on the basis of which 
project activities and other activities for preschool children are 
prepared, planned, implemented and evaluated. These are: a 
differentiated system of education and learning, an exemplary system 
of education and learning, a responsible system of education and 
learning, a heuristic system of education and learning, an inclusive 
system of education and learning and an integrated system of 
education and learning. In addition to the ones mentioned above, there 
are other innovative systems of education and learning, which, 
depending on the need, can be applied in the educational work in the 
preschool institution. 
  

Project learning in preschool institutions 
 

 The participation of preschool children in the realization of 
project activities is a natural form of their integrated education and 
learning. Children’s participation in a project implies a series of 
independent creative activities that they undertake in order to realize 
project activities. Children are the initiators of the topic and the project 
and the bearers of project activities. The role of the preschool teacher 
in such circumstances includes encouraging, motivating, helping and 
guiding children. It also includes the preparation for the realization of 
educational work in the altered circumstances in the preschool 
institution caused by the Years of Ascent Preschool Curriculum 
Framework from 2018. 

Project activities are mainly realized in five basic phases, 
although in the practice of preschool education and learning it can be 
different, so the number of phases of project realization depends on the 
specific topic and time dimension of realization, which is also 
predetermined. According to numerous studies competed on this 
problem, the basic phases of project learning are: 1) initiating the 
project topic, 2) determining the project goals and objectives, 3) 
developing a project plan, 4) project implementation and 5) evaluating 
the implemented project. As it can be seen, the topic of occasional 
project activity is initiated and determined based on children's interest 
for a particular problem related to their education and learning in 
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preschool institutions or living and working in a family environment 
and local community. After that, the goals and tasks are defined and the 
project plan is made. After these phases which, apart from the first 
phase in which the project topic is initiated and determined, are mostly 
characteristic of traditional educational work in a preschool institution, 
the realization of project activity in a shorter or longer period of time 
follows, which is an essential difference in relation to traditional 
education in a preschool institution. The fifth phase is the evaluation of 
educational work as a result of continuous monitoring of the 
implementation of project activities and activities of preschool 
teachers and children in the final phase on the identification of 
indicators of success of project activities, work of preschool teachers, 
educating children and their learning and participation in project 
activities. 

The very topic of the project should be initiated by the children 
themselves. The topic is related to the daily education and learning of 
children in the preschool environment or life in the family 
environment and the local community. Preschool teachers encourage 
the interest and curiosity of children and based on that, the topic of the 
project activity is chosen as the goal of the project activity that is to be 
realized. Based on the selected topic, the preschool teacher determines 
the goal of the project activity. It is preferable to define several tasks of 
the project activity in accordance with its topic and goal. The plan for 
realization is made together by the preschool teacher, children and 
their parents. The plan elaborates in detail which activities will be 
completed during the project. After that, the realization of the project 
activity itself begins in a predetermined shorter or longer duration. 
Finally, the evaluation of the completed project is carried out, 
determining whether the project goal has been reached and the project 
tasks have been achieved. In order to determine that, the evaluation 
identifies the final and procedural qualities of the completed project 
activity, the work of preschool teachers and the education, learning 
and participation of children in the realization of the project activity. 

The child has the most important role in the realization of the 
project activity. In addition to initiating the topic of project activities, 
the child discovers the path to new knowledge, seeks the source of 
knowledge and uses those discoveries as basic knowledge that serves 
them in solving everyday life problems and problems in education and 
learning. In this kind of educational work, the preschool teacher is a 
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motivator, coordinator, helper and partner to children in education 
and learning. The essence of the work on the project is in the 
independent creative and inventive activities of children. For this 
reason, the preschool teacher interferes in the activities of children as 
little as and provides information only when requested and when the 
preschool teacher deems it necessary. 

In order to achieve the goals and tasks of the project activity, it 
is necessary to harmonize the activities of children and preschool 
teachers during the work on the project. The child gains experience in 
the immediate environment, and the preschool teacher creates an 
environment in which the child actively gains experience. During the 
realization of project activities, the child presents their knowledge, and 
the preschool teacher provides ways and mediums to make it happen. 
The child satisfies their interests, whereas the preschool teacher 
recognizes and supports the interests of the child. Through creative 
and inventive activities, the child researches materials, tools and toys, 
and the preschool teacher procures materials, tools and toys for the 
realization of the project activity. The child perceives and explains the 
world around them, whereas the preschool teacher finds new objects, 
events and people. During the project activities, the child compares 
their knowledge with the knowledge of other children, and the 
educator initiates and encourages a discussion between the children 
about their discoveries. 
 
The role of preschool teachers in preschool institutions according 

to the Years of Ascent Preschool Curriculum Framework 
 The preschool teacher, as a professional aiming to complete 
educational work in the preschool institution, is constantly faced with 
various problems and numerous challenges in their work. In solving 
the emerging and increasingly complex problems, the preschool 
teacher is assisted by other preschool teachers, professional associates 
and the management of the preschool institution. Numerous teams 
have also been formed to support the preschool teacher in the 
realization of preschool education and learning. Children’s parents 
provide help as well. The local and the wider community are also 
involved in solving the problems in the preschool institution. All these 
factors provide significant support to the preschool teacher in the daily 
completion of complex tasks related to education and teaching of 
children in preschool institutions. Many problems require urgent 
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action, which excludes the possibility of the preschool teacher 
receiving help from the above-mentioned factors. Under such 
circumstances, the preschool teacher reacts immediately, which brings 
forward their professional knowledge, experience in the educational 
profession, but also the character, will and characteristics of their 
personality as a person and preschool teacher. The preschool teacher 
also solves the above-mentioned problems by relying on the beliefs 
that they formed while working in this profession and constantly re-
examining their own reflective practice. 

According to the framework on preschool education and 
learning, the most important determinants of teachers’ public 
engagement are: 1) representing the interests of children and families 
regarding all aspects of social policy and public engagement related to 
children; 2) engagement in the local community to promote the 
children and family rights and preschool education and learning; 3) 
argumentative emphasis on practical/real-life issues facing preschool 
education and learning and taking prompt action; 4) taking part in 
professional associations and professional bodies; 5) initiating and 
participating in actions related to children and families; 6) promoting 
pre-school education and teacher profession by participating in 
professional gatherings, in the media and by publishing professional 
papers; and 7) professional actions and behavior in everyday practice 
in accordance with the code of ethics of the profession.   

