
Интегрисани курикулум 

1 
 

Проф. др Хаџи Живорад Миленовић 
Проф. др Петар Рајчевић 

 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕГРИСАНИ 
КУРИКУЛУМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штампање уџбеника одобрено је Одлуком Наставно-
научног већа Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици број 04-451 
од 29. 6. 2022.  

Одлуком Наставно-научног већа Учитељског факултета 
у Призрену – Лепосавићу, Универзитета у Приштини – 
Косовској Митровици број 04-452 од 29. 6. 2022, уџбеник је 
одобрен као обавезна литература на основним академским 
студијама, мастер академским студијама и докторским 
студијама за наставне предмета из уже научне области 
Дидактика и уже научне области Науке о васпитању на 
Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу, 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици. 

 
2022. 

 

 



Хаџи Живорад Миленовић, Петар Рајчевић 

2 
 

Издавач 

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ – КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ 

 
За издавача 

Проф. др Радомир Арсић 
 

Рецензенти 

Проф. др Владо Симеуновић 
Проф. др Жана Бојовић 
Проф. др Сања Милић 

 
Превод на енглески језик 

Марија Михајловић 
 

Лектори 

Дарка Велемир, српски језик 
Марија Михајловић, енглески језик 

 
Штампа 

Графика Симић, Крушевац 
 

Корице 

Интегрисанo (пројектно) учење 

 
Штампање уџбеника Интегрисани курикулум у 

потпуности је финансијски подржано средствима 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, одобреним за реализацију научног 
пројекта Имплементација наставних садржаја из 

Дидактике у студијске програме за васпитаче у 

предшколским установама у измењеним условима 

предшколског васпитања и учења (ИНСД-СПВПУ-ИУПВУ), 

евиденциони број 612-00-01187/2021-06/29, у оквиру 
програмских активности Развој високог образовања у 2021. 

 
ISBN 978-86-84143-60-2 

 

 



Интегрисани курикулум 

3 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ – КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ 

 
 
 
 

 
ПРОФ. ДР ХАЏИ ЖИВОРАД МИЛЕНОВИЋ 

ПРОФ. ДР ПЕТАР РАЈЧЕВИЋ 
 
 
 
 
 

ИНТЕГРИСАНИ 
КУРИКУЛУМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕПОСАВИЋ, 2022. 

 

 



Хаџи Живорад Миленовић, Петар Рајчевић 

4 
 

UNIVERSITY OF PRISTINA – KOSOVSKA MITROVICA 
FACULTY OF TEACHING EDUCATION IN PRIZREN – LEPOSAVIC 

 
 

 
 
 

PROF.  HADZI ZIVORAD MILENOVIC, PHD 
PROF. PETAR RAJCEVIC, PHD 

 
 
 
 
 

INTEGRATED  
CURRICULUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEPOSAVIC, 2022. 

 

 



Интегрисани курикулум 

5 
 

С А Д Р Ж А Ј: 
 
 
 

Уводне напомене 9 
Introduction 11 
 
 

 

Историјска димензија курикулума  
и терминолошка разграничења 

 
13 

Историјска димензија курикулума 13 
Терминолошка разграничења 18 
Интегрисани приступ планирању 
васпитнообразовног рада  

 
23 

 
 

 

Појам и различити приступи 
интегрисаном курикулуму 

 
27 

Појмовно одређење интегрисаног курикулума 28 
Интегрисани курикукулум  
као садржај васпитнообразовног рада 

 
31 

Интегрисани курикулум као план учења 33 
Интегрисани курикулум као исход учења 36 
Интегрисани курикулум као искуство учења 38 
 
 

 

Карактеристике и структура 
интегрисаног курикулума 

 
41 

Начела интегрисаног курикулума 43 
Полазишта интегрисаног курикулума 47 
Темељне вредности интегрисаног курикулума 50 
Специфични циљеви интегрисаног курикулума 55 

 

 

 



Хаџи Живорад Миленовић, Петар Рајчевић 

6 
 

Подручја поучавања и развоја  
интегрисаног курикулума 

 
59 

 
 
Системски оквир  
интегрисаног курикулума 

 
 
 

63 
Програм учења 64 
Контекст и инфраструктура  
реализације програма учења 

 
67 

 
 

 

Интегрисани приступ  
планирању учења 

 
71 

Актуелни приступи васпитнообразовном раду  
и интегрисани курикукулум 

 
78 

Тематско планирање 80 
 
 

 

Интегрисани курикулум  
и фазе развоја пројекта 

 
83 

Пројектни приступ учењу 85 
Фазе развоја пројекта 88 
 
 

 

Активности васпитача и васпитаника 
у курикуларно конципираном учењу 

 
91 

 
 

 

Евалуација интегрисаног курикулума 99 
Развој и функције евалуације  
интегрисаног курикулума 

 
100 

Критеријуми евалуације интегрисаног курикулума 103 

 



Интегрисани курикулум 

7 
 

Принципи и компоненте евалуације  
интегрисаног курикулума 

 
104 

Процедуре и инструменти евалуације  
интегрисаног курикулума 

 
108 

 
 

 

Практични пример садржаја 
интегрисаног курикулума 

 
111 

Припрема за израду и израда  
интегрисаног курикулума 

 
111 

Садржаји интегрисаног курикулума 115 
Мултидисциплинарност садржаја учења 
интегрисаног курикулума 

 
116 

Чиниоци израде интегрисаног курикулума 118 
 
 

 

Summary 119 
Historical overview of the curriculum 
and terminological definitions 

 
119 

The Integrated curriculum Concept  
and Different Approaches 

 
120 

Properties and structure of the integrated curriculum  121 
Integrated curriculum system framework 122 
An integrated approach to learning plans  123 
Integrated curriculum  
and project development phases 

 
124 

Activities of teachers and pupils  
in curriculum-based learning 

 
124 

Integrated curriculum evaluation 125 
A practical example of an integrated curriculum 128 
 
 
 
 

 

 



Хаџи Живорад Миленовић, Петар Рајчевић 

8 
 

Прилози 131 
Прилог 1: Силабус предмета  
Развој курикулума (коначни) 

 
131 

Appendix No. 2: The Syllabus of the  
Integrated curriculum  (final) 

 
133 

 
 

 

Речник појмова 135 
 
Индекс појмова 

 
157 

 
Литература 

 
159 

 
Извод из рецензије 

 
167 

 
Белешке о коауторима 

 
169 

Проф. др Хаџи Живорад Миленовић 169 
Проф. др Петар Рајчевић 171 

 
Notes on the co-authors 

 
173 

Prof. Hadzi Zivorad Milenovic, PhD 173 
Prof. Petar Rajcevic, PhD 175 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Интегрисани курикулум 

9 
 

Уводне напомене 
 

Уџбеник Интегрисани курикулум настао је као резултат 
реализације програмских активности у оквиру научног пројекта 
Имплементација наставних садржаја из Дидактике у студијске 

програме за васпитаче у предшколским установама у измењеним 

условима предшколског васпитања и учења (ИНСД–СПВПУ–

ИУПВУ), број 612-00-01187/2021-06/29, финансијски подржаног 
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије у оквиру програмских активности Развој 

високог образовања у 2021. Садржајима уџбеника у значајној мери 
допринела су досадашња истраживања коаутора, која су 
публиковали у националним и међународним научним 
часописима и зборницима радова и монографијама с одржаних 
националних и међународних научних скупова, конференција и 
конгреса. Наставни садржаји су у уџбенику Интегрисани 

курикулум структурирани за заједнички наставни предмет Развој 

курикулума за студијске програме ОАС Разредна настава и ОАС 
Васпитач у предшколским установама, чији је акредитовани 
предметни наставник, коаутор уџбеника проф. др Петар Рајчевић. 
Иако садржаји уџбеника Интегрисани курикулум имају доста 
заједничких садржаја са садржајима претходно објављених 
уџбеника у оквиру овог пројекта: Елементарна дидактика 

(Миленовић, 2021б) и Методика васпитнообразовног рада 

(Миленовић, 2022), они се значајно разликују. Садржаји уџбеника 
Интегрисани курикулум, заједно са садржајима претходна два 
уџбеника објављена у оквиру наведеног пројекта, чине део 
укупних садржаја из уже научне области Дидактика на студијским 
програмима ОАС Разредна настава и ОАС Васпитач у 

предшколским установама на Учитељском факултету у Призрену 
– Лепосавићу, Универзитета у Приштини – Косовској Митровици. 

Текст уџбеника Интегрисани курикулум садржи укупно 178 
страна. На основу измењеног силабуса заједничког наставног 
предмета Развој курикулума, у складу с резултатима истраживања 
на овом пројекту, у прилозима је дат коначни силабус наставног 
предмета са списком тема које су садржане у уџбенику 
Интегрисани курикулум. Поред Уводних напомена на српском 
језику и Увода на енглеском језику, уџбеник садржи следећа 
поглавља: Историјска димензија курикулума и терминолошка 
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разграничења; Појам и различити приступи интегрисаном 
курикулуму; Карактеристике и структура интегрисаног 
курикулума; Системски оквир интегрисаног курикулума; 
Интегрисани приступ планирању учења; Интегрисани курикулум 
и фазе развоја пројекта; Активности васпитача и васпитаника у 
курикуларно конципираном учењу; Евалуација интегрисаног 
курикулума; и Практични пример садржаја интегрисаног 
курикулума. На крају је приложен продужени резиме на 
енглеском језику, Силабус предмета Интегрисани курикулум на 
српском и енглеском језику, речник појмова, индекс појмова, 
списак литературе, извод из рецензије и белешке о коауторима на 
српском и енглеском језику.  

Уџбеник ће првенствено послужити студентима Учитељског 
факултета у Призрену – Лепосавићу, Универзитета у Приштини – 
Косовској Митровици  на студијским програмима ОАС Разредна 

настава и ОАС Васпитач у предшколским установама као 
обавезна литература за наставни предмет Развој курикулума. Као 
обавезна и препоручена литература може се користити и за 
остале наставне предмете који су прихваћени у акредитацијама на 
свим нивоима студија из уже научне области Дидактика на 
Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу, Универзитета у 
Приштини – Косовској Митровици и на осталим наставничким 
факултетима у Србији, државама у окружењу и у европском и 
светском васпитном и образовном простору. Уџбеник Интегрисани 

курикулум се као препоручена литература може користити код 
свих наставних предмета, у проучавању наставних садржаја који 
се односе на планирање васпитнообразовног рада у 
предшколским установама и наставе у млађим разредима основне 
школе. Као новина, може бити основа научницима који се баве 
проучавањем интегрисаног курикулума у педагошким наукама. 
Препоручује се и ширем читалачком кругу. 

 
 

Коаутори 
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Introduction 
 

The Integrated Curriculum textbook was written as a result of the 
program activities as part of the scientific project called the Application 

of Didactics learning material in study programs for preschool 

institutions teachers in changed conditions of preschool education and 

learning (DLM -SPPIT -CCPEL), No. 612-00-01187 / 2021 -06/29, 
financially supported by the Ministry of Education, Science and 
Technological Development of the Republic of Serbia within the 
program Development of Higher Education in 2021. The content of the 
textbook has been significantly contributed to by previous research by 
co-authors, published in national and international scientific journals 
and collections of papers and monographs from national and 
international scientific conferences, summits and congresses. These 
learning materials contained in the Integrated Curriculum textbook 
were created for the purposes of the Curriculum Development course 
which is part of the undergraduate Class Teaching study program and 
Preschool Teacher study program, whose accredited subject teacher is 
the co-author of this textbook Prof. Petar Rajčević, PhD. Although the 
content of the Integrated Curriculum textbook has a lot in common 
with the content of previously published textbooks within this project: 
Elementary Didactics (Milenović, 2021b) and Methodology of Education 
(Milenović, 2022), they still differ significantly. Content of the 
Integrated Curriculum textbook, together with the content of the 
previous two textbooks published within the project, are part of the 
overall content of the Didactics science field taught within the 
undergraduate Class Teaching study program and Preschool Teacher 
study program at the Faculty of Teacher Education in Prizren - 
Leposavic, University of Pristina - Kosovska Mitrovica. 

The Integrated Curriculum textbook contains a total of 178 pages. 
Based on the partially changed syllabus of the joint subject Curriculum 

Development, in accordance with the results of research and work on 
this project, the final syllabus of the curriculum with a list of topics 
contained in the Integrated Curriculum textbook is given in the 
appendices to this textbook. In addition to the Introductory Notes in 
Serbian and the Introduction in English, the textbook contains the 
following chapters: Historical overview of the curriculum and 
terminology; Concept and different approaches to the integrated 
curriculum; Characteristics and structure of the integrated curriculum; 
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Integrated curriculum system framework; Integrated approach to 
lesson planning; Integrated curriculum and project development 
phases; Activities of preschool teachers and students in curricular 
learning; Evaluation of the integrated curriculum; and a practical 
example of an integrated curriculum. At the end, there is a summary in 
English, syllabus of the Integrated Curriculum subject in Serbian and 
English, dictionary of terms, index of terms, bibliography, excerpt from 
the review and notes on co-authors in Serbian and English. 

The textbook will primarily serve students of the Faculty of 
Teacher Education in Prizren - Leposavic, the University of Pristina - 
Kosovska Mitrovica within the undergraduate Class Teaching study 
program and Preschool Teacher study program as required literature 
for the Curriculum Development subject. As obligatory and 
recommended literature it can be used for other subjects that are 
accepted in accreditations at all levels of studies in the narrower 
scientific fields of Didactics at the Faculty of Teacher Education in 
Prizren - Leposavic, University of Pristina - Kosovska Mitrovica and 
other teacher faculites in Serbia, countries in the region, but also in 
Europe and worldwide. The Integrated Curriculum textbook can be 
used as recommended literature for all subjects which are related to 
lesson planning in preschools and teaching in younger grades of 
primary school. As a novelty, it can serve as a foundation for scientists 
studying the integrated curriculum in pedagogical sciences. It is also 
recommended for a wider readership. 

  
 

Co-authors 
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Историјска димензија курикулума 
и терминолошка разграничења 

 
Свака, па тако и педагошка, односно дидактичка појава има 

своју историјску димензију. Има време и разлоге свог 
појављивања или настанка и даљег тока, те већег или мањег, 
бржег или споријег напредовања, понекад стагнирања па и 
ишчезнућа из употребе. Кроз призму такве реалности може да се 
посматра и појам који се у новије време проширио и у српску 
педагошку терминологију, а то је курикулум. Појам је вишезначан 
и привлачи пажњу многих истраживача васпитнообразовног рада 
као и практичара – наставника и васпитача, родитеља и друштва у 
целини. Расправе о курикулуму „...су веома значајне не само као 
уско сталешки, не само као школски него и као проблем од 
најширег друштвеног значајаˮ (Вилотијевић, 2009: 6).  Тек кад се 
добро упозна и схвати друштвени контекст, могуће је схватити 
зашто је курикулум такав какав је и зашто га треба, или не треба 
мењати, дорађивати, унапређивати, развијати.   

 
 

Историјска димензија курикулума 
 

Курикулум је дидактичка категорија новијег датума. У 
старијим педагошким изворима, речницима и енциклопедијама 
му се уопште није посвећивала пажња (Вилотијевић, 2009: 7). У 
Енциклопедијском рјечнику педагогије, који је издала Матица 
хрватска 1967, уопште није обрађена одредница курикулум. 
Аутори Великог речника страних речи и израза Иван Клајн и 
Милан Шипка (2007) дефинишу термин курикулум вите 
(curriculum vitae). Његово значење је ток живота, животопис, 
биографија. Владимир Пољак је писао да се појам курикулум у 
историји дидактичких идеја јавио на прелазу из 16. у 17. век. 
Изворно је означавао редослед учења наставних садржаја по 
годиштима (Поткоњак и Шимлеша (ур), 1989).  

Опширније о историјским димензијама курикулума у својој 
књизи Дидактика расуђивања 2, писала је Вера Радовић. Она 
полази од далеке прошлости и уочава, на први поглед неспојиво, 
да је већ у првобитној заједници било присутно оно што се данас 
препоручује као вредно и пожељно а то је „...да се ученицима 
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обезбеде услови за стицање знања у реалном окружењу, да 
ученици уче у стварним ситуацијама у којима ће то учење бити 
коришћено, да ученици прате процес, добијају упутства, раде и 
сл.ˮ (Радовић, 2021: 25). За постизање тих стандарда данас су 
потребна огромна средства и напори, а у првобитној заједници то 
је био природан и једини могући начин поучавања деце и учења. О 
васпитању деце бригу су водили старији чланови заједнице. Миле 
Илић запажа да је такво васпитање било спонтано и непосредно 
(2019). То значи да су грешке исправљане у ходу, на месту и у 
времену кад су се догодиле, дакле, одмах. Деца су посматрала 
одрасле шта и како раде и учила опонашањем одраслих. Вештине 
којима су овладавали биле су у директној вези са 
преживљавањем. Испит зрелости полагао се током обреда 
иницијације. То је представљало процес проверавања снаге и 
издржљивости и познавање важећих обреда племена.  

Око 3.000 година пре нове ере, па и много раније, првобитно 
контекстуално учење није више могло бити довољно. Људска 
заједница је напредовала, обим знања и умења је порастао. 
Васпитање је престало да буде ситуацијско. Уместо тога, 
васпитање је постало институционално. Првобитну заједницу 
заменило је робовласничко друштво. Сада деца робовласника 
знања стичу посредно, путем усмене или писане речи, одвојено од 
живота и рада. Јављају се прве институције за васпитање и 
образовање деце – школе. Било је то у Сумеру (ова област 
налазила се у данашњем Ираку) и Месопотамији (области 
данашњег Ирака, Сирије и Турске) (Петровић и сар., 2020).  

У сумерским школама деца су преписивањем учила 
клинасто писмо на глиненим плочицама. Слова су утискивалa у 
сирову глинену плочицу, коју се након сушења учитељи пекли 
ради постизања трајности. Осим понављања и запамћивања 
(учење напамет), примењивана је и расправа као вид данашње 
дијалошке наставне методе. Васпитнообразовни рад у сумерским 
школама подразумевао је „...постепени прелазак с основног 
описмењавања, уз помоћ глинених плочица, на изучавање 
поучних догађаја, читање прича и легенди, и то на два језика 
(сумерском и акадском). У каснијем развоју ових школа (у првом 
веку пре нове ере) уводе се: филозофија, књижевност, музика, 
математика, историја, географија и остале научне дисциплине. То 
је представљало искорак ка специјализацији у васпитању и 
образовањуˮ (Радовић, 2021: 26-27).  
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Веома рано (кад и у Сумеру) школе су се јавиле и у Кини. 
Наставни рад у њима подразумевао је упознавање шест 
„уметностиˮ. То су: морал, писање, рачун, музика, гађање из лука и 
управљање коњима. Из тог времена остала су вредна упутства и за 
данас. Прво је: „Учити и с времена на време понављати 
изучаваноˮ. Друго: „Учити и не размишљати значи узалудно 
губити времеˮ (Радовић, 2020).  

Прве школе у Индији, Египту, Персији (данашњем Ирану) 
појавиле су се око 2.000 година пре нове ере. И оне су биле 
предвиђене само за децу из виших друштвених слојева. Настава је 
била заснована на религијским садржајима (Веде, свете књиге у 
Индији) савладавању писма и стицању неких практичних знања. 
Ови садржаји су имали задатак да помогну развој друштва. Мисли 
се на геометрију и грађевинарство, астрономију, аритметику и 
геометрију, војну обуку и медицину (Петровић и сар., 2020). 

Значајан траг у овом историјском низу оставили су грчки 
полиси (градови-државе). Најмоћнији грчки полиси били су 
Спарта и Атина. Настали су средином седмог века пре нове ере. 
Свој врхунац достигли су у периоду до четвртог века пре нове ере. 
Осим у политичком, економском и културном развоју значајне 
успехе остварили су и у научном и уметничком подручју 
организоване људске делатности (Петровић и сар., 2020).  

Вера Радовић истиче да „...асоцијација на Спартанце као 
неустрашиве војнике сасвим одговара историјским изворимаˮ  
(2021: 29). Они су васпитавани и образовани као снажни и храбри 
војници. Образовни циклус започињао је са седмом, а завршавао 
се са двадесетом годином живота и одвијао се у посебним војним 
камповима. Војничка обука односила се и на девојчице. Оне су се 
спремале да бране Спарту у време кад су мушкарци у ратном 
походу. Владало је уверење да војничка обука, физичко вежбање, 
песма и игра доприносе касније девојкама и женама да имају 
здраво и снажно потомство. У тим вежбалиштима мало пажње 
посвећивало се читању и писању. Више су пажње привлачили 
физички аспекти у развоју и бројне особине војника и ратника. Ту 
се пре свега мисли на одлучност, храброст, издржљивост, 
лукавост, суровост, немилосрдност, упорност. Срж обуке било је 
учење ратних и борилачких вештина. Деца су довођена у 
ситуацију да подносе хладноћу и болове. У сврху челичења била су 
скромно обучена, изгладњивана. За најмањи пропуст кажњавали 
су их јавним бичевањем. Испити способности подразумевали су 
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убијање робова у „крвавим рацијамаˮ. Обучавани су и да певају и 
баве се музиком. Сматрало се да то утиче на укупно војничко 
расположење и морал.  

За разлику од Спарте Атина је имала сложенији и 
организованији систем васпитања и образовања. Од седме године 
живота деца су похађала школу граматиста у којој је наставни рад 
био усмерен на поучавање и учење писања и читања. Настава у 
овом типу школе није трајала дуже од три или четири године. До 
14. године деца су похађала школу китариста. Настава у том типу 
школе била је усмерена на учење свирања на лири и другим 
инструментима. Подразумевала је и певање и плес. Настава је 
била прожета моралним васпитањем. Деца и учитељи певали су о 
грчким херојима Ахилеју, Одисеју и другима. Кроз музику и плес 
упознавали су и старогрчку географију и историју. Прозни писци 
и математика нису изучавани. Грци су сматрали да су песници 
најкориснији практични и морални учитељи. Својим књигама 
Дела и дани и Теогонија међу најпознатије сврстао се Хесиод. У 
првој кроз стихове поучава свог брата Перса како да честито, 
морално живи и што мање греши. Незаобилазни су и великани 
хеленске мисли као што су Сократ, Платон и Аристотел (Петровић 
и сар., 2020; Cindrić i sur., 2010). 

Атински систем васпитања представљале су и палестре. 
Биле су то установе за физичко и здравствено васпитање деце и 
младих. Деца су уз учитеља тренера вежбала за петобој: трчање, 
рвање, скакање, бацање кладива и бацање копља. То су чинила у 
слободном времену у послеподневним часовима, након школских 
обавеза. На тај начин се осим припреме за ове активности, 
додатно развијало физичко и здравствено васпитање деце.  

Други циклус васпитања и образовања завршавао се 
гимназионом. Овај тип школе похађали су млади од осамнаесте 
године. Оно је обухватало тривијум и квадри(ви)јум. У тривијум 
су се убрајале три дисциплине а то су: граматика, реторика и 
дијалектика. Деца богатијих грађана по завршеном тривијуму 
продужавала су да уче четири нове дисциплине, а то су биле: 
аритметика, геометрија, астрономија и теорија музике. 
Квадри(ви)јум је представљао врсту вишег образовања. Римљани 
су касније тривијуму и квадри(ви)јуму дали нови назив – седам 
слободних вештина. Овај назив одржао се кроз цео средњи век.  

Прве школе у Риму појавиле су се у 4. веку  пре нове ере. 
Настале су под утицајем старогрчког, пре свега атинског 
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васпитања. И оне су биле приватног типа. Обезбеђивале су 
наставу основне писмености. Писменост је подразумевала 
способност читања и писања за дечаке, који су били синови 
богатих родитеља. Дечаци су сваки дан похађали наставу 
углавном у кући свога учитеља. У школу се полазило са шест 
година. Школовање је трајало до краја 12. године. Од 12. до 16. 
године деца су похађала граматичке школе. Оне су се појавиле под 
утицајем грчке културе у Риму. У њима се учио латински и грчки 
језик, граматика и књижевност. Велики број учитеља био је из 
Грчке. Посебна пажња поклањала се грчкој литератури. 
Занимљиво помена је да није било музике, певања и гимнастике. 

Други циклус римског васпитања и образовања одвијао се у 
реторским школама. То су биле државне установе које су 
оспособљавале младиће за добре говорнике. Васпитањем вештих 
говорника обезбеђивани су одани чиновници. У тим школама 
изучавани су закони и права, историја, филозофија, географија. 
Најзначајнији представник из тог времена је Марко Фабије 
Квинтилијан. И данас је високо цењено његово дело Образовање 

говорника, састављено од 12 књига (делова, целина). Сматрао је да 
добар говорник може да буде само поштен, честит човек. Само ако 
је такав, заслужује пажњу и поштовање. Још у првом веку нове ере 
критиковао је учење напамет, телесно кажњавање деце и 
фронтални приступ у наставном раду једнак свима без обзира на 
то да је свако дете различито (Петровић и сар., 2020).  

Из периода касне антике до данашњих дана сачувано је 
значајно дело Светог Јована Златоустог под насловом О 

васпитању деце. Он истиче да је рађање деце дело природе. За 
разлику од тога, истицао је да је образовање и васпитавање деце 
дело ума и воље. Сматрао је већ тада да је обавеза васпитања деце 
заједничка. Подједнако је важила како за очеве, тако и за мајке.  

Година 476. (4. септембар) рачуна се као крај старог и 
почетак средњег века. Феудални друштвени односи, хришћанство 
и поделе унутар њега, латински језик „...тековине су средњег века 
које су утицале на културу и образовањеˮ (Радовић, 2021: 51). 
Црква је у средњем веку била заинтересована за отварање и 
издржавање тадашњих школа. У католичком, већем делу Европе, 
настава се изводила на латинском језику. Вера Радовић наглашава 
да су три кључна појма за разумевање средњовековног 
образовања на подручју западног дела Европе. То су катехизис, 
схоластика и курикулум. Попут тривијума и квадри(ви)јума, за 
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српску националну традицију везане су активности које се и данас 
практикују као део културне манифестације. Односе се на 
витешки дванаестобој, који чине: 1) Облачићево трчање, 2) 
Рељино летење, 3) Марково топузање, 4) Јуначко скакање, 5) 
Новаково пентрање, 6) Милошево камење, 7) Страхињино 
шчепање, 8) На брвну борење, 9) Шипчићево верање, 10) Хајдучко 
прескакање, 11) Палије надвлачење и 12) Радојичино пливање. 

 
 

Терминолошка разграничења 

 
Појам курикулум  појављује се у педагогији на прелазу из 16. 

у 17. век. Познато је да се образовање у средњем веку, у Европи, 
стицало у латинским школама и језуитским гимназијама. 
Природно је да се у наставном раду употребљавала латинска 
терминологија, са католички утемељеним образовањем. Према 
мишљењу Наде Вилотијевић (2009: 7) то католичко образовање 
нашло се у судару с новим друштвеним тенденцијама које су свој 
одраз нашле и у школству. Та нова схватања дошла су до изражаја 
у делима Волфганга Раткеа и Јана Амоса Коменскога који 
концептуално постављају нову школу, другачију од католичке. 
Поменути научници напуштају латинску терминологију. Међу 
напуштеним терминима нашао се и појам курикулум. Њиме је 
означаван ток савладавања наставних садржаја. На његово место 
постављају грчки термин дидаскеин са изворним значењем 
поучавати. Он није подразумевао само редослед учења, већ и 
методологију савлађивања градива. Термин курикулум је 
постепено потиснут крајем 17. века тако што је већина европских 
земаља, нарочито оних развијенијих, већ средином истог века, 
прихватила образовну концепцију Волфганга Раткеа и Јана Амоса 
Коменског. На дидактичким принципима Јана Амоса Коменскога 
педагошки стручњаци иницирали су бројне реформе школства 
(Eberst, 2000; Marsch, 1994).  

Појам курикулум се преселио и одржао на америчком тлу. 
После открића Америке, католичка црква је  добро пазила да се 
њима неприхватљиве идеје Волфганга Раткеа и Јана Амоса 
Коменскога из Европе не пренесу у Америку. Она је тамо 
наметнула и чувала своју терминологију. Та се терминологија 
касније почела враћати у Европу захваљујући свеопштој 
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доминацији Америке у свету и све присутнијим глобалистичким 
тенденцијама. Такав тренд се нарочито почео дешавати после 
Другог светског рата. Европско и америчко схватање наставног 
плана и курикулума битно се разликовало. Средином 20. века у 
Немачкој се појављује курикуларни покрет који доприноси 
враћању термина курикулум у Европу. Чланови тог покрета 
противе се традиционалним наставним програмима јер се 
детаљно баве уопштеним формулацијама, а фазу планирања 
препуштају васпитачима и учитељима. Залажу се да се неодређене 
и многозначне формулације замене јасним и једнозначним 
задацима који се могу лако разумети а који воде остваривању 
одређених циљева учења. Осамдесетих година двадесетог века и у 
Европи је све присутнији научно супериорни егзактни приступ 
изучавању педагошких појава, па међу њима и методологије и 
опште стратегије израде курикулума. Према мишљењу Едите 
Слуњски „...курикулум представља теоријску концепцију која се у 
пракси заједнички гради, тј. саконструише на темељу заједничког 
учења, истраживања и партиципације (учествовања) свих 
судионика (учесника) васпитног процеса у настави, која се у 
пракси континуирано проверава, надопуњује и мења, а могућа је у 
установи која се трансформише у организацију која учи и 
истражујеˮ (2006: 43). Процес саконструисања курикулума не 
може се раздвајати од учења које добија форму заједничког 
истраживања и развоја целокупне васпитнообразовне праксе те 
установе. Уочљиво је да нема сагласности међу педагошким 
ауторима у дефинисању појма курикулум.   

Сви аутори сагласни су да реч курикулум потиче од 
латинског израза currere. Та реч означава ток, правац одвијања 
неке активности, пут до нечега. Синтагма curriculum vitae 
(курикулум вите) значи ток живота, биографија, CV, тj. си-ви. 
Курикулум (curriculum) означава тркалиште, кружну стазу за 
трчање, кретање ка циљу. Дакле, трчање, трка и круг сугеришу: 
усмереност правца кретања, утврђеност циља и одређеност места. 
Аналогно томе основни елементи курикулума били би: 
усмереност планирања на циљеве учења, хијерархизовање циљева 
учења и контрола остварености циљева учења.  

Оксфордски енглески речник курикулум дефинише као 
„попис предмета који се уче у некој школи или одређени програм 
активностиˮ (Slunjski, 2006: 43). Има и другачијих мишљења. Не 
постоји сагласност међу научницима у разграничавању појма 
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курикулум с подручјем истраживања дидактике. Док једни 
сматрају да би појам курикулум требало да укине старе идеје 
раздвајања наставног плана и програма, методике и дидактике те 
проблеме садржане у та три појма решити под новим појмом – 
курикулум, дотле други мисле да су теорија курикулума и 
курикулум делови дидактике. Има и схватања, како нпр. 
„...англосаксонска литература уопште не користи појам дидактика 
па се из тог разлога изразом курикулум у литератури покрива део 
онога што се у европској литератури покрива изразом дидактика, 
док остали део дидактичке проблематике покривају појмови 
’образовна технологија’, ’индустријска технологија’ и др.ˮ (Slunjski, 
2006: 44, према: Bognar i Matijević, 2003).  

Занимљиво је да у српском језику постоји појам учевина који 
покрива значењска поља и дидактике и курикулума, а скрајнут је 
из употребе и готово заборављен. Може се наћи у радовима 
владике Николаја Велимировића у делу Азбука спасења (Ђаче 

учениче) (Рајчевић, 2012: 147) и код Петра Кочића (Сабрана дела). 
Осим тога, у вези је (интеграција традиционалног и савременог) 
са тенденцијом повратка духовности којој се, у ранијем периоду, 
није поклањало довољно пажње. Познато је да неки аутори појам 
курикулум изједначују с појмовима план и програм и одређују му 
шире или уже значење. Неки говоре и о скривеном курикулуму 
који садржи извесне поруке које учитељ емитује ученицима 
својим понашањем, које они на различите начине могу да тумаче. 
Уопште не морају бити у складу са прописаним програмом.  

Према схватањима да курикулум уводи нову терминологију, 
нову систематизацију извора знања, нову организацију и методе 
рада, потребно је обазриво приступити дефинисању појма 
курикулум јер курикулум није толико револуционаран да би 
поништио целокупан претходни развој педагогије и дидактике. 
Ово се напомиње „...због тога што и новине које треба да дођу са 
курикулумом неће променити стање ако се не побољшају 
претходни условиˮ (Вилотијевић, 2009: 10). Међу тако 
револуционарне захтеве, који би изазвали непожељну анархију,  
убрајала се и тежња да васпитнообразовне институције 
самостално доносе комплетне наставне планове и програме. На 
тај начин би се угрозило јединство образовног система и 
произвела неравноправност у оквиру школа и вртића истог типа 
(Алексендрић, 2009; Илић, 2016; Стојановић 2010). Све то односи 
се и на курикулум у високошколском образовању (Качапор, 2012).  
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За враћање (поновно увођење) курикуларног приступа у 
раду институција на европском простору велику заслугу има Саул 
Робинсон. Он је управљао Унесковим институтом у Хамбургу. 
Његови радови из 1967. и 1981. значајно су допринели другачијем 
приступу методологији избора и реализацији образовних 
садржаја, пре свега у немачкој педагошкој теорији и пракси. 
Робинсонова препорука односи се на „доношење националних 

планова и програма, чиме се само потврђује да се доношење 
комплетних наставних планова и програма не може препустити 
појединачним школамаˮ (Вилотијевић, 2009: 11).  

Познати представници немачке курикуларне дидактике 
Винкел (1967) и Мејер (1980) одређивали су курикулум као један 
од дидактичких праваца. Волфганг Клафки је, за разлику од њих, 
истицао да појмови дидактика и курикуларна теорија имају исто 
значење. Курикулум је друго име за дидактику.  Имају исто 
истраживачко поље, исте циљеве и задатке. Дорис Кнаб, 
Робинсонова ученица, сматра да курикулум садржи „опис 
задатака школе, датих у оквиру организованог тока и искуства у 
учењу и усмерених на поступање у жељеном правцу. Она истиче 
велики значај повезивања одлука о томе шта ученици треба да 
уче, с једне, и када и како треба да уче, с друге стране. Дакле, 
према њеном мишљењу, курикулум обухвата задатке, 
организацију, усмереност на жељено понашање, методе учења и 
наставна средстваˮ (Вилотијевић, 2009: 11–12).  Из оваквог 
схватања могуће је извести закључак да су курикулум и 
дидактика исти појам са два различита имена.  

Између крајњих схватања појма курикулум као другог 
назива за наставне планове и програме, као најужег, и дидактике, 
као најширег значења, постоји „читава лепезаˮ различитих 
поимања курикулума. Курикулум је, према ставу Влатка 
Превишића (2007): наставни план и програм, садржај поучавања, 
циљеви учења, поступци и стил учитељева рада, конзистентан 
систем оптималног припремања, остварења и евалуације наставе, 
целокупан процес организованог образовања, учења и наставе, 
детаљна разрада циља и задатака учења, метода рада и контрола 
ученика, одређење циља, садржаја, метода, средстава, 
организације и контроле, образовни циклус који полази од 
друштвених потреба, планирања њихове организације и 
извођења, оспособљавања наставника и мерења друштвених 
учинака, прецизан систем планираног васпитања и образовања, 
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дидактичко-методичка концепција учења, поучавања, васпитања 
и образовања у институцијском контексту, планирана 
интеракција ученика са наставним садржајима, наставником и 
медијима у процесу остваривања васпитних циљева, план 
остваривања оптималног учења, социјално-педагошки процес 
учења у образовној установи, технички план остваривања 
предвиђених, програмираних и мерљивих учинака остварења 
постављених циљева.  

У Речнику дидактичких појмова курикулум је појам под 
којим се подразумева научно постављање циљева и задатака, 
избор садржаја, дефинисање наставног плана и наставног 
програма, постављање и организација остваривања наставног 
процеса и евалуација резултата (Рајчевић и Круљ, 2020). Највећи 
је број дефиниција које курикулум схватају као дидактику. 
Наглашава се и да би курикулум требало да пружи садржаје и 
организацију активности које ће задовољити потребе и 
интересовања ученика и омогућити развој њихових способности. 
У оваквом одређењу има извесних трагова педоцентризма јер се 
истиче да садржаје треба бирати и организацију прилагођавати 
потребама и интересовањима ученика – што се битно разликује 
од дефиниције у којој се каже да је курикулум образовни циклус 
који полази од друштвених потреба. Сматра се и да оваквих 
разлика има због тога што америчка и европска варијанта 
курикулума почивају на различитим филозофијама – америчка на 
прагматизму, а европска на хуманизму. 