Based on these determinants of teachers’ public engagement, it 
can be concluded that teachers lose a part of their identity by entering 
the teaching profession. Teacher is no longer an individual with a name 
and surname, domicile origin and the reputation of the family he/she 
comes from, but is viewed from the perspective of the education 
profession. Teacher has no right to personal behavior, but rather has to 
align his/her behavior with the code of ethics of the education 
profession. Teachers must have a highly developed awareness that 
they are educators 24 hours a day and that all that time they must take 
care of their actions and behavior and must always work for the 
benefit of the education profession, the preschool institution where 
they and the welfare of children they educate in the preschool 
institution. Only in that way can teacher be an educator-professional 
and educator-reflective practitioner, but above all an educator of 
reputation and trust who as such will be a role model for preschool 
children, their parents and all citizens in the local community.  
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The syllabus of the Elementary Didactics and Methodology 
of Education course 

Study program: Preschool teacher 
Course name: Elementary Didactics and Methodology of 

Education course 
Course code: 20.V433 
Semester: 4 (fourth) 
Teacher (course): Prof Zivorad Milenovic, PhD 
Associate (exercises):   
Course status: Compulsory 
ECTS: 6 
Requirements to pass the 
course: 

Passed exam General pedagogy; fulfilled pre-exam 
obligations 

Course objective: 
Learn and explain the objective laws of the education process and successful 
management of that process. Introducing students to theoretical knowledge about the 
laws of the education process, to monitor the results of the latest scientific 
achievements in the field of methodology of education and curricular design of 
educational content with the uniqueness of educational factors for the use of methods, 
forms, media and strategies in the education process. 
Course outcome: 
Students independently apply knowledge in different fields of education practice; they 
refer to literature of theoretical and empirical character; apply the results of scientific 
research from other fields in order to understand and improve the education process 
in preschool institutions; understand the importance of proper educational action of 
teachers in the direction of holistic development of children; appropriately select and 
creatively apply the principles, methods, strategies of joint action with other 
educational factors in order to create a stimulating contextual environment in the 
preschool; they conduct educational research independently and as a team. 
Course content: 
Theoretical classes: 
Preschool children education and Years of Ascent Preschool Curriculum Framework. 
Terminology. Learning and teaching in preschools. Principles of development of the 
practical curriculum and guidelines in education and learning according to the Years 
of Ascent Preschool Curriculum Framework. Factors that affect education and 
learning in a preschool institution. Types of education and learning in preschool. 
Methods of education and learning in preschool. Innovative means of education and 
learning in preschool. Innovative systems of education and learning in preschool. 
Project education and learning in preschool. 
General methodology of education: methodological and terminological concepts. Goals 
and objectives of education. Supporting the welfare of the child in a real social context. 
Educational strategies in preschool. Play as the most natural form of learning. Socio-
constructivist approach in working with preschool children, relationships and actions. 
Creating a stimulating climate for development and learning. Educational 
competencies for lifelong learning in preschool education and learning. Teaching 
styles. Preschool institution in the context of a practical curriculum. Natural and social 
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environment as a starting point in curriculum development. The role of media and 
modern information technology in the process of education and learning. Pedagogical 
climate and positive communication in preschool. Project approach to learning. 
Monitoring and evaluating children's progress. Levels of cooperation in the function of 
child development. Roles and competencies of teachers. Teacher as a reflexive 
practitioner. 
 
Practical classes: 
Participation in the analysis and discussions: from the domain of literature, preschool 
lesson plans and curricula, textbooks, introduction to the methodology of analyzing 
certain didactic issues. Development of a model for monitoring the implementation of 
project activities and educational work in a preschool institution. It is the student's 
obligation to perform the research work on time, which he received with the consent 
of the teacher, and to hand over the microstructure of the realization of the project 
activity in the preschool institution. Performing mandatory didactic practice. 
References: 
Required reading: 
1. Milenović, Ž. (2021). Elementarna didaktika [Elementary Didactics]. Univerzitet u 
Prištini – Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću. 
2. Kamenov, E. (2006). Vaspitnoobrazovni rad u dečjem vrtiću [Educational work in 
preschools]. Novi Sad: Dragon. 
 
Recommended reading 
1. Ilić, M. (2020).  Didaktika [Didactics]. Univerzitet u Banja Luci, Filozofski fakultet. 
2. Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Godine 
uzleta [Guidelines on the Years of Ascent Preschool Curriculum Framework] 
(„Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon). 
3. Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njihovog 
profesionalnog razvoja [Standards of Professional Competencies Required of 
Preschool Teachers and their Professional Development], (Sl. glasnik RS, br. 88/17 i 
27/18). 

Hours of active lessons Theoretical classes: Practical classes: 

4 2 2 

Teaching methods 
Discussion, heuristic conversation, method of practical works, method of active 
education and learning (cooperative methods of education and learning and 
interactive methods of education and learning). 
Knowledge assessment (maximum number of points 100) 
Pre-exam obligations  Final exam Points 

Participation in lessons  20 Written exam 20 
Development of the microstructure of the 
project activity implementation plan 

10 Oral exam 30 

Midterm 20   
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ПРИЛОЗИ 
 

Прилог 1: Силабус предмета Елементарна дидактика са 

методиком васпитнообразовног рада 

 
Студијски програм: Васпитач у предшколским установама 
Назив предмета: Елементарна дидактика са методиком 

васпитнообразовног рада 
Шифра предмета: 20.V433 
Семестар: 4. (четврти) 
Наставник (предавања): Проф. др Живорад Миленовић 
Сарадник (вежбе):   
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов за полагање: Положен испит Општа педагогија; испуњене 