Како је све могуће дефинисати курикулум, видљиво је из 
бројних одређења курикулума (Вилотијевић, 2009: 14–15). То је 
низ искустава постављен у школи, у циљу усмеравања ученика на 
групни начин мишљења и деловања, који се сматра курикулумом 
(Smith et al, 1957). Сва искуства ученик стиче под руководством 
школе (Ebel, 1969). Према једној од дефиниција, курикулум је 
општи план наставних садржаја или специфичан план наставних 
материјала које школа нуди ученицима да их припреми за 
завршавање одређеног нивоа школе или за улазак у 
професионалну или позивну област. Курикулум представља и 
методолошки проверен низ дидактичких и осталих поступака у 
којима елементе наставног предмета могу сагледавати 
наставници, ученици и одређена средина (Westbury & Steimer, 
1971). Овакав приступ задржао се до данашњих дана, све до појаве 
интегрисаног курикулума (Штрангарић, 2021). 
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Kурикулум је живот и живот и програм школе. У таквим 
околностима, школа је установа у вођеном начину живљења, у 
којој се реализује васпитнообразовни рад. Курикулум тако постаје 
низ динамичних активности које представљају живот одређеног 
народа, али и план учења (Taba, 1962). Курикулум представља 
планирано и вођено искуство учења с предвиђеним (очекиваним) 
исходима, формулисаним путем систематске реконструкције 
знања и искуства под контролом школе у циљу потпуног 
континуираног развоја ученика у погледу личне и социјалне 
компетенције (Taner & Taner, 1975). 

Курикулум се суштински састоји од предметног поучавања у 
пет великих области. Оне су: овладавање матерњим језиком и 
систематским проучавањем граматике, литературе и писања, 
математике, природних наука, историје и страног језика (Bestor, 
1953). Представља и широк ранг могућих начина мишљења о 
људским искуствима. Притом се не мисли на закључке, већ на 
моделе из којих закључци произилазе и контекста на основу којег 
су закључци, такозване истине, засновани и проверени. Највећи 
број аутора сматра да курикулум васпитања и образовања чини 
„...научно постављање циљева и задатака, избор садржаја, 
дефинисање наставног плана и програма, постављање 
организације и начина остваривања наставног процеса и 
евалуација резултатаˮ (Вилотијевић, 2009: 16).  

 
 

Интегрисани приступ планирању  
васпитнообразовног рада 

 
Интегрисани приступ планирању васпитнообразовног рада 

подједнако је значајан и савремен како на нивоу предшколског 
васпитања, тако и на нивоу (основне) школе. Постоји заједничка 
тежња да ове институције, у што већој мери, прерасту у 
организацију која учи. Карактеристике школе која се развија у 
организацију која учи, према мишљењу Едите Слуњски (2006: 21) 
јесу: 1) школа која учи (интегрисана школа) појединачна је школа 
која промишља, максимално усмерава и контролише свој развојни 
процес; 2) школа која учи нема крут школски програм према ком 
се усмерава развој, већ рачуна са динамичким процесом 
разјашњавања циљева и мера; 3) у том процесу учествују сви они 
на које се развитак школе односи: учитељи, ученици, руководство 
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школе, родитељи, домар и остали. У организацији која учи 
(предшколској установи, школи) развијају се три битне 
способности. То су: 1) способност аспирације, 2) способност 
рефлексивне конверзације и 3) способност концептуализације. 

Способност аспирације представља способност појединца и 
организације да усмере своје напоре према ономе до чега им је 
највише стало, што желе да достигну. Способност рефлексивне 

конверзације подразумева индивидуалне и колективне 
способности промишљања и пропитивања, преиспитивања 
дубоких уверења. Способност концептуализације упућује на 
разумевање ширих система и сила које у њима делују. У том 
смислу, „...организацију која учи у васпитнообразовној установи, 
могли бисмо одредити као комплексан систем деце и одраслих 
повезаних у целину, чија су настојања, акције и услови живљења 
узајамни, преплетени и у великој мери међузависни, а које 
обједињује заједничка визија континуираног, заједничког 
истраживања, учења и развојаˮ (Slunjski, 2006: 21). Као што се 
види, организација која учи темељи се на учењу појединаца, 
чланова организације. Расправљајући о организационом учењу, 
Радивоје Кулић и Миомир Деспотовић (2010) наводе да се у 
организацији која учи развија одговорност сваког појединца за 
оно што учи, јер од успеха сваког појединца у учењу, зависи и 
успех саме организације која учи.   

Овде се препознају давно постављене тежње о пожељности 
педагогизације средине. У том смислу позната је изрека: 
васпитану децу лако би родили кад би родитељи сами васпитани 

били. У традиционалној васпитнообразовној установи 
препознатљиво је настојање да се током наставног процеса знање 
пренесе другој особи (ученицима) кроз процес директног 
поучавања. Таква уверења подвргавају се критици с обзиром да 
ученик у школи не треба да буде сакупљач информација, већ 
активни учесник у процесу решавања проблема. Образовни 
процес је потпун и вредан тек онда кад резултира разумевањем, а 
не усвајањем, тј. запамћивањем података. Традиционалне 
васпитно-образовне установе препознатљиве су управо по 
пасивизацији ученика. У претераној доминацији учитеља као да 
нема простора за њихову активну партиципацију у раду, о њој се 
не води довољно рачуна и тако се запостављају предности које 
пружа. Предавачка настава лишава ученика незамењивих 
животних и практичних искустава, како сазнајних (когнитивних), 



Интегрисани курикулум 

25 
 

тако и оних социјално-афективног типа. То доводи до „...тромог, 
пасивног и нетрансферабилног знања, што је чест случај у 
традиционалним школама...ˮ (Slunjski, 2006: 22). Критика се пре 
свега односи на доминацију колективног (фронталног) облика 
рада у школама. Учитељев посао није да ученике испуни знањем 
као што се пуни празан контејнер, већ он треба да служи као 
катализатор, тако да ученици могу развити љубав према учењу и 
знање како најбоље учити. Пожељно је да учење постане активан 
процес. Да би то постало, деци треба дати могућност да 
самостално стичу знање путем решавања проблема, откривајући 
нове занимљивости уз ангажовање својих мисаоних капацитета уз 
уважавање индивидуалних склоности и разлика.  

У ситуацији где би сви, с којима се дете најчешће сусреће, 
били одговорни за његово правилно васпитно и образовно 
узрастање постоје најбољи услови да оно учи чинећи. Све 
потребне способности стичу се чињењем. Свима је познато да се 
ходање учи ходајући, говорење говорећи, читање читајући итд. 
Деца уче опонашањем (идентификацијом). Оно што виде, чују, 
доживе у свом окружењу, то са лакоћом и науче. Зато Марија 
Монтесори сматра да је за децу карактеристичан „упијајући умˮ. У 
складу с тим „...подршка учењу ученика у школи, а посебно 
подршка учењу детета у предшколској установи, темељи се на 
стварању разноврсних, стимулативних услова у којима ће оно 
имати прилику с вршњацима и одраслима око себе активно учити, 
тј. конструисати и саконструисати своје знање и укупан развојˮ 
(Slunjski, 2006: 24). Наглашава се, такође, да учитељ не треба 
стриктно да планира садржаје, него треба да планира могућности, 
тј. претпоставке (хипотезе) о могућим смеровима којима ће се 
процес учења деце развијати те начине на који се интерес деце у 
учењу може подржати.  

У организацији која учи, за разлику од традиционалне 
васпитнообразовне установе, учење се тумачи спиралном, а не 
линеарном прогресијом. То значи да се не може све испланирати, 
алгоритмизовати, контролисати, нити директно управљати.  Зато 
се каже да је учење динамичан и непредвидив процес. Сваки 
појединац учи у своје време и на свој начин. Зато учење не може 
бити програмирано. Важно је успоставити курикулум и 
обезбедити педагошке услове који омогућују ученицима да сами 
проналазе и усвајају за њих значајно и смислено знање. 
Интегрисани приступ планирању васпитнообразовног рада осим 
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већ наведених, пожељних, тенденција укључивања (интегрисања) 
родитеља у реализацију васпитно-образовних активности са 
васпитачима, интеграцију (повезивање) предшколске установе 
(васпитача) и школе (учитеља и наставника), других радника у 
овим институцијама, чланова друштвене средине, других 
институција, подразумева и повезивање рада унутар различитих 
група, повезивање прилично расцепканих садржајних и 
предметних целина и друго. У том смислу веома су занимљива 
открића и упутства пројектне наставе. Почеци пројектне наставе 
„...налазе се у филозофији прагматизма. Прагматизам (од грчке 
речи прагма – дело, пракса) је филозофски правац настао у време 
снажног индустријског развоја као израз нових друштвено-
економских потребаˮ (Вилотијевић и Вилотијевић, 2016: 73).  

Према Младену Вилотијевићу и Нади Вилотијевић најбоље 
је оно образовање у којем ученик учи кроз рад, које га припрема за 
сусрет са стварношћу (2016: 137–138). Они основна полазишта 
утемељивача пројектно конципиране наставе исказују у неколико 
ставова: а) настава у школама треба да буде заснована на 
потребама друштвеног окружења и на интересовањима и 
мисаоним могућностима ученика; б) школа заснована на 
концепцији преношења знања успорава развој ученика; в) 
ученицима треба давати задатке који захтевају знање 
интегралног карактера из различитих предметних области и који 
их подстичу на истраживачки приступ; г) знања ученика морају да 
имају практичну применљивост и да буду у функцији решавања 
конкретних проблема; д) наставни програм не треба да прописује 
држава и он не треба да буде исти за све школе и ученике. 
Садржаје треба да бира наставник на основу интересовања, 
могућности и потреба самих ученика. Према овом концепту, не 
искључује се централизовано доношење наставних планова и 
програма који би били једнако обавезни за све школе истог типа у 
држави. Искључује се и подела на наставне предмете, а уместо ње, 
препоручују се различити пројекти којима треба да буду 
обухваћена сва значајна питања наставе; и ђ) рад на пројектима 
организује се тако да буде усклађен са индивидуалним ритмом и 
могућностима сваког ученика. На основу ових приступа се 
препоручује школама да наставу организују на принципима 
пројектне наставе и комбинацијом с иновативним врстама 
наставе, што важи и за предшколски васпитнообразовни рад 
(Прибишев Белеслин, 2019). 
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Појам и различити приступи 
интегрисаном курикулуму 

 
Интегрисани курикулум је педагошка и дидактичко-

методичка категорија новијег датума. Настао је као потреба 
планирања, реализације и вредновања васпитнообразовног рада 
темељеног на иновативним системима васпитнообразовног рада 
који се планира, реализује и вреднује у обрнутом дизајну према 
иновативним дидактичко-методичким моделима. У претходном 
делу видело се да постоје бројне дефиниције појма курикулум. 
Разлике у дефинисању курикулума углавном се односе на 
наглашавање примарне важности појединих елемената 
курикулума, али и на организацију васпитнообразовног рада. У 
свакој дефиниција курикулума тежило се увођењу новина, али су 
се све дефиниције односиле на планирања васпитнообразовног 
рада у предшколској установи и основној школи за које су 
одговорне предшколска установа и основна школа.  

При дефинисању појма интегрисани курикулум може се 
поћи и од његових саставних делова. То је пре свега подручје у 
коме се налази и редослед учења, што се односи на матрицу 
циљева за поједине нивое образовања који су груписани према 
подручјима. Други део се односи на сам силабус одређеног курса. 
Следећи део интегрисаног курикулума даје преглед садржаја. 
Стандарди, односно листа знања и вештина или компетенција 
које поседују сви ученици након завршетка школовања четврти је 
део интегрисаног курикулума. Уџбеници и остала литература, 
такође, представљају значајни елемент интегрисаног курикулума. 
На крају су курс учења, који има своје уже целине, односно 
различите курсеве које ученик треба да заврши и планирано 
искуство које ученици стичу током школовања (Posner, 2004).   

Полазећи од критичких анализа и дефиниција курилукума, у 
овом делу уџбеника, биће дато појмовно одређење интегрисаног 

курикулума. Полазећи од доминантности појединих елемената 
курикулума, што важи и за интегрисани курикулум, биће 
приказана четири најчешћа приступа интегрисаном курикулуму. 
То су: 1) интегрисани курикулум као садржај учења; 2) 
интегрисани курикулум као план учења; 3) интегрисани 
курикулум као исход учења; и 4) интегрисани курикулум као 
искуство учења.  
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Појмовно одређење интегрисаног курикулума 
 

Претходне анализе су показале да генезу појма интегрисани 

курикулум чине курикулум и васпитнообразовни програм. Појам и 
термин курикулум потиче од латинске речи Curicculum, што у 
преводу означава стазу за трчање, односно стазу коју је потребно 
претрчати или пут којим је потребно ићи до одређеног 
одредишта, односно циља. Уочљиво је да основа курикулума има 
симболично значење. Стаза за трчање, односно пут којим је 
потребно ићи до одређеног циља означавају полазишта основних 
елемената курикулума. То су: 1) усмереност правца кретања, 2) 
утврђеност циља и 3) одређеност места. У васпитнообразовном 
раду у предшколској установи и настави у млађим разредима 
основне школе, курикулум представља курс или план учења. 
Полазећи од тога, интегрисани курикулум се у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе уводи дефинисањем садржаја 
развоја, учења деце предшколског узраста и ученика у млађим 
разредима основне школе који се у одређеном времену и 
одређеним редоследом чине доступним деци предшколског 
узраста и ученицима у млађим разредима основне школе, како би 
их креативним, стваралачким и проналазачким радом усвојила и 
стечена знања користила као темељна знања, квалитете и 
вредности за даље учење и сналажење у различитим животно-
практичним ситуацијама у предшколској установи, основној 
школи, породици и локалној и широј друштвеној заједници.  

Интегрисани курикулум је потребно посматрати из 
перспективе његових појавних облика из средњег века, па све до 
почетка 21. века. Почетком 21. века донети су бројни 
међународни акти и усвојене бројне декларације, које су 
курикулуму дале нову димензију и квалитет (Дакарска 
декларација, 2000; Декларација из Саламанке, 1994; Светска 
декларација о образовању за све, Јомтијен (Тајланд), 1990).  
Почетне године 21. века могу се означити настанком 
интегрисаног курикулума, који ће се у наредним годинама стално 
мењати и осавремењивати. На основу анализе наведених 
декларација могу се дати неки предлози који би били основа 
интегрисаног курикулума. Када је реч о интегрисаном 
курикулуму, неопходне су јасне и прецизне формулације насупрот 
недовољно јасним формулацијама курикулума. Потребно је и 
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непосредније повезивање циљева и задатака, односно исхода 
учења на начин да задаци учења воде остваривању циљева, 
односно исхода учења. Стриктно поштовање таксономије 
васпитнообразовних циљева и њихово стално осавремењивање је 
тако једна од смерница развоја интегрисаног курикулума. Да би се 
то и остварило, неопходно је документовање начина реализације 
интегрисаног курикулума и његово праћење и вредновање. На 
основу утврђених показатеља планира се васпитнообразовни рад 
у предшколским установама и настава у млађим разредима 
основне школе, што све више представља универзални приступ 
концепцији курикулума, нарочито у области предшколског 
васпитања и учења (Јелић и Зорић, 2017).  

На дефинисање и развој интегрисаног курикулума утичу 
бројни фактори. То се нарочито односи на различите приступе и 
дефинисање интегрисаног курикулума у налазима бројних 
истраживања (Swanson, 2021; Muthanje et al, 2020; Сучевић и 
Срдић, 2012). На основу ових резултата уочава се да је 
интегрисани курикулум нови квалитет планирања, реализације, 
праћења и вредновања развоја, учења деце предшколског узраста 
и ученика у млађим разредима основне школе, али да није реч о 
васпитнообразовној тековини која има потпуно другачије 
елементе од осталих васпитнообразовних тековина. Интегрисани 
курикулум садржи циљеве, садржаје, методе, поступке, предвиђа 
праћење и евалуацију и технике планирања учења у предшколској 
установи и млађим разредима основне школе. На први поглед се 
по овим елементима и не разликује значајно од досадашњих 
наставних програма, програма рада и курикулума. Оно по чему се 
интегрисани курикулум разликује од претходних наставних 
програма, програма рада и курикулума потребно је тражити у 
чињеници да се код интегрисаног курикулума одређују 
полазишта, односно поставља се питање који од наведених 
елемената представља полазиште у планирању, односно 
пређашњем одређивању циљева и садржаја интегрисаног 
курикулума (Цекић и сар., 2014; Вилотијевић, 2012). На основу тих 
полазишта могу се одредити основе за интегрисани курикулум у 
предшколском васпитнообразовном раду и основе за интегрисани 
курикулум у млађим разредима основне школе. Могу се одредити 
и основе за различите методе и приступе интегрисаном 
курикулуму у предшколском васпитнообразовном раду и настави 
у млађим разредима основне школе.   
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На основу критичких анализа и расправа би се у приступу 
проблему и предмету проучавања у овом уџбенику могао 
дефинисати појам интегрисаног курикулума. Полазећи од опште 
дефиниције курикулума и основних разлика између интегрисаног 
курикулума и наставних програма, програма рада и курикулума, 
интегрисани курикулум је интердисциплинарни курикулум који у 
јединствену акциону целину повезује различите синтагме – 
интегрисано поучавање, интердисциплинарно поучавање, 
интегративно поучавање, холистичко (целовито) поучавање, 
мултидисциплинарни курикулум, интегрисане тематске целине и 
интегрисани тематски садржаји учења, тематско планирање, 
праћење и вредновање и остали, с циљем истовремене 
реализације садржаја из свих научних области уз истовремено 
заједничко деловање свих чинилаца предшколског 
васпитнообразовног рада и наставе у млађим разредима основне 
школе (деца и ученици, васпитачи и учитељи, стручни сарадници 
предшколских установа и основних школа, родитељи и остали 
одрасли, локална средина и шира друштвена заједница), с циљем 
остваривања исхода учења деце предшколског узраста и ученика 
у млађим разредима основне школе, све ради њихове добробити 
кроз односе и делања у предшколској установи и у млађим 
разредима основне школе. На основу ове дефиниције може се 
уочити да разлика постоји како у погледу суштине и разлике 
интегрисаног курикулума у односу на наставне програме, 
програме рада и претходне курикулуме, тако и у могућности и 
потребама интегрисаног курикулума у учењу деце предшколског 
узраста и ученика у млађим разредима основне школе. Дају се и 
одговори на постављена питања да ли је и због чега потребно 
тематско планирање, да ли је могућ интегрисани приступ учењу 
деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе, да ли је могуће и има ли васпитнообразовну 
ефикасност интегрисано, односно пројектно учење деце 
предшколског узраста, да ли постоји оправдана бојазан да ће 
обимни временски захвати у учењу деце предшколског узраста и 
ученика у млађим разредима основне школе дати очекиване 
васпитнообразовне ефекте или ће труд и време од неколико 
месеци бити узалудни. Сви одговори су позитивни, што указује на 
значај и потребу интегисаног курикулума и интегрисаног 
(пројектног) приступа учењу деце предшколског узраста и 
ученика у млађим разредима основне школе.   
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Из овако уопштене дефиниције и образложења појма 
интегрисани курикулум, могло би се дати и његово уже одређење, 
према којем интегрисани курикулум подразумева подручја и 
редослед васпитнообразовног рада, са дефинисањем прегледа 
садржаја и списак свих обухваћених тема, циљева и исхода 
васпитнообразовног рада који су груписани према подручјима; 
силабус васпитнообразовног рада, односно курс који садржи 
списак тема, материјално-техничку основу васпитнообразовног 
рада (средства, материјали и играчке) и начине и поступке 
праћења и вредновања; литературу потребну за реализацију 
васпитнообразовног рада; курсеве које током радне и школске 
године треба да савладају деца предшколског узраста и ученици у 
млађим разредима основне школе (планирани број пројеката за 
реализацију и остале курсеве); и планирано искуство деце и 
ученика које се не односи само на њихово искуство у учењу, већ на 
њихово целокупно искуство.  
 
  

Интегрисани курикулум  
као садржај васпитнообразовног рада 

 
Интегрисани курикулум као садржај васпитнообразовног 

рада у предшколској установи и настави у млађим разредима 
основне школе јавља се у више сличних варијанти. На основу 
проучавања теорије и праксе курикулума, може се уочити да се 
најчешће помињу три различите варијанте (Aoki et al, 2004). Оне 
имају доста подударних тачака, али и посебности које их чине 
различитим од осталих варијанти интегрисаног курикулума 
заснованог на садржају васпитнообразовног рада. Као такве, 
подједнако су заступљене у интегрисаном (пројектном) учењу у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе. Оне су: 1) план за радну годину или преглед по областима 
васпитнообразовног рада у предшколској установи или школски 
план или предметни план у настави у млађим разредима основне 
школе; 2) тематски преглед садржаја курса у предшколској 
установи и млађим разредима основне школе; и 3) програм рада 
или програм учења (силабус).  

Прва варијанта интегрисаног курикулума заснованог на 
садржајима васпитнообразовног рада у предшколској установи 
или настави у млађим разредима основне школе, представља збир 
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свих сазнања и вештина које се сматрају основним и битним 
садржајима чија реализација и усвајање треба да допринесу деци 
у предшколској установи и ученицима у млађим разредима 
основне школе за ефикасније учење. Даље би требало да 
допринесу деци и ученицима да се ефикасније сналазе у 
свакодневним сложеним животно-практичним ситуацијама, како 
у предшколској установи или основној школи, тако и у породици, 
али и у локалној и широј друштвеној заједници. Ова варијанта 
интегрисаног курикулума подразумева тековине које су 
претходне генерације оствариле и оставиле младим нараштајима 
да усвоје као своје, с циљем да им користе у учењу и сналажењу у 
различитим животно-практичним ситуацијама у породици и 
друштвеној заједници. Од васпитача и учитеља зато се очекује да 
на основу тих основних одлика ове варијанте интегрисаног 
курикулума заснованог на садржајима васпитнообразовног рада  
планирају, реализују, прате и вреднују интегрисано (пројектно) 
учење у предшколској установи и млађим разредима основне 
школе, кроз истовремену реализацију сличних и различитих 
садржаја учења, из различитих области, у оквиру једне инициране 
интегрисане (пројектне) активности. 

У опису ове варијанте интегрисаног курикулума заснованог 
на садржајима васпитнообразовног рада наведено је да се под 
њом подразумева усвајање тековина које су стекле претходне 
генерације. Ове тековине се у садржајима учења могу назвати 
делом укупног културног наслеђа. Зато се од васпитача, учитеља и 
родитеља очекује да интегрисано (пројектно) учење планирају, 
реализују, прате и вреднују на тај начин што ће повезивати 
сличне или различите садржаје из различитих области, с циљем 
да се деца и ученици, у складу са својим могућностима, упознају с 
основним тековинама из прошлости њихове заједнице (Aoki et al, 
2004). Потребно је и да се упознају са садржајима из традиције 
њихове заједнице и с елементима експлицитне и имплицитне 
културе. Исходи оваквог учења усмерени су на добијање одговора 
на питања која се односе на будућност деце. Да би се ове 
активности успешно реализовале, неопходно је стваралачко и 
проналазачко деловање деце у предшколској установи и ученика 
у млађим разредима основне школе, што од васпитача и учитеља 
захтева умешност и добро познавање концепције на којој се 
заснива интегрисани курикулум и интегрисано (пројектно) учење 
у предшколској установи и у млађим разредима основне школе.  
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Тематски преглед садржаја курса у предшколској установи и 
млађим разредима основне школе, као варијанта интегрисаног 
курикулума заснованог на садржајима васпитнообразовног рада, 
подразумева планирање садржаја развоја, учења по тематским 
областима, целинама и темама. Притом је потребно примењивати 
основна полазишта планирања (Дедај, 2018). То се нарочито 
односи на поштовање принципа линеарности садржаја. Односи се 
и на поштовање принципа систематичности и поступности у 
планирању. Овакав приступ интегрисаном курикулуму доприноси 
да претходно реализовани садржаји учења чине основу и увод у 
реализацији садржаја који тек треба да се уче. Такав приступ 
интегрисаном курикулуму даје одговор на питање које се увек 
поставља при интегрисаном (пројектном) учењу, а односи се на 
иницирање теме, односно спонтаност иницирања теме пројекта 
(Миленовић, 2021б). Из оваквог приступа види се да је стихијност 
као појава при иницирању тема пројектне активности искључена. 
Од васпитача и учитеља се зато очекује да, без обзира што по 
правилу деца и ученици иницирају тему пројектне активности, 
њихова улога буде пресудна, што подразумева да они на 
одговарајући начин треба да наведу децу да иницирају одређену 
тему пројектне активности чија ће основа имати садржаје 
реализоване у претходним пројектним активностима, или 
пројектним активностима које се тренутно реализују у 
предшколској установи, односно основној школи.  

Сваки курс из одређене области у предшколској установи 
или предмету у млађим разредима основне школе има своје 
елементе. Осим општих података о курсу и његовом трајању, 
садржи циљеве, задатке и исходе учења. Има и списак тема које се 
систематично и поступно реализују, укључујући и елементе 
практичне наставе (Симеуновић и Спасојевић, 2005). Курсеви 
(силабуси) подразумевају и методе реализације, али и начине 
праћења и вредновања реализације активности, као и праћења и 
вредновања, а од 2. до 4. разреда основне школе и оцењивање.  

 
 

Интегрисани курикулум као план учења 
 

Интегрисани курикулум као план учења подразумева 
планирање које је засновано на пројектовању у оквиру више 
кључних процеса организације учења. Први процес се односи на 
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циљеве и исходе учења. При планирању се полази од одређених 
задатака које је потребно реализовати и циљева које је потребно 
остварити. Само остваривање циљева било би стерилни резултат, 
ако не би било у функцији учења деце у предшколским 
установама и ученика у млађим разредима основне школе. Зато се 
у интегрисаном планирању дефинишу исходи учења, односно 
очекивани исходи учења. Дефинишу се као остварени резултат, 
или, како се у традиционалном васпитнообразовном раду и 
традиционалној разредној настави обично наводи – готови 
производи. Могу се повезати и с одређеним компетенцијама деце 
у предшколским установама и ученика у млађим разредима 
основне школе (Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Илић, 2010).  

Други процес односи се на ситуације и садржаје активности 
учења. Интегрисани курикулум подразумева планирање 
засновано на међусобном комбиновању сличних или различитих 
садржаја учења у реализацији једне интегрисане (пројектне) 
активности. Уколико се одабирају исти садржаји из исте области, 
али на различитим нивоима сложености, потребно је планирање 
које би створило услове за реализацију садржаја учења према 
сложености, по линеарном принципу реализације садржаја учења 
и принципу систематичности и поступности реализације садржаја 
учења. Када је реч о сличним садржајима учења из различитих 
области, онда се њихова реализација планира у зависности од 
очекиваних васпитнообразовних ситуација (Миленовић, 2022). 
Планирају се и у зависности од фазе реализације започете 
интегрисане (пројектне) активности. Овакво планирање садржаја 
учења посебан значај има при реализацији интегративног учења у 
комбинованим групама у предшколској установи и у настави у 
комбинованим одељењима у млађим разредима основне школе.  

Трећи процес интегрисаног курикулума заснованог на 
плану учења зависи од стратегија учења. Зависи и од метода 
реализације учења и од средстава, материјала и дидактичких 
играчака и осталих дидактичких апликација које се користе у 
учењу (Aoki et al, 2004). Нису подједнако опремљене све 
предшколске установе и основне школе. Неке од њих се налазе у 
урбаним срединама, а неке у сеоским срединама, међу којима 
такође постоје разлике у опремљености. У зависности од средине 
у којој се налази предшколска установа или основна школа, 
зависи које ће се активности ефикасније реализовати, а које не, 
што је углавном повезано са условима саме средине и животно-
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практичних ситуација у њој. Зависи и од метода и дидактичко-
методичких стратегија које се примењују у реализацији садржаја 
учења, што су смернице васпитачима и у интегрисаном 
планирању садржаја учења (Маројевић, 2016).  

Следећи процес интегрисаног курикулума заснованог на 
плану учења односи се на контекст у коме се учење реализује. 
Смисао и садржаји учења значајан је из више аспеката. 
Првенствено је условљен исходима учења, односно исходишних 
или очекиваних резултата учења који су увек усмерени у правцу 
добробити деце и ученика (Миленовић, 2021б). Од самог 
контекста учења зависе и дидактичко-методичке стратегије и 
методе које ће се примењивати. Зависе и од осталих елемената 
инициране интегрисане (пројектне) активности. Зато се смисао и 
контекст учења помиње као значајан елемент интегрисаног 
курикулума заснованог на плану учења.  

У оквиру наведених процеса, истицан је значај праћења и 
вредновања. Изузетак је настава у млађим разредима основне 
школе од 2. до 4. разреда, где се помиње и оцењивање као посебан 
елемент процеса интегрисаног курикулума заснованог на плану 
учења. Овај процес се у планирању интегрисаног (пројектног) 
учења у обрнутом дизајну, према иновативним системима учења 
и иновативним дидактичко-методичким моделима појављује у 
трећем стадијуму у оквиру микроструктуре плана реализације 
интегрисане (пројектне) активности (Миленовић, 2022; 2021б; 
2013; Миленовић, 2017; Илић, 2010). Праћење и вредновање се 
реализује у завршним корацима, односно фазама. Спроводи се 
коришћењем иновативних приступа вредновања. Параметри до 
којих се долази праћењем и вредновањем интегрисаног 
(пројектног) учења показатељи су добрих и слабих страна учења и 
служе као смернице васпитачима и учитељима у даљем 
планирању интегрисаног (пројектног) учења.  

На основу анализе свих процеса интегрисаног курикулума 
заснованог на плану учења види се да је планирање интегрисаног 
(пројектног) учења увек усмерено ка добробити деце и ученика 
кроз њихове односе и делања у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи, односно у настави у млађим разредима 
основне школе. У прошлости је овакав приступ био познат под 
синтагмама васпитнообразовни рад усмерен на дете или 
„...настава усмерена ка ученикуˮ (Roeders, 2003: 53). Полазећи од 
ових синтагми, суштина интегрисаног курикулума састоји се у 
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међусобној интеракцији свих учесника у процесу учења 
(васпитача и учитеља, деце и ученика, стручних сарадника и 
руководства предшколских установа и основних школа, родитеља 
и осталих одраслих, локалне средине и шире друштвене 
заједнице). То се нарочито односи на међусобну интеракцију 
између деце у групи и између све деце у предшколској установи и 
ученика у млађим разредима основне школе у једном одељењу и 
између свих ученика у једном разреду, темељеној на 
стваралачким и проналазачким активностима. На овај начин деца 
предшколског узраста и ученици у млађим разредима основне 
школе стичу темељна знања која ће за њих имати вредности и 
изван радне собе у предшколској установи, односно учионице у 
основној школи и служиће им у даљем учењу и у решавању 
проблема у различитим животно-практичним ситуацијама у 
предшколској установи, односно основној школи, породици, 
локалној средини и широј друштвеној заједници.    

 
 

Интегрисани курикулум као исход учења 
 

У свим приступима интегрисаном курикулуму, крајњи циљ и 
исход усмерен је у правцу добробити деце предшколског узраста 
или ученика млађег школског узраста, кроз њихове односе и 
делања у предшколској установи, односно основној школи. Овакав 
приступ садржан је и у одредбама нових Основа програма 
предшколског васпитања и образовања симболичног назива 
Године узлета из 2018. Зато се оправдано може тврдити да 
интегрисани курикулум представља планиране исходе учења. За 
ове исходе одговорни су сви чиниоци васпитнообразовног рада у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе. Примарна одговорност је ипак на институцијама 
васпитања и учења (предшколска установа и основна школа).   

Исходи учења су све оно што се планирањем реализације 
интегрисане (пројектне) активности, односно наставе очекује 
остварити као крајњи резултат. Какви се васпитнообразовни 
квалитети и вредности код детета предшколског узраста и 
ученика у млађим разредима основне школе желе остварити, 
какву основу представљају одређени исходи, шта је добробит за 
дете предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе, чему она даље треба да допринесе у учењу деце 
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предшколског узраста и ученика у млађим разредима основне 
школе – само су неки од елемената који треба да буду обухваћени 
интегрисаним курикулумом. Уочљиво је да се у овом приступу 
интегрисаном курикулуму заснованом на исходима учења полази 
од резултата, односно од продукта учења деце предшколског 
узраста или ученика у млађим разредима основне школе. Зато се и 
овај приступ интегрисаном курикулуму може назвати 
интегрисаним курикулумом у обрнутом дизајну.   

При овом приступу интегрисаном курикулуму, планирању 
се приступа у зависности од исхода учења. Исходи се не дефинишу 
на примеру да се планира да ће након реализације одређеног 
курса дете или ученик бити оспособљен да нешто уме, може, да 
буде и да ради (Shaw, 2019). Они се дефинишу у виду продукта. 
Дете уме да користи различите пољопривредне алатке у 
одговарајуће сврхе; ученик операционализује природним 
бројевима до 100 и слично. Не уради ли се тако, може се десити да 
се циљеви учења неће значајније разликовати од исхода учења. 
Могу се и погрешно схватити да се у планирању користе једни 
уместо других, што би било погрешно схватање интегрисаног 
курикулума заснованог на исходима учења.  

Интегрисани курикулум заснован на исходима учења само 
на први поглед изгледа једноставан. Полазећи од чињенице да 
исходи долазе на крају, а да их је потребно планирати на почетку 
(Whitman, 2020), сама по себи подразумева велики ризик од 
неуспеха. Последице неуспеха, с обзиром да се интегрисане 
(пројектне) активности реализују у краћем, али и дужем 
временском трајању зато могу представљати озбиљан проблем 
успешне реализације учења. Да би се избегли ови проблеми, 
потребно је темељно приступити планирању на основу исхода 
учења. Од васпитача у предшколским установама и учитеља у 
основним школама се зато очекује  одлична обученост, умешност 
и искуство у планирању интегрисаног (пројектног) учења.  

На основу неких педагошких приступа на прелазу из 
традиционалног васпитнообразовног рада у иновативне приступе 
васпитнообразовном раду, може се указати на редослед 
планирања у зависности од одређених параметара. Тако на 
пример, Паул Роџерс при планирању активности распознаје 
неколико правила (Roeders, 2003: 45). Ако се реализују 
активности које подразумевају већу пажњу и концентрацију, њих 
је потребно реализовати у преподневним сатима или у почетним 
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сатима у било којој смени рада. У послеподневним сатима или 
часовима на крају смене, требало би реализовати активности које 
су темељене на релаксацији или опуштању, као што су на пример 
активности физичког васпитања и спортске активности, затим 
излети, посете и слично. За разлику од дневних планирања, ако се 
планирање посматра у оквиру целе седмице, онда на почетку 
седмице не би требало планирати активности за које се 
претпоставља да су се деца и ученици њима бавила током 
викенда у породици и локалној и широј друштвеној заједници. То 
исто важи и када је реч о семестралном планирању. Да би се 
превазишли проблеми код седмичног и семестралног планирања, 
неопходно је да се на почетку седмице одвоји неколико сати за 
адаптацију деце и ученика. Када је реч о семестралном 
планирању, онда се за адаптацију може користити једна или две 
седмице како би се избегло да преокупираност деце 
активностима током викенда или распуста утиче на ефекте 
реализације интегрисаних (пројектних) активности. Да би се ови 
ефекти заиста постигли, неопходно је урадити одговарајуће вежбе 
с децом и ученицима. У томе значајно могу допринети активности 
засноване на Јена плану Јана Петерсена (према којем и данас у 
граду Јена у немачкој савезној покрајини Тирингији ради једна 
основна школа), при чему млађој деци и ученицима у млађем 
узрасном периоду, помажу старија деца и ученици (Мишчевић, 
2002). Овакво интегрисано планирање доприноси исходима 
учења који ће бити у функцији доборобити деце и ученика, кроз 
њихове односе и делања у предшколској установи и у млађим 
разредима основне школе.   

 
 

Интегрисани курикулум као искуство учења 
 

Интегрисани курикулум заснован на искуству учења, 
темељи се на чињеници да се интегрисани курикулум одређује 
као организовано стицање искуства учењем и у процесу учења. 
Најпрецизније дефинисање искуственог учења дато је према 
Колбовом моделу. Према том моделу, учење резултира темељним 
променама сваке индивидуе. Оно се дешава „...кроз један 
интегрисан процес, односно циклус, који се састоји од неколико 
фаза. Оне су: 1) конкретно искуство, односно доживљавање [...], 2) 
рефлексивна опсервација [...], 3) концептуализација [...], и 4) 
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активно експериментисање или тестирање импликација у новим 
ситуацијама...ˮ (Кулић и Деспотовић, 2010: 96–97). На основу 
овако кружно представљеног Колбовог модела може се 
закључити да је суштина искуственог учења заснована на 
опажању и преради информација из различитих извора учења.  

Искуствено учење стога није само оно што се свакој 
индивидуи дешава током учења, већ шта индивидуа чини с оним 
што јој се дешава. Током учења се код деце предшколског узраста 
и ученика у млађим разредима основне школе дешавају неке 
промене као последица учења. То само по себи није искуство. Оно 
настаје тек онда када деца и ученици с оним што су стекла 
учењем, што за њих представља добробит кроз односе и делања у 
предшколској установи, односно у млађим разредима основне 
школе, почињу да буду, да могу, да смеју, да умеју и да чине. Као 
што се види, интегрисани курикулум темељен на искуству у 
учењу, подразумева планирање интегрисаног (пројектног) учења 
кроз две примарне биполарне димензије, а оне су схватање нечега 
што је исход учења и трансформација наведеног исхода учења, 
што све доводи до крајњег исхода планираног искуственог учења. 
Зато се и може рећи да је интегрисани курикулум који је темељен 
на искуству у учењу, збир свих организованих и индивидуално 
или колективно реализованих активности учења у предшколској 
установи и у млађим разредима основне школе.  

У пракси планирања учења, дефинисане су улоге васпитача 
и учитеља. Оне се огледају у њиховој обавези да обликују 
окружење за учење, како би то код деце и ученика током 
реализације интегрисаног (пројектног) учења изазвало бројне 
реакције које би их подстакле на стваралачки и проналазачки рад. 
То су одређена посматрања објеката, појава, предмета и људи, 
различите рефлексије у учењу, експерименти, проналазачке и 
истраживачке активности. Овакво деловање васпитача и учитеља 
и вођење учења у предшколској установи, односно у млађим 
разредима основне школе, представља њихове дидактичко-
методичке стратегије. У приступу интегрисаном курикулуму 
заснованом на искуству у васпитању и учењу, наведене 
дидактичко-методичке стратегије васпитача у вођењу 
васпитнообразовног рада у предшколској установи и стратегије 
учитеља у вођењу наставе у млађим разредима основне школе, 
представљају и синониме за искуствено учење на коме се темељи 
интегрисани курикулум заснован на искуству у учењу.  
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На основу приказаних анализа интегрисаног курикулума 
заснованог на искуству у учењу, може се тврдити да се 
интегрисани курикулум схвата као процес стицања искуства које 
резултира релативно трајним променама индивидуе у процесу 
планираног учења. Подразумева и планирање организоване 
интеракције свих учесника у васпитању и учењу и обезбеђивање 
услова за реализацију учења (Миленовић, 2022). Ова се два 
елемента кроз интегрисано планирање истовремено 
операционализују и манифестују као пројектоване и планиране 
ситуације учења. При интегрисаном планирању од значаја је да се 
нагласи да су све активности усмерене у правцу решавања 
одређених проблема. Њихово решавање треба да доведе до 
крајњих исхода учења који су увек у функцији добробити деце 
предшколског узраста и ученика у млађим разредима основне 
школе кроз њихове односе и делања у предшколској установи, 
односно у основној школи (Миленовић, 2021б). Зато интегрисани 
курикулум заснован на искуству у учењу треба да садржи 
елементе који се односе на активности деце или ученика у учењу 
у предшколској установи или основној школи, као што су њихово 
учешће у решавању проблема, стваралачки и проналазачки рад, 
међусобни разговори, размена идеја и искустава, разумевање, 
критичко промишљање у складу с развојним могућностима деце и 
ученика, експериментисање, алтернативна решења проблема и 
задатака, промоција активности и дечје и ученичке акције у 
различитим ситуацијама у учењу.  

У интегрисаном курикулуму зато посебно треба да буду 
наглашене активности деце и ученика. То се подједнако односи на 
њихове организоване индивидуалне и колективне активности у 
предшколској установи, односно основној школи. Односе се и на 
њихове индивидуалне и колективне активности у породици и 
различитим животно-практичним ситуацијама у локалној 
средини и широј друштвеној заједници. Зато се и наводи да је 
интегрисани курикулум, заснован на искуству у учењу, 
препоручени начин реализације циљева и задатака 
васпитнообразовног рада у предшколској установи и настави у 
млађим разредима основне школе и остваривања исхода учења. 
Као такав се првенствено сматра примером интегрисаног 
курикулума из праксе учења, а знатно мање као интегрисани 
курикулум који је обавезујући за васпитаче у предшколским 
установама и учитеље у основним школама. 
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Карактеристике и структура  
интегрисаног курикулума 

 
Интегрисани курикулум у васпитнообразовном раду у 

предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе заснива се на темељним вредностима учења. Поменуте 
темељне вредности дефинисане су националним актима који 
регулишу васпитнообразовни рад у предшколској установи и 
наставу у млађим разредима основне школе. Најпрецизније 
одређење темељних вредности дато је новим Основама програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018, 
Закону о основама система образовања и васпитања из 2021. и 
осталим правним актима националног значаја. Овим 
документима се регулише начин реализације учења у 
предшколској установи и у млађим разредима основне школе. 
Дефинишу се циљеви, задаци и исходи учења, али и остала 
дидактичка начела, дидактичка правила, дидактички закони, 
дидактичка законитост, дидактичка полазишта учења и наставе, 
темељне вредности учења, подручја васпитнообразовног рада и 
остали дидактички елементи. Планира се и унапређење 
квалитета учења у предшколској установи и у млађим разредима 
основне школе. 

Једна од карактеристика интегрисаног курикулума у 
систему предшколског васпитања и образовања и наставе у 
основним школама, посебно у млађим разредима основне школе, 
односи се на усклађивање васпитнообразовног рада у 
предшколској установи и наставе у млађим разредима основне 
школе у складу с иновативним приступима васпитнообразовном 
раду у предшколским установама и настави у млађим разредима 
основне школе у европском и светском васпитном и образовном 
простору. Циљ је да се иновира систем предшколског васпитања и 
учења и настава у млађим разредима основне школе. Циљ сталног 
увођења иновација јесте већа васпитнообразовна ефикасност 
учења у предшколским установама и у млађим разредима основне 
школе. Односи се и на очекиване исходе учења који подразумевају 
стицање темељних знања деце у предшколским установама и 
ученика у млађим разредима основне школе. До темељних знања, 
деца предшколског узраста и ученици у млађим разредима 
основне школе најбоље долазе ако су више укључена у своје 
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учење. То се посебно значајним чини ако учествују у истовременој 
реализацији садржаја из више интегрисаних и различитих, а 
најбоље из свих области у учењу у предшколској установи и у 
настави у млађим разредима основне школе. Наведени и остали 
дидактички проблеми, предмет су интегрисаног курикулума.   

Интегрисани курикулум у учењу у предшколској установи и 
у настави у млађим разредима основне школе, надовезује се на 
важеће националне документе који регулишу васпитнообразовни 
рад у предшколској установи и наставу у млађим разредима 
основне школе. Надовезује се и на примере добре праксе који 
проистичу из реализованих циљева и задатака деловања 
васпитача и учитеља у оквиру преиспитивања сопствене праксе 
васпитнообразовног рада, при чему се они појављују у улози 
рефлексивног практичара (Миленовић, 2022; 2021б; Дедај, 2019). 
Интегрисани курикулум у великој мери зависи и од достигнућа 
науке, односно резултата истраживања у области педагошких 
наука које се баве проучавањем интегрисаног курикулума, 
публикованих у научним часописима с водећих светских листа 
(Bárcena Toyos, 2020; Huang, 2020; Pladevall Ballester, 2019; 
Lasagabaster & Doiz, 2017). Одређен је и деловањем самих 
васпитача у предшколским установама (и учитеља у основним 
школама) (Дедај, 2019).  

Наведене анализе упућују на структуру интегрисаног 
курикулума, коју чине: 1) начела интегрисаног курикулума, 2) 
полазишта интегрисаног курикулума, 3) темељне вредности 
интегрисаног курикулума, 4) специфични циљеви интегрисаног 
курикулума, и 5) подручја поучавања и развоја интегрисаног 
курикулума. Уочљиво је да се структура интегрисаног курикулума 
огледа у омогућавању ефикасног и релативног учења доступног 
свој деци предшколског узраста и ученицима у млађим разредима 
основне школе. Зато је неопходно да се учењу у предшколским 
установама и у млађим разредима основне школе приступи с 
холистичког аспекта целовитог или прецизније целосног развоја 
деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе. Периоди предшколског узраста и млађег 
школског узраста најзначајнији су периоди за даљи развој, 
васпитање и учење деце предшколског узраста и ученика у 
млађим разредима основне школе. Зато се и називају периодима 
раног старта, с нагласком, да је предшколски узраст значајнији 
период (Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Сузић, 2008).    
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Начела интегрисаног курикулума 
 

Иновативна начела интегрисаног курикулума чине 
окосницу предшколског учења и наставе у млађим разредима 
основне школе. Прво начело се односи на флексибилност 
васпитнообразовног рада у предшколским установама и настави у 
млађим разредима основне школе. Флексибилност предшколских 
установа и основних школа првенствено подразумевају 
прилагођавање програма учења потребама деце и ученика, 
њихових породица и локалне и шире друштвене заједнице као 
целине. Пракса васпитнообразовног рада у предшколским 
установама и наставе у млађим разредима основне школе није 
дала очекиване резултате у условима стриктног поштовања 
прописаних начела и, пре свега, плана реализације појединачних 
активности и целокупног плана (Миленовић, 2021б). Зато је 
планирање васпитнообразовног рада у предшколским установама 
и наставе у млађим разредима основне школе засновано на 
иновативним принципима и начелима, који подразумевају 
флексибилност планирања. Од васпитача и учитеља се очекује да 
током реализације планираних активности интегрисаног 
(пројектног) учења, континуирано прате и идентификују ефекте 
реализације активности и, у зависности од конкретних 
васпитнообразовних ситуација у предшколској установи и 
дидактичких ситуација у настави у млађим разредима основне 
школе, правовремено реагују и у миркоструктури плана 
реализације активности уносе измене и допуне или по потреби 
изоставе одређене активности за које се процени да није 
неопходна њихова реализација (Миленовић, 2021б). На тај начин 
постижу се двојако значајни резултати. С једне стране постиже се 
ефикасност, рационалност и економичност у реализацији 
васпитнообразовног рада у предшколским установама и у настави 
у млађим разредима основне школе изостављањем планираних 
активности и садржаја чија реализација и усвајање нису 
неопходни, а с друге стране се изменом и допуном постојећег 
плана микроструктуре реализације васпитнообразовног рада у 
предшколским установама и наставе у млађим разредима основне 
школе доприноси ефикасности реализације планираних 
активности и садржаја.  На тај начин доприноси се и остваривању 
циљева и исходима учења у предшколској установи и у млађим 
разредима основне школе. 
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Следеће значајно начело интегрисаног курикулума односи 
се на сарадњу васпитача и учитеља с родитељима деце која су у 
њиховој групи у предшколској установи, односно у одељењу у 
млађим разредима основне школе. Притом се посебно мисли на 
највиши ниво сарадње, који подразумева партнерство васпитача и 
учитеља с родитељима деце и ученика. Упркос сталном 
потенцирању на значај партнерства васпитача и учитеља с 
родитељима деце, овај вид сарадње који у развијенијим 
системима образовања и васпитања има дугу традицију, у 
Републици Србији и даље није у довољној мери развијен 
(Миленовић, 2022; 2021б; Миленовић и Јефтовић, 2013; 2012). У 
предшколским установама и основним школама у којима постоји, 
представља и даље изоловане и углавном појединачне примере. 
Зато се о овом облику сарадње васпитача и учитеља с родитељима 
деце и ученика и даље може расправљати само на нивоу његовог 
значаја, а не и о његовој васпитнообразовној ефикасности у 
реализацији интегрисаних (пројектних) активности у 
предшколској установи и у млађим разредима основне школе. 

Васпитнообразовни рад у предшколској установи и настава 
у млађим разредима основне школе засновани су на сарадњи 
предшколске установе и школе с породицом. Из контекста ове 
шире сарадње, издвојен је облик сарадње познат као партнерство 
васпитача с родитељима деце, односно учитеља с родитељима 
ученика. Он представља највиши ниво сарадње у односу на 
функционалне нивое сарадње који подразумевају различите 
варијанте индивидуалних и колективних облика сарадње 
васпитача, односно учитеља с родитељима деце, односно ученика 
(Миленовић, 2022; 2021б). Колико је то значајно, показује и 
чињеница да је партнерство васпитача, односно учитеља с 
родитељима деце, односно ученика, садржано у плановима за 
радну годину у предшколској установи, односно у плану и 
програму за школску годину у основној школи.  

Партнерски однос васпитача и учитеља с родитељима деце и 
ученика, подразумева непосредно укључивање родитеља у 
реализацији интегрисаних (пројектних) активности у 
предшколској установи и наставе у млађим разредима основне 
школе. На овај начин доприноси се усаглашеном и доследном 
васпитном деловању васпитача у предшколској установи и 
учитеља у основној школи и васпитном деловању родитеља у 
условима породичног живота (Миленовић и Јефтовић, 2013; 



Интегрисани курикулум 

45 
 

2012). Укључивање родитеља у реализацији активности у 
предшколској установи и основној школи, за њихову децу има 
посебан значај, зато што су срећна што су њихови родитељи 
укључени у активности у предшколској установи и основној 
школи. Из наведеног разлога су мотивисанија да се више укључе у 
своје учење. За родитеље деце предшколског узраста и ученике у 
млађим разредима основне школе ово је одлична прилика да се 
педагошки оспособе и ефикасније васпитно делују на своју децу 
(Миленовић и Јефтовић, 2013; 2012). 

Једно од значајнијих начела интегрисаног курикулума јесте 
осигурање континуитета у васпитању и образовању. 
Институционално предшколско васпитање и учење у Републици 
Србији није обавезно. Зато се у пракси и дешава да се деца 
предшколског узраста након извесног времена проведеног у 
предшколској установи, из различитих разлога самоискључују 
(самосегрегирају). У оваквим случајевима прекида се одређена 
пракса учења у предшколској установи и наставља пракса учења 
само у условима породице, која је често другачија од оне у 
предшколској установи и не даје очекиване васпитнообразовне 
ефекте. Континуитет у васпитању и учењу деце предшколског 
узрастга прекида се и у случајевима када су деца због болести или 
лечења или осталих, различитих разлога дужи временски период 
одсутна из предшколске установе. 

Такви случајеви у млађим разредима основне школе су ређи. 
За разлику од предшколског васпитања и учења (осим припремне 
предшколске групе), основна школа је обавезна. Има изузетних 
случајева прекида континуитета укључености ученика млађих 
разреда основне школе. То се обично дешава у случајевима 
одсуства ученика млађих разреда основне школе из наставе из 
здравствених разлога. Има и ученика који нередовно долазе у 
школу из различитих разлога, што се нарочито односи на децу 
Рома, децу из сиромашних породица и васпитно запуштену децу 
(Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Илић, 2010; Сузић, 2008). 

Од предшколских установа и основних школа очекује се да 
свој деци с једне стране омогуће све услове за укључивање у своје 
учење. Предшколске установе и основне школе треба да буду 
спремне да у изузетним случајевима допринесу да нема прекида 
континуитета у учењу деце у предшколској установи и ученика у 
млађим разредима основне школе. У томе допринос сем васпитача 
и учитеља дају стручни сарадници предшколских установа и 
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основних школа. Значајан допринос осигурању континуитета у 
учењу деце и ученика даје и сарадња васпитача, односно учитеља 
и родитеља, посебно њихов партнерски однос на који је указано у 
опису претходног начела интегрисаног курикулума. У изузетним 
случајевима, у циљу обезбеђивања континуитета у учењу, што се 
посебно односи на наставу у млађим разредима основне школе, 
укључују се и државне институције које се баве различитим 
аспектима социјалног старања, бриге и заштите деце али и органи 
извршне власти Републике Србије.  

Свака предшколска установа и основна школа су 
васпитнообразовне установе отворене за континуирано учење, 
што представља значајно начело интегрисаног курикулума. Да би 
се то и постигло, неопходно је да предшколске установе и основне 
школе стално преиспитују своју праксу учења, да откривају своје 
предности и слабе стране и у складу с тим ефикасније планирају 
интегрисано (пројектно) учење. Све то обавезује предшколске 
установе и основне школе да континуирано преиспитују, мењају и 
осавремењују праксу реализације учења. Обавезује их и да стално 
прате новине које се уводе у праксу реализације учења у осталим 
предшколским установама и школама у Републици Србији и 
светском и европском васпитном и образовном простору. 
Предшколске установе и основне школе на то су обавезне према 
званичним просветним државним документима који регулишу 
васпитнообразовни рад у предшколској установи и наставу у 
млађим разредима основне школе (Закон о основама система 
образовања и васпитања, 2021; Основе програма предшколског 
васпитања и образовања Године узлета, 2018).     

Остваривање овог начела темељи се и на остваривању свих 
претходних начела интегрисаног курикулума. Зато се истиче 
потреба континуиране и блискије сарадње предшколских 
установа и основних школа на подручју локалне средине и шире 
друштвене заједнице. На тај начин доприноси се упознавању 
васпитача и учитеља с праксом у осталим предшколским 
установама и основним школама. Оваква сарадња доприноси 
ефикаснијем раду васпитача и учитеља. Доприноси и добробити 
деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе, кроз њихове односе и делања у предшколској 
установи и основној школи. У значајној мери доприноси и 
професионалном усавршавању као делу укупног професионалног 
развоја васпитача и учитеља.  
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Полазишта интегрисаног курикулума 
 

Осим начела, за ефикасно интегрисано (пројектно) учење у 
предшколској установи и у млађим разредима основне школе од 
значаја су и полазишта интегрисаног курикулума. Основно 
полазиште интегрисаног курикулума јесте плурализам и слобода у 

спровођењу педагошких идеја и педагошких концепата. Учење није 
јединствена, посебно не једном и заувек дефинисана дидактичка 
категорија, која се као таква увек реализовала на исти начин. У 
историји проучавања учења је дуги низ година углавном 
превладавало моноистичко схватање. Од периода када је Јан Амос 
Коменски увео ред у настави (1999), она се значајније није 
мењала, све до последње деценије 20. века, када започиње период 
интензивних реформи на свим нивоима васпитања и учења. 
Отвореност за промене и реализацију предшколског васпитања и 
учења и наставе у млађим разредима основне школе, истовремено 
не подразумева ускраћивање слободе у спровођењу педагошких 
идеја и педагошких концепата васпитача у предшколским 
установама и учитеља у млађим разредима основне школе. 
Васпитачи и учитељи су с једне стране слободни у испољавању 
сопственог понашања у васпитнообразовном раду у предшколској 
установи и настави у млађим разредима основне школе и у 
реализацији садржаја интегрисаног (пројектног) учења. С друге 
стране, од васпитача и учитеља очекује се да у свом раду користе 
достигнућа науке, позитивних примера из праксе учења и да 
васпитнообразовни рад у предшколским установама и наставу у 
млађим разредима основне школе планирају, реализују и вреднују 
у обрнутом дизајну, према иновативним системима наставе и 
иновативним дидактичко-методичким моделима (Миленовић, 
2017; Миленовић, 2013; Илић, 2010).  

Јединствени програми васпитнообразовног рада у 
предшколским установама и наставе у млађим разредима основне 
школе, све више су део њихове историјске димензије. Све више се 
заступа и потреба да се васпитачима и учитељима дају смернице 
за планирање васпитнообразовног рада и наставе, а да они на 
основу смерница и сопственог знања, вештина, способности, 
ставова и искуства у педагошком раду планирају, реализују и 
вреднују васпитнообразовни рад у предшколским установама и 
наставу у млађим разредима основне школе. Овакав приступ је 
новина у Републици Србији и у осталим државама у окружењу, 
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али је као доминантан познат у пракси у многим државама у 
свету. Тако, у Шведској, у основним школама, учитељи од 
националне агенције за високо образовање добијају смернице, а 
они сами састављају план и целокупни програм рада који 
усклађују с ученицима из одељења и њиховим родитељима, по 
принципу одабира 60% укупно понуђених наставних садржаја за 
учење (Миленовић, 2005). Сличан пример је у предшколском 
васпитању и учењу у Пољској (Миленовић, 2009). 

Из наведених разлога, једно од полазишта интегрисаног 
курикулума је различитост у спровођењу педагошких идеја и 

реализације васпитнообразовног рада у предшколским установама 

и наставе у млађим разредима основне школе. Различитост у 
приступима подразумева креативност и иновативност васпитача 
и учитеља. Подразумева и њихову спремност да се мењају и 
мењају праксу учења. Од васпитача и учитеља се зато очекује да 
буду рефлексивни практичари. Да би то и постигли, васпитачи и 
учитељи треба да преиспитују своју праксу и да у складу с 
утврђеним показатељима надаље ефикасније планирају, 
реализују и вреднују васпитнообразовни рад и наставу, с циљем 
ефикасности васпитнообразовног рада и наставе и добробити 
деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе кроз њихове односе и делања и кроз спремност 
њихових васпитача и учитеља да много тога мењају у свом раду и 
у реализацији интегрисаног (пројектног) учења у предшколским 
установама и млађим разредима основне школе. На овај се начин 
истовремено у јединствену акциону целину повезују различитост 
и јединственост васпитног деловања и рада васпитача и учитеља.  

Полазиште интегрисаног курикулума је и демократизација 

реализације учења. Учешће у васпитнообразовном раду у 
предшколским установама и настави у млађим разредима 
основне школе је неотуђиво право све деце и ученика без обзира 
на полне, расне, етничке, верске, социјалне и остале њихове 
посебности. Из наведеног разлога потребно је да се 
васпитнообразовни рад у предшколској установи и настава у 
млађим разредима основне школе реализују по принципима 
демократичности. Овај принцип подразумева да се поред једнаког 
права на учење, свима омогући учење које им највише одговара. 
Овакав приступ учењу назива се синтагмом – омогућавање 

једнаких права и једнаких могућности свима и без изузетака за 

учење (Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Илић, 2010).   



Интегрисани курикулум 

49 
 

На овакву потребу утицали су бројни историјски примери 
недемократичног учења. То се нарочито односи на 
тоталитаристичке системе и приступе васпитању и образовању и 
настави. Један од најдрастичнијих примера јесте васпитање и 
образовање у периоду нацистичке Немачке од 1933. до 1945. 
(Миленовић, 2021б). У нацистичкој Немачкој, посебно је био 
изражен у васпитном деловању у паравојним организацијама 
нацистичке Немачке Хитлер Југенду и Савезу немачких девојака 
(и девојчица) (Миленовић и Рајчевић, 2021). Био је изражен и у 
Лебесборн пројекту нацистичке Немачке (Миленовић, 2020).  

Без обзира на ове карактеристике, демократичност у 
васпитнообразовног раду и настави не би требало схватити као 
неки спољашњи утицај. Демократичност у учењу саставни је део 
педагогије и чини њено унутрашње питање и међусобни однос 
оних који знају, умеју и могу у односу на оне који не знају, не умеју 
и не могу. Даље подразумева и однос оних који су остварени и 
имају пуну моћ, у односу на оне који се тек формирају и остварују 
као личности и који немају моћ. Подразумева и међусобне односе 
према половима, односе оних који одлучују, прате и вреднују, 
односно оцењују (васпитачи и учитељи) и оних чије се учење 
прати, вреднује и оцењује (деца предшколског узраста и ученици 
у млађим разредима основне школе). Зато су васпитачи и учитељи 
све више водитељи учења и свој рад темеље на принципима 
партнерства свих чинилаца у учењу. У налазима неких 
истраживања утврђено је да је васпитнообразовни рад у 
предшколској установи, односно настава у млађим разредима 
основне школе ефикаснији при демократичном односу, него ли 
при ауторитарном понашању васпитача у предшколској установи 
и учитеља у основној школи (Миленовић, 2022; 2021б). 

Демократичност у васпитању и настави, у одређеној мери, 
повезана је и с демократским стилом рада васпитача и учитеља. 
То, међутим, није једина одлика демократичности у учењу. На 
основу приказаних анализа демократичности у учењу, може се 
уочити да демократичност у учењу представља тековину учења 
која подразумева једнако право свих на учење и под једнаким 
условима. У овоме се огледа суштинска разлика демократичности 
у учењу у односу на принцип хуманистичности у учењу, који 
подразумева поштовање човека и његовог достојанства у процесу 
учења (Илић, 2020). Зато је и демократичност у учењу једно од 
основних полазишта интегрисаног курикулума. 
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Темељне вредности интегрисаног курикулума 
 

Темељне вредности интегрисаног (пројектног) учења у 
предшколској установи и основној школи су бројне. Најчешће 
помињани су: знање које деца и ученици стичу, идентитет деце и 
ученика, хуманизам и толеранција деце и ученика, одговорност 
деце и ученика, аутономија деце и ученика и креативност деце и 
ученика. Знање, као појам, садржано је у свим наукама и њиховим 
научним дисциплинама, које се баве његовим проучавањем. Ипак, 
знањем се најдуже и најтемељније баве епистемологија чији је оно 
основни предмет и дидактика у којој представља основну 
компоненту образовања. У дидактичким изворима, знање се 
дефинише „...као систем научно проверених, логички повезаних 
чињеница и генерализација које је онај који учи (ученик без 
обзира на узраст) усвојио, трајно задржао у својој свести и у 
могућности је да га примени у праксиˮ (Рајчевић и Круљ, 2020: 
47). Постоје различите врсте знања: теоријска и емпиријска; 
индивидуална и колективна; експлицитна и имплицитна; научна 
и здраворазумска (Essex, 2020; Munongi & Pillay, 2018; Cui et al, 
2018; Chang & Pascua, 2017). Полазећи од новијих схватања појма и 
термина образовање, под којим се поред знања, умења, 
способности и ставова, подразумева и искуство као значајни 
чинилац образовања (Миленовић, 2021б: 31-32), знање 
представља и резултат човековог искуства које је стекао у 
различитим животно-практичним ситуацијама у школи, 
породици, на послу, у локалној средини и широј друштвеној 
заједници, које му помаже да се боље сналази у различитим 
животно-практичним ситуацијама у породици, на послу и у 
друштвеној заједници.  

Из наведених разлога, знање деце предшколског узраста и 
ученика у млађим разредима основне школе, представља прву и 
најзначајнију темељну вредност интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе. Да би деца предшколског 
узраста и ученици у млађим разредима основне школе стекли 
знање које им је неопходно за даље учење, непходно је 
побуђивање њиховог интересовања. Интереси деце везују се „...за 
развој, сазнање, јачање воље и карактера (деце и ученика)ˮ 
(Лакета и Василијевић, 2006: 17). Уколико се побуди 
интересовање деце предшколског узраста и ученика у млађим 



Интегрисани курикулум 

51 
 

разредима основне школе, она ће се више укључити у своје учење 
и креативним, стваралачким и проналазачким радом стицати 
нова сазнања. Интегрисано (пројектно) учење стога треба да буде 
тако конципирано да с једне стране задовољи потребе и интересе 
деце и ученика, а с друге да побуди њихова интересовања како би 
се више укључила у своје учење.  

Темељни квалитет интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе, односи се на формирање 
идентитета детета и ученика. Иако је реч о узрасту деце и 
ученика који нису свесни постојања свог идентитета, ипак је 
неопходно да се укаже на најзначајније елементе који на овом 
узрасту деце и ученика указују на развој њиховог идентитета. Од 
самог рођења, дете има потребу да буде блиско с особама које су 
му драге. То су најпре његови родитељи и остали чланови 
породице с којима се сусреће. Касније то постају деца из његове 
групе у предшколској установи и васпитач. С поласком у школу, 
дете је у блиским односима с осталом децом из одељења и 
учитељем. Временом упознаје и остале одрасле у локалној 
средини и широј друштвеној заједници.  

Децу и ученике одмалена треба навикавати на 
флексибилност, толеранцију и поштовање другога и другости. 
Ради остваривања ове добробити за дете и ученике, потребно је и 
вођење одређених разговора с децом и ученицима који су можда 
превише сложени и осетљиви за њихов узраст, односно разговоре 
који представљају табу тему. Деци и ученицима је зато потребно 
омогућити доста простора и услове да схвате и науче, али и 
поштују одређена правила и норме понашања у групи, породици и 
у различитим животно-практичним ситуацијама у предшколској 
установи и у млађим разредима основне школе (Миленовић, 
2022). Овакав приступ ће код деце и ученика побудити 
интересовања на активности. То ће им омогућити ефикаснији 
развој, васпитање и учење, што доприноси да себе схвате као 
учеће и развијајуће биће, а то су свакако значајне одлике његовог 
идентитета. На овом узрасту, деца и ученици треба да схвате да су 
осим припадности одређеној групи у предшколској установи и 
основној школи, истовремено и становници одређеног места, 
припадници одређеног народа, одређене вере и државе. Зато се и 
истиче потреба конципирања интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
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млађим разредима основне школе, у циљу доприноса развоју 
идентитета и идентитетске припадности деце предшколског 
узраста и ученика у млађим разредима основне школе.  

Приликом формирања основе деце предшколског узраста и 
ученика у млађим разредима основне школе за развој њиховог 
идентитета, потребно је водити рачуна да код њих не превлада 
осећај самосвојности. Деца и ученици треба да схвате да су део 
колектива и да у њему треба да поштују друге и разумеју другости 
и различитости. Програме учења у предшколској установи и у 
млађим разредима основне школе зато је потребно тако 
конципирати да подразумевају активности у којима ће деца и 
ученици заједно радити и стваралачким и проналазачким радом 
заједно решавати задатке и проблеме. Такав приступ 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и настави у 
млађим разредима основне школе подразумева поштовање 
хуманистичких начела и толеранцију деце и ученика. Ова темељна 
вредност интегрисаног курикулума значајна је и из аспекта 
потребе да деца стичу васпитне квалитете и да се навикавају на 
тимски рад и рад у пару. То ће свакако допринети да се осим 
поштовања другога и другости, односно различитости, деца и 
ученици навикну да помажу осталој деци и ученицима и да од 
других траже помоћ. Очекује се и да стекну навику да своје 
потребе и интересе, усаглашавају с потребама и интересима 
остале деце или ученика из групе, односно одељења.  

Интегрисани курикулум у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и настави у млађим разредима основне 
школе требало би да буде конципиран и на начин на који се 
развија одговорност деце и ученика. Полазећи од савремених 
приступа интегрисаном (пројектном) учењу деце и ученика које је 
засновано на иновативним системима учења и планирано, 
реализовано и вредновано у обрнутом дизајну према 
иновативним дидактичко-методичким моделима (Миленовић, 
2017; Миленовић, 2013; Илић, 2010), активности деце у 
предшколским установама и ученика у млађим разредима 
основне школе, потребно је планирати и реализовати уз пуно 
укључивање деце и ученика у њиховој реализацији. Деца 
предшколског узраста и ученици у млађим разредима основне 
школе у овим активностима постају део групе, односно тима, 
имају своје улоге и задатке у реализацији појединих активности. 
Из наведеног разлога и имају одговорност за оно што раде и оно 
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што уче. Приликом задавања задатака деци, односно ученицима, 
васпитачи, односно учитељи треба да имају такав приступ да 
свако дете или ученик схвати значај онога што ради и учи и да у 
складу с таквим схватањем преузме обавезу и буде свесно своје 
одговорности за оно што ради, односно учи.  

Одговорност деце предшколског узраста и ученика у 
млађим разредима основне школе јесте њихова значајна 
карактеристика и васпитни квалитет, који доприноси њиховом 
учењу али и целокупном васпитању и социјализацији. Према 
савременим приступима учењу, суштина учења везује се за 
решавање проблема и задатака. То од деце и ученика захтева 
сналажење у различитим васпитнообразовним ситуацијама у 
предшколској установи и настави у млађим разредима основне 
школе. Успех у решавању проблема и задатака зато у великој мери 
зависи од одговорности коју деца показују у васпитнообразовном 
раду у предшколској установи и ученици у настави у млађим 
разредима основне школе.  

Знање која и деца и ученици стичу, има вишеструки значај. 
Без обзира што је реч о почетним знањима, она представљају 
основу за даље учење и представљају темељ за касније стицање 
научних знања и социјалних вештина. Знања која деца стичу на 
предшколском узрасту, помажу им у припреми за школу и касније 
учење у основној школи и на вишим нивоима школовања. Учење 
деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе деци и ученицима омогућава да буду чланови 
формалне групе деце у оквиру групе у предшколској установи или 
одељењу у млађим разредима основне школе, што доприноси и 
њиховој бољој социјализацији. На овај начин се деца и ученици 
развијају као социјална бића која кроз учење, стичући нова знања, 
налазе одговоре на многа питања која их интересују.  

У данашњим условима, аутономија деце предшколског 

узраста и ученика у млађим разредима основне школе јесте њихово 
прокламовано право. Аутономија деце и ученика садржана је и у 
основним принципима њихових права. Они су: „...најбољи интерес 
детета, аутономија детета, забрана дискриминације детета, право 
детета да буде саслушано и конфликт интересаˮ (Ковачек Станић, 
2010: 141). Зато је потребно конципирати интегрисани курикулум 
у васпитнообразовном раду у предшколској установи и настави у 
млађим разредима основне школе, тако да деца предшколског 
узраста и ученици у млађим разредима основне школе буду 
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укључени у различите активности и у посебним условима у 
којима ће се осећати слободно, независно и самостално. На овај 
начин се обезбеђује аутономија детета и ученика. Аутономију 
деце и ученика не би требало схватити као стихијност, јер би то 
могло изазвати анархичност у деловању деце и ученика и не би 
допринело њиховој добробити. Из наведеног разлога, све 
активности деце предшколског узраста и ученика у млађим 
разредима основне школе треба да буду планиране на начин да 
доприносе остваривању њихове пуне аутономије, али и 
поштовању позитивних принципа, норми и правила 
васпитнообразовног рада у предшколској установи и настави у 
млађим разредима основне школе.  

Значајни темељни квалитет и вредност интегрисаног 
курикулума у васпитнообразовном раду у предшколској установи 
и настави у млађим разредима основне школе јесте креативност 

деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима основне 

школе. Већ је наглашено да се васпитнообразовни рад у 
предшколској установи и настава у млађим разредима основне 
школе темеље на холистичком (целовитом) развоју, васпитању и 
учењу деце и ученика и на иновативним системима 
васпитнообразовног рада. Без обзира на иновативни систем 
(диференцирани, егземпларни, респонсибилни, хеуристички, 
инклузивни, интегративни и остали) (Миленовић, 2017; 
Миленовић, 2013; Илић, 2010), иновативни приступи учењу 
подразумевају веће укључивање све деце у предшколској 
установи и ученика у млађим разредима основне школе у 
реализацији васпитнообразовног рада и сопствено учење. Деца и 
ученици реализују активности стваралачким и проналазачким 
радом. Овакав приступ учењу подразумева креативност и 
иновативност деце и ученика.  