предиспитне обавезе 
Циљ предмета: 
Сазнавање и објашњавање објективних законитости васпитнообразовног 
процеса и успешно управљање тим процесом. Упознавање студената с 
теоријским сазнањима о законитостима васпитнообразовног процеса, за 
праћење резултата најновијих научних достигнућа у области методике 
васпитног рада и курикуларно обликовање васпитних садржаја уз 
јединственост деловања васпитних фактора за употребу метода, облика, медија 
и стратегија у процесу васпитног деловања. 
Исход предмета: 
Студенти самостално примењују знања у различитим областима 
васпитнообразовне праксе; прате литературу теоријског и емпиријског 
карактера; примењују резултате научних истраживања из других области у 
циљу разумевања и унапређивања васпитнообразовног процеса у 
предшколским установама; разумеју значај правилног васпитног деловања 
васпитача у смеру холистичког развоја деце; на одговарајући начин врше 
одабир и стваралачки примењују принципе, методе, стратегије заједничког 
деловања с осталим васпитним факторима за креирање подстицајног 
контекстуалног окружења у предшколској установи; самостално и у тиму 
реализују истражвања васпитнообразовног рада. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Васпитање и учење деце предшколског узраста и Основе програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета. Терминолошка 
разграничења. Учење и поучавање у предшколској установи. Принципи развоја 
реалног програма и правила васпитања и учења према Основама програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета. Чиниоци васпитања и 
учења у предшколској установи. Облици васпитања и учења у предшколској 
установи. Методе васпитања и учења у предшколској установи. Иновативна 
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средства васпитања и учења у предшколској установи. Иновативни системи 
васпитања и учења у предшколској установи. Пројектно васпитање и учење у 
предшколској установи.  
Oпшта методика васпитнообразовног рада: методолошки проблеми и терминолошка 
питања. Циљеви и задаци  васпитног рада. Подршка добробити детета у реалном 
друштвеном контексту. Васпитнообразовне стратегије у предшколској установи.  Игра као 
најприроднији облик учења. Социоконструктивистички приступ у раду с децом 
предшколског узраста, односи и деловања.  Креирање подстицајне атмосфере за развој и 
учење. Образовне компетенције за целоживотно учење у предшколском васпитању и 
учењу. Васпитни стилови васпитача. Предшколска установа у контексту реалног 
програма. Природна и друштвена средина као полазиште у развијању програма. Улога 
медија и савремене информационе технологије у процесу васпитања и учења. Педагошка 
клима и позитивна комуникација у предшколској установи. Пројектни приступ учењу. 
Праћење и вредновање напредовања деце. Нивои сарадње у функцији дечјег 
развоја. Улоге и компетенције васпитача. Васпитач као  рефлексивни практичар. 
 
Практична настава 
Учествовање у анализи и дискусијама: из домена литературе, радних планова и 
програма предшколске установе, уџбеника, упознавање с методологијом обраде 
појединих дидактичких проблема. Израда модела за праћење реализације 
пројектних активности и васпитнообразовног рада у предшколској установи. 
Дужност је студента да на време обави истраживачки рад који је уз сагласност 
наставника добио и преда микроструктуру реализације пројектне активности у 
предшколској установи. Обављање обавезне дидактичке праксе. 
Литература: 
Обавезна литература 
1. Миленовић, Ж. (2021). Елементарна дидактика. Универзитет у Приштини – Косовској 
Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу. 
2. Каменов, Е. (2006). Васпитнообразовни рад у дечјем вртићу. Нови Сад: Драгон. 
 
Препоручена литература 
1. Илић, М. (2020).  Дидактика. Универзитет у Бања Луци, Филозофски факултет. 
2. Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања Године узлета 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон). 
3. Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и њиховог 
професионалног развоја, (Сл. гласник РС, бр. 88/17 и 27/18). 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 
Практична 

настава: 
4 2 2 

Методе реализације наставе 
Дискусија, хеуристички разговор, метода практичних радова, методе активнот васпитања 
и учења (кооперативне методе васпитања и учења и интерактивне методе васпитања и 
учења).        

Оцена знања (максималан број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања  20 Писмени испит 20 
Израда микроструктуре плана реализације 
пројектне активности 

10 Усмени испит 30 

Колоквијум 20   
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Речник појмова 
 

Андрагогија 
Андрагогија је релативно млада наука. Термин андрагогија 

први је употребио немачки наставник Алаксандар Кап 1833. 
Андрагогија је научна дисциплина Педагогије. Она је и самостална 
наука, односно вештина, техника, метод и модел образовања, 
учења и професионалног развоја одраслих.  

 
Антропологија 
Антропологија је најопштија наука о човеку, која се бави 

проучавањем порекла људске врсте, специфичностима човека и 
његових друштвених и културних форми. 

 
Ауторитарни стил рада васпитача 
Ауторитарни стил рада васпитача је начин понашања 

васпитача у предшколској установи при коме је његова улога у 
васпитању и учењу деце предшколског узраста доминантна. У 
таквим околностима улога деце је пасивна и од њих се углавном 
захтева послушност. 
 

Васпитање  
Васпитање је дуготрајан процес, свесна и сврсисходна 

делатност својствена човеку, заснована на међусобној 
интеракцији васпитача и васпитаника, с циљем подстицања, 
развијања и трајног усвајања оптималних здравствено-физичких, 
интелектуалних, моралних, радно-техничких, естетских, духовних 
и пре свега људских квалитета и вредности васпитаника. 
 

Васпитач у предшколској установи 
Васпитач се може дефинисати у ширем и ужем приступу. У  

ширем приступу васпитач је сваки човек који некога на било који 
начин васпитава. Васпитач у предшколској установи у ужем 
смислу је особа која је завршила одговарајући ниво високог 
образовања, којој су просветне власти признале право да 
самостално реализују институционално васпитање и учење деце 
предшколског узраста у предшколској установи, негују, 
социјализују и усмеравају децу предшколског узраста у правцу 
њиховог оптималног друштвено прихватљивог развоја. 
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Васпитно деловање у предшколској установи 
Васпитно деловање у предшколској установи подразумева 

осмишљен и организовани процес свакодневног деловања на 
децу предшколског узраста као васпитанике, ради њихове 
социјализације, усвајања позитивних друштвених норми и начела, 
општих моралних и демократских вредности детета. 

 
Вештина у предшколском васпитању и учењу 
Под вештином у предшколском васпитању и учењу се 

подразумева способност деце предшколског узраста на више 
нивоу, која им омогућава да одређене моторне активности брзо, 
лако, једноставно и прецизно изводе. 
 

Вредновање у предшколској установи 
Вредновање у предшколској установи подразумева низ 

мера и поступака идентификације исходишних и процесуалних 
квалитета и вредности васпитнообразовног рада у предшколској 
установи и мере и поступке вредновања квалитета рада 
васпитача и учења и учешћа деце предшколског узраста у 
сопствено васпитање и учење у предшколској установи. 
 

Године узлета 

Основе програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета је документ донет 2018. на поставка концепције 
предшколског васпитања и учења др Драгане Бренесаловић 
Павловић и др Живке Крњаје с Одсека за педагогију, Филозофског 
факултета, Универзитета у Београду. Има два дела: 1) концепција 
основа програма и 2) од основа програма до реалног програма. 

 
Групни облик рада у предшколској установи 

 Групни облик рада у предшколској установи је начин 
реализације повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи, при коме деца 
предшколског узраста стваралачким и проналазачких радом, 
подељена у групе, долазе до решења задатка или проблема. 
 

Демократски стил рада васпитача 
 Демократски стил рада васпитача је начин понашања 
васпитача у предшколској установи при коме је васпитач партнер, 
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друг и пријатељ деци предшколског узраста у васпитању и учењу. 
Демократски васпитач не захтева строгу послушност деце. 
Његово деловање у предшколској установи засновано је на 
принципу једнакости с децом предшколског узраста. Он разговара 
с децом на равноправној основи о свим битним питањима и 
заједно с децом доноси одлуке од значаја за њихово васпитање и 
учење у предшколској установи. Деца предшколског узраста се 
слободно изражавају и активни су учесници у васпитању и учењу 
у предшколској установи.  
 

Деца масовне популације 
Деца масовне популације су сва деца која немају сметње у 

развоју или препреке у васпитању и учењу и не припадају 
изнадпросечној деци. За ову децу се користе и термини деца 
уобичајеног развоја и просечна деца. 

 
Деца са сметњама у развоју 
Деца са сметњама у развоју су деца која имају одређени 

степен неког поремећаја или сметње у развоју и то: поремећај 
моторике и психомоторике, говорно-језички поремећаји, 
поремећаји у интелектуалном развоју, сметње чула вида, сметње 
чула слуха, превазивно развојни поремећаји, неуролошки 
поремећаји и остали поремећаји или сметње у развоју деце, због 
којих им је потребна додатна нега и брига и додатна подршка у 
васпитању у учењу. 
 

Дечја играчка 
Дечја играчка је заједнички назив за сва средства и све 

предмете која деца користе у игри. Дечје играчке које се користе у 
реализацији повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи се називају дидактичким 
играчкама. 

 
Дечји вртић 
Дечји вртић је предшколска установа у којој се под 

вођством васпитача спроводи институционално збрињавање, 
нега, васпитање и учење деце предшколског узраста од треће 
године живота до поласка у школу.  
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Дидактика  
 Дидактика је научна дисциплина Педагогије која се бави 
свим темељним питањима планирања, организације, реализације 
и вредновања наставе. 
 

Дидактичка правила у предшколскј установи 
 Дидактичка правила у предшколској установи су прецизна 
упутства која се односе на активности васпитача и деце 
предшколског узраста, дата у императивном облику за 
остваривање дидактичких принципа у васпитању и учењу у 
предшколској установи.  
 

Дидактичка мета-теорија у предшколском васпитању и 
учењу 

Мета теорија је теорија о теорији. Расправљањем о 
дидактичкој теорији у предшколском васпитању и учењу долази 
се до дидактичке мета-теорије у предшколском васпитању и 
учењу која подразумева систем закључака о циљевима, задацима,  
методама и осталим темељним питањима у предшколском 
васпитању и учењу.  

 
Дидактичка пракса у предшколском васпитању и 

учењу 
Под дидактичком праксом у предшколском васпитању и 

учењу се подразумевају сазнања о дидактичким елементима 
васпитања и учења у предшколској установи: планови и 
програми, садржаји васпитања и учења деце предшколског 
узраста, планирање, вредновање, активност деце, облици 
васпитанообразовног рада, методе васпитнообразовног рада, 
средства васпитнообразовног рада, чиниоци васпитања и учења у 
предшколској установи, стил рада васпитача и остали дидактички 
елементи о којима се може раправљати на теоријском и које се 
могу емпиријски проучавати и истраживати. 

 
Дидактичка теорија у предшколском васпитању и 

учењу 
Расправљањем од дидактичкој пракси у предшколском 

васпитању долази се до дидактичке теорије у предшколском 
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васпитању која подразумева системе знања о одређеним 
дидактичким елементима утемељеним у дидактичкој пракси.  

 
Дидактички закони у предшколској установи 
Дидактички закони у предшколској установи изражавају 

општу константу и нужну правилност стварне узрочно-
последичне везе између појединих дидактичких елемента у 
реализацији предшколског васпитања и учења. Основа за вођење 
и вредновање реализације повремених пројектних активности и 
осталих активности у предшколској установи представља 
дидактичку законитост у предшколској установи.  

 
Диференцирани систем васпитања и учења 

 Диференцирани систем васпитања и учења подразумева 
васпитање и учење деце на различитим нивоима сложеноисти. 
Циљ диференцираног рада је да сва деца успешно реше задатак и 
проблем који им васпитач додељује, уважавајући њихова 
интересовања, претходно знање и способности.  
 

Егземпларни систем васпитања и учења 
 Егземпларни систем васпитања и учења се назива и 
парадигматским васпитањем и учењем. Назива се и узорним 
васпитањем и учењем, зато што васпитач дајући пример деци, 
постаје њихов узор у реализацији повремених пројектних 
активности и осталих активности у васпитанообразовном раду. 
Егземпларни систем васпитања и учења деце предшколског 
узраста је и скоковити систем, зато што се при реализацији 
васпитнообрзаовног рада у предшколској установи одабирају 
само значајнији садржаји васпитања и учења, док се они мање 
значајни изостављају, чиме се доприноси економичности у 
предшколском васпитању и учењу.  

 
Знање  
Знање подразумева усвајање и расуђивање о чињеницама, 

генерализацијама, појмовима, правилима и законитостима у 
васпитању и учењу. Знање подразумева и стицање искуства 
васпитаника у одређеном оптимуму у зависности од развоја 
личности васпитаника који стиче знања. Појам знање обухвата 
термине чињеница, генерализација и информација. Чињеница је 
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оно што се стварно догодило, што стварно постоји, што је изван 
сваке разумне сумње утврђено као тачно и које је као такво 
непобитно. Генерализација је логичка операција која подразумева 
логичко посматрање одређеног броја сличних појава које се могу 
уопштити и на основу тога извести закључци, тврдње и нове 
чињенице. Информација представља резултат анализе више 
података о одређеној појави, догађају и слично, који као такви 
представљају ново знање.  
 

Изнадпросечна деца 
Изнад просечна деца су деца која веома рано показују 

знакове да се могу развити у ствараоце у одређеној научној 
области или области друштвене делатности. Ова деца брже уче и 
напредују од остале деце, задатке и проблеме решавају на 
другачије начине, а од одраслих траже минималну помоћ или им 
помоћ одраслих уопште није потребна. 
 

Индивидуални облик рада у предшколској установи 
При индивидуалном облику рада у предшколској установи, 

дете предшколског узраста стваралачким и проналазачким 
активности самостално долази до решења задатака и проблема 
који му је задао васпитач. 
 