Деца предшколског узраста и ученици у млађим разредима 
основне школе своју креативност развијају кроз искуство у 
стваралачком и проналазачком раду. Зато би саставни елементи 
интегрисаног курикулума у предшколској установи и млађим 
разредима основне школе требало да садрже планиране методе 
које ће допринети подстицању деце предшколског узраста и 
ученика у млађим разредима основне школе на креативно 
деловање у васпитнообразовном раду. Све то с временом 
доприноси развоју њиховог стваралачког и критичког мишљења. 
Креативност деце предшколског узраста и ученика у млађим 
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разредима основне школе подразумева њихову оригиналност, 
односно проналажење нових и необичних одговора и решења 
проблема. Даље подразумева флексибилност деце и ученика, 
односно њихову навику и способност да мењају своје односе у 
васпитнообразовном раду. Деца и ученици који су креативни, 
истовремено су и флуентни, односно спремни и способни да дају и 
предлажу нове идеје. Да би се креативност деце предшколског 
узраста и ученика у млађим разредима основне школе 
искористила у правцу њихове добробити и стицања темељних 
васпитних квалитета и вредности и знања, неопходна је њихова 
одговорност у раду, деловању и пре свега учењу, самосталност у 
решавању проблема и задатака и спремност и способност за 
проналазачки и тимски рад.  
  
  

Специфични циљеви интегрисаног курикулума 
 

Национални курикулуми предшколског васпитања и учења 
и васпитања и образовања у млађим разредима основне школе у 
свим државама дефинисани су националним законима, 
стратегријама и правилницима. У свима њима, као специфични 
циљеви интегрисаног курикулума, углавном се наводе: осигурање 
добробити деце и ученика, целовити развој деце и ученика, 
пружање васпитања и образовања и омогућавање развоја и 
стицања компетенција деце и ученика и право сваког детета и 
ученика на једнаке могућности за васпитање и образовање. У 
Републици Србији, специфични циљеви предшколског васпитања 
и образовања дефинисани су Правилником о новим Основама 
програма предшколског васпитања и образовања Године узлета 
из 2018, док су у васпитању и настави у млађим разредима 
основне школе дефинисани Законом о основама система 
образовања и васпитања из 2021. Неки од специфичних циљева 
интегрисаног курикулума предшколског васпитања и учења и 
васпитања и образовања у млађим разредима основне школе, 
садржани су и у осталим елементима интегрисаног курикулума, 
пре свега у оквиру полазишта интегрисаног курикулума и 
темељних вредности интегрисаног курикулума.   

Добробит детета и ученика одувек је био општи циљ и 
основно полазиште предшколског васпитања и учења и 
васпитања и образовања у млађим разредима основне школе. 
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Према новим Основама програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета, добробит детета „...је 
вишедимензионални конструкт којим се обједињује разумевање 
холистичке природе развоја, целовитости процеса неге, 
васпитања и образовања и интегрисаног учења детета...ˮ (2018: 
11–12). Овакво одређење добробити детета предшколског узраста 
важи и за добробит ученика млађег школског узраста. Уочљиво је 
да се добробит детета предшколског узраста и ученика млађег 
школског узраста сагледава кроз три основне димензије, а оне су 
персонална, делатна и социјална. Односно, добробит детета 
подразумева да оно буде добро и да успешно функционише у 
предшколској установи, школи, породици и локалној и широј 
друштвеној заједници; да уме и хоће; и да припада одређеној 
групи, да себе као такво прихвати, да разликује и поштује друге и 
другости и да учествује у активностима локалне и шире 
друштвене заједнице.  

Осим сличности добробити деце предшколског узраста и 
ученика у млађим разредима основне школе, постоје и 
специфичности које би се могле одредити за децу предшколског 
узраста. Добробит деце предшколског узраста остварује се у 
реалном програму Основа програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета, у коме су прецизније описане 
добробити за дете, подразумевајући чињенице које указују на то 
како се дете осећа, статус детета у предшколској установи, његове 
могућности у предшколској установи и нарочито умења детета у 
предшколској установи (2018: 11–14). 

Подстицање целовитог развоја детета и ученика други је по 
значају специфичан циљ интегрисаног курикулума. Целовити 
развој детета предшколског узраста и ученика у млађим 
разредима основне школе подразумева развој детета и ученика 
као целосне личности. Остваривање циљева развијања целосне 
личности детета и ученика подразумева психомоторички и 
психофизиолошки развој детета и ученика, развој свих његових 
интелектуалних потенцијала, развој мотивације за укључивање у 
васпитнообразовне активности у предшколској установи, односно 
настави у млађим разредима основне школе, усвајање моралних 
норми и развој моралних квалитета и вредности детета и 
ученика, развијање способности за обављање радних операција у 
складу с узрастом детета и ученика, развој естетских квалитета и 
вредности детета и ученика и развијање духовних и људских 



Интегрисани курикулум 

57 
 

потенцијала и вредности детета и ученика. Из наведеног разлога 
је целовити развој личности детета и ученика значајан циљ 
предшколског васпитања и учења и васпитања и образовања у 
млађим разредима основне школе. Целовити развој личности 
детета и ученика јесте и један од кључних циљева и стратегија 
локалне и шире друштвене заједнице. 

Периоди предшколског узраста и млађег школског узраста 
значајни су периоди од којих зависи даљи развој, васпитање и 
учење деце и ученика. На овом узрасту потребно је благовремено 
идентификовати евентуалне сметње у развоју и препреке у 
васпитању и учењу деце и ученика или њихове изнадпросечне 
способности. Ово је од значаја да би се благовремено започело с 
медицинским и педагошким третманом деце код које су 
идентификовани симптоми сметњи у развоју и препрека у 
васпитању и учењу, с циљем да се негативни ефекти умање или с 
временом потпуно елиминишу. Значајан је и да би се код деце с 
изнадпросечним способностима, идентификована изнадпросечна 
способност у одређеној научној области или делатности 
друштвеног деловања развијала, како би се дете с временом 
развило у ствараоца. Не уради ли се тако, постоји оправдана 
бојазан да ће сметње у развоју и препреке у васпитању и учењу 
имати негативне ефекте на децу и ученике, а њихова латентна 
изнадпросечна способност неће бити остварена. Из наведеног 
разлога се периоди предшколског узраста и млађег школског 
узраста називају периодима раног старта (Миленовић, 2017; 
Миленовић, 2013; Сузић, 2008).  

Полазећи од европског Оквира компетенција за 
целоживотно учење из 2003, још на периоду предшколског 
узраста и млађег школског узраста потребно је започети с учењем 

деце и ученика и у правцу стицања компетенција за целоживотно 

учење. Кључне компетенције за целоживотно учење су: 
комуникација на матерњем језику, комуникација на страним 
језицима, математичка писменост и основна компетенција за 
науку и технологију, дигитална компетенција, компетенција 
учити како се учи, интерперсоналне и грађанске компетенције, 
предузетништво и културна експресија (Основе програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета, 2018: 14–
15). Без обзира што на први поглед ове компетенције превазилазе 
могућности деце предшколског узраста и млађег школског 
узраста, још на овом узрасту потребно је децу уверавати колико је 
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значајно да континуирано уче, што такође доприноси њиховом 
целосном развоју као личности. Све то поклапа се и с тврдњама да 
су предшколски узраст и млађи школски узраст периоди раног 
старта (Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Сузић, 2008).  

Указивање на значај развоја компетенција деце 
предшколског узраста и ученика у млађим разредима основне 
школе са аспекта интегрисаног курикулума од значаја је зато што 
је развој курикулума одређен исходима васпитања и образовања. 
Из наведеног разлога стално се тежи модернизацији 
интегрисаног курикулума, све с циљем унапређења квалитета и 
модернизације националног система образовања и васпитања. 
Кључне компетенције за целоживотно учење представљају 
мултифункционалне пакете знања, вештина и ставова који су 
потребни сваком појединцу да би био макар на нивоу 
функционалне писмености за обављање одређене делатности 
(Кулић и Деспотовић, 2010: 169). Ове компетенције се развијају 
још на предшколском и млађем школском узрасту, али најдаље до 
краја обавезног образовања. Након завршетка обавезног 
образовања, ове кључне компетенције требало би да буду основа 
свакој индивидуи за професионално усавршавање у професији 
коју обавља и за целоживотно учење.  

Један од специфичних циљева интегрисаног курикулума је 
да пружи свој деци предшколског узраста и ученицима млађег 

школског узраста једнако право и једнаке могућности у 

образовању и стварања услова за њихово учење и стицање 

компетенција. У свету је одавно прокламовано право на учење и 
образовање свих и без изузетака. Једнако право на учење и 
образовање истовремено не подразумева и једнаке могућности за 
учење и образовање. То се нарочито односи на припаднике 
етничких заједница у односу на припаднике већинског народа. 
Они се углавном школују на језику већинског народа који није 
њихов матерњи, а изучавају и садржаје који нису прилагођени 
њиховом матерњем језику, историји, традицији и култури и 
фолклору (Milenović, 2012). Из наведеног разлога често се 
самосегрегирају, као што је то случај с Ромима у Републици Србији 
(Сузић, 2008), или постижу недовољно ефикасне резултате у 
учењу и образовању (Миленовић и сар., 2011).  

Иако се данас у многим државама Европске уније заговара 
двојезично образовање, оно углавном не постоји. Под 
двојезичним образовањем се у Европској унији подразумева 
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чињеница да се деци и ученицима имиграната, која се образују на 
службеном језику државе у којој се деца и ученици имиграната 
образују, додатно омогућава и настава на матерњем језику само 
из области језика, историје, традиције и културе народа чији су 
припадници и државе њиховог домицилног порекла. Таква 
настава се обично назива допунском наставом на матерњем 
језику у иностранству из перспективе држава домицилног 
порекла имиграната, или одговарајућег назива у држави у којој 
деца и ученици имиграната похађају програме васпитања и 
образовања. У Шведској се таква настава назива Хемспрок 

наставом (Миленовић, 2005). Оваква настава није двојезична и 
има само примесе двојезичне наставе. Двојезична настава је таква 
настава у којој се сва деца и ученици најпре васпитавају и образују 
на језику који је њихов матерњи језик, барем на нивоу обавезног 
образовања. Захтеви интегрисаног курикулума у оваквој настави 
подразумевају његово усклађивање с потребама деце и ученика, 
односно да наставни садржаји представљају њихову историју, 
традицију и културу и фолклор, односно елементе њихове 
експлицитне и имплицитне културе. Само у таквим околностима 
може се говорити да поред једнаког права на учење и образовање, 
постоје и једнаки услови (могућности) за учење и образовање, јер 
је свој деци и ученицима омогућено учење и образовање које им 
највише одговара. У Републици Србији, свим већим заједницама 
омогућено је школовање на матерњем језику, па се и може 
говорити о постојању двојезичне наставе. 

 
 

Подручја поучавања и развоја интегрисаног курикулума 
 

Постоје различита подручја поучавања и развоја деце 
предшколског узраста и ученика млађег школског узраста. Најпре 
је дефинисана хуманистичко-развојна концепција интегрисаног 
курикулума. На основу резултата бројних истраживања, 
хуманистичко-развојну концепцију интегрисаног курикулума 
чине: идеја хуманизма, сазнања о развоју деце предшколског 
узраста и ученика у млађим разредима основне школе у односу на 
целовити развој човека и значај институционалног учења деце 
предшколског узраста и ученика у млађим разредима основне 
школе (Kneen et al, 2020; Khechane et al, 2020; Sharma et al, 2020). 
Према хуманистичко-развојној концепцији интегрисаног 
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курикулума увек се полази од детета и ученика које (и који) је у 
центру свих интересовања. Полазишна основа интегрисаног 
курикулума полази од потреба и интереса деце и ученика. 
Садржаји интегрисаног курикулума конципирани су тако да 
њихова реализација доводи до исхода учења деце и ученика који 
су у функцији добробити деце и ученика кроз њихове односе и 
делања у васпитнообразовном раду у предшколској установи и 
настави у млађим разредима основне школе.   

При конципирању интегрисаног курикулума, неопходно је 
да се учење деце и ученика повеже с целокупним развојем човека. 
При оваквом приступу полази се од опште дефиниције васпитања 
као „...дуготрајног процеса, свесне и сврсисходне делатности 
својствене човеку, засноване на међусобној интеракцији 
васпитача и васпитника, с циљем сталног подстицања, развијања 
и трајног усвајања оптималних здравствено-физичких, 
интелектуалних, моралних, радно-техничких, естетских, духовних 
и пре свега људских квалитета и вредности васпитникаˮ 
(Миленовић, 2021: 155). Из ове дефиниције васпитања наслућују 
се одлике целосног развоја личности детета предшколског 
узраста и ученика у млађим разредима основне школе. То се 
поред основних подручја васпитања (здравствено-физичко, 
интелектуално, морално, радно-техничко и естетско), нарочито 
односи на подручја васпитања која се односе на развој духовних и 
пре свега људских квалитета и вредности васпитаника, који су 
свакако првенствено одлике развоја одраслих личности, чиме је 
остварена повезаност целовитог развоја, васпитања и образовања 
деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе, с развојем човека као посебне индивидуе.  

Проблем учења и образовања деце предшколског узраста у 
породици и институцијама учења и образовања одувек је био 
предмет академских расправа. Питање да ли је ефикасније 
породично или институционално учење и образовање и даље је 
отворено за нова сазнања и одговоре. То се нарочито односи на 
предшколско васпитање, учење и образовање. Поставке 
породичног и институционалног збрињавања, развоја, васпитања, 
учења и образовања деце предшколског узраста, најпрецизније су 
биле представљене у учењима традиционалне исламске 
педагогије која није дефинисана као посебна педагошка 
дисциплина. Према овом учењу, породица је место васпитања 
деце, а школа првенствено институција учења и образовања деце 
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и ученика (Fauz, 2016; Fetić i sar., 2016). Нешто слично се може 
наћи и у делима чешког педагога Јана Амоса Коменског – Велика 

дидактика (1999) и Материнска школа (2000).  
Новија истраживања недвосмислено показују да деца 

предшколског узраста и ученици у млађим разредима основне 
школе најбоље уче истовременим доследним васпитним 
деловањем у породици и институцијама васпитања и образовања. 
То се нарочито односи на децу предшколског узраста. Деца 
предшколског узраста која су укључена у развој, васпитање и 
учење у институцијама предшколског васпитања и учења боље се 
социјализују од деце предшколског узраста која нису укључена у 
институцијама предшколског васпитања и образовања 
(Симеуновић и Спасојевић, 2005). Боља социјализација деце на 
раном предшколском узрасту основа је за њихову даљу 
социјализацију и формирање као свестрано развијене и целосне 
личности. Зато се стално потенцира потреба укључивања све деце 
предшколског узраста у развој, васпитање и учење што се све 
реализује у институцијама предшколског васпитања и 
образовања. На овакву потребу указују и званични државни 
документи који регулишу основе предшколског васпитања и 
образовања (Основе програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета, 2018).  

Да би се хуманистичко-развојна концепција могла и 
остварити, неопходно је поштовање бројних начела учења деце 
предшколског узраста и ученика у млађим разредима основне 
школе. Начела су бројна и различито су класификована у 
звисности од приступа начелима учења деце и ученика код 
појединих аутора који су се бавили проучавањем овог проблема 
(Миленовић, 2022; 2021; Илић, 2020; Fauz, 2016). На основу 
критичке анализе свих класификација датих у поменутим 
истраживањима, може се дефинисати листа најчешћих начела 
учења деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе. Она су: 1) стварање оптималних услова за учење 
деце и ученика; 2) обликовање простора и обезбеђивање 
средстава, материјала и дидактичких играчака за учење; 3) 
организација услова за васпитнообразовни рад према детету и 
ученику, а не за дете и ученика; 4) индивидуални приступ учењу 
сваког детета и ученика појединачно; 5) омогућавање 
интеракције деце и ученика с одраслима у учењу; 6) 
задовољавање основних физичких потреба деце и ученика као 
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услов њиховог учења и целосног развоја; 7) задовољавање 
социоемоционалних потреба деце и ученика као услов њиховог 
учења и целосног развоја; 8) стварање услова за прилагођавање 
детета предшколског узраста животно-практичним ситуацијама у 
предшколској установи и за прилагођавање ученика у млађим 
разредима основне школе животно-практичним ситуацијама у 
основној школи; 9) вођење бриге о спречавању свих могућих 
негативних утицаја на децу у предшколској установи и за ученике 
у млађим разредима основне школе; 10) прилагодљив стил рада 
васпитача и учитеља, као услов успешности реализације 
васпитнообразовног рада у предшколској установи и наставе у 
млађим разредима основне школе; и 11) праћење и вредновање 
учења деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе.  

Уочљив је значај проучавања већег броја подручја учења у 
предшколској установи и у млађим разредима основне школе. То 
истовремено не значи гомилање садржаја и научних области, јер 
би се тиме деца и ученици преоптеретили, што не би допринело 
њиховој добробити. Да би овај проблем био превазиђен, у пракси 
васпитнообразовног рада у предшколској установи и учења и 
наставе у млађим разредима основне школе, потребно је уводити 
праксу васпитнообразовног рада и наставе која је увек усмерена 
на дете и ученика. Потребно је активно учење и самоучење деце, 
односно ученика, што ће им омогућити да уче и садржаје из 
области које нису заступљене у предшколској установи, односно 
млађим разредима основне школе. Све то указује на потребу 
ангажовања деце и ученика и изван предшколске установе и 
основне школе у одговарајућим центрима за учење у локалној и 
широј друштвеној заједници (Симеуновић и Спасојевић, 2005).   
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Системски оквир  
интегрисаног курикулума 

 
При дефинисању системског оквира интегрисаног 

курикулума, полази се од уопштеног одређења интегрисаног 
курикулума који представља концептуални оквир или просветни 
документ којим су прецизирани, елаборирани и функционално 
интегрисани сви елементи организованог васпитнообразовног 
рада у предшколској установи и наставе у млађим разредима 
основне школе. Полази се и од опште претпоставке која је у 
пракси интегрисаног (пројектног) учења у предшколској 
установи и млађим разредима основне школе углавном 
потврђена, а односи се на чињеницу да интегрисани курикулум 
даје одговоре на различита питања интегрисаног (пројектног) 
учења у предшколској установи и у млађим разредима основне 
школе. То су најчешће одговори који се односе на: сврху и циљеве 
учења; предмет учења (исходи учења у виду добробити за децу 
предшколског узраста и за ученике млађег школског узраста, кроз 
њихове односе и делања у предшколској установи и основној 
школи); начин реализације учења (скица реализације 
интегрисаног (пројектног) учења, васпитнообразовне стратегије 
и методе, организациони облици, средства, материјали, играчке и 
остале дидактичке апликације); начин праћења и вредновања 
реализације интегрисаног (пројектног) учења; карактеристике 
оних који уче; место, услови и начин реализације учења.  

Системским оквиром интегрисаног курикулума дефинишу 
се елементи учења. Најчешћи су: 1) исходи учења; 2) сврха, 
циљеви и задаци учења; 3) садржаји учења; 4) организација, 
пројектне активности и средства, материјали и играчке за 
реализацију учења; и 5) праћење и вредновање учења. Сви ови 
елементи се даље могу сврстати у две основне групе. Исходи 
учења, сврха, циљеви и задаци учења и садржаји учења чине прву 
групу елемената системског интегрисаног курикулума који се 
односи на програм учења дефинисан интегрисаним курикулумом. 
Другу групу елемената системског оквира интегрисаног 
курикулума чине организација, пројектне активности и средства, 
материјали и дидактичке играчке за реализацију учења и 
праћење и вредновање учења, што чини контекст и 
инфраструктуру реализације програма учења.  
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Програм учења 
 

Програм учења у васпитнообразовном раду у предшколској 
установи и настави у млађим разредима основне школе 
дефинисан интегрисаним курикулумом чине елементи 
интегрисаног учења који се односе на исходе учења; сврху, 
циљеве и задатке учења; и садржаје учења. Као такви, садржани су 
у свим програмима учења у данашњим предшколским установама 
и у настави у млађим разредима основне школе. Сви наведени 
елементи, осим исхода учења, углавном су у овом облику били 
садржани и у традиционалним програмима планирања 
васпитнообразовног рада у предшколским установама и наставе у 
млађим разредима основне школе. Исходи учења као планирани и 
очекивани резултати су у традиционалном планирању углавном 
били предвиђени као остварени циљеви учења. У планирању 
учења темељеном на иновативним системима учења и 
иновативним дидактичко-методичким моделима, исходи учења 
добијају нови квалитет и представљају добробит за децу и 
ученике кроз њихове односе и делања. Овакав приступ учењу, 
представља основу рада и према новим основама програма који 
регулишу предшколско васпитање и учење (Основе програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета, 2018).  

Исходи учења су темељни квалитети који углавном наступају 
након реализације одређене активности у предшколској установи 
или млађим разредима основне школе. Неки од њих наступају и 
након извесног времена, које може бити у размаку од неколико 
седмица, неколико месеци, пола године, па и целе радне, односно 
школске године. (Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Илић, 
2010). Исходи учења често нису повезани са садржајима учења. 
Представљају темељне квалитете и вредности учења који за децу 
предшколског узраста и ученике у млађим разредима основне 
школе имају вредност и изван предшколске установе и основне 
школе и служе им у даљем учењу и решавању свакодневних 
проблема у различитим животно-практичним ситуацијама у 
породици, локалној средини и широј друштвеној заједници. У 
новијим педагошким и дидактичким приступима учењу, исходи 
учења представљају добробит за децу и ученике кроз њихове 
односе и делања у учењу у предшколској установи, односно у 
настави у млађим разредима основне школе (Миленовић, 2022; 
2021б; Миленовић, 2017; Илић, 2010). 
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Полазећи од чињенице да се исходи учења унапред 
планирају и да чине први стадијум планирања учења у обрнутом 
дизајну, може се рећи да су исходи учења засновани на намери. 
Зато се и каже да је то учење с намером или намерно учење. Да би 
се исходи учења заиста остварили, неопходно је да васпитачи и 
учитељи у другом стадију планирања у обрнутом дизајну пруже 
доказе да ће исходи учења бити остварени (Миленовић, 2017; 
Миленовић, 2013; Илић, 2010). Потребно је и да на одговарајући 
начин и током реализације интегрисаног (пројектног) учења 
учине доступним и разумљивим исходе учења деци предшколског 
узраста и ученицима у млађим разредима основне школе. Очекује 
се и да их увере да они стваралачким и проналазачким 
активностима могу доћи до очекиваних исхода учења. На основу 
тога, деца предшколског узраста и ученици у млађим разредима 
основне школе треба да схвате да је то у интересу њихове 
добробити. Уочљиво је да се исходи учења не темеље само на 
стицању знања. Они подразумевају и њихово разумевање, 
демонстрирање, примену и одређене добробити за децу и ученике 
у правцу каснијег развоја њихових здравствено-физичких, 
интелектуалних, моралних, радно-техничких, естетских, духовних 
и пре свега људских квалитета и вредности.  

Карактеристике интегрисаног курикулума темељеног на 
елементима исхода учења у програму учења бројне су и често 
међусобно супротстављене. На основу неких проучавања могу се 
навести два основна, који се сматрају најзначајнијим (Kiilu & 
Mugambi, 2019; Bushra, 2018; 2017). Исходи учења представљају 
интегрисана знања, вештине и способности стечене у 
интегрисаном (пројектном) учењу. Представљају и опис онога 
што је учењем било планирано. Ради бољег схватања и 
разумевања исхода учења, неопходно је да се наведе да исходи 
учења не дају опис планираног учења. Нису повезани ни с 
намерама васпитача и учитеља, већ настају као исходишни 
резултат и квалитет у учењу у краћем или дужем временском 
периоду. Исходи учења не представљају ни сажетак планираног, 
односно интегрисаног (пројектног) учења, иако чине његов 
крајњи резултат (Миленовић, 2021б).  

Други елемент програма учења као део системског оквира 
интегрисаног курикулума су сврха, циљеви и задаци учења. Овај 
елемент је углавном био заступљен и у традиционалном 
планирању учења. Планирање интегрисаног (пројектног) учења 
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требало би дати одговоре на бројна питања која се односе на 
учење: због чега се неке активности реализују, а неке не; који су 
разлози одређених разлика у временским димензијама 
реализације иницираних интегрисаних (пројектних) активности 
и њихових појединачних фаза реализације; утиче ли 
рационализација садржаја учења на исходе учења; да ли је баш све 
што се реализује потребно деци предшколског узраста и 
ученицима у млађим разредима основне школе и због чега; које су 
предности и слабости интегрисаног (пројектног) учења и многа 
друга. Тражење одговора на наведена и остала бројна питања 
свакако је било предвиђено интегрисаним планирањем. Одговори 
до којих се долази на овај начин, показатељи су васпитачима и 
учитељима у даљем планирању интегрисаног учења у 
предшколским установама и у настави у млађим разредима 
основне школе (Миленовић, 2022; 2021б).   

Циљеви учења представљају елементе интегрисаног 
планирања који подразумевају намеру онога што се жели 
реализовати у васпитнообразовном раду у предшколској 
установи и у настави у млађим разредима основне школе. У 
педагошким и дидактичким изворима се под циљевима учења 
углавном подразумева „...оно чему се у учењу тежиˮ (Рајчевић и 
Круљ, 2020: 122). У образложењу овакве тврдње о значају учења 
наводи се да су то „...перцепције и уверења особе о сврси учења, 
што доводи до релативно трајне оријентације у понашању у 
ситуацијама учењаˮ (Рајчевић и Круљ, 2020: 122). Уочљиво је да 
циљеви учења имају индивидуални карактер. Од васпитача и 
учитеља зато се очекује да подстакну сву децу и ученике на 
учешће у реализацији интегрисаних (пројектних) активности. Ови 
елементи треба да буду садржани у интегрисаном планирању.  

Задаци учења су се у традиционалном планирању делили у 
три групе. Задаци прве групе односе се на материјалне задатке, 
који су углавном били информативни, образовни, сазнајни и 
когнитивни. У другој групи су задаци који су били функционални 
задаци и односили су се на развој психофизиолошких функција 
деце и ученика, моторике и психомоторике. У ову групу спадају и 
оперативни задаци. Трећу групу чине васпитни задаци који се 
односе на стицање васпитних квалитета (и вредности 
васпитаника) (Рајчевић и Круљ, 2020: 47). У иновативним 
приступима планирања учења, циљеви се заснивају на темељним 
квалитетима учења (Миленовић, 2017; Миленовић, 2013).  
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Садржаји учења који чине програм интегрисаног 
курикулума, представљају трећи елемент програма учења као 
дела системског оквира интегрисаног курикулума. У 
дидактичким изворима, садржаји учења су углавном дефинисани 
као наставни садржаји (Bognar i Marijević, 2003). Садржаји учења 
се прописују програмима и као такви реализују. У избору садржаја 
учења полази се од основних педагошких и дидактичких начела и 
правила. Одабирају се најпре садржаји који су научно засновани и 
иновативни. Води се рачуна да буду прилагођени узрасту деце и 
ученика. У избору садржаја учења полази се и од потребе локалне 
средине и шире друштвене заједнице. Полази се и од очекиваних 
промена и дешавања у друштву, односно од чињенице да ли ће и у 
којој мери одређени садржаји учења бити потребни деци 
предшколског узраста и ученицима у млађим разредима основне 
школе у даљем учењу и у одређеном временски удаљеном 
тренутку. На овакву потребу указује чињеница да знања веома 
брзо застаревају и да је потребно њихово стално иновирање.  

 
 

Контекст и инфраструктура  
реализације програма учења 

 
Контекст и инфраструктуру реализације програма учења 

чине два елемента структуре системског оквира интегрисаног 
курикулума. Они су: 1) организација, пројектне активности и 
средства, материјали и играчке за реализацију учења; и 2) 
праћење и вредновање учења. За разлику од претходна три 
елемента која се односе на програм учења, ова два елемента 
контекста инфраструктуре реализације програма учења односе се 
на обезбеђивање материјално-техничке основе за учење. У 
интегрисаном планирању према иновативним системима учења и 
иновативним дидактичко-методичким моделима, овај елемент 
представља четврту фазу планирања учења у обрнутом дизајну 
(Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Илић, 2010). Односе се и на 
праћење и вредновање реализације интегрисаног (пројектног) 
учења, што је делом садржано у завршној фази трећег стадијума 
планирања учења према иновативним дидактичко-методичким 
моделима у обрнутом дизајну, који се односи на микроструктуру 
планирања, реализације и вредновања интегрисаног (пројектног) 
учења (Миленовић, 2021б). 
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Организација пројектне активности и средства, материјали 

и играчке за реализацију учења први су елемент контекста и 
инфраструктуре реализације програма учења структуре 
системског оквира интегрисаног курикулума. Интегрисани 
(пројектни) приступ учењу подразумева претходну припрему и 
организацију, којој претходи дефинисање исходишних и 
процесуалних квалитета учења, и одређивање прихватљивих 
доказа да ће они заиста бити и остварени (Миленовић, 2017; 
Миленовић, 2013; Илић, 2010). У оквиру овога одређује се 
доминантни облик учења у предшколској установи и у основној 
школи који могу бити диференцирани, егземпларни, 
респонсибилни, хеуристички, интегративни, инклузивни,  и 
остали и темељни квалитети и вредности учења. Приликом 
осмишљавања средине за учење и стварање осталих услова за 
активности свих учесника у учењу, васпитач и учитељ воде рачуна 
и о стварању оптималних услова за развој повољне 
социомоционалне климе за реализацију интегрисаних 
(пројектних) активности и моста поверења на релацији између 
васпитача и васпитаника. 

У обавези су и да обезбеде довољно простора за несметано 
деловање свих учесника у учењу. То се нарочито односи на 
обезбеђивање услова за стваралачке, креативне и проналазачке 
активности деце и ученика. Под простором се не подразумевају 
само радне собе, отворени простор и остали објекти у 
предшколској установи (Закон о предшколском васпитању, 2019; 
Основе програма предшколског васпитања и образовања Године 

узлета, 2018), односно учионице, остали објекти и отворени 
простор основне школе, већ и институције и отворени простор 
локалне средине и шире друштвене заједнице. Приликом 
планирања простора, неопходно је да се то усагласи са захтевима 
интегрисане (пројектне) активности која се рализује и потребама 
учесника у учењу, посебно деце и ученика. Превише обезбеђеног 
простора не доприноси увек успешности реализације 
интегрисаних (пројектних) активности, па је боље да он буде 
различит, оптималан и у функцији реализације учења у оквиру 
интегрисане (пројектне) активности (Миленовић, 2021б).  

Осим простора, неопходно је да се за реализацију 
интегрисаног (пројектног) учења обезбеди довољан број 
материјално-техничких средстава. То су различити материјали, 
средства, дидактичке играчке и остале дидактичке апликације. 
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Средства, материјали и играчке, неопходни за реализацију 
васпитнообразовног рада у предшколским установама, уже су 
дефинисани Правилником о ближим условима за оснивање, 
почетак рада и обављање делатности предшколске установе из 
2019. Када је реч о настави у млађим разредима основне школе, 
неопходно је да се наведе да се материјално-техничка основа за 
реализацију наставе одређује у зависности од врсте наставе, типа 
наставног часа и сваке конкретне наставне јединице која се 
реализује. Зависи и од инициране интегрисане (пројектне) 
активности, ако се она реализује у настави у млађим разредима 
основне школе.  

Као и по питању простора, од значаја је да се не припреми ни 
превише материјала и играчака. Деца су по природи знатижељна. 
Донети материјали, средства и играчке свакако ће им бити 
занимљиви. У жељи да све донето употребе и испробају, и 
васпитачи и учитељи али и деца и ученици могу изгубити 
превише времена, што неће допринети очекиваним исходима 
учења и неће бити у функцији добробити деце и ученика. Зато је 
потребно донети оптималан број материјала, средстава и 
играчака који ће бити у функцији учења деце и ученика. Најбољи 
ефекти постижу се ако материјале, средства и играчке припремају 
сама деца и ученици. На тај начин се остварује принцип 
очигледности и хеуристички приступ. Деца у предшколским 
установама и ученици у настави у млађим разредима основне 
школе уче у реалним околностима и на очигледним примерима 
(Миленовић, 2021б). Овакав начин учења је за њих најбољи, јер су 
деца предшколског узраста и ученици у настави у млађим 
разредима основне школе истовремено била укључена у 
припремању услова и средстава за учење и учествовала у 
реализацији планираних интегрисаних (пројектних) активности у 
предшколској установи, односно у основној школи.   

Праћење и вредновање учења други је елемент контекста и 
инфраструктуре реализације програма учења структуре 
системског оквира интегрисаног курикулума. Праћење и 
вредновање је нужан елемент у обављању делатности у свим 
областима људског деловања у друштву. У реализацији учења, 
праћење и вредновање је значајан дидактички елемент, који 
доприноси ефикасности реализације учења и на темељу 
идентификованих показатеља у учењу, доприноси ефикаснијем 
будућем планирању учења. У дидактичким изворима, вредновање 
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подразумева „...утврђивање вредности образовног рада, предмета, 
резултата према усвојеним стандардимаˮ (Рајчевић и Круљ, 2020: 
25). Вредновању претходи праћење, које се реализује у свим 
фазама инициране интегрисане (пројектне) активности. На 
основу изнесених чињеница може се тврдити да праћење и 
вредновање иду паралелно у реализацији учења у предшколским 
установама и основним школама. Као значајан елемент учења, 
праћење и вредновање остварује се у свим фазама реализације 
интегрисане (пројектне) активности, посебно у завршној фази. 
Праћење и вредновање се разликује од оцењивања у 
традиционалном учењу. На темељу иновативних система учења 
реализованог према иновативним дидактичко-методичким 
моделима учења планираног у обрнутом дизајну, праћење и 
вредновање служи као показатељ успешности реализације 
повремене интегрисане (пројектне) активности. 

Праћењем и вредновањем идентификују се исходишни и 
процесуални квалитети учења. Идентификује се и оригиналност 
деце и ученика у раду и учењу (Миленовић, 2021б:127–130). За 
спровођење вредновања примењују се иновативни приступи. 
Васпитачи и учитељи при реализацији праћења и вредновања 
учења користе различите инструменте, које би по правилу 
требало сами да конструишу, мада у пракси често користе и 
претходно конструисане инструменте њихових колега или из 
различитих педагошких и дидактичких извора (Илић, 2010). То су 
табеле, скалери, чек листе, листе посматрања, листићи и остало 
(Миленовић, 2017; Миленовић, 2013). 

У праћењу и вредновању резултата учења увек су укључени 
васпитачи и деца у предшколској установи и учитељи и ученици у 
млађим разредима основне школе. По потреби се у праћењу и 
вредновању учења укључују и остали учесници у реализацији 
учења деце и ученика. Резултати праћења и вредновања 
показатељи су успешности учења кроз реализовану интегрисану 
(пројектну) активност. На основу њих се утврђују добре и слабе 
стране. Утврђени резултати користе васпитачима и учитељима у 
превазилажењу уочених слабости. Користе им и у ефикаснијем 
планирању интегрисаних (пројектних) активности у 
предшколској установи и у настави у основној школи, све ради 
добробити деце и ученика кроз њихове односе и делања у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи, односно у 
настави у млађим разредима основне школе.  
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Интегрисани приступ планирању учења 
 

Према мишљењу Петра Рајчевића (2017) од савремених 
васпитнообразовних установа очекује се да буду другачије и од 
оних из ранијих времена јер су и деца, којој су намењене, постала 
друкчија. У свету који се мења, оне своје утемељење налазе у 
превладавању ауторитарности, статичности, униформности, 
репродуктивних активности, изолације. Уместо тога више пажње 
потребно је да се посвети динамичности, демократичности, 
флексибилности, целовитости и учешћу у заједничким 
активностима свих учесника васпитнообразовног процеса. Од 
предшколских и школских установа очекује се да прерасту у 
организацију која ради у трајном процесу промене. У таквој 
установи знање се проналази на темељу активне укључености и 
сарадње свих учесника (предшколске деце, васпитача, учитеља, 
родитеља, стручних сарадника, друштвене заједнице). Сви они 
треба да буду равноправни партнери у учењу, проналажењу 
знања и његовом разумевању. Ауторитарност и контрола једних 
(моћних) над другима (који имају мању моћ) у заједничком учењу, 
проналажењу знања трансформишу се на равноправно учешће и 
заједничку одговорност заинтересованих. 