Инклузивни систем васпитања и учења у предшколској 
установи 

Инклузивни систем васпитања и учења у предшколској 
установи заснован је на инклузивном васпитању и учењу које 
подразумева укључивање све деце са сметњама у развоју и 
препрекама у васпитању, учењу и учешћу у васпитнообразовни 
рад, деце масовне популације и изнадпросечне деце у све видове 
васпитнообразовног рада у предшколксој установи. 

 
Иновативни системи васпитања и учења 
Иновативни системи васпитања и учења подразумевају 

реализацију васпитнообразовног рада према иновативним 
дидактичко-методичким моделима и иновативним врстама 
васпитанообразовног рада. Најчешће су: диференцирани, 
егземпларни, респонсибилни, хеуристички, инклузивни, 
интегрисани и остали облици васпитанообразовног рада.  
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Иновативна средства у предшколској установи 
Иновативна средства у предшколској установи су посебно 

обликована средства, играчке, материјали и апликације за 
реализацију васпитања и учења деце предшколског узраста. Под 
иновативна средства васпитања и учења у предшколској установи 
убрајају се и дидактички обликовани материјали по Монтесори 
методу за различите узрасте деце. Иновативна средства су и 
информатички васпитнообразовни софтвери за реализацију 
васпитања и учења у предшколској установи. 

 
Интегрисани систем васпитања и учења у 

предшколској установи 
Интегрисани систем васпитања и учења је иновативни 

приступ реализацији васпитнообразовног рада у предшколској 
установи. Према овом иновативном моделу се подржава целовити 
развој деце и не усредсређује се само на издвојене, углавном 
когнитивне аспекте. Васпитачи који у свом раду примењују 
интегрисани иновативни модел, припремају децу предшколског 
узраста за целоживотно учење, а предшколску установу чине 
интересантнијом и животнијом. Иновативни интегрисани систем 
васпитања и учења у предшколској установи подржава васпитање 
и учење засновано на међусобно повезаним садржајима 
васпитања и учења из различитих области.  

 
Интерактивно учење деце предшколског узраста 
Интерактивно учење деце предшколског узраста 

подразумева учење при коме доминира интеракција међу 
учесницима васпитања и учења у предшколској установи.  
 

Искуство 
Под искуством се подразумева знање које није резултат 

учења, већ резултат изложености индивидуе одређеним 
друштвеним околностима. Стицање искуства има краћу или дужу 
временску димензију. Последице искуства су другачији погледи 
индивидуе на свет која је окружује. Постоје различити облици 
искуства: физичко искуство, ментално искуство, духовно 
искуство, друштвено искуство, посредно искуство и остали 
облици искуства. Филозофски правац заснован на искуству, 
назива се емпиризам. 
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Исходишни квалитети васпитања и учења 
 Исходишни квалитети васпитања и учења представљају 
фокус на производу у предшколском васпитању и учењу, односно 
фокус на васпитању и учењу деце предшколског узраста као 
резултату очекиваном од реализације одређене пројектне 
активности и осталих активности у предшколској установи. 
Означавају очекиване исходе у васпитању и учењу деце 
предшколског узраста који су наступили након реализације једне 
повремене пројектне активности или у одређеном краћем или 
дужем временском периоду. Исходишни квалитети се дефинишу у 
првом стадијуму планирања реализације пројектне активности – 
Идентификација очекиваних исхода васпитања и учења.  

 
Комбинована метода рада у предшколској установи 
Комбинована метода рада у предшколској установи 

подразумева комбинацију две или више различитих метода рада. 
Комбинацијом метода рада у предшколској установи отклањају се 
могући недостаци примене појединачних метода рада. Због своје 
ефикасности, ова метода се увек препоручује у реализацији 
васпитања и учења у предшколској установи. 
 

Комбиновани облик рада у предшколској установи 
Комбиновани облик рада у предшколској установи 

подразумева комбинацију два или више различитих облика рада. 
Комбинацијом облика рада у предшколској установи отклањају се 
могући недостаци примене појединачних облика рада.  Због своје 
ефикасности, овај облик рада се увек препоручује у реализацији 
васпитања и учења у предшколској установи. Комбинација облика 
рада је могућа у свим фазама реализације повремених пројектних 
активности и осталих активности у предшколској установи, како 
у препаративној и оперативној фази, тако и у верификативној и 
апликативној фази реализације. 
 

Компетенције васпитача 
Компетенција васпитача подразумева комбинацију знања, 

вештина, способности и ставова потребних за ефикасно вођење 
васпитања и учења у предшколској установи. Постоји више група 
компетенција васпитача. Оне су: 1) педагошко-посихолошке, 2) 
дидактичко-методичке, 3) социјално-комуникацијске и остале. 
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Васпитач треба да поседује и кључне компетенције које су му 
неопходне за обављање васпитачке професије, професионално 
усавршавање и целоживотно учење које су дефинисане према 
Оквиру Европског парламента о кључним компетенцијама које 
требају поседовати сви просветни радници.  

 
Компетенције васпитача за целоживотно учење 
Компетенције васпитача за целоживотно учење 

подразумевају оспосбљеност васпитача за перманетним 
професионалним усавршавањем и целоживотним учењем у свим 
научним областима, што доприноси њиховој већој 
компетентности за обављање васпитачке професије. Према 
Оквиру Европског парламента, кључне компетенције које требају 
поседовати сви просветни радници за рад у просвети, које су 
истовремено и кључне компетенције за целоживотно учење 
просветних радника су:  1) комуникација на матерњем језику, 2) 
комуникација на страном језику, 3) математичка писменост и 
основне компетенције у науци и технологији, 4) дигитална 
компетенција, 5) компетенција учити како се учи, 6) 
интерперсоналне и грађанске компетенције, 7) предузетништво и 
8) грађанска и културна експресија. Поред дефиниције, за сваку од 
наведених компетенција посебно су дефинисана знања која је 
потребно стећи, способности које је потребно стећи и ставове које 
је потребно формирати да би одређена компетенција била 
стечена од стране просветних радника. 
 