Немогућност учешћа у доношењу одлука о збивањима 
повезаним са животом и збивањима у установи „...могу се 
негативно одразити на мотивираност људи којима су додијељене 
ниже позиције љествице, што утјече на смањење њихове 
ефикасностиˮ (Slunjski, 2006: 2–3). Зато је важно размишљати о 
укидању хијерархије, расподели моћи и постизању заједничке 
одговорности људи у организацији учења у дечјем вртићу, школи 
и шире. Најважније је дељење моћи како би самодисциплина у 
великој мери заменила наметнуту дисциплину. На тај начин се 
бирократија замењује вредностима, тежњама и интуитивним 
визијама. У таквој предшколској установи или школи улога вође 
није да контролише васпитаче, учитеље и остале раднике који 
имају ниже положаје и да их присиљава на бољи радни ангажман, 
виши квалитет у раду, него да ствара, организује средину која 
пружа подршку и одобрава иницијативу коју може свако да 
изрази. Овакав приступ назива се трансформацијским моделом 
вођења. Сликовито се то изражава да установу у којој раде људи 
не треба „возитиˮ него, уместо тога с њом „пловитиˮ.  
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Живот у постмодерном времену и постмодерној педагогији 
коју карактеришу разноврсност, сложеност, неодређеност и 
нестабилност, тражи стратегије ангажмана, а не снажне контроле 
и јаког надзора. Људи са високим нивоом личног вођења стално 
су свесни свог недовољног знања и некомпетенције. Стога своју 
потребу за перманентним учењем, у кооперативним односима са 
другима, сматрају позитивном и пожељном појавом. Технологија 
усмерена на надзор, масовну производњу и стандардизацију која 
је подвргнута централизованом управљању, заснована је на 
механицистичком схватању света, типичном за 17. век. Тај 
редукционистички ментални склоп током школовања да садржаје 
различитих наставних предмета примамо као изоловане 
фрагменте, омогућује нам да свет посматрамо кроз научна 
достигнућа појединих наука и редукционистичко размишљање.  

Међутим, нисмо оспособљени за холистичко поимање 
система и међуодноса, друштвене реалности у којој живи човек 
новог доба. Атрибути савременог доба нису „...правоцртност, 
предвидивост и линеарност, него разноврсност, сложеност, 
неодређеност, нестабилност, непредвидивост, неочекиваност, 
комплексност и мултидимензионалностˮ (Slunjski, 2006: 5). 
Постоји сагласност у мишљењу да је једина константа промена. 
Човек новог доба мора бити спреман на ревизију своје претходне 
теорије и идеја којима се дотад руководио. Идеја развоја 
предшколске установе и школе не сме више да се ограничи на 
повремено уношење промена у својој организацији рада. Уместо 
тога нужно је прихватање, одржавање сталних промена у 
организацији. У савременом свету „...промјена је нормаˮ (Bruner, 
2000: 29). Потреба за учењем не престаје током читавог живота. 
Сваки човек мора да учи док је жив. То правило важи и за сваку 
организацију, па и за предшколску установу, основну и сваку 
другу школу која постаје организација која учи (у којој сви уче). 
Сваки појединац треба да научи како да учи, јер организације уче 
само преко појединаца који уче.  

Следећи кључни инструмент стварања организације која 
учи јесте развијање вештине заједничког учења. Индивидуално 
учење представља основу заједничког, сарадничког учења људи у 
организацији, предшколској установи и школи. Ред, дисциплина, 
контрола и култ вође основне су карактеристике живота и рада 
предшколских и школских установа претежно тоталитарних 
друштава. У демократским друштвима, за која се многи залажу, 
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план и програм рада представља општу оријентацију, а у 
функцији је развоја људских потенцијала предшколске и школске 
деце. Васпитно-образовни процес слободније се заснива чиме се 
пружа могућност свима  да у већем степену износе иницијативу, 
изражавају предлоге, сугестије и долази до изражаја креативност 
васпитача, учитеља, наставника, ученика. То, такође, важи за 
родитеље и друге субјекте из друштвене заједнице.  

У раду традиционалних предшколских установа и основних 
школа препознавала се строга хијерархија. На врху хијерархијске 
лествице био је директор за којег се подразумевала највиша моћ. 
Моћ или утицај смањује се са нижим позицијама лествице коју 
заузимају васпитачи и учитељи. Најнижи ниво предвиђен је за 
децу. Све је засновано на надзирању, контроли. Од деце се очекује 
послушност и прилагодљивост. Деца морају, у таквом миљеу, да 
задржавају своје жеље и не истичу своје потребе, него да се 
покоравају ауторитету васпитача и учитеља. Овакви односи утичу 
на креирање скривеног курикулума. Такав алтернативни 
курикулум зна често да буде дијаметрално супротан, тј. различит 
од формалног, прописаног курикулума предшколске установе 
(дечјег вртића) и основне школе.  

Зато је добро и важно да деца већ у предшколској установи и 
основној школи буду у ситуацији да изграђују самоконтролу и 
развијају самодисциплину. Осим тога морају учити сами да мисле, 
решавају проблеме и управљају својим временом. Нарочито је 
битно да се организују такве активности које утичу на развој 
креативног и критичког мишљења деце. То се, уместо 
присиљавањем, постиже договарањем са децом. Кад се деци 
онемогући „преговарањеˮ, логично је да се очекују конфликти. 
Немогућност суодлучивања и немогућност утицаја деце на 
збивања у предшколској установи и школи воде најчешће 
слабљењу њихове мотивације за активности. Лишавају се 
одговорности за квалитет рада и напредовања, што није пожељно. 
Најбоље функционисање васпитне установе у пракси дешава се 
између претеране контроле и потпуног нереда (хаоса).  

У предшколској установи и школи која учи не може се 
урадити коначан план сигурне будућности, како се то дуго 
покушавало мислити. Потребне су дубоке промене у начину 
мишљења и понашања. Оне подразумевају укљученост свих – 
васпитаника, ученика, васпитача, учитеља и родитеља. Свако од 
њих равноправно може да учествује, да свој допринос у креирању 
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активности које воде ка стицању знања на пријатан и узрасту 
примерен начин. Стога се организација која учи и предшколској 
васпитнообразовној установи и школи схвата као сложен систем 
предшколске и школске деце и одраслих повезаних у целину. 
Њихове узајамне активности и услове живљења обједињује 
заједничка визија непрестаног, заједничког истраживања, учења и 
напредовања. Ту видимо разлику у односу на традиционални 
приступ васпитнообразовном раду који је подразумевао 
„преношење“ прописаних знања у процесу директног поучавања. 
Брунер сматра да васпитаника не би требало посматрати на тај 
начин. Већа се вредност види у стављању детета у позицију да 
самостално својим снагама, напорима налази решење проблема. 
На тај би начин „...образовни процеси требали резултирати 
разумијевањем, а не само пуким усвајањемˮ (Bruner, 2000: 11). На 
тај се начин, од најранијег узраста утиче на квалитет знања и 
мењање постојеће ситуације где се може чути да знања младих 
генерација нису примењива у пракси, у новим, животним 
ситуација које карактерише време динамичних промена. 

Сасвим је разумљиво да претерана доминација васпитача и 
учитеља у васпитнообразовном раду неминовно води ка 
проблему пасивизирања васпитаника. Такав дуготрајнији стил 
рада води ка тромом и пасивном знању. Постојање 
нетрансферабилног знања (непостојање трансфера у знањима) 
веже се за резултате рада традиционалних васпитно-образовних 
установа, па према томе и таквих дечјих вртића и основних школа. 
Полазећи већ од предшколске установе, жели се постићи нови 
квалитет у образовању који ће бити у стању да одговори 
захтевима новог времена. Образовање, поготову стручно, 
представља један од основних фактора социјално-економског и 
индивидуалног развоја. Образована, флексибилна, продуктивна и 
запошљива радна снага постала је политички, економски и 
образовни императив. Савремени системи образовања морају да 
понуде знања, вештине и компетенције које појединцима 
омогућују реалну доступност пословима и зарадама, као и 
могућност за брзу адаптацију на променљиво окружење, посебно 
тржиште рада. Испуњење тих циљева могуће је само посредством 
адекватне конструкције курикулума (Рајчевић, 2012) као 
„...основног инструмента планирања и организације образовања и 
учењаˮ (Деспотовић, 2010: 13). Да би се мишљење детета у 
предшколској установи и ученика у школи неометано развијало, 
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неопходно је да им се у васпитнообразовном раду постављају 
задаци и проблеми како би се систематски и постепено 
оспособљавали за решавање све тежих и сложенијих задатака. 
Према томе, „...решавање проблема треба да чини саставни део 
наставеˮ (Тализина, 1975: 194). Са овим захтевом слажу се готово 
сви савремени дидактичари. Тако на пример Брунер наглашава 
како учење у савременој васпитнообразовној установи не сме 
бити „...пуко преношење информација, већ активан процес у којем 
дијете самостално стјече знање активно рјешавајући проблеме, 
откривајући и ангажирајући своје мисаоне капацитетеˮ (Slunjski, 
2006: 23). У вези с тим је и схватање о непримерености 
традиционалног унифицираног васпитно-образовног процеса, 
универзалног временског и садржајног планирања и 
програмирања процеса учења.  

Савремена организација која учи, тежи ка учењу чинећи. То 
је најважније од свега. Процес учења не може се контролисати 
споља, јер сваки ученик, васпитаник, учи индивидуално. 
Ауторство над процесом учења не припада учитељу, већ ученику. 
Приоритетна сврха образовања јесте у стварању услова у којима 
ће деца моћи да обликују властито знање. Погрешан је став да 
васпитач може обликовати децу према свом унапред 
припремљеном јединственом плану. Из тог разлога, „...стварање 
увјета за учење, одгој и цјеловит развој предшколске дјеце, 
изискује посебну бригу о укупној квалитети њихова живљења у 
одгојно-образовној установи те захтијева високу разину 
флексибилности одгојно-образовног процеса, тј. прилагодљивост 
конкретним могућностима, као и различитим потребама и 
интересима дјецеˮ (Slunjski, 2006 51). То, даље, подразумева 
потребу демократичности целокупне организације живљења деце 
у предшколској установи.  

Својевремено је Александра Марјановић писала да 
„...савремена предшколска педагогија готово да и не располаже 
утврђеним и провереним сазнањима о чиниоцима који 
условљавају одрастање мале деце у савременом друштву, о 
процесима који делују на развој и формирање личности малог 
детета у предшколској установи, па тако не располаже ни знањем 
ни одговором на питање: како успешније но што то чини 
савремена породица васпитавати малу децу у предшколској 
установи?ˮ (Марјановић, 1979: 369). Циљ васпитнообразовног 
рада је да се код васпитаника осим формирања одређених знања, 
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умења и навика, формира и „...способност за самообразовање, и 
управљање самим собом, које се испољава нарочито у 
способности да се остварује самостално тражење решења, 
изналажење сопствених грешака, отклањање ових грешака и сл.ˮ 
(Ђукић, 2003: 30). Све је у току промишљања и осмишљавања 
бољих решења. Предшколски курикулум, као иновативни 
приступ, уклапа се у таква стремљења.  

Предшколски курикулум се може дефинисати у ужем и 
ширем смислу. Предшколски курикулум у ширем смислу је 
службена васпитно-образовна концепција, заједничка на нивоу 
државе, прописана актима који садрже темељне идеје и начела 
васпитања и образовања, живљења и учења деце у предшколској 
установи. Предшколски курикулум у ширем смислу је концепција 
која се заједнички развија, тј. суконструише у одређеној 
васпитнообразовној установи. Од државе прописана (прва) 
концепција овде се модификује, мења, обликује, прилагођава 
култури и традицији окружења у којем се установа налази. Процес 
мењања курикулума специфичан је за сваку васпитнообразовну 
установу јер је и култура сваке установе другачија.  

Постоје и другачије класификације. Тако се, на пример, 
говори о затвореном, отвореном и мешовитом курикулуму. 
Затворени курикулум одговара традиционалном схватању 
наставног плана и програма где се васпитање и образовање 
редукује на јасно постављене задатке које током васпитања 
(школовања) треба постићи, реализовати. Прописан је ток 
наставе, наставна средства која се примењују, уџбеници који ће се 
користити, очекује се што вернија репродукција предвиђених 
наставних садржаја. Ни васпитаник ни васпитач немају слободу, 
нити им је допуштена могућност креативног изражавања. 
Критика затвореног курикулума доживљава кулминацију у 
Немачкој 1970-их година 20. века.  

За разлику од затвореног курикулума, отворени курикулум 

карактерише флексибилнија методологија његове израде, избор 
садржаја и начин рада. Он, за разлику од претходног, максимално 
цени и препоручује иницијативу ученика и учитеља, васпитаника 
и васпитача. Људи свих узраста „...могу да науче дословно све ако 
им се допусти да уче на свој јединствени начин, користећи своје 
јединствене снагеˮ (Dryden i Wos, 2004: 98). То није могуће 
постићи у потпуности, зато постоји и мешовити курикулум. 
Мешовити курикулум се у данашње време сматра модерном 
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врстом чија се методологија и структура израде окреће према 
партиципацији више чинилаца, а посебно оним приступима који 
нису прописани већ настају у току самог догађања васпитног 
чина. Он мање трпи прописаност. Допушта само курикулумске 
оквире у које се уграђују на слободан и креативан начин тако да 
пружа максималне могућности за активирање васпитаника у 
процесу зарађивања знања, способности и вештина. Сматра се да 
он вреди онолико колико га прихвате и колико су њиме 
задовољни васпитаници, васпитачи, учитељи и родитељи.  

Израда курикулума стални је и отворени процес. То значи да 
превладане, превазиђене и застареле делове система треба 
повремено иновирати и усавршавати. Традиционално и актуелно, 
национално и интернационално, регионално и локално никако не 
треба да буду у сукобу. Чак и у време евидентне глобализације 
има простора за суштинску разноврсност. И код израде 
савремених курикулума треба уважавати: а) друштвено-
цивилизацијски контекст, б) стручно-научне основе, в) 
педагошко-васпитна утемељења, г) психолошко развојне факторе, 
д) дидактичко-методичке поставке, и ђ) временске оквире. 

За све што доприноси срећном одрастању предшколске и 
школске деце, њиховом успешном психо-физичком развоју може 
да се нађе места у обавезујућим документима које васпитачи 
примењују у свом раду. И на предшколском нивоу васпитања и 
образовања постоје извесни планови и програми. Познати су 
програми за рано учење страних језика. У примени су верски 
програми. Постоје програми за рад са изнадпросечном децом која 
„...веома рано показују знакове да се могу развити у ствараоце у 
одређеној научној области или области друштвенe делатностиˮ 
(Миленовић, 2021б: 160). Ова деца задатке и проблеме решавају 
на другачије и сложеније начине. Брже уче и напредују од остале 
деце. Од одраслих траже минималну помоћ у решавању проблема 
или задатака или им њихова помоћ уопште није потребна. Из свих 
наведених разлога, важно је да се организација и избор 
васпитнообразовних активности, које служе промовисању 
целовитог развоја, учења и васпитања деце предшколског узраста 
у предшколској установи, односно ученика у млађим разредима 
основне школе, темеље на развојним и индивидуалним особинама 
деце, односно ученика, а не на „...ригидном, унифицираном 
планирању садржаја њихова учењаˮ (Slunjski, 2006: 51).   
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Актуелни приступи васпитнообразовном раду и 
интегрисани курикулум 

 
На потребу интегрисаног курикулума упућују резултати 

научних истраживања реформе васпитнообразовног рада и 
наставе, који су публиковани у часописима с водећих светских 
листа. Они су углавном повољни по питању васпитнообразовног 
рада у предшколским установама и наставе у школама на свим 
нивоима (Busch et al, 2009). Деца предшколског узраста и ученици 
који учествују у реализацији интегрисаних (пројектних) 
активности стичу знања која за њих имају примењену вредност. 
Доприносе им у ефикаснијем даљем учењу и у решавању 
проблема у различитим животно-практичним ситуацијама у 
предшколској установи, односно основној школи, породици, 
локалној средини и широј друштвеној заједници (Choppin et al, 
2021). Тематско планирање доприноси квалитетнијим 
сарадничким односима између учесника у реализацији 
васпитнообразовног рада, што су показали резултати бројних 
истраживања спроведених у свету (Kurtén & Henriksson, 2021).   

У многим европским државама, темељне реформе на свим 
нивоима школања, укључујући и васпитнообразовни рад у 
предшколским установама, започете су још 80-их година 20. века. 
Суштина ових реформи огледала се у потпуно другачијем 
приступу васпитнообразовном раду који се није односио само на 
измену структуре програма и садржаја, него и на целокупни 
приступ васпитнообразовном раду. Полако су се уводили 
иновативни системи васпитнообразовног рада (диференцирани, 
егземпларни, респонсибилни, хеуристички, инклузивни, 
интегративни и остали) (Çökük & Kozikoglu, 2021; Миленовић, 
2017). Васпитнообразовни рад у предшколској установи и настава 
у млађим разредима основне школе, почели су да се планирају, 
вреднују и реализују према иновативним системима и 
дидактичко-методичким моделима по којима се учење планира у 
обрнутом дизајну (Миленовић, 2017; Миленовић, 2013). Временом 
је почео процес увођења инклузивног васпитања и учења у 
предшколским установама и основним школама (Илић, 2010).   

Последњих година, реформе у предшколским установама и 
нарочито основним школама у развијенијим системима 
образовања и васпитања, реформе школства попримају размере 
по којима се васпитнообразовни рад реализује у предшколским 
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установама и основним школама за које се оправдано може рећи 
да представљају потпуно нове предшколске установе и основне 
школе. На то указују бројне измене у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и настави у млађим разредима основне 
школе које су настале. Тако на пример, у Финској се укидају 
наставни предмети у школама. Настава је интердисциплинарна и 
заснована на реализацији пројектних активности. Планирање у 
таквим условима је интегрисано (пројектно) (Kaakinen, 2017).  

Сличне промене дешавају се и у осталим државама Европе. У 
некима од њих, као на пример у Енглеској, доминантна настава је 
заснована на реализацији различитих тематских целина. 
Садржаји такве наставе су интегрисани и из различитих научних 
области. У таквим околностима настава се планира, реализује и 
вреднује на начин да ученици истовремено уче наставне садржаје 
из више различитих наставних предмета. Такво учење је 
интегрисано (пројектно), које уједињује и истражује идеје из више 
различитих научних дисциплина (Medwell & Wray, 2019).  

Осим другачије организације наставе у школама у 
развијеним државама,  темељне промене у настави дешавају се и у 
школама у Русији, која последњих деценија постаје све 
развијенија и утицајнија држава Европе и света. Иако у школама у 
Русији настава још није у потпуности интегрисана, као што је то 
случај у Финској и Енглеској, интеграција наставних садржаја 
сматра се једним од најперспективнијих начина решавања 
проблема у предметној настави, која је строго формализована, 
устројена и подељена. С циљем превазилажења наведених 
проблема, у основним школама у Русији уводи се блок-настава, на 
чијим се часовима реализују интегрисани садржаји из различитих 
наставних предмета (Popa et al, 2020).  

Најближе реформе основне школе темељене на 
интегрисаном курикулуму, дешавају се у основним школама у 
САД. Интегрисани курикулум у САД представља синтезу знања 
која ученици стичу из различитих области и различитих 
наставних предмета. На овај начин превазилази се пракса учења у 
оквиру традиционалних наставних предмета. Учење се темељи на 
реалним основама и реалним потребама. У складу с тим се и 
планирају интердисциплинарни, односно интегрисани наставни 
садржаји који се ученицима чине доступним за учење. На овај 
начин стичу се темељна знања која су примењена и за ученике 
имају практични значај  (Kotian et al, 2016).  
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Тематско планирање  
 

Полазећи од наведених приступа интегрисаном планирању 
васпитнообразовног рада у предшколским установама и у настави 
у млађим разредима основне школе, посебно променама у настави 
у основним школама које се дешавају последњих година, намеће 
се потреба планирања васпитнообразовног рада и наставе према 
одређеним темама. Мултидисциплинарне теме с интегрисаним 
садржајима основа су за реализацију пројектних активности у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и настави у 
млађим разредима основне школе. Разлози за тематско 
планирање су бројни. У овом делу уџбеника биће наведени само 
неки од њих. Намера коаутора је да се студентима студијских 
програма за васпитаче у предшколским установама и за разредну 
наставу приближе наставни садржаји о суштини и потреби 
тематског планирања у условима интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколским установама и настави 
у млађим разредима основне школе.  

Потреба тематског планирања наставних садржаја условила 
је и иновативне приступе компетенцијама васпитача и учитеља. 
Поред историјске потребе за њиховим сталним стручним 
усавршавањем, васпитачи и учитељи у предшколским установама 
и основним школама имају другачије компетенције. Од њих се 
захтевају знања, вештине и ставови у области матерњег језика, 
страних језика, математике и информатике, науке и технологије, 
науке о настави и учењу, друштвених наука, предузетништва у 
настави, култури, уметности и осталим областима. На тим 
основама темеље се и њихове компетенције према Оквиру 
Европског парламента о компетенцијама за целоживотно учење 
из 2003, које су истовремено и компетенције за обављање 
њихових професија (Миленовић, 2022; 2021б). 

Уочљиво је да је тематско планирање првенствено повезано 
планирање, при коме се садржаји учења надовезују један на други. 
Садржаји су конципирани на начин да су кључни концепти 
повезани. Без обзира на битно другачији приступ планирању, 
тематско планирање је често засновано на планирању по 
принципу концентричних кругова, са заједничким центром из 
којег се пружа могућност проширивања и продубљивања 
наставних садржаја из различитих научних дисциплина. Без 
обзира на различитост садржаја и научних дисциплина, оне при 
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тематском планирању треба да буду повезане, како би се лакше 
омогућио трансфер учења различитих садржаја. Тематско 
планирање је истовремено и интегрисано планирање, али и 
тимско планирање. При оваквом планирању потребно је повезати 
различите наставне садржаје. Потребно је остварити и 
хоризонталну и вертикалну повезаност садржаја и створити 
услове за учење, које је засновано на партнерским односима 
између свих чинилаца учења у предшколским установама и у 
настави у млађим разредима основне школе.  

Без обзира што се при тематском планирању ради о 
различитим научним дисциплинама с различитим наставним 
садржајима, неопходно је да се обезбеди трансфер знања, вештина 
и способности између дисциплина чији се садржаји реализују у 
интегрисаном (пројектном) учењу. Овакав приступ учењу при 
тематском планирању подразумева иницирање знатижеље деце у 
предшколским установама и ученика у млађим разредима 
основне школе. Подразумева и потребу за повезивањем 
различитих садржаја учења из различитих научних области које је 
мултидисциплинарно на основу тематског планирања. Зато се и 
наводи да је тематско планирање темељено на интегрисаном 
приступу учењу у предшколским установама и настави у млађим 
разредима основне школе. Тематско планирање даље доприноси 
умрежавању, односно вишеструком повезивању различитих 
интегрисаних (пројектних) активности у оквиру различитих 
научних области. 

Тематско планирање, по којем се реализују наставни 
садржаји, доприноси различитим нивоима интеграције. Они су: 
организација, учење, интеграција и резултати учења. На основу 
поменутих нивоа могло би се указати на саму интеграцију 
курикулума. Осим садржаја и организације учења у предшколским 
установама и наставе у млађим разредима основне школе, који 
треба да резултирају исходом усмереним у правцу добробити 
деце и ученика, тематско планирање подразумева и дефинисање 
улога научних дисциплина и васпитача и учитеља. На основу тога 
обављају се потребне процене, што би требало да резултира 
завршним нивоом, односно интеграцијом. На овај начин 
заокружује се целовитост процеса интеграције учења у 
предшколским установама и у млађим разредима основне школе, 
који полази од садржаја учења, преко тематског планирања, па све 
до остваривања исхода учења.  
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Уочљиво је да тематско планирање доприноси повезивању 
различитих садржаја у одређене тематске целине, које чине 
основу интегрисаног (пројектног) учења. Даље подразумева 
стицање темељних знања из различитих научних области и 
њихових дисциплина, које представљају исходе учења, односно 
добробит за децу предшколског узраста и ученике у млађим 
разредима основне школе. При тематском планирању, 
васпитнообразовни рад у предшколским установама и настава у 
млађим разредима основне школе су интердисциплинарни и 
тематски, јер повезују различите теме у јединствену тематску 
целину као основу за интегрисано (пројектно) учење. На овај 
начин деци предшколског узраста и ученицима у млађим 
разредима основне школе омогућава се стицање темељних знања 
која су им потребна за учење и решавање проблема у савременим 
друштвеним околностима. Деци и ученицима се даље омогућава 
учешће у васпитнообразовном раду темељеном на комбинацији 
различитих метода, учешћу у пројектима, а посебно стицању 
вануџбеничких знања која су у прошлости углавном била 
доминантна у васпитнообразовном раду у предшколским 
установама и настави у млађим разредима основне школе.  

Неопходност тематског планирања условљена је и сталним 
променама у науци и технологији. Нова научна сазнања упућују на 
потребу њиховог усвајања од деце у предшколским установама и 
од ученика у настави у млађим разредима основне школе. Њихово 
појединачно усвајање било би недовољно економично и 
ефикасно. Зато се и заступа пракса усвајања и коришћења 
различитих знања. Истиче се и потреба сагледавања појава у 
њиховој целини, али и у њиховој посебности у зависности од 
појединачних научних области и њихових дисциплина. 
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Интегрисани курикулум  
и фазе развоја пројекта 

 
Интегрисани курикулум се у дидактичко-методичкој пракси 

предшколског васпитања и учења и наставе у млађим разредима 
основне школе, повезује с интегрисаним (пројектним) учењем. 
Према проблему и предмету проучавања у овом уџбенику, 
интегрисани курикулум се повезује с предшколским програмом и 
програмом у млађим разредима основне школе. Предшколски 
програм се повезује с предшколским узрастом деце, односно с 
периодом детињства који се завршава поласком деце у основну 
школу (Каменов и Спасојевић, 2008). Полазећи од оваквог 
одређења предшколског програма, програм у млађим разредима 
основне школе могао би се повезати с млађим школским 
узрастом, односно периодом детињства који започиње с поласком 
у школу и завршава се завршетком 4. разреда основне школе, 
односно последњег разреда у млађим разредима основне школе у 
зависности од неких будућих реформи школе. Без обзира што се 
на основу оваквог приступа може уочити почетак и завршетак 
предшколског, односно млађег школског узраста, неопходно је да 
се напомене да је и за један и за други узраст значајан одређени 
ниво психофизичког развоја деце и ученика, односно промене у 
развоју, васпитању и учењу деце предшколског узраста, односно 
ученика млађег школског узраста.  

На предшколском узрасту и на млађем школском узрасту, 
интегрисани курикулум треба да садржи неке заједничке основе. 
На основу критичких анализа проучавања овог проблема, које су 
приказане у претходним поглављима овог уџбеника, могу се 
извести најчешће заједничке полазне основе интегрисаног 
курикулума у предшколском васпитању и учењу и у настави у 
млађим разредима основне школе. Оне су: 1) дефинисани циљеви; 
2) неопходни садржаји из различитих области; 3) искуства 
стечена претходном дидактичко-методичком праксом; 4) 
дефинисани дидактичко-методички поступци, методе и 
стратегије, развоја, учења деце и ученика; 5) неопходна 
литература из различитих области, дидактичка средства, 
дидактички материјали и дидактичке играчке; и 6) механизми за 
добијање повратне информације о развоју, васпитању и учењу 
деце и ученика (Eisenstein et al, 2021; Кнежевић и сар., 2021).  
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Све активности деце и ученика у реализацији пројектних 
активности треба да буду усмерене у правцу њихове добробити 
кроз односе и делања у предшколској установи, односно основној 
школи. Основа за интегрисано (пројектно) учење, а тиме и развој 
интегрисаног курикулума, чине неколико елемената. На основу 
критичких анализа публикованих радова и истраживања овог 
проблема, најчешће помињани елементи основе интегрисаног 
(пројектног) учења су: начела, полазишта, темељне вредности, 
специфични циљеви и подручја поучавања и развоја (Миленовић, 
2022; Fergusson et al, 2021; Илић, 2020). Као такви, ови елементи 
садржани су и у одговарајућим националним стратегијама и у 
документима који регулишу предшколско васпитање и 
образовање и наставу у млађим разредима основне школе. У 
Републици Србији, они су садржани у Закону о основама система 
васпитања и образовања и у новим Основама програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018.  

Полазна основа интегрисаног курикулума у предшколском 
васпитању и учењу је развој, васпитање и учење деце 
предшколског узраста у циљу њихове припреме за полазак у 
школу и даљи развој, васпитање и учење. На основу оваквог 
одређења полазне основе интегрисаног курикулума у 
предшколском васпитању и учењу, интегрисани курикулум у 
млађим разредима основне школе подразумева даљи развој и 
васпитање деце. Подразумева и иницијално учење и образовање 
ученика у почетној настави матерњег језика и књижевности, 
математике, природе и друштва, физичког васпитања, музичке 
културе и ликовне културе, те припремање ученика за наставак 
школовања у старијим разредима основне школе. Да би се 
остварила ова функција интегрисаног курикулума у предшколској 
установи и млађим разредима основне школе, програмски 
садржаји развоја, учења треба да представљају основу 
интегрисаног курикулума, односно да буду прилагођени 
структури интегрисаног курикулума. Да би то и у пракси било 
остварено, од васпитача и учитеља се очекује велика одговорност 
у конципирању и реализацији интегрисаног (пројектног) развоја 
и учења. Од значаја је и да стално преиспитују своју рефлексивну 
праксу (Миленовић, 2022). Да би у томе успели, неопходно је да 
континуирано прате и вреднују реализацију интегрисаних 
(пројектних) активности на дневном нивоу и да на основу тога 
унапређују квалитет васпитнообразовног рада и наставе. 
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Пројектни приступ учењу 
 

Интегрисани приступ васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и настави у млађим разредима основне 
школе подразумева васпитање и учење реализацијом пројектних 
активности у оквиру којих се истовремено реализују и уче 
садржаји из више повезаних научних области. Идеја за иницирање 
пројектне активности настаје спонтано на основу неке 
васпитнообразовне ситуације у предшколској установи, односно 
школи. То истовремено не значи да се она реализује стихијно, већ 
увек у правцу постизања крајњег циља који подразумева исход, 
односно неки квалитет развоја, учења деце предшколског узраста, 
односно ученика у млађим разредима основне школе. Зато се и 
при планирању реализације пројектне активности, након њеног 
спонтаног иницирања, по правилу од деце предшколског узраста, 
односно ученика у млађим разредима основне школе, увек полази 
од исходишних квалитета васпитнообразовног рада (Миленовић, 
2022). Потом се предвиђају резултати да ће очекивани исходи 
реализације пројектне активности бити остварени. Након тога се 
приступа сачињавању микроструктуре плана реализације 
пројекта и састављању списка потребних материјала, средстава и 
играчака. Овакво планирање реализације иницираног пројекта 
темељи се на иновативним системима васпитања и наставе и на 
иновативним дидактичко-методичким моделима (Миленовић, 
2017). У савременим приступима планирању учења, назива се 
планирање у обрнутом дизајну (Миленовић, 2013; Илић, 2010).  

На основу очекиваних исхода реализације пројекта, увек се 
поставља крајњи циљ његове реализације. Крајњи циљ 
реализације пројекта јесте долажење до крајњег резултата, 
односно до одговора на питања која проистичу из саме теме 
пројектне активности инициране од деце предшколског узраста 
или ученика основне школе у млађим разредима основне школе. 
Стога деци и ученицима треба да буду омогућени садржаји учења, 
на основу којих ће, уз самосталне и групне активности у 
предшколској установи, односно школи и условима породичног 
живота и рада и локалне средине и шире друштвене заједнице, 
проналазачким и истраживачким радом решавати проблеме и 
задатке и тиме стицати нова сазнања која ће допринети њиховом 
развоју, васпитању и учењу. Зато и садржаји, који се деци и 
ученицима чине доступним, треба да имају двојак карактер. С 
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једне стране садржаји треба да буду из различитих научних 
области, а с друге, да увек за основу имају дечја интересовања и 
потребе.   

Без обзира на фазу у којој се налази реализација пројекта, од 
васпитача и учитеља очекује се да омогуће деци да у иницираној 
пројектној активности пронађу своје интересе и да учешћем у 
активностима на пројекту, задовоље своје потребе. Зато је у свакој 
фази реализације пројекта, потребно омогућити да деца и 
ученици раде у мањим, али хетерогеним групама. Рад деце и 
ученика у групи увек треба да буде конципиран на основама 
стваралачког и проналазачког рада. Њихов рад на пројекту, треба 
да буде осмишљен и на начин да они могу самостално да налазе 
решење проблема и задатака. Важно напомене је да не постоји 
дефинисани модел рада деце и ученика на пројекту. Он зависи од 
сваке групе деце или ученика, посебно и од конкретних 
васпитнообразовних ситуација у предшколској установи и 
наставних ситуација у млађим разредима основне школе. Зависи и 
од карактера пројекта који се реализује у предшколској установи 
и млађим разредима основне школе (Миленовић, 2021б).  

У предшколској установи и млађим разредима основне 
школе углавном се реализују пројекти који подразумевају ручни 
рад деце, истраживачки, уметнички, спортски и остали. Сви они 
имају своје посебности али и заједничке карактеристике. На 
основу критичких анализа резултата теоријских и емпиријских 
истраживања интегрисаног (пројектног) учења, може се видети 
да без обзира на посебност сваког појединачног пројекта, сви они 
садрже заједничке елементе, а то су: проблем, планирање тока 
пројекта, решење проблема и вредновање пројекта (Bárcena 
Toyos, 2020; Huang, 2020; Pladevall Ballester, 2019; Lasagabaster & 
Doiz, 2017). Полазећи од суштине интегрисаног (пројектног) 
учења, проблем пројекта нема утемељење само у једној научној 
области, већ се прожима кроз више и углавном кроз све области 
васпитнообразовног рада деце у предшколској установи и 
ученика у млађим разредима основне школе. Активности деце у 
предшколској установи и ученика у млађим разредима основне 
школе, нису засноване на претходно дефинисаним моделима 
развоја, учења деце и ученика. Активности деце и ученика млађег 
школског узраста су аутентичне и реализују се у различитим 
условима у предшколској установи, основној школи, у условима 
породичног живота и рада и различитим животно-практичним 
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ситуацијама у локалној средини и широј друштвеној заједници на 
чијем подручју деца и ученици живе и у којој се налази 
предшколска установа, односно школа коју похађају. (Миленовић, 
2022: Gillett Swan ет ал, 2018.). На овим основама темељи се и 
планирање реализације пројектне активности „...у обрнутом 
дизајнуˮ (Миленовић, 2021б: 124).   

Сврха интегрисаног (пројектног) учења увек је усмерена у 
правцу добробити деце и ученика, кроз њихове односе и делања у 
предшколској установи, односно основној школи. То је увек 
решење проблема, односно крајњи резултат рада на пројекту који 
представља исход усмерен на дете, односно ученика. Крајњи 
резултат би требало да има најмање троструки значај. Решен 
проблем, односно крајњи исход најпре би требало да буде 
резултат релативно самосталног, креативног и истраживачког 
рада, али и лаког и једноставног развоја деце и ученика и њиховог 
учења. Стечена знања и способности, усвојене вештине за децу и 
ученике треба да представљају темељне квалитете и вредности 
који ће им служити и изван учионице, у даљем васпитању и учењу 
и у решавању свакодневних проблема у различитим животно-
практичним ситуацијама у локалној и широј друштвеној 
заједници. Стваралачке и истраживачке активности деце и 
ученика у раду на пројекту, за децу су значајно средство 
мотивације за даљим креативним, стваралачким и проналазачким 
васпитнообразовним радом и учењем (Илић, 2020).  

Након сваке реализоване пројектне активности, спроводи се 
вредновање према стандардима и принципима вредновања 
интегрисаног (пројектног) учења. Праћење и вредновање 
реализације пројекта обавља се и по фазама реализације пројекта. 
Циљ вредновања је да се „...идентификују исходишни и 
процесуални квалитети реализације пројекта...ˮ (Миленовић, 
2021б: 127). Циљ праћења и вредновања рада на пројекту јесте да 
се утврде добре стране и слабости, које су показатељи за 
ефикасније планирање пројекта. Резултат рада на пројекту су 
различите изложбе цртежа, фигура, макета, фотографија и остале 
документације активности деце и ученика. С бзиром на то да у 
промоцији пројектних активности учествују и локални медији, 
активности деце и ученика представљене у локалним медијима 
такође су показатељи квалитета реализоване интегрисане 
(пројектне) активности.  

 



Хаџи Живорад Миленовић, Петар Рајчевић 

88 
 

Фазе развоја пројекта 
 

Трајање реализације пројекта није увек исто. Оно зависи од 
карактера и сложености инициране теме пројекта. Зависи и од 
конкретних услова живота и рада у предшколској установи и 
основној школи у којој се реализује и од осталих околности. Оно 
што је заједничко свим пројектима јесте њихова реализација у 
више фаза. С обзиром да се пројекти темеље на иновативним 
системима васпитања и наставе и на иновативним дидактичко-
методичким моделима васпитнообразовног рада и наставе 
(Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Илић, 2010), број фаза 
реализације пројекта, као и само трајање пројекта, зависи од 
карактера и сложености инициране теме пројекта, од конкретних 
услова живота и рада у предшколској установи и основној школи 
и осталих околности. У методичкој пракси реализације 
пројектних активности, обично се распознају три основне фазе 
реализације пројектне активности. Оне су: 1) фаза отварања 
пројекта; 2) фаза развијања пројекта; и 3) фаза затварања 
пројекта.  

Фаза отварања пројекта подразумева његово спонтано 
иницирање у зависности од неке конкретне васпитнообразовне 
ситуације у предшколској установи или школи, али и на 
одређеним интересовањима и потребама деце у предшколској 
установи, односно ученика у млађим разредима основне школе. 
На основу тога се развија разговор, размена идеја, искуства деце у 
вези с иницираном темом, чији је циљ међусобно усаглашавање 
дечјих интересовања и потреба у групи у предшколској установи 
и одељењу у основној школи. Већ у овом почетном стадијуму 
развоја пројекта, што обично траје један радни дан, проблем 
пројекта се усаглашава и дефинише. С обзиром да у реализацији 
пројекта, осим деце предшколског узраста, односно ученика у 
млађим разредима основне школе и њихових васпитача, односно 
учитеља, учествују и родитељи деце и ученика, по повратку из 
предшколске установе, односно школе, деца и ученици идеје о 
иницираној пројектној активности у породичном окружењу 
саопштавају својим родитељима и с њима разматрају могућност 
реализације неких активности како у предшколској установи, 
односно школи, тако и у условима породице, локалне и шире 
друштвене заједнице. На основу ових прелиминарних активности 
у предшколској установи, односно школи и породици, дефинише 
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се проблем пројектне активности и по потреби праве почетни 
панои и скице његове реализације. На основу ове фазе, васпитачи 
и учитељи сачињавају план пројекта, односно микроструктуру 
плана реализације пројекта по фазама „...у обрнутом дизајну...ˮ 
(Миленовић, 2021б: 124), по фазама реализације пројекта које 
дефинише васпитач, односно учитељ. 

Друга фаза подразумева реализацију пројекта по утврђеним 
деловима (фазама). Начини реализације нису дефинисани и 
зависе од сваке конкретне пројектне активности. Оно што је 
заједничко јeсте да се она реализује у одређеном временском 
периоду (краћем или дужем) из више, по правилу свих области 
васпитнообразовног рада у предшколској установи и наставе у 
млађим разредима основне школе; у различитим условима у 
предшколској установи, односно школи, породици и локалној 
средини и широј друштвеној заједници; да се користе различити 
извори учења; да деца, односно ученици, самостално или у групи 
уче и раде с циљем налажења решења проблема или задатака 
креативним, стваралачким и проналазачким активностима; да је 
сарадња између васпитача, односно учитеља и родитеља деце и 
ученика на највишем нивоу; да одређене активности деца, 
односно ученици реализују самостално са својим родитељима 
изван предшколске установе, односно школе у породици и у 
различитим животно-практичним ситуацијама у локалној 
средини и широј друштвеној заједници; да се током реализације 
пројекта отварају нова питања која могу послужити деци и 
ученицима за иницирање теме неког будућег пројекта; повремена 
израда паноа као подсетник реализованих активности и смерница 
будућих активности на пројекту; као и остале активности у 
реализацији иницираног пројекта (Миленовић, 2022).   

Трећа фаза подразумева вредновање реализације пројекта, 
на основу целокупног праћења реализације по фазама и 
периодичних вредновања. Поред идентификације исходишних и 
процесуалних квалитета рада на пројекту (Илић, 2020), у овој 
фази се утврђују добре и слабе стране, као показатељи за 
ефикасније планирање и реализацију будућих пројеката. 
Резултати остварени реализацијом пројекта пореде се с 
претходним реазултатима, с претходном праксом и теоријом и 
праксом предшколског васпитнообразовног рада и наставе у 
млађим разредима основне школе, ради утврђивања да ли је и у 
којој мери крајњи исход усмерен на добробит деце и ученика кроз 
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њихове односе и делања у предшколској установи, односно школи 
допринео остваривању главног циља пројекта. Значајни ефекти 
постижу се и у васпитнообразовним ситуацијама када реализован 
пројекат вреднују остала деца из предшколске установе, односно 
ученици осталих одељења у млађим разредима основне школе.  

Зато се реазултати рада на пројекту и активности 
документују и представљају осталој деци и васпитачима и 
учитељима у предшколској установи или школи, родитељима 
деце, локалној и широј друштвеној заједници. Све то има 
значајније ефекте ако је медијски пропраћено и ако о томе 
извештавају локални медији. На овај начин су деца у 
предшколској установи и ученици у основној школи, истовремено 
и промотери своје предшколске установе, односно основне школе. 
Након успешне реализације пројекта, пожељна је организација 
славља. Циљ тог славља треба да буде промовисање новог 
открића на пројекту. Пожељно је и да се сачини завршни 
елаборат, састави завршна прича или се организује представа као 
резултат открића на пројекту, или слављенички пано. Овакав 
приступ реализацији, вредновању и промоцији пројектних 
активности, за децу има посебан значај и снажно је средство 
мотивације у развоју, васпитању и учењу кроз учешће у 
реализацији пројектних активности у предшколској установи, 
односно у млађим разредима основне школе. Посебно је значајно 
што деца и ученици, учешћем у пројектним активностима стичу 
темељне квалитете и васпитне вредности и темељна знања који 
им служе и изван радне собе у предшколској установи, односно 
учионице у основној школи и даљем развоју, васпитању и учењу и 
у решавању свакодневних проблема у различитим животно-
практичним ситуацијама у породици и локалној и широј 
друштвеној заједници (Миленовић, 2022). Да би се све ове 
активности успешно реализовале, неопходна је добра обученост и 
умешност васпитача, чије су компетенције дефинисане 
Правилником о стандардима компетенција за професију 
васпитача и њиховог професионалног развоја из 2018. 
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Активности васпитача и васпитаника 
у курикуларно конципираном учењу 

 
За напредовање и адекватан развој личности новог доба, 

која треба да се интегрише у промењиво друштво, подједнаку 
одговорност сносе како васпитачи и учитељи, тако и 
васпитаници, ученици. Често чујемо како је у предшколској 
установи најважнија активност деце игра. Она јесте деци 
најомиљенија активност и најзаступљенија, али ни у ком случају 
не би било добро да остане једина, јер их ни у животу не очекује 
само игра. Уз игру, већ и у предшколском узрасту јављају се 
елементи рада и учења као такође битни. Игре, рада и учења има 
и у основној школи, али се већ од млађих разреда почетног 
школовања ти односи трансформишу у правцу смањивања 
заступљености игрe на рачун учења и рада. Сврха учења је да 
„...ученик промени понашањеˮ (Вилотијевић, 1999: 52). Учење, 
према Едити Слуњски (2006: 51), треба да буде уткано у сваки 
сегмент заједничког живљења деце и одраслих, тј. кореспондира с 
квалитетом њиховог свакодневног живљења у установи. Познато 
је да установе које користе исте програме постижу значајно 
различите васпитно-образовне резултате. То значи да квалитет 
васпитно-образовне праксе одређује целокупан квалитет услова у 
којима деца у предшколској или школској установи бораве. 
Одавно је позната изрека да је за децу добро само оно што је 
најбоље. 

За игру се каже да је основни облик људске делатности која 
„...укључује цео спектар различитих активности које немају 
директних продуктивних резултатаˮ (Рајчевић и Круљ, 2020: 48). 
Осим игре говори се и о игроликим активностима. Игролике 
активности су према Петру Рајчевићу и Јелени Круљ (2020) 
активности којима због доминације васпитача недостаје 
аутономност и спонтаност, што су својства дечје игре. Деца у игри 
имају контролу над оним што се дешава, уз то сама одређују 
ритам игре, очекивања других и спољашњи утицаји не ремете ток 
игре. Нека активност у почетку може да има форму игролике 
активности, а да затим прерасте у игру. 

За разлику од игре и игроликих активности рад представља 
извесне физичке и/или психичке напоре од којих се очекује нека 
материјална или каква друга корист или употреба резултата до 
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којих радом долази. Кроз рад се најбоље учи. Учење се у 
психолошком смислу дефинише као психички процес који 
резултира релативно трајним променама на плану знања, 
доживљавања и понашања особе, а последица је њене интеракције 
са околином, односно њене активности и искуства. Промене које 
су резултат учења могу бити плод намере, а могу настати и без 
јасне намере онога ко учи.  

У педагошком смислу учење је свесна, намерна и педагошки 
обликована активност усмерена на стицање знања и вештина. Два 
основна облика учења су рецептивно учење и учење путем 
открића. Познато је и учење по моделу. Учење по моделу је општи 
назив за различите облике социјалног учења. Заједничко им је да 
се заснивају на посматрању понашања других особа у породици, 
школи, локалном окружењу, приказаних на телевизији, описаних 
у књигама (на пример: родитеља, наставника, вршњака, јавних 
личности). Те особе постају узори или модели на које се јединка 
угледа, и према којима обликује своје понашање. Основни облици 
учења по моделу су: имитација, идентификација и учење улога. За 
децу је карактеристичан „упијајући умˮ. Оно што виде, чују, 
доживе, то их и обликује. Како да се нешто покаже детету, ако 
васпитачи и учитељи „...сами то не знају и ако у то не верујуˮ 
(Станковић, 2020: 26). Учећи, деца развијају способност памћења. 
Учење претходи памћењу, а памћење је трајање наученог. Учење 
се односи на уписивање трагова у мозгу. Памћење је трајање тих 
трагова. Заборављање је нестајање, губљење тих трагова. 
Централни део процеса памћења односи се на задржавање или 
ретенцију. Препознавање или рекогниција је најједноставнија 
манифестација памћења, а проверава се утврђивањем да ли се 
особа с неким податком већ, у ранијем периоду, сусретала. Виши 
степен памћења од препознавања је репродукција. Схвата се као 
активно обнављање запамћених обавештења или радњи.  

Осим тога, учење доприноси и развоју мишљења. Без 
мишљења незамисливо је сазнавање суштине стварности путем 
поимања, суђења и закључивања. Мишљењем се упознају  нужни 
узрочно-последични односи предмета и појава, односно, 
законитости које владају у природи и друштву. Што више 
доприноси развоју ученичког мишљења, то је наставни процес 
квалитетнији. Васпитачи и наставници треба да омогуће деци 
(ученицима) да до суштинских знања о стварности долазе што 
самосталнијом властитом мисаоном активношћу. Захваљујући 
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мишљењу могуће је и закључивање. Не може се очекивати 
адекватан развој мишљења, памћења, закључивања, ако се 
истовремено не води довољно бриге о развоју пажње. Пажња је 
ментална усмереност на известан мали број значајних елемената 
који су у средишту свести, уз занемаривање мноштва осталих, 
тренутно небитних. Приликом процеса пажње јављају се неке 
карактеристичне промене организма. То може да буде „...окретање 
тела и чулних органа према објекту пажње, повећана напетост 
мишића, убрзано дисање, повећана циркулација крви у мозгу и сл., 
чији је биолошки смисао бољи пријем дражи и јасније опажањеˮ 
(Рајчевић и Круљ, 2020: 86).   

Позната је штетност родитељских свађа пред децом. Ако се 
родитељи „...међусобно не поштују, користе ружне речи, ако 
немају навику да читају књиге или да се хране здраво, и не баве се 
спортом, дете ће све то усвојити као природну комуникацију и 
једини реалан модел понашања, јер оно не зна за други моделˮ 
(Станковић, 2020: 5-6). Дете ће се понашати онако како је научило 
од својих укућана, пре свега својих родитеља. Код истог аутора 
(2020: 25) истакнута је и мисао да је за развој мозга увек важно да 
смо милиметар изнад зоне комфора. То је важно за развој јер без 
разноврсних активности не може бити ни говора о развоју.  То би 
требало да знају и у свакодневној пракси примењују како 
родитељи, тако и васпитачи, учитељи.  

Активности васпитача и васпитаника у савременом, 
курикуларно конципираном васпитнообразовном раду до 
изражаја долазе кроз примену холистичке организације наставе, 
тимски организован васпитнообразовни процес, стварање услова 
за интринзичко мотивисање деце за учествовање у делатностима 
које су им битне, кроз разноврсност избора толико 
карактеристичну за период постмодернизма, кроз могућност 
осамостаљивања, самоактивност, усклађеност са природом, кроз 
потенцирање креативности деце предшколског узраста и ученика 
основне школе, кроз неговање амикације, интерактивности, 
отвореност програма рада, инклузивни приступ, учешће 
родитеља и других актера у васпитању и образовању деце. 
Холистичком организацијом наставе покушава се указати на 
потребу вођења рачуна и о повезивању различитих наставних 
области, њиховом сагледавању кроз целовитост. На тај начин 
враћамо се у реалност и доживљавамо природне ситуације од 
којих се често удаљујемо тежњом да што боље проучимо извесне 
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појаве. То је добро и потребно, али није пожељно да се на томе и 
остане. Према Речнику дидактичких појмова (Рајчевић и Круљ, 
2020: 112–113) тимска настава је наставни модел који се заснива 
на планирању и обради садржаја по тематским целинама 
обликованим од елемената узетих из различитих наставних 
предмета. Подразумева стварање тима (два или више) наставника 
који обрађује наставне садржаје, и ученичке групе (велике, 
средње или мале), као и коришћење богате основе савремених 
наставних средстава. Сваки члан тима има различите задатке и 
улогу. Велике групе ученика, чак и до 120, формирају се спајањем 
више паралелних одељења истог разреда. Један члан наставног 
тима, користећи монолошку методу, држи уводно предавање 
систематизујући знања после обрађене веће наставне целине. У 
мањим групама примењује се дијалошка метода и расправа. То је 
погодно када градиво треба увежбавати, понављати, утврђивати, 
проверавати. За самосталан ученички рад, неопходан у тимској 
настави, потребан је богат дидактички материјал који ученици 
користе самостално. Начин рада поставља се еластично, не мора 
да траје 45 минута. После (уводног) рада у великој групи, ради се у 
средњим групама – нормалним одељењима. Тада се допуњује и 
тумачи оно што је обрађено у великој групи. На тај начин 
припрема се рад у малим групама. У њима ученици самосталним 
радом решавају различите задатке и увежбавају вештине.  

Мотивација за школско учење јесте сложен склоп чинилаца 
који покрећу, обезбеђују енергију, усмеравају, одређују ниво 
посвећености и трајање активности усмерене на овладавање 
знањем и вештинама које су циљ учења. Широко је прихваћено 
разликовање унутрашње и спољашње мотивације за учење. 
Мотивација уопште, а поготово потакнута из себе, а не од 
спољашњих чинилаца (интринзичка) пожељна је у настави па је 
због тога потребно да се доприноси њеном развоју од најранијег 
детињства. Реч мотивација потиче од латинског глагола movere, 

што значи покретати. Мотивисаног појединца нешто покреће. Он 
је истрајан, посвећен неком достигнућу. То се може односити на 
интелектуалну, духовну, спортску, креативну и другу делатност. 
Јача мотивација утиче на постизање значајнијих резултата. 
Познате су краткотрајне и дуготрајне мотивације. Пожељно је да 
се код деце развије дуготрајна мотивација. Познато је да доживљај 
успеха рађа нови успех. Пожељно је да се сва деца у то увере. За 
развој мотивације одговорни су родитељи и учитељи. Дете се 
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најбоље примером, разговором и објашњавањем мотивише да 
нешто уради. Није добро да се она покушава постићи новцем и 
поклонима. Мотивација је претпоставка срећног живота. Појам 
амикација долази од речи амикос – пријатељ. Односи се на 
пријатељски однос васпитача или учитеља са васпитаницима или 
ученицима. Доста близак овом појму је и интерактивност, тј. 
могућност деце да сарађују у току васпитнообразовног процеса. 
Даља диференцијација пожељних активности у настави може се, 
осим на мисаоне, поделити на сензорне, изражајне и практичне. 
Битно је да се у њима запази онај познати дијалектички пут од 
живог посматрања, преко апстрактног мишљења ка пракси. Још је 
Јан Амос Коменски писао о потреби вежбања духа, говора и руке 
(1999). Њега је, при томе, водила мисао о једној хармонији која 
влада целим космосом. Хармонија која влада у природи, треба да 
влада и у човеку и у друштву и у васпитању.  

Активности васпитача и васпитаника у интегрисаном 
курикуларном васпитнообразовном раду темеље се на 
реализацији интегрисане (пројектне) активности у предшколској 
установи, односно у млађим разредима основне школе. У 
предшколској установи су засноване на реализацији повремених 
пројектних активности и осталих активности. Све активности 
васпитача и деце предшколског узраста су у предшколској 
установи повезане са фазама реализације пројекта. Најпре се 
спроводе активности и комуникација о евентуалној теми пројекта 
која ће бити иницирана. Потом се реализују активности и 
комуникација између васпитача и деце, између деце, између деце 
и њихових родитеља, а по потреби и између свих чинилаца 
васпитнообразовног рада у предшколској установи о теми 
инициране пројектне активности. Циљ је да деца добро схвате 
суштину проблема и исходе којима теже реализацијом инициране 
повремене пројектне активности, које су за њих добробити које ће 
остварити кроз односе и делања у реализацији инициране 
повремене пројектне активности.  

Свако дете представља своју идеју у зависности од идеје 
инициране пројектне активности. То чини на различите начине: 
„...цртежом, причом, лего коцкама...ˮ (Мијајловић, 2016: 248). На 
овај начин се проблематизују идеје деце. Доприноси се и да се 
услови у којима се реалузује интегрисана (пројектна) активност 
учине животнији. На тај се начин ствара повољна клима за 
реализацију осталих фаза повремене пројектне активности. 
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Улога васпитача је у оваквим околностима пресудна. Он је 
тај који иницира комуникацију деце с њим и између деце. Упућује 
их и да у контактима с родитељима и осталим одраслима у 
породици и локалној и широј друштвеној заједници потраже 
одговоре који су им неопходни за активно учешће у реализацији 
идеја инициране повремене пројектне активности у предшколској 
установи. Васпитач у реализацију пројектних активности 
укључује и родитеље деце. Обезбеђује простор и остале услове, за 
реализацију пројектне активности.   

Сличну улогу има и учитељ у реализацији наставе у млађим 
разредима основне школе. Од њега се, као и од васпитача у 
предшколској установи, очекује да повеже у јединствену акциону 
целину садржаје учења, методе учења, свој стил рада, активности 
деце, исходе учења и остале саставнице интегрисаног 
курикулума. Учитељ је тај који најпре планира интегрисане 
садржаје који ће бити реализовани на одређеној теми. Након тога 
наводи ученике на иницирање наведене теме. Потом са 
ученицима разговара о њој и идентификује знања која поседују о 
томе. Идентификује и знања која су им неопходна за успешну 
реализацију те теме, и ниво њихове практичности и темељности.  

На основу ових показатеља, учитељ дефинише циљеве и 
задатке. Њихово остваривање би требало да резултира исходом 
наставе и учења. Исходи су очекивани темељни квалитети 
наставе и учења. Они су добробити за ученика млађег школског 
узраста, које су остварили кроз односе и делања у основној школи, 
породици, локалној средини и широј друштвеној заједници током 
реализације мултидисциплинарних садржаја о одређеној теми. 

Учитељ у реализацији мултидисциплинарних садржаја о 
одређеној теми користи иновативне системе наставе 
(диференцирани, егземпларни, респонсибилни, хеуристички, 
инклузивни, интегративни и остале). Користи и иновативне 
моделе, по којима се настава планира у обрнутом дизајну 
(Миленовић, 2017; Миленовић, 2013; Илић, 2010). За све време 
реализације мултидисциплинарних садржаја на одређеној теми, 
учитељ прати реализацију активности. На основу тога и осталих 
података прикупљених у одређеним фазама реализације 
интегрисане (пројектне) активности, учитељ заједно с ученицима 
спроводи вредновање реализованих мултидисциплинарних 
садржаја. То подразумева идентификацију исходишних и 
процесуалних квалитета наставе и учења. Подразумева и 
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утврђивање оригиналности рада ученика и шта је то што је за њих 
у реализацији одређених садржаја представљало добробит коју су 
остварили кроз односе и делања у основној школи, породици и у 
условима локалне средине и шире друштвене заједнице. Све то од 
учитеља захтева добро знање, вештине и одређене ставове о 
потреби реализације мултидисциплинарних садржаја и потреби 
тематског, односно интегрисаног планирања наставе. 

Активности деце у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и ученика у настави у млађим разредима 
основне школе, засноване су на основама интегрисаног приступа 
реализацији садржаја на иницираним темама интегрисаних 
(пројектних) активности. Засноване су и на иновативним 
приступима учењу у предшколској установи и у млађим 
разредима основне школе. Темеље се и на резултатима 
досадашњих истраживања и рефлексивној пракси васпитача и 
учитеља. Ова основна полазишта требало би да допринесу 
усклађивању активности васпитача и васпитаника у учењу. Као 
резултат, требало би да буду остварени исходи учења, који су 
добробит за васпитанике кроз њихове односе и делања у учењу у 
предшколској установи и у млађим разредима основне школе. 

Активности васпитача и деце у предшколским установама, 
односно учитеља и ученика у настави у млађим разредима 
основне школе углавном су подједнаке. Пожељно је и да 
активности деце и ученика буду израженије од активности 
васпитача и учитеља. На тај начин доприноси се ефикасној 
реализацији интегрисаних (пројектних) активности у 
васпитнообразовном раду у предшколским установама и у 
настави у млађим разредима основне школе. Уочљива је 
несумњива улога васпитача и учитеља у активностима у 
предшколској установи, односно у млађим разредима основне 
школе. Колико ће у томе успети васпитачи и учитељи, зависи од 
њиховог знања и искуства. Зависи и од њихових вештина за 
реализацију иницираних повремених пројектних активности. Да 
би у томе били успешни, неопходно је да се стално професионално 
усавршавају и да уче. Од васпитача и учитеља, дакле, захтева се да 
буду рефлексивни практичари који ће стално преиспитивати 
сопствену праксу васпитања и образовања. Показатељи њихове 
сопствене рефлексивне праксе, представљају параметре који 
служе васпитачима и учитељима у даљем интегрисаном 
планирању васпитнообразовног рада, односно наставе.  
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Посебна улога васпитача и учитеља огледа се у припремању 
деце за активности на пројекту. Добро припремљена и 
организована интегрисана (пројектна) активност се ефикасније 
реализује. У таквим околностима су и деца активнија у раду на 
пројекту. Улога васпитача и учитеља даље се огледа у педагошком 
оспособљавању и укључивању родитеља у реализацији 
интегрисаних (пројектних) активности на иницираним 
мултидицисплинарним темама. Полазећи од њиховог значаја, ови 
задаци васпитача и учитеља, садржани су у плановима за радну 
годину у предшколским установама и у плановима рада и 
развојног планирања у основним школама.  

Посебан део садржан је у деловима који се односе на 
развојно планирање и професионално усавршавање васпитача и 
учитеља. Од њиховог остваривања у великој мери зависе и 
резултати који ће бити остварени при реализацији 
мултидисциплинарних садржаја на темама у интегрисаном 
(пројектном) приступу реализацији васпитнообразовног рада у 
предшколским установама и у настави у млађим разредима 
основне школе. Рад на пројектним активностима је сложен и 
захтеван посао. У реализацији пројектних активности васпитачи у 
предшколским установама, односно учитељи у млађим разредима 
основне школе стално су суочени с новим изазовима. Зато је 
њихово континуирано професионално усавршавање и 
самообразовање не само обавеза, него и потреба, како би били 
ефикасни у реализацији интегрисаних (пројектних) активности. 
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Евалуација интегрисаног курикулума 
 

Иновативни приступи васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе, као један од најзначајнијих елемената, подразумевају 
праћење и вредновање свих елемената васпитнообразовног рада 
у предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе. У предшколској установи и у млађим разредима основне 
школе, то су: интегрисани курикулум, реализација интегрисаних 
(пројектних) активности у предшколској установи, реализација 
наставних часова у настави у млађим разредима основне школе, 
реализација интегрисаних (пројектних) активности у млађим 
разредима основне школе и остало. Праћење и вредновање као 
саставни део наведених елемената васпитнообразовног рада у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе значајни су из више разлога. Они омогућавају увид у 
активности и резултате рада деце предшколског узраста, односно 
ученика у млађим разредима основне школе у реализацији 
активности, а истовремено и увид у њихово напредовање у 
развоју, васпитању и пре свега учењу. Истовремено служе и као 
параметри помоћу којих се утврђују добре и слабе стране 
реализације васпитнообразовног рада у предшколској установи у 
млађим разредима основне школе. На основу резултата 
постигнутих помоћу наведених анализа, у будућности се 
ефикасније планира реализација васпитнообразовних активности 
у предшколским установама и у настави у млађим разредима 
основне школе, с циљем отклањања уочених слабих страна 
претходног планирања, организације, реализације и вредновања 
васпитнообразовног рада у предшколским установама и у настави 
у млађим разредима основне школе.  

У традиционалном васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у традиционалној настави у млађим 
разредима основне школе, под вредновањем се подразумева 
критеријум за поређење успеха деце у реализацији повремених 
пројектних активности и осталих активности у предшколској 
установи и за поређење успеха ученика млађег школског узраста у 
учењу у млађим разредима основне школе. На то указује и 
значајан број педагошких и психолошких истраживања у којима 
се наводи „...да се успех ученика узима као критеријум за 



Хаџи Живорад Миленовић, Петар Рајчевић 

100 
 

поређење...ˮ (Сузић, 2005: 620). Полазећи од оваквог одређења 
вредновања у основној школи, вредновање у предшколској 
установи заправо би било показатељ успеха деце предшколског 
узраста у реализацији активности у предшколској установи. Ове 
оцене или вредновање дају учитељи у млађим разредима основне 
школе, односно васпитачи у предшколским установама. Учитељи 
и васпитачи при давању оцена нису применили научне методе, па 
самим тим оцена у млађим разредима основне школе и изречена 
или описана вредност у предшколској установи нису научно 
изведене вредности, па се оправдано поставља питање да ли се 
оцена и изречена или описана вредност могу користити као 
показатељи за унапређење квалитета васпитнообразовног рада у 
предшколској установи или настави у млађим разредима основне 
школе. Из наведеног разлога и приступа се праћењу и вредновању 
васпитнообразовног рада у предшколским установама и наставе у 
млађим разредима основне школе, која се реализује према 
научним методама. У таквим околностима васпитачи се у 
предшколској установи и учитељи у млађим разредима основне 
школе појављују у улози методолога који, примењујући научне 
методе за реализацију праћења и вредновања успеха деце 
предшколског узраста у реализацији иницираних повремених 
пројектних активности и осталих активности у предшколској 
установи и успеха ученика млађег школског узраста у настави у 
млађим разредима основне школе, користе научне критеријуме 
постигнућа деце предшколског узраста и ученика у млађим 
разредима основне школе. Чак и у таквим околностима, дате 
оцене, односно исказана или описана вредност, не би требало да 
буду показатељи успеха и напредовања, а нарочито за развој 
њихове каријере.  

 
 

Развој и функције евалуације интегрисаног курикулума 
 

Ако би се говорило о развоју курикулума, онда би се на први 
поглед могло помислити да је реч о његовом развоју од првих 
појавних облика 1971. до данашњих дана. Овакво уопштено 
одређење курикулума и интегрисаног курикулума, дато је у делу 
уџбеника који се односи на историјску димензију курикулума. У 
овом делу ће се о развоју и евалуацији интегрисаног курикулума 
приступити са аспекта креативног курикулума, који подразумева 



Интегрисани курикулум 

101 
 

проучавање развоја и евалуације интегрисаног курикулума према 
научним методама и у његовој функцији на унапређивању 
васпитнообразовног рада у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе. За креативни курикулум може 
се рећи да је настао у САД. Циљ креативног курикулума је да 
„...третира кључне елементе одгојно-образовног процеса као што 
су специфичности дечјег развоја и процеса учења, 
индивидуализирано подучавање, континуирано и свеобухватно 
праћење и процјењивање дјечјег напретка, те улогу одгајатеља и 
обитељи у дјечјем развојуˮ (Милић, 2007: 67). Уочљиво је да су 
елементи који доприносе ефикасности васпитнообразовног рада у 
предшколским установама и у настави у млађим разредима 
основне школе (деца предшколског узраста, односно ученици у 
млађим разредима основне школе, васпитачи, односно учитељи, 
стручни сарадници предшколских установа, односно основних 
школа, руководства предшколских установа, односно основних 
школа, родитељи и остали чланови породица деце и ученика 
млађег школског узраста, локална средина и шира друштвена 
заједница), заправо елементи васпитнообразовног рада који 
доприносе развоју интегрисаног курикулума. 

У развоју интегрисаног курикулума увек се полази од 
претпоставки које указују на истовремену извесност али и могућу 
неизвесност ефикасне реализације васпитнообразовног рада у 
предшколској установи. Зато је учењу деце у предшколским 
установама и учењу ученика у млађим разредима основне школе, 
неопходно приступити са општег аспекта реализације 
васпитнообразовног рада у предшколским установама и наставе у 
млађим разредима основне школе, с циљем истовременог развоја 
интегрисаног курикулума као основе унапређења квалитета 
васпитнообразовног рада у предшколским установама и настави у 
млађим разредима основне школе. Праћење и вредновање у 
таквим околностима подразумева неколико компоненти. Према 
Ненаду Сузићу, основне компоненте су: компонента која се односи 
на претходну евалуацију, формативна компонента, дијагностичка 
компонента и сумативна компонента (2005: 622). Као што се може 
видети, у вредновању се полази од откривања знања и 
способности детета предшколског узраста и ученика у млађим 
разредима основне школе пре почетка реализације иницираних 
интегрисаних (пројектних) активности у предшколским 
установама, односно у млађим разредима основне школе. Потом 
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се процењују стечена знања, способности и вештине деце 
предшколског узраста, односно ученика у млађим разредима 
основне школе, током учења у реализацији интегрисаних 
(пројектних) активности у предшколским установама, односно у 
млађим разредима основне школе. Након тога се идентификују 
слабости у учењу, стицању способности и усвајању вештина код 
деце предшколског узраста у предшколским установама и 
ученика у млађим разредима основне школе. На крају се утврђују 
параметри исхода учења деце предшколског узраста, односно 
ученика у млађим разредима основне школе.  

Наведене анализе указују да је основна функција 
интегрисаног курикулума истовремено развијање интегрисаног 
курикулума, али и унапређивање квалитета васпитнообразовног 
рада у предшколским установама и наставе у млађим разредима 
основне школе. Из наведеног разлога се функција интегрисаног 
курикулума доводи у везу са самом стратегијом за израду 
курикулума у предшколском васпитнообразовном раду и настави 
у млађим разредима основне школе. Она подразумева два основна 
елемента. Прби се односи на утемељење предлога за развој 
васпитнообразовног рада у предшколским установама и 
основним школама. Други се односи на саму израду и развој 
интегрисаног курикулума за развој васпитнообразовног рада у 
предшколским установама и у настави у млађим разредима 
основне школе. Да би се ово могло ефикасно реализовати, 
неопходно је да се на самом почетку утврде предности и слабе 
стране интегрисаног курикулума.  

При конципирању интегрисаног курикулума полази се од 
основних вредности васпитнообразовног рада у предшколским 
установама и у основној школи. Потом се дефинишу циљеви 
интегрисаног курикулума, чије би остварење требало да 
допринесе развоју компетенција деце у предшколским 
установама и ученика у настави у млађим разредима основне 
школе. На основу дефинисаних циљева, одређују се садржаји 
учења. То је силабус области васпитнообразовног рада у 
предшколској установи, односно наставног предмета у млађим 
разредима основне школе. Ови садржаји реализују се 
коришћењем научних поступака, метода и дидактичких средстава 
и апликација. Након реализације се приступа вредновању 
интегрисаног курикулума, чиме се затвара круг елемената који 
одређују интегрисани курикулум.   



Интегрисани курикулум 

103 
 

Критеријуми евалуације интегрисаног курикулума 
 

Критеријуми за вредновање интегрисаног курикулума 
зависе од онога што се очекује од интегрисаног курикулума, 
односно од његовог доприноса. На основу критичких анализа 
доприноса интегрисаног курикулума у васпитнообразовном раду 
у предшколским установама и у настави у млађим разредима 
основне школе, распознају се три основна критеријума (Shin, 
2022; Kneen et al, 2020; Bowman et al, 2001). Они су: 1) критеријум 
у односу на допринос учењу; 2) критеријум темељен на концепту 
новог интегрисаног курикулума; и 3) критеријум заснован на 
исходима учења деце предшколског узраста и ученика у млађим 
разредима основне школе.   

Први критеријум евалуације интегрисаног курикулума, који 
је заснован на доприносима учења, не користи исходе учења као 
резултат учења, него темељна знања учења. Темељна знања 
учења деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе, подразумевају она знања која за децу 
предшколског узраста имају вредности изван радне собе, а за 
ученике у млађим разредима основне школе изван учионице. 
Према овом критеријуму, вредност интегрисаног курикулума не 
зависи само од стечених знања као исхода учења, већ од њиховог 
доприноса у даљем учењу деце предшколског узраста и ученика у 
млађим разредима основне школе. Огледа се и у доприносу деци 
предшколског узраста и ученицима у млађим разредима основне 
школе у решавању свакодневних проблема у учењу и животу 
уопште у различитим животно-практичним ситуацијама у 
локалној средини и широј друштвеној заједници. Зато се од 
креатора интегрисаног курикулума очекује да га конципирају 
према потребама деце предшколског узраста и ученика у млађим 
разредима основне школе. Њиме је потребно обухватити њихове 
потребе у развоју и васпитању, али и образовне потребе у складу с 
њиховим развојем. 

Критеријум евалуације интегрисаног курикулума заснован 
на концепту новог интегрисаног курикулума, подразумева 
савремен приступ васпитнообразовном раду у предшколској 
установи и настави у млађим разредима основне школе. 
Васпитнообразовни рад се у предшколским установама у 
државама Европе и света, укључујући и предшколско васпитање и 
учење у Републици Србији, темељи на реализацији повремених 
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пројектних и осталих активности у предшколској установи 
(Основе програма предшколског васпитања и образовања, Године 

узлета, 2018). Сличан приступ је и у реализацији наставе у 
млађим разредима основне школе, темељеној на иновативним 
системима васпитања и учења и иновативним дидактичко-
методичким моделима (Миленовић, 2017). На овим основама 
постављају се и критеријуми за вредновање интегрисаног 
курикулума који подразумевају вредновање учења и учешћа деце 
предшколског узраста, односно ученика у млађим разредима 
основне школе у реализацији иницираних интегрисаних 
(пројектних) активности. Они зависе и од добробити за децу 
предшколског узраста и ученике у млађим разредима основне 
школе, које их остварују кроз односе и делања у предшколској 
установи, односно у настави у млађим разредима основне школе.  

Трећи критеријум евалуације интегрисаног курикулума 
темељи се на исходима учења. У пракси предшколског васпитања 
и у настави у млађим разредима основне школе постоје различити 
приступи планирању. То је довело до различитих утемељења 
интегрисаног курикулума. Зато се и оправдано може тврдити да 
нису баш сви курикулуми темељени на исходима учења деце 
предшколског узраста, односно ученика у млађим разредима 
основне школе. Интегрисани курикулум темељен на исходима 
учења деце предшколског узраста и ученика у млађим разредима 
основне школе, предвиђа остваривање циљева курикулума ради 
постизања резултата учења деце предшколског узраста, односно 
ученика у млађим разредима основне школе, као њиховим 
добробитима које остварују кроз односе и делања у предшколској 
установи, односно у млађим разредима основне школе.   
 
 

Принципи и компоненте евалуације 
интегрисаног курикулума 

 
Принципи евалуације интегрисаног курикулума су бројни. 