Laissez-faire стил рада васпитача 
Laissez-faire стил рада васпитача подразумева либерално 

понашање васпитача у васпитанообразовном раду у предшколској 
установи. Он углавном допушта деци апсолутну слободу у раду и 
не меша се превише у њихов стваралачки и проналазачки рад. Из 
наведених разлога овај стил рада васпитача није прихватљив као 
доминантни стил рада. Деца предшколског узраста често у 
самосталним стваралачким и проналазачким активностима 
залутају у тражењу решења задатака и проблема које им је задао 
васпитач при реализацији повремених пројектних активности и 
осталих активности у предшколској установи, па им је у таквим 
васпитанообразовним ситуацијама помоћ васпитача неопходна, 
што при Laissez-faire стил рада васпитача није могуће. Laissez-
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faire стил рада је пре карактеристичан за експертске тимове 
научника и стручњака у којима свако зна своје место и улогу, оно 
што раде и што је крајњи резултат његовог научног и 
истраживачког рада, па им помоћ са стране и није потребна. 

 
Локална средина као чинилац предшколског 

васпитања и учења  
Васпитачима и деци предшколског узраста у реализацији 

васпитнообразовног рада требају бити доступни сви објекти и 
инфраструктура локалне средине на чијем подручју се налази 
предшколска установа. На овај начин се с једне стране проширује 
простор и средстава која предшколска установа користи у 
васпитању и учењу деце, а с друге стране се проширију домети 
деловања предшколске установе. 
 

Методика васпитнообразовног рада 
Методика васпитнообразовног рада је научна дисциплина 

која се бави темељним питањима планирања, организације, 
реализације и вредновања васпитанообразовног рада. 

 
  Методе васпитања и учења у предшколској установи 
 Методе васпитања и учења у предшколској установи 
представљају начине на који васпитач реализује садржаје 
васпитнообразовног рада у предшколској установи. Оне се 
примењују с циљем да допринесу остваривању оптималних 
резултата у васпитању и учењу деце предшколског узраста у 
предшколској установи. 
 

Метода демонстрације у предшколској установи 
Метода демонтрације у предшколској установи је метода 

рада при којој васпитач деци предшколског узраста демонстрира, 
показује и приказује појаве, материјале и предмете у природном и 
друштвеном окружењу. За ефикасну примену ове методе, поред 
демонстрације, показивања и приказивања, појава, материјала и 
предмета у природном и друштвеном окружењу, неопходно је и 
описивање онога што је демонстрирано, показано или приказано. 
Метода демонстрације садржи и елементе методе илустрације 
или методе илустративних радова. 
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Метода разговора у предшколској установи 
Метода разговора у предшколској установи је метода рада 

васпитача у предшколској установи заснована на међусобној 
комуникацији и принципу постављања питања и давања одговора 
између васпитача и деце и између деце у реализацији 
васпитнообразовног рада у предшколској установи. Из наведеног 
разлога се ова метода другачије назива дијалошком методом рада 
васпитача. Има и схватања по којима се ова метода рада 
васпитача назива еротематском методом рада васпитача. 
 

Метода усменог излагања у предшколској установи 
Метода усменог излагања у предшколској установи је 

метода рада васпитача при којој он усмено излаже садржаје 
васпитанообразовног рада у предшколској установи. 
 

Микроструктура плана реализације васпитања и учења 
у обрнутом дизајну у предшколској установи 

Микроструктура плана реализације васпитања и учења у 
обрнутом дизајну у предшколској установи подразумева 
планирање реализације повремених пројектних активности у 
четири стадијума и више фаза. Стадијуми планирања реализације 
повремених пројектних активности у предшколској установи су: 
1) идентификација очекиваних резултата васпитнообразовног 
рада у предшколској установи; 2) одређивање прихватљивих 
доказа да су резултати васпитнообразовног рада остварени; 3) 
планирање искуства васпитања, активног учења и делотворног 
поучавања; и 4) обезбеђивање материјално–техничке основе 
васпитнообразовног рада у предшколској установи.   

 
Монтесори материјали 
Монтесори материјали су дечје играчке и дидактички 

материјали направљени од природног материјала и сортирани 
према узрасту деце и немани одређеним њиховим активностима у 
васпитању и учењу у предшколској установи. Монтесори 
материјали и монтесори играчке су осмишљени од стране 
стручњака и испробани у пракси предшколског васпитања и 
учења, на основу чега је утврђено да позитивно утичу на сва 
подручја дечјег развоја. 
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Навика 
 Навика је устаљена и једноставна активност стечена у 
процесу васпитанообразовног рада, која се аутоматски појављује у 
одређеној васпитанообразовној, животној или радној ситуацији.  

 
Настава 
Настава је интерактиван дидактички процес који се 

реализује под вођством наставника с циљем усвајања оптималних 
васпитаних квалитета и вредности ученика у здравствено-
физичком, интелектуалном, моралном, радно-техничком и 
естетском подручју. У настави ученици стичу и оптималне 
духовне и људске квалитете и вредности.    
 

Наука 
Наука је одређена научна област која искуњава четири 

основна критеријума: 1) да има свој предмет проучавања; 2) да 
има довољан број научних сазнања до којих је дошла током свог 
настанка и развоја; 3) да има свој језик, односно начине на које 
научна сазнања до којих је дошла чини доступним онима којима 
су намењена; и 4) да има своју методологију проучавања и 
истраживања. Свака наука има и своје уже научне области, 
односно научне дисциплине. 

 
Научна дисциплина 
Научна дисциплина је ужа област одређене науке која има 

довољан број научних сазнања да релативно лако може 
заокружити ужу област одређене науке. 
 

Облици васпитања и учења у предшколској установи 
Облици васпитања и учења у предшколској установи су 

начини на које васпитач води васпитанообразовани рад. Најчешћи 
облици васпитања и учења у предшколској установи су: 
фронтални облик рада, групни облик рада, рад у пару, 
индивидуални облик рада и комбиновани облик рада. 

 
Образовање 
У основи термина образовање је образ. Образовати некога 

значи образити га, начинити му образ, односно учинити га бољим 
човеком. У култури свих народа, образ означава нешто што је 
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свето, узвишено и неприкосновено. Имати образ, значи бити 
високо морална, часна и поштена особа. У Педагогији, образовање 
је срж васпитања и подразумева процес овладавања сазнањима до 
којих су дошле науке, или прецизније процес стицања знања, 
умења, вештина, навика и способности од стране индивидуе. 
 

Оптимални развој деце 
Оптимални развој деце подразумева развој сваког 

појединачног детета у физичком, интелектуалном, моралном, 
радно-техничком и естетском подручју у складу с његовим 
интересовањима, потребама, претходном знању и способностима 
до његовог личног максимума. Овакав приступ васпитању и учењу 
деце предшколског узраста посебно је карактеристичан у 
васпитнообразовном раду с децом са сметњама у развоју и 
препрекама у васпитању, учењу и учешћу, као и при 
васпитанообразовном раду с изнадпросечном децом. У овим 
случајевима се приступа индивидуално и у складу с тим се и 
дефинише оптимални развој, односни лични максимум сваког 
појединачног детета или групе деце у складу с идентификованим 
проблемима у васпитању и учењу или идентификоване неке 
изнадпросечне способности код деце. 