Они зависе од самог приступа интегрисаном курикулуму. Зависе и 
од саме реализације васпитнообразовног рада у предшколској 
установи и наставе у млађим разредима основне школе. У 
приступу проблему и предмету проучавања у овом уџбенику, од 
значаја су принципи вредновања интегрисаног курикулума кроз 
само развијање реалног програма према Основама програма 
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предшколског васпитања и образовања Године узлета из 2018. Ти 
принципи су подједнако примењиви и при евалуацији 
интегрисаног курикулума у настави у млађим разредима основне 
школе. Они су: 1) принцип усмерености на односе, 2) принцип 
животности, 3) принцип интегрисаности, 4) принцип 
аутентичности, 5) принцип ангажованости, и 6) принцип 
партнерства (Основе програма предшколског васпитања и 
образовања Године узлета, 2018: 35–38).  

У евалуацији интегрисаног курикулума према принципу 
усмерености на односе потребно је праћење и вредновање 
стварања подржавајућих односа деци предшколског узраста и 
ученицима у млађим разредима основне школе за учење и учешће 
у реализацији интегрисаних (пројектних) активности. Овде се 
најпре мисли на праћење и вредновање повољне 
социемоционалне климе за васпитање и учење у предшколској 
установи, односно основној школи. Мисли се и на начине и врсте 
комуникација у групи у предшколској установи, односно у 
одељењу у млађим разредима основне школе. Праћење и 
вредновање подржавајућих односа у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи, односно у настави у млађим разредима 
основне школе, подразумева праћење и вредновање окружења и 
услова за учење и учешће деце предшколског узраста, односно 
ученика у млађим разредима основне школе. Подразумева и 
праћење и вредновање односа на релацији васпитача и деце и 
између деце у предшколској установи, односно односа на 
релацији учитељ–ученик и између ученика у настави у млађим 
разредима основне школе.  

Евалуација интегрисаног курикулума према принципу 
животности, заснована је на праћењу и вредновању развијања 
интегрисаног курикулума темељеног на заједништву деце 
предшколског узраста са васпитачима и осталим чиниоцима 
предшколског васпитања и учења, односно између ученика у 
млађим разредима основне школе и њихових учитеља, али и 
осталих чиниоца наставе у млађим разредима основне школе. 
Праћење и вредновање према принципу животности подразумева 
вредновање васпитнообразовног рада и наставе у зависности од 
нивоа остварене сарадње међу чиниоцима васпитнообразовног 
рада и наставе. Зависи и од остварене добробити за децу 
предшколског узраста и ученике у млађим разредима основне 
школе кроз њихове односе и делања у предшколској установи, 
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односно основној школи.  Добробит се огледа у исходима учења. 
Исходи учења би требало да резултирају темељним знањима која 
деца предшколског узраста и ученици у млађим разредима 
основне школе стичу током реализације интегрисаних 
(пројектних) активности у предшколској установи, односно у 
настави у млађим разредима основне школе. 

Принцип интегрисаности, као критеријум евалуације 
интегрисаног курикулума, можда је и најпримеренији критеријум 
за вредновање интегрисаног курикулума. Интегрисано 
(пројектно) учење је иновативни приступ реализације 
васпитнообразовних активности у предшколским установама и 
млађим разредима основне школе. Темеље се на реализацији 
одређених тема, учењем садржаја из више сличних или 
различитих области. Интегрисано учење је временско учење, 
односно реализација васпитнообразовних активности у краћем 
или дужем временском трајању кроз више фаза. Свака фаза 
реализације подразумева праћење и вредновање реализације 
садржаја интегрисаног курикулума. У основи овог вредновања су, 
дакле, интегрисани курикулум и интегрисано (пројектно) учење. 

Евалуација интегрисаног курикулума, према принципу 
аутентичности, подразумева критеријуме евалуације којa се 
састоји од праћења и вредновања реализације интегрисаног 
курикулума у погледу поштовања и уважавања посебности, 
различитости или јединствености сваког детета у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи, односно 
ученика у настави у млађим разредима основне школе. То 
подразумева поштовање развојних, културних, етничких, расних и 
осталих посебности. Подразумева и посебности и потребе које се 
односе на сметње у развоју и препреке у васпитању и учењу деце 
предшколског узраста и ученика у млађим разредима основне 
школе (Илић, 2010). То исто се односи и на посебности и потребе 
деце и ученика с изнадпросечним способностима (Миленовић, 
2017; Миленовић, 2013). Вредновање интегрисаног курикулума 
према принципу аутентичности подразумева праћење и 
вредновање васпитнообразовног рада у предшколским 
установама и наставе у млађим разредима основне школе према 
мери у којој се у интегрисаном курикулуму остварује 
индивидуални приступ сваком детету. Подразумева и вредновање 
курикулума у зависности од мере у којој се настоји да се у 
интегрисане (пројектне) активности укључе сва деца у групи у 
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предшколској установи, односно сви ученици у одељењу у млађим 
разредима основне школе. Из овог се може закључити да 
интегрисане (пројектне) активности увек треба планирати и 
реализовати на начин да су у њима укључена деца у предшколској 
установи, односно ученици у млађим разредима основне школе.  

Према принципу ангажованости, интегрисани курикулум се 
вреднује у зависности од деловања васпитача у предшколским 
установама, односно учитеља у млађим разредима основне школе 
у укључивању деце предшколског узраста у предшколској 
установи, односно ученика у млађим разредима основне школе у 
све интегрисане (пројектне) активности. Од васпитача и учитеља 
зато се очекује да децу предшколског узраста и ученике у млађим 
разредима основне школе укључују у различите активности 
према њиховим интересовањима, потребама али и могућностима. 
Очекује се и да их укључују у решавање свих проблема и задатака 
и у све фазе реализације интегрисаних (пројектних) активности. 
Васпитачи и учитељи даље децу предшколског узраста и ученике 
у млађим разредима основне школе упућују на стваралачке и 
проналазачке активности, како би самостално дошла до решења 
проблема или задатка, али и темељних знања, способности и 
вештина. У зависности од остварености ових показатеља 
активности деце предшколског узраста, односно ученика у 
млађим разредима основне школе се и вреднује интегрисани 
курикулум према принципу ангажованости.  

Последњи принцип евалуације интегрисаног курикулума 
јесте принцип партнерства. Партнерство је највиши ниво сарадње 
између учесника у реализацији васпитнообразовног рада у 
предшколским установама и наставе у млађим разредима основне 
школе. На овај начин уважавају се интереси деце и ученика, али и 
интереси њихових родитеља. Истовременим укључивањем и 
партнерством свих учесника у реализацији васпитнообразовног 
рада у предшколској установи и наставе у млађим разредима 
основне школе свакако се постижу бољи ефекти у реализацији 
интегрисаних (пројектних) активности. То се такође односи и на 
укључивање локалне средине и шире друштвене заједнице у 
реализацији интегрисаних (пројектних) активности у 
предшколској установи и у основној школи. У зависности од 
остварености овог принципа прати се и вреднује интегрисани 
курикулум у појединим аспектима његове реализације и у целини, 
што су истовремено и показатељи за његову бољу концепцију.  
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Процедуре и инструменти евалуације  
интегрисаног курикулума 

 
Процедуре вредновања интегрисаног курикулума 

подразумевају неколико етапа. Најпре је потребно објаснити два 
основна приступа вредновању интегрисаног курикулума. Они су: 
1) вредновање за учење и 2) вредновање као учење (Миленовић, 
2021б). Код оба приступа полази се од користи вредновања као 
учења. Полази се и од метода вредновања као учења. На крају је 
предвиђено добијање повратне информације о вредновању 
интегрисаног учења, која служи као смерница за планирање 
интегрисаног курикулума. 

Осим два наведена приступа, од значаја је да се напомене и 
вредновање интегрисаног курикулума у зависности од 
вредновања наученог. При овом вредновању спроводе се 
унутрашње и спољашње вредновање. Спроводи се и хибридно 
вредновање. На темељу оваквог приступа доносе се закључци и 
оцене реализације фаза интегрисаних (пројектних) активности, 
али и целокупно интегрисане (пројектне) активности. Од значаја 
је и поштовање етичких и осталих начела реализације инициране 
интегрисане (пројектне) активности. 

Процедуре вредновања интегрисаног курикулума су 
различите. Оне зависе од сваке конкретно реализоване 
интегрисане (пројектне) активности. Зависе и од тога шта се 
вредновањем жели постићи. Заједничко свим процедурама је да се 
желе идентификовати предности и слабе стране интегрисаног 
курикулума. Утврђене чињенице су показатељи успешнијег 
планирања и реализације интегрисаног курикулума.  

Све процедуре евалуације интегрисаног курикулума 
засноване су на научним чињеницама, на научним теоријама и на 
научним метатеоријама у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи, односно у настави у млађим разредима 
основне школе. Засноване су и на темељним вредностима 
дидактичко-методичке праксе реализације васпитнообразовног 
рада у предшколским установама и наставе у млађим разредима 
основне школе. Значајну улогу у праћењу и вредновању 
интегрисаног курикулума имају и рефлексивне праксе васпитача 
у предшколским установама и учитеља у настави у основној 
школи. Зато се и истиче потреба преиспитивања праксе васпитача 
и учитеља, који се зато називају рефлексивним практичарима. 
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Евалуација интегрисаног курикулума подразумева 
вредновање свих аспеката интегрисаног курикулума. То није само 
оствареност циљева интегрисаног курикулума, реализација 
садржаја интегрисаних (пројектних) активности и остварени 
исходи учења усмерени на добробит деце и ученика, већ и 
параметри који указују на узроке недовољне ефикасности 
реализације васпитнообразовног рада у предшколској установи, 
односно наставе у млађим разредима основне школе, или њене 
реализације изнад очекиваног. Уочљиво је да процедуре 
евалуације интегрисаног курикулума подразумевају узрочно-
последичне везе унутар самог интегрисаног курикулума. 
Подразумевају и добијање повратне информације о свим 
елементима планирања и реализације интегрисаног курикулума. 

За праћење и евалуацију интегрисаног курикулума користе 
се различите статистичке технике и инструменти. Не улазећи у 
њихову дубљу анализу јер су проблем и предмет проучавања 
методологије педагошких истраживања као научне дисциплине 
педагогије која се бави проучавањем и истраживањем у оквиру 
педагогије као науке, најчешће коришћене статистичке технике 
су: посматрање, интервјуисање, анкетирање, скалирање и 
тестирање. За њихово спровођење користе се одговарајући 
инструменти у зависности од коришћене статистичке технике. 
Ови инструменти су пригодни и не проверају се њихове метријске 
карактеристике (важи за скалере и тестове). Углавном их 
конструишу сами васпитачи и учитељи у зависности од конкретне 
интегрисане (пројектне) активности која је предвиђена 
интегрисаним курикулумом. Осим ових инструмената, васпитачи 
и учитељи могу користити и различите листиће на којима деца 
предшколског узраста и ученици у млађим разредима основне 
школе уписују вредносну оцену њиховог рада. За утврђивање 
задовољства деце предшколског узраста и ученика у млађим 
разредима основне школе могу се користити и различите 
неправилне фигуре које деца предшколског узраста и ученици у 
млађим разредима основне школе боје, при чему одговарајућа 
боја исказује осећање детета или ученика, на основу кога се може 
претпоставити у којој су мери усвојили знања, вештине и 
способности учешћем у одређеним активностима. На основу тих 
показатеља утврђује се у којој су мери остварени циљеви 
интегрисаног курикулума и реализовани његови садржаји. 
Таквим поступцима се утврђују и исходи реализације 
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интегрисаног курикулума, али и допринос интегрисаног 
курикулума добробити деце предшколског узраста и ученика у 
млађим разредима основне школе, кроз њихове односе и делања у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи, односно 
настави у млађим разредима основне школе.  

Помоћу инструмената истраживања идентификују се 
исходишни и процесуални квалитети учења деце предшколског 
узраста и ученика у млађим разредима основне школе. 
Идентификује се и оригиналност деце предшколског узраста и 
ученика у млађим разредима основне школе у њиховом учењу 
(Миленовић, 2021б: 127–130). Праћење и вредновање се спроводи 
у свим фазама реализације интегрисане (пројектне) активности. 
Финализује се у завршној фази, односно на крају њене 
реализације. У вредновању учествују васпитачи и деца 
предшколског узраста у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи, односно учитељи и ученици млађег 
школског узраста у настави у основној школи. По потреби се, у 
зависности од укључености у реализацији васпитнообразовног 
рада у предшколској установи, односно наставе у млађим 
разредима основне школе, укључују у вредновање и остали 
чиниоци васпитнообразовног рада.   
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Практични пример садржаја  
интегрисаног курикулума 

 
Интегрисани курикулум је званични и обавезни просветни 

документ предшколске установе и основне школе. Као такав, 
представља основу за реализацију васпитнообразовног рада у 
предшколској установи, односно наставе у основној школи. 
Односи се на реализацију мултидисциплинарних садржаја, 
односно интегрисаних (пројектних) активности у предшколској 
установи и основној школи. У приступу проблему и предмету 
проучавања у овом уџбенику, када је реч о интегрисаном 
курикулуму у основној школи, од значаја је део интегрисаног 
школског курикулума, који се односи на планирање, реализацију, 
праћење и вредновање наставе у млађим разредима основне 
школе. Интегрисани курикулум садржи четири основне 
саставнице. Оне су: 1) припрема за израду и сама израда 
интегрисаног курикулума у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе; 2) садржаји интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе; 3) мултидисциплинарност 
садржаја учења интегрисаног курикулума у васпитнообразовном 
раду у предшколској установи и у настави у млађим разредима 
основне школе; и 4) чиниоци (учесници) у изради интегрисаног 
курикулума у васпитнообразовном раду у предшколској установи 
и у настави у млађим разредима основне школе. 

 
 

Припрема за израду и израда интегрисаног курикулума  
 

За успешну реализацију васпитнообразовног рада у 
предшколској установи и наставе у млађим разредима основне 
школе, од значаја је успешна израда интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе. Изради интегрисаног 
курикулума претходи добра припрема за његову израду, што би 
требало да допринесе успешној реализацији васпитнообразовног 
рада у предшколској установи и наставе у млађим разредима 
основне школе. Припрема за израду интегрисаног курикулума у 
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васпитнообразовном раду у предшколској установи садржи два 
одвојена дела. Први део садржи пет основних елемената који дају 
одговоре на питања (стање, шта, колико, како и ко) реализације 
интегрисаног курикулума у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе. Други део садржи четири основна елемента, који 
детаљније прецизирају припрему за израду интегрисаног 
курикулума у васпитнообразовном раду у предшколској установи 
и у настави у млађим разредима основне школе. Сви елементи су 
подједнако важни и сложени. Захтевају прецизност и тимски рад. 
Улога стручних сарадника и осталих стручњака неопходна је при 
припреми за израду и изради интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе. Од ефикасности урађеног 
интегрисаног курикулума у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе, у великој мери зависи успех васпитнообразовног рада у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе у свим сегментима реализације.  

Основни елементи првог дела припреме за израду 

интегрисаног курикулума у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе су: 1) тренутне околности у васпитнообразовном раду у 

предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 

школе (снимање тренутне ситуације у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе, процена утицаја тренутног стања у васпитнообразовном 
раду у предшколској установи и у настави у млађим разредима 
основне школе на будући интегрисани курикулум у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе чија се израда припрема, 
анализа постојећих докумената који се односе на 
васпитнообразовни рад у предшколској установи и на наставу у 
млађим разредима основне школе и снимање главних предности 
и могућих слабости у васпитнообразовном раду у предшколској 
установи и у настави у млађим разредима основне школе); 2) 
одређивање квалификације (шта ће се реализовати у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе и пројектовање могућих 
активности у васпитнообразовном раду у предшколској установи 
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и у настави у млађим разредима основне школе); 3) временска 

димензија интегрисаног курикулума (временско омеђавање 
трајања интегрисаних (пројектних) активности које је могуће 
реализовати у периоду за који се израђује интегрисани курикулум 
у васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави 
у млађим разредима основне школе); 4) листа метода, поступака 

и инструмената интегрисаног курикулума (подразумева методе и 
поступке реализације васпитнообразовног рада у предшколској 
установи и у настави у млађим разредима основне школе, као и 
инструменте за праћење и вредновање реализације интегрисаног 
(пројектног) учења); и 5) учесници (чиниоци) интегрисаног 

курикулума (то су сви учесници васпитнообразовног рада у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе – васпитачи, учитељи, стручни сарадници предшколских 
установа и основних школа, руководство предшколске установе и 
основне школе, родитељи и остали чланови породице и одрасли 
на подручју локалне средине и шире друштвене заједнице).  

За успешну припрему за израду интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе, даља припрема подразумева 
четири елемента. Ови елементи су међусобно повезани и 
представљају увод у дефинисање елемената друге групе припреме 
за израду интегрисаног курикулума. Они су: 1) класификација 

садржаја и активности  (подразумева одабирање интегрисаних 
(пројектних) активности које евентуално могу бити обухваћене 
планом за радну годину предшколске установе или интегрисаним 
школским курикулумом за основну школу – односе се само на 
садржаје и активности који ће бити реализовани у настави у 
млађим разредима основне школе); 2) састављање листе 

приоритетних активности (ова листа детаљније прецизира 
претходне активности садржане у првом елементу, према 
њиховом приоритету и степену важности); 3) искуство установе и 

осталих установа (подразумева искуство и рефлексивну праксу 
предшколских установа и основних школа, али и искуство и 
рефлексивну праксу осталих предшколских установа и основних 
школа, укључујући и литературу која је коришћена у односу на 
осталу доступну литературу); и 4) претходна рефлексивна пракса 
(овај елемент се односи на евиденцију свих претходних програма, 
њихово праћење, вођење бележака о изменама, допунама, 
поновном враћању на претходне програме и слично).  
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Након припреме за израду интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе, следи израда интегрисаног 

курикулума. Углавном се састоји од пет основних елемената. Они 
су: 1) класификација садржаја учења према подручјима (полазећи 
од мултидисциплинарног приступа васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе, неопходна је класификација садржаја учења по подручјима 
учења, што је од значаја за њихов одабир приликом реализације 
интегрисаних (пројектних) активности у васпитнообразовном 
раду у предшколској установи и у настави у млађим разредима 
основне школе); 2) класификација делова интегрисаног 

курикулума (овај елемент интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе подразумева класификацију 
интегрисаног курикулума у зависности од логичког распореда 
садржаја учења, тематских целина и временске димензије њихове 
реализације); 3) издвајање битних елемената интегрисаног 

курикулума (без обзира на важност свих елемената интегрисаног 
курикулума у васпитнообразовном раду у предшколској установи 
и у настави у млађим разредима основне школе, неки од њих су по 
битности значајнији од осталих у начелу интегрисаног 
курикулума, или у погледу неких његових делова, па их је стога 
потребно посебно нагласити и издвојити); 4) временска 

прецизност интегрисаног курикулума (овај елемент подразумева 
делове интегрисаног курикулума у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе који се могу прецизније одредити у одређеном временском 
тренутку интегрисаног курикулума или у некој од његових 
временских димензија у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи или у настави у млађим разредима 
основне школе); и 5) алтернативе интегрисаног курикулума (при 
изради интегрисаног курикулума у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе, потребно је водити рачуна о постојању неопходних замена 
у случају потребе, с обзиром на могуће слабе стране, сложеност, 
комплексност, мултидисциплинарност и временску димензију 
интегрисаног курикулума).  Ови елементи представљају основу за 
израду интегрисаног курикулума на темељу које се одређују и 
његови садржаји. 
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Садржаји интегрисаног курикулума 
 

Садржаји интегрисаног курикулума у васпитнообразовном 
раду у предшколској установи и у настави у млађим разредима 
основне школе различити су и бројни. Најчешћи су: 1) оптимални 

услови рада предшколских установа и основних школа 
(подразумевају техничке услове за рад предшколских установа и 
за реализацију наставе у млађим разредима основних школа, у 
које спада: простор, објекти, опрема, уређаји, средства, 
материјали, играчке и остало; подразумевају и кадрове – 
васпитаче, односно учитеље, стручне сараднике, помоћно особље 
и остале кадрове за ефикасно обављање васпитнообразовног рада 
у предшколској установи и наставе у млађим разредима основне 
школе); 2) потребе чинилаца интегрисаног (пројектног) учења 
(подразумева реалне потребе свих чинилаца реализације 
васпитнообразовног рада у предшколској установи, односно 
наставе у млађим разредима основне школе – деце предшколског 
узраста, односно ученика у млађим разредима основне школе, 
васпитача, односно учитеља, стручних сарадника и руководства 
предшколских установа, односно основних школа, родитеља деце 
и ученика, локалне средине и шире друштвене заједнице); 3) 
интегрисани програм (односи се на програм рада предшколске 
установе за текућу радну годину, односно текући наставни 
програм у млађим разредима основне школе, који се темеље на 
Оквиру националног курикулума који је јединствен и обавезујући 
за све предшколске установе и основне школе); и 4) програм 

развоја (односи се на програм развоја предшколских установа и 
основних школа, посебно развоја васпитнообразовног рада у 
предшколским установама и наставе у млађим разредима основне 
школе у оквирном периоду за који се план развоја сачињава; 
обично је реч о периоду на три године или шест година). 

Уочљиво је да су садржаји интегрисаног курикулума 
углавном конципирани за школски курикулум, у овом случају за 
наставу у млађим разредима основне школе. Без обзира на то, 
подједнако су важни и за интегрисано планирање 
васпитнообразовног рада у предшколским установама. Полазећи 
од чињенице да су веома важни из аспекта успешне реализације 
интегрисаног плана васпитнообразовног рада у предшколским 
установама и у настави у млађим разредима основне школе, 
неопходно је посветити овом елементу значајну пажњу. У 
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прошлости се показало да успешност реализације планираног 
васпитнообразовног рада у предшколским установама и у настави 
у млађим разредима основне школе зависи од стварања 
оптималних услова за реализацију интегрисаног програма, 
задовољавања оптималних потреба свих учесника у реализацији 
васпитнообразовног рада у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе, конципирања интегрисаног 
програма и предвиђања његовог развоја. Зато није без основа што 
су садржаји интегрисаног курикулума стављени на друго место по 
приоритету важности елемената интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе. Оправдано се може тврдити да 
добра концепција интегрисаног курикулума чини основу за 
постизање исхода васпитнообразовног рада у предшколској 
установи и наставе у млађим разредима основне школе, а тиме и 
остваривање добробити за децу предшколског узраста и ученике 
у млађим разредима основне школе.    
 
 

Мултидисциплинарност садржаја учења 
интегрисаног курикулума 

 
Мултидисциплинарност садржаја учења интегрисаног 

курикулума у васпитнообразовном раду у предшколској установи 
и у настави у млађим разредима основне школе, без обзира на 
сличности, потребно је одвојено посматрати у предшколској 
установи и у млађим разредима основне школе. У предшколској 
установи, то су садржаји у областима развоја говора, усвајања 
почетних математичких појмова, упознавања околине, физичког 
васпитања, музичке културе и ликовне културе. Конципирање 
ових садржаја потребно је урадити у зависности од евентуално 
планираних интегрисаних (пројектних) активности у текућој 
години. На основу тога се и издвајају повезани садржаји за учење 
из свих наведених области. 

Издвојени садржаји за учење из свих области васпитања и 
учења у предшколској установи потом се класификују према 
планираним интегрисаним (пројектним) активностима у текућој 
години. У зависности од теме планиране активности, издвајају се 
међусобно повезани садржаји за учење из свих области васпитања 
и учења у предшколској установи. На овај начин припремају се 
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садржаји који ће у одређеној васпитнообразовној ситуацији у 
предшколској установи бити коришћени за реализацију 
активности у појединим фазама инициране повремене пројектне 
активности и осталих активности у предшколској установи. 
Овакав приступ доприноси економичности реализације 
повремене пројектне активности и осталих активности у 
предшколској установи. Доприноси и рационалном коришћењу 
садржаја за учење уз потпуну елиминацију празних ходова, или 
њихово свођење на оптимални минимум, при реализацији 
активности деце предшколског узраста у реализацији 
васпитнообразовног рада у предшколској установи.  

Садржаји учења у интегрисаном курикулуму у настави у 
млађим разредима основне школе, конципирани су најпре у 
оквиру базичних наставних предмета, који се изучавају и на 
вишим нивоима школовања. То су наставни предмети који се 
односе на наставу матерњег језика и на наставу математике. У 
одређеној мери односе се на наставу страног језика, наставу 
физичког васпитања, наставу музичке културе и наставу ликовне 
културе. Сви наведени наставни предмети односе се и на садржаје 
учења припадника националних мањина којима је у Републици 
Србији омогућена настава на њиховом матерњем језику.  

Осим садржаја учења у настави базичних наставних 
предмета, за интегрисани курикулум, када је реч о настави у 
млађим разредима основне школе, од значаја су и обавезни 
наставни предмети. То су сви наставни предмети који су на 
одређеном нивоу и циклусу школовања обавезни за све ученике. 
Међу њима је свакако и већина базичних наставних предмета. Од 
значаја су и садржаји учења у оквиру изборних и факултативних 
предмета. То су наставни предмети чија настава није обавезна, 
али их уче ученици који их одаберу. Они су углавном заступљени 
на свим нивоима школовања. Значајни су због тога што је за 
реализацију планираних некада потребно и учење садржаја из 
изборних и факултативних предмета, па је из тог разлога 
неопходно предвидети и оне садржаје за учење из изборних и 
факултативних предмета који ће бити од значаја за реализацију 
интегрисане (пројектне) активности у настави у млађим 
разредима основне школе. Када је реч о садржајима за учење из 
верске наставе, неопходно је припремити садржаје за учење из 
верских настава свих народа и народности, којима је у Републици 
Србији признато право на верску наставу.  
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Чиниоци израде интегрисаног курикулума 
 

Без обзира на несумњиви значај свих претходних елемената 
припреме за израду и израде интегрисаног курикулума у 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе, који су стављени као 
приоритетни, ипак се све заснива на делатности чинилаца 
интегрисаног курикулума. То се нарочито односи на тимове у 
предшколским установама и основним школама и на локалне 
тимове, али и активе који учествују у изради курикулума. Посебну 
улогу у томе имају васпитачи и учитељи. Они су непосредни 
реализатори васпитнообразовног рада у предшколској установи и 
наставе у млађим разредима основне школе и најбоље уочавају 
добре и слабе стране интегрисаног курикулума у предшколској 
установи и у основној школи. Зато је њихова улога у изради 
курикулума од пресудног значаја. 

Овакво схватање улоге васпитача и учитеља у изради 
интегрисаног курикулума темељи се на измењеним и битно 
другачијим улогама васпитача и учитеља у иновативном 
васпитнообразовном раду у предшколској установи и у млађим 
разредима основне школе.  Васпитачи и учитељи су у прошлости 
углавном били реализатори програма који им је неко креирао и 
наложио да га реализују. Сада су васпитачи и учитељи најпре 
креатори интегрисаног курикулума у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне 
школе, па тек онда његови непосредни реализатори. Да би у томе 
били ефикасни, од васпитача и учитеља се очекује да се стално 
професионално усавршавају, да буду рефлексивни практичари, да 
унапређују сарадњу с родитељима на највишем нивоу, односно 
партнерству с њима, да у реализацији васпитнообразовног рада у 
предшколским установама и у настави у млађим разредима 
основне школе укључе све чиниоце васпитнообразовног рада. 
Очекује се и да васпитнообразовни рад у предшколској установи и 
наставу у млађим разредима основне школе доведу до нивоа 
остварености исхода васпитнообразовног рада, односно наставе, 
све с циљем добробити деце предшколског узраста, односно 
ученика у млађим разредима основне школе, кроз њихове односе 
и делања у предшколској установи, односно основној школи. 
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Summary 
 
 

Historical overview of the curriculum 
and terminological definitions 

 
Curriculum is a didactic category of recent date. In older 

pedagogical sources, dictionaries and encyclopedias, no attention was 
given to it at all. In the Encyclopedic Dictionary of Pedagogy published 
by Matica hrvatska in 1967, the term curriculum is not defined at all. 
The authors of the Great Dictionary of Foreign Words and Expressions, 
Ivan Klajn and Martin Sipka, define the term curriculum vitae. Its 
meaning is the course of life, biography. Vladimir Poljak wrote that the 
term curriculum in the history of didactic ideas appeared at the turn of 
the 17th century. Around 3000 BC, and even much earlier, the original 
contextual learning could no longer be enough. The human community 
had progressed, the scope of knowledge and skills had increased. 
Education had ceased to be situational. Instead, education had become 
institutional.  

All authors agree that the word curriculum comes from the Latin 
term currere. It (that word) means the flow, the direction of an activity, 
the path to something. The  phrase curriculum vitae means the course 
of life, biography, CV. Curriculum means a racetrack, a circular running 
track, a movement towards a goal. Therefore, running, race and circle 
suggest: the direction of movement, the focus towards a goal and a 
specific place. In line with that, the main elements of the curriculum 
are: focus on learning objectives, hierarchy of learning objectives and 
control over the achievement of learning objectives.  

The integrated approach to lesson planning is equally important 
and modern both at the level of preschool education and at the level of 
(primary) schools. There is a common goal that these institutions, as 
much as possible, grow into a learning organization. The 
characteristics of a school that develops into a learning organization 
are: 1) a learning school (integrated school) is a school that thinks, 
directs and controls its development process; 2) the learning school 
does not have a rigid curriculum according to which development is 
directed, but takes into account the dynamic process of clarifying goals 
and actions; 3) all those who the development of the school refers to 
participate in this process: teachers, students, school management, 
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parents, janitor and others. Three important skills develop in the 
learning organization (preschool, school). These are: 1) aspiration skill, 
2) reflexive conversation skill, and 3) conceptualization skill. 

 
 

The Integrated curriculum Concept and Different Approaches 
 

Integrated curriculum is a pedagogical and didactic or 
methodological category of recent times. It arose as a need for 
planning, implementation and evaluation of education based on 
innovative systems of education that is planned, implemented and 
evaluated in the reverse engineering process according to innovative 
didactic and methodological models. We could see in the previous 
section that there are numerous definitions of the term curriculum. 
Differences in the definition of this term are mainly related to the 
emphasis on the primary importance of certain elements of the 
curriculum, but also to the organization of education. Each of the above 
definitions of the curriculum wished to introduce some novelties, but 
all definitions were mainly related to lesson planning in preschools and 
primary schools.  

The genesis of the term integrated curriculum consists of the 
curriculum and the education program. The term curriculum comes 
from the Latin word Curriculum, which means a running path, i.e., a 
path that needs to be followed or a path that needs to go to a certain 
destination. It can be noticed that the origin of the word curriculum 
has a symbolic meaning. The running track, i.e., the path that needs to 
be taken to reach a certain goal, marks the starting points of the basic 
elements of the curriculum. They are: 1) the direction of movement, 2) 
the definition of the goal and 3) the specifics of the destination. In 
preschool education and in younger grades of primary school, 
curriculum is a course or learning plan. Starting from that, the 
integrated curriculum is introduced in preschools and in younger 
grades of primary school by defining the learning materials and 
learning objectives for preschool children and students of younger 
grades of primary school, in order for them to adopt them through 
creative and inventive activity and use the acquired knowledge as core 
knowledge, qualities and skills for further learning and coping in 
various practical scenarios in preschool, primary school, family and 
social community. 
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 A more specific definition can be given from such a general 
definition and explanation of the term integrated curriculum, 
according to which integrated curriculum includes scope and course of 
learning activities, with a defined overview of its content and summary 
of all the included learning topics, goals and objectives, which are 
grouped by areas; syllabus, i.e., the list of topics, material and technical 
learning resources (learning materials, tools and toys) and methods 
and procedures for monitoring and evaluation; literature necessary for 
the learning process; courses that should be mastered by preschool 
children and students in younger grades of primary school during the 
school year (planned number of projects and other courses); and 
planned experience of children and students that relates not only to 
their learning experience, but to their overall experience.  
 
 

Properties and structure of the integrated curriculum  
 

The integrated curriculum in preschool education and in 
younger grades of primary school is based on the fundamental 
education values in preschool education and on the fundamental 
education values in younger grades of primary school. These core 
values are defined by national laws that regulate education process in 
preschools and in younger grades of primary school, primarily 
Fundamentals of Preschool Education Programs and Years of Ascent 
from 2018, Law on Fundamentals of Education System from 2021 and 
other national legal acts. These documents regulate the education 
process in preschools and in younger grades of primary school. The 
goals, tasks and objectives of learning and teaching are defined, as well 
as other didactic principles, didactic rules, didactic laws, didactic 
legality, didactic foundations of learning and teaching, fundamental 
values of learning, education fields and other didactic elements. The 
plan is also to improve the quality of education in preschools and in 
younger grades of primary school. 

The structure of the integrated curriculum consists of: 1) 
principles of the integrated curriculum, 2) starting points of the 
integrated curriculum, 3) core values of the integrated curriculum, 4) 
specific objectives of the integrated curriculum, and 5) integrated 
curriculum fields of study and development. It can be noticed that the 
structure of the integrated curriculum is reflected in enabling quality, 
efficient and relative learning available to all preschool children and 
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students in younger grades of primary school. Therefore, it is 
necessary to approach the process of education in preschools and in 
younger grades of primary school holistically. Preschool age and 
younger school age are the most important periods for further learning 
of children and students. That is why they are called early start 
periods.  

 
 

Integrated curriculum system framework 
 

When defining the systemic framework of the integrated 
curriculum, we start from the general definition of the integrated 
curriculum, which is a conceptual framework or educational document 
which specifies, elaborates and functionally integrates all elements of 
organized education process in preschool and in primary school. It also 
starts from the general assumption that is mostly confirmed in the 
practice of integrated learning in preschool and younger grades of 
primary school and refers to the fact that the integrated curriculum 
provides answers the various questions about integrated learning in 
preschool and younger grades of primary school. These are most often 
answers related to: learning purpose and goals; subject of study; 
learning process organization; monitoring and evaluation of individual 
phases of integrated learning; characteristics of learners; place, 
conditions and manner of implementing the learning process.  

The answers to the above and other questions represent the 
systemic framework of the integrated curriculum. Based on that, it can 
be argued that the systemic framework of the integrated curriculum 
defines various learning elements. Starting from the need for 
rationalization, it is important for the systemic framework of the 
integrated curriculum to define five main elements. They are: 1) 
learning outcomes; 2) learning outcomes, objectives and tasks; 3) 
learning material; 4) organization, project activities and resources, 
materials and toys used in the learning process; and 5) monitoring and 
knowledge evaluation. All these elements can be further divided into 
two main groups. Learning outcomes, purpose, objectives and tasks of 
and learning material are parts of the learning program defined by an 
integrated curriculum. The second group of elements of the systemic 
framework of the integrated curriculum consists of organization, 
project activities and resources, materials and toys used in the 
learning, monitoring and evaluation process.   