 
Очекивани исходи васпитања и учења деце 

предшколског узраста 
Очекивани исходи васпитања и учења деце предшколског 

узраста представљају намерно васпитање и учење деце 
предшколског узраста. Детаљније приказани, очекивани исходи 
васпитања и учења деце предшколског узраста су очекивани 
васпитни квалитети и вредности, очекивана темељна знања, 
способност разумевања, способност коришћења васпитаних 
квалитета и вредности, интелектуалних и практичних вештина 
које су деца предшколског узраста усвојила и стекла 
реализацијом повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи. Очекивани исходи 
васпитања и учења деце предшколског узраста се приказују у 
виду исказа, односно описа као коначан резултат који треба да 
наступи након реализације једне пројектне активности или након 
извесног периодичног временског трајања реализације 
васпитанообразовног рада у предшколској установи. 
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Педагогија 
Педагогија је најопштија наука о васпитању. Поред 

васпитања, област њеног проучавања је и образовање које 
представља срж васпитања.  
 

Предшколско васпитање и учење 
Предшколско васпитање и учење је део јединственог 

система васпитања и учења деце предшколског узраста од шест 
месеци до поласка у школу. 

 
Предшколска установа 

 Термин предшколска установа је заједнички назив за све 
установе у којима се реализује васпитанообразовни рад деце 
предшколског узраста. Предшколске установе су јаслице, 
забавишта, дечје играонице, обданишта и дечји вртићи. 

 
Прилагодљиви стил рада васпитача 
Прилагодљиви стил рада васпитача је стил рада васпитача 

у предшколској установи који подразумева прилагођавање 
понашања васпитача према конкретној васпитнообразовној 
ситуацији у предшколском васпитању и учењу и интересовањима, 
потребама, предходном знању и способностима деце 
предшколског узраста.  
 

Принципи васпитања и учења 
Принципи васпитања и учења у предшколској установи су 

раузличите полазне основе, руководећа начела и линије водиље 
којима се руководи васпитач у вођењу и вредновању повремених 
пројектних активности и осталих активности у васпитању и 
учењу у предшколској установи.  

 
Пројектни приступ учењу 
Пројектни приступ учењу је метод рада у предшколској 

установи који је заснован на васпитању и учењу деце 
предшколског узраста које се реализује стваралачким и 
проналазачким радом деце на теми коју су сама одабрала и чију 
реализацију кроз повремене пројектне активности и остале 
активности у предшколској установи заједнички воде деца 
предшколског узраста и њихов васпитач, уз помоћ и подршку 
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осталих чиниоца васпитања и учења у предшколској установи у 
зависности од исказане потребе.  

 
Проналазачки рад деце предшколског узраста 
Стваралачке и проналазачке активности деце у 

предшколском васпитању и учењу, одлике су хеуристичког 
васпитанообразовног рада. У раквом приступу, проналазачки рад 
деце предшколског узраста подразумева активности деце у којима 
она проналазачким и истраживачким активностима долазе до 
решења задатака и проблема. Знања стечена на овај начин су 
темељна знања, која за децу предшколског узраста имају вредност 
и изван предшколске установе. 

 
Процесуални квалитети васпитања и учења 
Процесуални квалитети васпитања и учења су васпитне 

вредности и квалитети деце предшколског узраста, знања, 
способности и вештине које су стекла током реализације 
повремених пројектних активности и осталих активности у 
предшколској установи које често нису непосредно повезане с 
темом реализоване пројектне активности или осталих 
активности у предшколској установи. 
 

Психологија 
Психологија је наука која проучава психу, психичке 

функције и психичке процесе у њеном настанку, развоју и 
појављивању код људи и животиња. 

 
Рад у пару у предшколској установи 
Рад у пару је облик васпитанообразовног рада у 

предшколској установи при коме два детета предшколског 
узраста заједно, односно у тандему, стваралачким и 
проналазачким активности решавају задатке и проблеме у 
реализацији повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи. Постоји и посебан 
иновативни дидактичко-методички модел васпитанообразовног 
рада у предшколској установи, познатији као иновативни 
тандемски облик рада у обрнутом дизајну.  

 



170 
 

Респосибилни систем у васпитању и учењу у 
предшколској установи 

Респонцибилни систем васпитања и учења у предшколској 
установи заснован је на активном учешћу деце предшколског 
узраста у демократском одлучивању о свим битним питањима 
васпитанообразовног рада. Деца демократски предлажу и бирају 
најповољније стратегије, облике и средства васпитнообразовног 
рада. Након уводног излагања респонсибилних садржаја од стране 
васпитача, деца самостално реализују садржаје повремених 
пројектних активности и осталих активности васпитања и учења 
у предшколској установи. 
 

Сарадња васпитача и родитеља 
Сарадња васпитача и родитеља подразумева низ 

активности и односе на реалацији васпитач-родитељ-васпитач 
као чинилаца васпитања и учења у предшколској установи, с 
циљем доприноса ефикасности целокопног васпитнообразовног 
рада и његових појединих делова у предшколској установи. 

 
Сооциологија 
Социологија је општа и основна наука о друштву. 
 
Способност 
Способност означава диспозицију индивидуе да успешно 

обавља одређену делатност без посебне мотивације, увежбаности 
и претходног искуства.  
  

Стил рада васпитача у предшколској установи 
Стил рада васпитача у предшколској установи је начин на 

који васпитач користи свој ауторитет у предшколској установи. У 
зависности од испољеног понашања васпитача разликују се: 
ауторитарни стил рада васпитача, демократски стил рада 
васпитача, Laissez faire стил рада васпитача и прилагодљиви стил 
рада васпитача. 
 

Текст метода у предшколском васпитању и учењу 
Текст метода у предшколској установи подразумева начин 

вођења васпитања и учења у предшколској установи од стране 
васпитача, при коме се садржаји васпитанообразовног рада 
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реализују радом деце на одабраном тексту. Дечје приче, бајке, 
песмице и остали писани штампани материјали сu значајна 
средства васпитања и учења деце предшколског узрата. Поменути 
текстови служе деци и у решавању задатака и проблема у 
њиховим стваралачким и проналазачким активностима у 
реализацији повремених пројектних активности и осталих 
активности у предшколској установи.  

 
Темељна знања деце предшколског узраста 
Темељна знања деце предшколског узраста су знања до 

којих она долазе стваралачким и проналазачким активностима. 
Ова знања су трајна знања и за децу имају значај и изван 
предшколске установе. Као таква, служе им у даљем васпитању и 
учењу и у решавању свакодневних животних проблема.  
 

Улога васпитача 
Улога васпитача је заједнички назив за положај васпитача, 

његове функције које има у васпитанообразовном раду и стил 
рада у предшколској установи.  
 

Учење деце предшколског узраста 
Учење деце предшколског узраста представља психички 

процес који доводи до одређених промена у зависности од узраста 
деце у погледу њиховог знања и опажања себе као индивидуе у 
природној и друштвеној средини, укључујући и његов однос с 
осталим индивидуама у друштвеној средини и појавама и 
предметима у природном окружењу. 

 
Учешће деце предшколског узраста 
Под учешћем деце предшколског узраста подразумева се 

укључивање деце предшколског узраста у своје васпитање и 
учење у предшколској установи.  

 
Филозофија 
Филозофија је најстарија и најопштија наука из које су се 

временом издвојиле и развиле све остале науке. Бави се 
проучавањем темељних (општих) проблема који су повезани са 
стварним светом и његовим постојањем и општим питањима 
повезаним са знањем, вредностима, разумом, умом и језиком.  
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Фронтални облик рада у предшколској установи 
Фронтални облик рада у предшколској установи 

подразумева облик рада у предшколској установи при коме 
васпитач истовремено реализује васпитнообразовни рад у 
предшколској установи са свом децом у групи.  
 

Функције васпитача у предшколској установи 
У предшколској установи васпитач има различите 

функције раду с децом предшколског узраста. Остваривањем 
функција васпитач реализује васпитанообразовни рад у 
предшколској установи. При иновативном васпитанообразовном 
раду у предшколској установи, функције васпитача су измењене у 
односну на традиционални васпитанообразовни рад. И 
иновативном васпитанообразовном раду васпитач је иницијатор, 
покретач, мотиватор, фасцилатор, друг и пријатељ деци у 
васпитању и учењу, дијагностичар, евалуатор, саветодавац, 
партнер деци и родитељима у реализацији васпитања и учења. 
Наведене функције васпитача указују на његову главну функцију 
као водитеља васпитања и учења у предшколској установи. 
 

Хеуристички систем васпитања и учења у 
предшколској установи 

Хеуристички систем васпитања и учења у предшколској 
установи је иновативни систем реализације васпитанообразовног 
рада у предшколској установи при коме деца стваралачким и пре 
свега проналазачким активности долазе до решења задатака и 
проблема у реализацији повремених пројектних активности и 
осталих активности у предшколској установи. 
 

Шира друштвена заједница као чинилац предшколског 
васпитања и учења 

Шира друштвена заједница је друштвена заједница изван 
локалне средине у којој се налази предшколска установа, која на 
непосредан и посредан начин доприноси реализацији повремених 
пројектних активности и осталих активности у предшколској 
установи.  
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Извод из рецензијe 
 
 

 Приложени рукопис уџбеника Елементарна дидактика 
има 124 стране основног текста, што с импресумом (4 стр.); 
садржајем (4 стр.); уводом на енглеском језику (4 стр.); преводом 
резимеа на енглески језик (16 стр.); прилозима (22 стр.); 
речником појмова (18 стр.); индексом појмова (2 стр.); списком 
литературе (8 стр.); изводом из рецензије (2 стр.); белешкама о 
аутору (по 2 стр. на српском и енглеском језику); завршним 
библиотечким подацима (2 стр.); укупно износи 210 страна. 
 Рукопис уџбеника Елементарна дидактика аутора др 
Живорада Миленовића темељи се на потребама предшколског 
васпитања и учења у складу са сталним променама које су настале 
као последица промена у друштву и у системима васпитања и 
образовања. Темељи се и на поставкама Основа програма 
предшколског васпитања и образовања симболичног назива 
Године узлета усвојених 2018., које су условиле другачију 
реализацију и вредновање васпитанообразовног рада у 
предшколској установи. Кључни разлог писања овог уџбеника, 
што и сам аутор потврђује у уводним напоменама и уводу на 
енглеском језику је „...обавеза поштовања усвојених докумената; 
потреба усклађивања наставних садржаја са стандардима 
акредитације; потреба студената да науче наставне садржаје из 
Дидактике који су садржани у уџбенику Елементарна дидактика 
и прилагођени васпитању и учењу деце предшколском узраста 
према Основама програма предшколског васпитања и образовања 
Године узлета и остали“ (стр. 11). На овај начин је постигнут 
компромис између потреба да студенти студијских програма за 
васпитаче у предшколским установама познају основне елементе 
из Дидактике као централне педагошке дисциплине, јер је 
васпитање деце предшколског узраста неодвојиво од њиховог 
учења и покушаја да се Дидактика изопшти из предшколског 
васпитања и учења и уместо тога уведу наставни предмети 
Интегрисани курикулум, Методика васпитанообразовног рада и 
остали. Увођењем Елементарне дидактике као наставног 
предмета на студијама за васпитаче у предшколским установама 
остварен је значајан допринос присуству наставних садржаја из 



184 
 

Дидактике у студијским програмима за васпитаче у 
предшколским установима на којима се образују и оспособљавају 
васпитачи за професионални васпитнообразовни рад с децом 
предшколског узраста у коме је учење као један од главних и 
категоријалних појмова Дидактике, подједнако заступљено као и 
васпитање деце у предшколској установи.  
 На основу анализе рукописа Елементарна дидактика др 
Живорада Миленовића, Комисија закључује да је рукопис 
заснован на научним чиоњеницама, да је структуиран и 
припремљен за штампу у складу с одредбама важећег Правилника 
о уџбеницима и да задовољава све критеријуме предвиђене за 
штампање. Рукопис Елементарна дидактика др Живорада 
Миленовића у потпуности одговара потребама наставе за 
наставне предмете из уже научне области Дидактика на свим 
нивоима студија на Факултету. То се посебно односи на наставне 
садржаје у погледу којих испуњава оптималне услове по обиму и 
квалитету садржаја, који се поклапају с наставним садржајима из 
силабуса предмета Елементарна дидактика с методиком 
васпитанообразовног рада за који је аутор др Живорад 
Миленовић акредитовани предметни наставник.   
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