Интегрисани курикулум 

123 
 

An integrated approach to learning plans 
 

Modern educational institutions are expected to be different 
from those from earlier times because children for whom they are 
intended are now different. In a changing world, they find their 
foundation in the prevalence of authoritarianism, passivity, uniformity, 
reproductive activities, isolation. Instead, more attention needs to be 
paid to dynamics, democracy, flexibility, integrity and participation in 
team activities of all participants in the education process. Preschool 
and school institutions are expected to grow into an organization that 
functions in an ongoing process of change. In such an institution, 
knowledge is found based on active involvement and cooperation 
among all participants (preschool children, preschool teachers, 
schoolteachers, parents, professional associates, community). All of 
them should be equal partners in learning, finding knowledge and 
understanding it. Authoritarianism and control of some (powerful 
individuals) over others (who have less power) in team learning and 
knowledge seeking is transformed into equal participation and joint 
responsibility of interested parties. 
Starting from the mentioned approaches to integrated planning of 
education in preschool institutions in younger grades of primary 
school, especially changes in the learning process in primary schools 
that have happened in recent years, there is a need to plan learning 
based on certain topics. The need for thematic planning of lessons has 
brought innovative approaches to the competencies of preschool 
teachers and schoolteachers. In addition to the historical need for their 
continuous professional development, teachers in modern preschool 
institutions and primary schools have different competencies. They are 
required to have knowledge, skills and attitudes in the field of mother 
tongue, foreign languages, mathematics and informatics, science and 
technology, science of teaching and learning, social sciences, 
entrepreneurship in teaching, culture, art and other fields. This is the 
foundation for their competencies according to the European 
Parliament's Framework on Competences for Lifelong Learning from 
2003, which are at the same time their competencies for performing 
the teaching profession. That is why educators in preschool 
institutions and teachers in younger grades of elementary school are 
expected to be competent for an integrated (project) approach to 
educational work, but also the need for their lifelong learning and 
professional development. 
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Integrated curriculum and project development phases 
 

In the didactic-methodological practice in preschools and in 
younger grades of primary school, integrated curriculum relates to 
integrated (project-based) learning. According to the topic and the 
subject of study in this textbook, integrated curriculum relates to the 
learning program in preschools and in younger grades of primary 
school. Preschool learning program is associated with the preschool 
age of children, i.e., with the period of childhood that ends with 
children starting primary school. Starting from this definition of the 
preschool learning program, the program in the younger grades of 
primary school could be related to the younger school age, i.e., the 
period of childhood that begins with starting school and ends at the 
end of the 4th grade of primary school, i.e., the last grade in the younger 
grades of primary school, depending on some future school reforms. 
Regardless of the fact that on the basis of this approach one can see the 
beginning and end of preschool, i.e., younger school age, it is necessary 
to note that for both age groups, a certain level of psychophysical 
development of children and students is important, i.e., changes in 
development, upbringing and teaching children of preschool age, and 
students at younger school age.  

At preschool and younger school age, the integrated curriculum 
contains some common starting points. They are: defined goals; 
necessary learning content from different fields; experiences gained 
from previous didactic-methodological practice; defined didactic-
methodological procedures, methods and strategies, development, 
learning of children and students; necessary literature from various 
fields, didactic tools, didactic materials and didactic toys; and 
mechanisms for obtaining feedback from children and students on 
their learning process.  

 
 

Activities of teachers and pupils in curriculum-based learning 
 
           Teachers, as well as students, have an equal responsibility for the 
progress and adequate development of new age personality which 
should be integrated within a changing society. We often hear that the 
most important activity of children in preschool is play. It is the 
children's favorite activity and the most represented one, but in any 
case, it would not be good for it to remain the only one, because not 
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only play awaits them in life. Along with games, elements of work and 
learning appear as important even in preschool age. There are games, 
work and learning in primary school as well, but from the younger 
grades of primary school, these relations are being transformed in the 
direction of reducing the number of games at the expense of learning 
and work. The purpose of learning is for the student to change 
behavior. Learning should be part of every segment of the joint life of 
children and adults, i.e., it depends on the quality of their daily life in 
preschools and schools. It is well-known that institutions that use the 
same programs have significantly different learning results. This 
means that the quality of education practice affects the overall quality 
of the conditions in which children stay in a preschool or school. It has 
long been known that only the best is good for children. 

 
 

Integrated curriculum evaluation 
 
 Innovative approaches to education in preschool and in 
younger grades of primary school, as one of the most important 
elements include monitoring and evaluation of all elements of 
education in preschool and in younger grades of primary school. In 
preschools and in younger grades of primary school, these are: 
integrated curriculum, implementation of integrated (project-based) 
activities in preschools, teaching lessons in younger grades of primary 
school, implementation of integrated (project-based) activities in 
younger grades of primary school, etc. Monitoring and evaluation as an 
integral part of the abovementioned elements of education in 
preschools and in younger grades of primary school are important for 
several reasons. They provide insight into the learning results of 
preschool children and students in younger grades of primary school, 
and at the same time insight into their progress in development, 
education and, above all, learning. At the same time, they serve as 
parameters which show the good and weak sides of the education 
process in preschools and in younger grades of primary school. Based 
on the results obtained with the help of these analyzes, the plan for the 
future is for learning and teaching activities in preschools and in 
younger grades of primary school to be planned more efficiently, with 
the aim of eliminating observed shortcomings of previous lesson 
planning, organization, implementation and evaluation of in preschools 
and in younger grades of primary school.  
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When designing the integrated curriculum, we first start from 
the basic education values in preschools and in younger grades of 
primary school. After that, the goals of the integrated curriculum are 
defined, the realization of which should affect the development of 
certain competencies of children in preschools and in younger grades 
of primary school.  Based on the defined goals, learning content is 
defined, which includes the syllabi for preschools and younger grades 
of primary school. This learning plan is used in the education process 
in preschools and in younger grades of primary school using scientific 
procedures, methods and didactic materials, tools, toys and other. After 
the implementation itself, the evaluation of the integrated curriculum 
is done, which closes this circle of elements that determine the 
integrated curriculum.   
 The criteria for evaluating integrated curriculum depend on 
what is expected of the integrated curriculum, i.e., its benefits. Based 
on critical analyzes of the benefits of the integrated curriculum in the 
education process in preschools and in younger grades of primary 
school, three main criteria are recognized. They are: 1) benefit to 
learning criterion; 2) concept of the new integrated curriculum; and 3) 
learning outcomes of preschool children and students in younger 
grades of primary school.   
 The principles of evaluation of the integrated curriculum are 
numerous. It depends on the approach to the integrated curriculum. It 
also depends on the education process organization and 
implementation in preschools and younger grades of primary school. 
In the approach to the topic and the subject of study in this textbook, 
the principles of evaluating the integrated curriculum through the 
development of a real curriculum (programme) according to the 
Fundamentals of Preschool Education Program of the Year of Ascent 
from 2018 are important. These principles are equally applicable in the 
evaluation of the integrated curriculum in younger grades of primary 
school. They are: 1) the principle of relationship orientation, 2) the 
principle of vitality, 3) the principle of integration, 4) the principle of 
authenticity, 5) the principle of engagement, and 6) the principle of 
partnership.   

Integrated curriculum evaluation procedures involve several 
stages. Firstly, it is necessary to explain two basic approaches to the 
assessment of the integrated curriculum. They are: 1) assessment “for” 
learning and 2) assessment “as” learning. Both approaches are based 
on the benefits of assessment “as” learning. It also starts from the 
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assessment “as” learning method. Finally, it is planned to obtain 
feedback on the evaluation of the integrated curriculum, which serves 
as a guideline for planning the integrated curriculum. 

In addition to the above two approaches, it is important to note 
the evaluation of the integrated curriculum depending on the 
evaluation of what has been learned. Internal and external evaluations 
are conducted during this assessment. Hybrid evaluation is also being 
conducted. Based on this approach, conclusions and assessments are 
made of the implementation of the phases of integrated (project-
based) activities, but also of the overall integrated (project-based) 
activities. It is important to respect ethical and other principles during 
the implementation of integrated (project-based) activities. 

Evaluation of the integrated curriculum involves the evaluation 
of all aspects of the integrated curriculum. This does not only include 
the achievement of the integrated curriculum objectives, the 
implementation of the integrated (project-based) activities and the 
achieved learning objectives aimed at the well-being of children and 
students, but also parameters that indicate the causes for insufficient 
efficiency of the education process in preschools and in younger grades 
of primary school, or for exceeding the expectations. It can be noticed 
that the integrated curriculum evaluation procedures imply cause-and-
effect relationships within the integrated curriculum. They also include 
receiving feedback on these elements related to planning and 
implementation of the integrated curriculum. 

Various statistical techniques and instruments are used to 
monitor and evaluate the integrated curriculum. Without going into an 
in-depth analysis of these, as they are discussed and studied by the 
pedagogical research methodology as a scientific discipline, we will 
only mention that the most commonly used statistical techniques are 
observation, interview, survey, scaling and testing. Certain instruments 
are used depending on which statistical technique is applied. These 
instruments are proper, and their metric characteristics are not 
checked (valid for scalers and tests). They are mostly designed by 
teachers themselves, depending on the specific integrated (project-
based) activity suggested in the integrated curriculum. In addition to 
these instruments, teachers can use various worksheets on which 
preschool children and students in younger grades of primary school 
write an assessment of their work. In order to determine the level of 
satisfaction of preschool children and students in younger grades of 
primary school, various shapes can be used, which preschool children 



Хаџи Живорад Миленовић, Петар Рајчевић 

128 
 

and students in the younger grades of primary school can color, where 
a certain color expresses the feelings of a child or student, based on 
which it can be assumed to what extent they have acquired knowledge, 
skills and abilities by participating in certain activities. Based on these 
indicators, it is determined to what extent the goals of the integrated 
curriculum have been achieved and its learning contents realized. 
Based on that, the outcomes of the implementation of the integrated 
curriculum are defined, but also the benefits of the integrated 
curriculum to the welfare of preschool children and students in the 
younger grades of primary school, through their overall relationships 
and actions in preschools and in younger grades of primary school.  

 
 

A practical example of an integrated curriculum 
  

The integrated curriculum is an official and obligatory 
educational document in preschools and primary school. As such, it 
represents the foundation for educational activities in preschools and 
in primary school. It refers to the realization of multidisciplinary 
content, i.e., integrated (project-based) activities in preschools and 
primary school. In the approach to the topic and the subject of study in 
this textbook, when it comes to the integrated curriculum in primary 
school, the part of the integrated school curriculum which refers to the 
planning, implementation, monitoring and evaluation of teaching in 
primary school is important. The integrated curriculum contains four 
basic components. They are: 1) preparation for the development and 
the development of the integrated curriculum in preschools and in 
younger grades of primary school; 2) integrated curriculum contents to 
be used in education in preschools and in younger grades of primary 
school; 3) multidisciplinary learning content within the integrated 
curriculum for the purposes of educational activities in preschools and 
in younger grades of primary school; and 4) factors (participants) in 
the development of an integrated curriculum in education in 
preschools and in younger grades of primary school. 
 For the successful realization of educational activities in 
preschools and in younger grades of primary school, it is important to 
successfully develop an integrated curriculum in preschools and in 
younger grades of primary school. The development of an integrated 
curriculum is preceded by good preparation for its development, which 
should contribute to the successful implementation of educational 
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activities in preschools and in younger grades of primary school. 
Preparation for the development of an integrated curriculum in the 
preschools is done in two separate phases. The first phase includes five 
basic elements that provide answers to questions (status, what, how 
much, how and who) of the implementation of the integrated 
curriculum in preschool education and in younger grades of primary 
school. The second phase contains four basic elements, which in more 
detail specify the preparation for the development of an integrated 
curriculum in preschool education and in younger grades of primary 
school. All elements are equally important and complex. They require 
precision and teamwork. The role of professional associates and other 
experts is necessary in the preparation for the development and the 
actual development of an integrated curriculum in preschool education 
and in younger grades of primary school. The success of education in 
preschools and in younger grades of primary school in all segments of 
its implementation, largely depends on the effectiveness of the 
integrated curriculum in preschool education and in younger grades of 
primary school.  

The contents of the integrated curriculum in educational work 
in preschool institutions and in teaching in younger grades of 
elementary school are different and numerous. The most common are: 
1) optimal working conditions of preschool institutions and 
elementary schools (they include technical conditions for the work of 
preschool institutions and for the implementation of teaching in 
younger classes of elementary schools, which includes: space, facilities, 
equipment, devices, means, materials, toys and other ; also include staff 
- educators, i.e. teachers, professional associates, support staff and 
other personnel for efficient performance of educational work in 
preschool institutions and teaching in younger grades of elementary 
school); 2) the needs of the factors of integrated (project) learning 
(implies the real needs of all factors of the realization of educational 
work in a preschool institution, i.e. teaching in younger grades of 
primary school - children of preschool age, i.e. students in younger 
grades of elementary school, educators, i.e. teachers, professional 
associates and management of pre-school institutions, i.e. elementary 
schools, parents of children and students, local environments and 
wider social communities); 3) integrated program (refers to the 
preschool institution's work program for the current working year, i.e. 
the current teaching program in the younger grades of elementary 
school, which are based on the National Curriculum Framework, which 
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is unique and binding for all preschool institutions and elementary 
schools); and 4) development program (refers to the development 
program of preschool institutions and elementary schools, especially 
the development of educational work in preschool institutions and 
teaching in the younger grades of elementary school in the framework 
period for which the development plan is drawn up; it is usually a 
period of three years or six years). 

The multidisciplinarity of the learning content of the integrated 
curriculum in educational work in a preschool institution and in 
teaching in younger grades of elementary school, regardless of 
similarities, should be observed separately in preschool institution and 
in younger grades of elementary school. In a preschool institution, 
these are contents in the areas of speech development, acquisition of 
initial mathematical concepts, getting to know the environment, 
physical education, musical culture and fine arts. Conceptualization of 
these contents should be done depending on the possibly planned 
integrated (project) activities in the current year. Based on this, the 
related content for learning from all the mentioned areas is selected. 
Regardless of the undoubted importance of all previous elements of 
preparation for the development and creation of an integrated 
curriculum in educational work in a preschool institution and in 
teaching in the younger grades of primary school, which were put as a 
priority, everything is still based on the activity of the elements of the 
integrated curriculum. This particularly applies to teams in pre-school 
institutions and primary schools and to local teams, but also to active 
participants in the development of the curriculum. Educators and 
teachers have a special role in this. They are direct implementers of 
educational work in preschool institutions and teaching in younger 
grades of elementary school and best perceive the good and weak sides 
of the integrated curriculum in preschool institutions and in 
elementary school. That is why their role in creating the curriculum is 
of crucial importance. In order to successfully fulfill the changed roles 
and functions, educators and teachers are expected to constantly 
improve professionally, to be reflective practitioners, to improve 
cooperation with parents at the highest level, i.e. partnership with 
them, to implement educational work in preschool institutions and in 
classes in the younger grades of primary school include all factors of 
educational work. 
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ПРИЛОЗИ 
 
 

Прилог 1: Силабус предмета Развој курикулума 

(коначни) 
 

Студијски програм: 
Васпитач у предшколским установама/ 
Разредна настава 

Назив предмета: Развој курикулума 
Шифра предмета: 20.RV532 
Семестар: 5. (пети) 
Наставник 
(предавања): 

Проф. др Петар Рајчевић 

Сарадници (вежбе):  Неда Дабетић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 

Услов за полагање: 

Положен испит Елементарна 

дидактика са методиком 

васпитнообразовног рада/ Дидактика; 
испуњене предиспитне обавезе 

Циљ предмета: 
Упознавање теоријских поставки и структуре развијања интегрисаног 
курикулума у предшколским установама и млађим разредима основне 
школе; упознавање с различитим приступима и системским оквиром 
интегрисаног курикулума; упознавање с развојем и принципима 
интегрисаног курикулума. 
Исход предмета: 
Студенти самостално примењују знања из области развоја и евалуације 
интегрисаног курикулума у различитим областима учења у 
предшколској установи и у настави у млађим разредима основне школе; 
прате литературу и самостално реализују истраживања у области 
развоја и евалуације интегрисаног курикулума.        
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава: 

Историјска димензија курикулума и терминолошка разграничења. 
Појам и различити приступи интегрисаном курикулуму. 
Карактеристике и структура интегрисаног курикулума. Системски 
оквир интегрисаног курикулума. Интегрисани приступ планирању 
учења. Интегрисани курикулум и фазе развоја пројекта. Активности 
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васпитача и васпитаника у курикуларно конципираном учењу. 
Евалуација интегрисаног курикулума. Практични пример садржаја 
интегрисаног курикулума.  
 
Практична настава: 
Уочавање карактеристика курикуларног приступа учењу за време 
обављања методичке праксе 2, у предшколским установама и основним 
школама. 
Литература: 
Обавезна литература 

1. Миленовић, Х Ж. и Рајчевић, П. (2022). Интегрисани курикулум. 
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет 
у Призрену – Лепосавићу.  
 
 Препоручена литература 

1. Previšić, V.  (ur). (2007). Kurikulum. Zagreb: Školska knjiga.  
Број часова активне 

наставе 
Теоријска 
настава: 

Практична 
настава: 

3 2 1 
Методе реализације наставе: 
Метода усменог излагања, метода разговора, текст-метода, 
илустративна метода, хеуристичка метода.        

Оцена знања (максималан број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
Активност у току предавања  20 Писмени испит 20 
Семинарски рад  10 Усмени испит 30 
Колоквијум 20   
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Appendix No. 2: The Syllabus of the Integrated curriculum 
(final) 

 
Study program: Preschool teacher / Class teaching 
Course name: Integrated curriculum  
Course code: 20.RV532 
Semester: 5. (five) 
Teacher (theory 
lessons): 

Prof. Petar Rajcevic, PhD 

Associates (practical 
lessons): 

Neda Dabetic 

Course status: Mandatory 
ECTS number: 4 

Prerequisites for 
taking the exam: 

Passed the exam Elementary didactics with 

the methodology of education/ Didactics; 
pre-exam obligations completed 

Course objective: 
Getting acquainted with the theoretical foundations and structure of 
developing an integrated curriculum in preschools and in younger grades of 
primary school; introduction to different approaches and systemic 
framework of the integrated curriculum; introduction to the development 
and principles of the integrated curriculum. 
 Post-course results expected: 
Students independently apply knowledge in the field of development and 
evaluation of the integrated curriculum in various aspects of learning in 
preschools and in younger grades of primary school; follow the literature and 
independently conduct research in the field of development and evaluation of 
the integrated curriculum. 
Course content: 
Theoretical lessons: 

Historical background of the curriculum and terminology. Concept and 
different approaches to the integrated curriculum. Characteristics and 
structure of the integrated curriculum. Integrated curriculum system 
framework. An integrated approach to lesson planning. Integrated 
curriculum and project development phases. Activities of teachers and pupils 
in curricular learning. Evaluation of the integrated curriculum. A practical 
example of the integrated curriculum. 
 
Practical lessons: 
Identifying the characteristics of the curricular approach to learning during 
the methodological practice 2, in preschools and primary schools. 
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 References: 
Mandatory literature 

1. Milenovic, H . & Rajcevic, P. (2022). Integrated curriculum. University of 
Pristina - Kosovska Mitrovica, Faculty of Teacher Education in Prizren - 
Leposavic. 
 
 Recommended literature 

1. Previsic, V. (Ed) (2007). Curriculum. Zagreb: Skolska knjiga. 

Number of active lessons 
Theoretical 

lessons: 
Practical lessons: 

3 2 1 
 Learning Methodology: 
Oral presentation method, conversation method, text method, illustrative 
method, heuristic method. 

Knowledge assessment (Maximum number of points 100) 
Pre-exam requirements Points Final exam Points 
Being an active participant in 
lectures 

20 Written exam 
20 

Seminar paper 10 Oral exam 30 
Mid-term exam 20   
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Речник појмова 
 

Актуелизација наставе 
Актуелизација наставе је други назив који се односи на 

осавремењивање наставе. 
 

Акцендентална настава 
Акцендентална настава је врста наставног рада где је све 

подређено тренутним ученичким потребама и интересима. Код 
такве наставе не води се рачуна о систематичности. У њој се 
ученици више забављају него што озбиљно уче, јер не усвајају 
образовање које друштво прописује, већ она знања, умења и 
навике за које се сами заинтересују под утиском каквих 
пригодних збивања у школи или ван ње. Акцендентална настава 
се назива и пригодном наставом.  
 

Акредитација у образовању 
Акредитација обухвата систем поступака којим се 

обезбеђује квалитет у систему образовања и препознатљивост 
квалификација и сертификата стечених завршетком одређеног 
нивоа образовања. Подразумева и релевантне информације о 
институцијама образовања, модулима образовања и моделима 
образовања који доприносе стручним квалификацијама и 
компетенцијама, мобилности радне снаге, бржем запошљавању и 
континуираном образовању.  
 

Алгоритам 
Алгоритам као термин потиче из латинског превода имена 

арапског математичара из 9. века, који се звао Мухамед ибн Муса 
ал-Хорезми. Појмом алгоритам се означава низ инструкција које је 
потребно извршити одређеним редоследом да би се остварио 
жељени резултат. Најчешћи синоними за алгоритам су: 
процедура, правило, рецепт и слично. 
 

Алгоритмизација наставе 
Алгоритмизација наставе је синтагма која се односи на 

примену система алгоритамских упутстава (процедура...) којима 
се у потпуности одређују поступци учења и решавања задатака 
одређеног типа и гарантује налажење исправног решења.  
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Амикација 

Амикација долази од латинске речи амикус (amicus) – 
пријатељ. Односи се на тежњу ка изграђивању пријатељских 
односа васпитача или учитеља са васпитаницима или ученицима. 
 

Болоњска декларација 
Болоњска декларација је декларација коју су 1999. потписали 

министри неколико европских земаља задужени за бригу о 
високом образовању. Тако је отпочео болоњски процес. Његов 
циљ је да створи јединствен европски систем универзитетске 
наставе и истраживања. Једна од карактеристика студија према 
Болоњској декларацији јесте мобилност студената и академског 
особља. Истовремено, признаје се и задржава разноликост 
националних специфичности као што су култура, језик, традиција 
итд. Болоњску декларацију потписало је више од 40 земаља 
Европе. Међу њима је и Република Србија.  

 
Васпитање 

Васпитање је дуготрајан процес, организована, свесна и 
сврсисходна делатност својствена човеку, заснована на 
међусобној интеракцији између 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 код васпитаника. 

 
Васпитач у предшколској установи 

Васпитач у предшколској установи је особа која је завршила 
одговарајући ниво високог образовања у складу с важећим 
законом, којој су просветне власти признале право да самостално 
реализује институционално васпитање и учење деце 
предшколског узраста у предшколској установи, негује, 
социјализује и усмерава децу предшколског узраста у правцу 
њиховог оптималног друштвено прихватљивог развоја и 
припрема их за полазак у школу. 

 
Вежбање у настави 

Вежбање у настави је облик понављања или етапа 
наставног процеса у којој се остварује функционални задатак 
наставе. Мисли се на развој радних, стваралачких и практичних 
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активности. Нагласак вежбања у настави је на примени наученог 
знања. Вежбањем се стичу одређене вештине и усавршавају 
знања, умења и навике. Током вежбања дешава се вишекратно и 
дуготрајно извођење одређених радњи и поступака. То води 
њиховом усавршавању и аутоматизацији, односно извођењу без 
већег напора, уз минимум грешака.  

 

Верска настава 
Верска настава уз грађанско васпитање обавезан је изборни 

наставни предмет у школама Републике Србије. Уредбом Владе РС 
из 2001. у институционално школство враћа се верска настава као 
факултативни предмет у 1. разред основне школе и 1. разред 
средње школе. Школске 2002/2003. веронаука постаје изборни 
предмет. Вероучитељ мора да поседује педагошко-методичке и 
стручне (теолошке) компетенције. Фонд часова предвиђен за 
верску наставу је један час недељно. Успех ученика из верске 
наставе оцењује се описно и не утиче на општи успех.  

 
Витешки дванаестобој 

Витешки дванаестобој чине: 1. Облачићево трчање, 2. 
Рељино летење, 3. Марково топузање, 4. Јуначко скакање, 5. 
Новаково пентрање, 6. Милошево камење, 7. Страхињино 
шчепање, 8. На брвну борење, 9. Шипчићево верање, 10. Хајдучко 
прескакање, 11. Палије надвлачење, и 12. Радоjичино пливање. 

 
Вредновање 

Вредновање је педагошка делатност којом се прати, мери и 
процењује реализација програмом утврђених циљева и задатака и 
развој личности васпитаника, ученика. Вредновање је увек у 
функцији унапређивања рада дечјег вртића или школе.  
 

Генерализација 
Генерализација је мисаона активност при којој се формирају 

појмови или доносе судови о категорији истоврсних података. 
 

Гнoсеологија 
Гносеологија је филозофска дисциплина и теорија сазнања. 

 
Грађанско васпитање 

Грађанско васпитање је облик васпитања који подстиче 
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развој деце и младих у духу поштовања људских права и основних 
слобода, толеранције, равноправности међу половима, као и 
разумевања међу људима који припадају различитим народима и 
верским групама. У оквиру грађанског васпитања промовишу се 
вредности као што су: породица, пријатељи, слобода и 
одговорност, заштита мањина, једнакост и солидарност, слобода 
медија, припадност европској култури. Од 2005/2006. Грађанско 
васпитање је постало обавезни изборни предмет.  
 

Дакарски оквир 
Дакарски оквир је усвојен на Светском образовном форуму, 

априла 2000. у Дакару (Сенегал), према којем је циљ образовања 
„образовање за свеˮ.  Према том оквиру, похађање основне школе 
омогућено је свима, као и приступ свих жена образовању. 
Дакарски оквир је био неопходан с обзиром да није постојало 
организовано васпитање и образовање, посебно не за све људе без 
обзира на њихове демографске и остале карактеристике, што и 
данас постоји у неразвијеним државама света. 

 
Даровито дете 

Даровито дете је назив за раније сазрело или академски 
напредно дете. Код њега се примећују напредније когнитивне 
функције. То укључује више интелектуалне способности и/или 
бржи интелектуални развој у односу на другу децу истог узраста. 
Даровита деца о предмету својих интересовања знају више од 
својих вршњака и другова из одељења. То им омогућује да касније 
у животу, уз континуиран рад, постану даровити ствараоци.  Број 
даровите деце креће се у распону од 1% до 5 % деце из генерације 
или ученика у школи.  

 
Декларација из Саламанке 

Декларација из Саламанке је повеља о инклузивном 
образовању коју је УНЕСКО донео 1994. у Саламанки (Шпанија). 
Полазећи од општег циља васпитања, циљ васпитања је свестрани 
развој сваке индивидуе. Свестрано се, међутим, може развити 
само индивидуа којој су пружене све могућности да то и оствари. 
На основу тога у декларацији се наводи да је организација наставе 
у свим школама са инклузивном оријентацијом најбољи начин да 
се превазиђу дискриминаторски ставови према особама са 
сметњама у развоју и препрекама у васпитању и учењу. Циљ је да 
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се поред стварања услова свим индивидуама омогући да се 
свестрано развију као личности и да могу да остваре све своје 
потенцијале и вредности, чиме се допринеси и финансијској 
ефективности у целокупном образовном систему. 

 
Делање деце предшколског узраста и ученика у млађим 

разредима основне школе 
Делање деце предшколског узраста и ученика у млађим 

разредима основне школе подразумева њихово учење чињењем и 
учешћем у интегрисаним (пројектним) активностима с осталим 
чиниоцима у васпитнообразовном раду у предшколској установи 
и у настави у млађим разредима основне школе.  

 
Депрецијација образовања 

Депрецијација образовања подразумева успостављање 
образовних система у свим државама с довољним бројем школа у 
којима не постоји дискриминација и стварање услова родитељима 
да у образовном систему одаберу образовање које ће највише 
одговарати њиховој деци.   

 
Деца са препрекама у васпитању и учењу 

Деца са препрекама у васпитању и учењу су деца која немају 
неку од здравствених сметњи, али су због личних и различитих 
разлога нередовно укључена у васпитнообразовни рад у 
предшколској установи, односно у наставу у млађим разредима 
основне школе. То су деца која говоре различитим језицима, деца 
повратника, деца која имају статус избеглица из ратом захваћених 
подручја, деца из сиромашних или растурених породица, 
васпитно запуштена и остала деца која из различитих разлога 
нередовно долазе на наставу. 
 

Деца са сметњама у развоју 
Деца са сметњама у развоју су деца с било каквом 

здравственом сметњом која им представља проблем у ефикасном 
редовном школовању, па им је због тога потребан медицински 
третман и педагошка подршка у развоју, васпитању и учењу.  

 
Дидактичке игре 

Дидактичке игре разликују се од спонтаних дечјих игара. 
Код њих (дидактичких игара) су мање или више дириговани 
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њихови садржаји и облици. Код таквих игара унапред су 
постављени васпитно-образовни задаци који се могу односити на 
интелектуални развој, развој психомоторике, дисциплине, 
социјално-моралних особина или социјализације детета уопште. 
Систем дидактичких игара развио је Фридрих Фребел у 19. веку. 
За рад са децом он је осмислио образовни материјал под називом 
Фребелови дарови, који чине лопта, коцка и ваљак. 

 
Дидактички медији 

Дидактички медији су други назив за наставна средства.  
 

Докимологија 
Докимологија је наука која проучава проверавање, 

испитивање и оцењивање знања. Назив је добила по грчким 
речима докиме – проверавање и логос – знање, учење, наука. 
Докимологија је утемељена четрдесетих година 20. века. Појам 
докимологија, па и сам термин, први пут је употребио Хенри 
Пијерон 1922. године.  Поље проучавања докимологије односи се 
на технику и организацију испита и питања објективности и 
адекватности оцењивања у школи.  

 
Добробит деце предшколског узраста  

и ученика у млађим разредима основне школе 
Добробит деце предшколског узраста и ученика у млађим 

разредима основне школе подразумева ефекте 
васпитнообразовног рада у предшколској установи и у настави у 
млађим разредима основне школе који су допринели учењу деце 
предшколског узраста, односно ученика у млађим разредима 
основне школе. Добробит деце предшколског узраста и ученика у 
млађим разредима основне школе остварује се кроз њихове 
заједничке односе и делања у интегрисаном (пројектном) учењу у 
васпитнообразовном раду и настави. 
 

Е-учење 
Е-учење је електронско учење које се односи на  

осавремењени процес образовања заснован на примени 
информационо-комуникационих технологија (ИКТ). Постоје 
електронски или дигитални образовни пакети структурисани 
тако да им ученици, захваљујући могућностима интернета, 
приступају једноставно и лако. Е-учење је, са коришћењем 
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рачунарске технологије, телекомуникација, кабловске телевизије, 
одговарајућих програма (софтвера), образовних модула учења и 
образовних платформи све присутније у систему образовања.  

 
Завршни испит 

Завршни испит је испит који се полаже на крају неког од 
циклуса у систему образовања.  

 
Задаци наставе 

Задаци наставе су задаци који се деле на 1) материјалне, 2) 
формалне и 3) васпитне.  Материјални задатак наставе односи се 
на стицање знања, формални или функционални на развијање 
психичких и физичких способности, а васпитни на изграђивање 
ставова и вредносних оријентација личности.  Задаци наставе 
произилазе из циља васпитања и саме природе наставе.  
 

Затворени курикулум 
Затворени курикулум одговара традиционалном схватању 

наставног плана и програма где се васпитање и образовање 
редукује на јасно постављене задатке које током васпитања 
(школовања) треба постићи, реализовати. Прописан је ток 
наставе, наставна средства која се примењују, уџбеници, очекује 
се што вернија репродукција предвиђених наставних садржаја. Ни 
васпитаник ни васпитач немају слободу, нити им је допуштена 
могућност креативног изражавања. Критика затвореног 
курикулума доживљава кулминацију у Немачкој 1970-их година 
20. века.  

 
Знање 

Знање је основни предмет проучавања епистемологије. 
Представља компоненту образовања.  Знање се дефинише као 
систем научно проверених, логички повезаних чињеница и 
генерализација које је онај што учи усвојио, трајно задржао у 
својој свести и у могућности је да га примени у пракси. Знање 
може бити теоријско и емпиријско, индивидуално и колективно, 
експлицитно и имплицитно, научно и здраворазумско.  Одувек се 
заговарала потреба друштва знања. У академским круговима 
постоји недоумица између научних синтагми: друштво учења и 
друштво знања. Ово питање је и даље отворено и представља 
проблем академских расправа. 
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Игра 
Игра је основни облик људске делатности. Укључује цео 

спектар различитих активности које немају директних 
продуктивних резултата.  
 

Изнадпросечна деца 
Изнадпросечна деца су деца која веома рано показују знакове 

да се могу развити у ствараоце. Ова деца брже напредују од остале 
деце, проблеме и задатке решавају на другачије и сложеније 
начине, а од одраслих траже минималну помоћ или им њихова 
помоћ уопште није потребна. Овај појам представља синоним за 
термине: надарено дете, даровито дете (у хрватском језичком 
подручју и обдаредно дете) и талентовано дете. Иако се у 
литератури ови термини различито појмовно одређују, суштинска 
разлика не постоји, па је зато прихватљив синоним – 
изнадпросечна деца. 

 
Инклузивна настава 

Инклузивна настава је иновативни систем наставе који 
подразумева укључивање све деце са сметњама у развоју и 
препрекама у учењу и учешћу, ученика масовне популације и 
изнадпросечних ученика у све видове васпитања и наставе у 
одељењима редовних школа. Поред ове уопштене дефиниције 
инклузивне наставе, постоје детаљне дефиниције које досежу и до 
одређења инклузивне наставе као савремене дидактике. 
 

Интегрисани курикулум 
Интегрисани курикулум је педагошка и дидактичко-

методичка категорија новијег датума. Настао је као потреба 
планирања, реализације и вредновања васпитнообразовног рада 
темељеног на иновативним системима васпитнообразовног рада 
који се планира, реализује и вреднује у обрнутом дизајну према 
иновативним дидактичко-методичким моделима. Има четири 
подручја дефинисања: 1. Интегрисани курикулум као садржај 
учења, 2. Интегрисани курикулум као план учења, 3. Интегрисани 
курикулум као исход учења и 4. Интегрисани курикулум као 
искуство учења. Интегрисани курикулум подразумева усмереност 
планирања на циљеве учења, хијерархизовање циљева учења и 
контрола остварености циљева учења у различитим областима 
васпитнообразовног рада.  
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Информација 
Информација је обавештење, податак о нечему новом, 

непознатом. Знања која се стичу у предшколској установи и 
школи су информације. Васпитно-образовни рад је у великој мери 
активност заснована на ширењу, односно на размени различитих 
информација (обавештења).  

 
Испити 

Испити су облик проверавања и процењивања знања, умења 
и навика, и степен њихове усвојености у оквиру једног или више 
предмета, а у одређеним временским периодима. Они су и 
средство контроле сваког ученика (учесника) и школе у целини.  

 
Исходи у настави 

Исходи у настави су заједнички назив за знања, способности, 
вештине, ставове и вредности које током образовања сваки 
ученик (учесник) треба да развије. Исходи у настави у вези су са 
парадигмом квалитетне наставе. Сматрају се новим приступом 
оцењивању у настави према иновативним системима наставе и 
иновативним дидактичко-методичким моделима наставе.  

 
Исходишни квалитети васпитања и учења 

Исходишни квалитети васпитања и учења представљају 
фокус на васпитању и учењу као резултату очекиваном од 

реализације одређене интегрисане (пројектне) активности. У 
васпитнообразовном раду планираном према иновативним 
дидактичко-методичким моделима у обрнутом дизајну, 
очекивани исходи се планирају у првом стадијуму.  

 
Једнаке могућности на васпитање и образовање 

Осим једнаког права на васпитање и образовање, свој деци је 
потребно омогућити и једнаке могућности на васпитање и 

образовање. То је васпитање и образовање које деци у зависности 
од њиховог узраста, домицилног порекла и осталих демографских 
карактеристика највише одговара.  

 
Квадривијум 

Квадривијум је заједнички назив за: аритметику, геометрију, 
астрономију и теорију музике. Квадри(ви)јум је представљао 
врсту вишег образовања. Римљани су касније тривијуму и 
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квадри(ви)јуму дали нови назив – седам слободних вештина. Овај 
назив одржао се кроз цео средњи век. 
 

Кључне компетенције за целоживотно учење 
Кључне компетенције за целоживотно учење представљају 

трансферабилни, мултифункционални пакет  знања, вештина и 
ставова који су свима неопходни за лично остварење и развој, 
инклузију и запослење у локалној средини и широј друштвеној 
заједници. Оне треба да се развију до краја обавезног образовања 
или обуке, и треба да чине основу за даље учење као дeо 
доживотног учења. Према препорукама Европског парламента из 
2003, кључне компетенције за целоживотно учење, које су 
истовремено и кључне компетенције просветних радника за рад у 
просвети су: 1. Комуникација на матерњем језику, 2. 
Комуникација на страном језику, 3. Математичка писменост, 4. 
Основна компетенција у науци и технологији, 5. Дигитална 
компетенција, 6. Компетенција „учити како се учиˮ, 7. 
Интерперсоналне и грађанске компетенције, 8. Предузетништво и 
9. Културолошка експресија. У неким другачијим 
класификацијама, наведених девет кључних компетенција, према 
препорукама Европског парламента, сврстане су и у осам група, 
зато што се често седма компетенција (Интерперсоналне и 
грађанске компетенције) и девета компетенција (Културолошка 
експресија) спајају у једну заједничку, која се назива Грађанска и 

културолошка компетенција. 

 

Креативна знања 
Креативна знања су највиши домет учења. Стечена знања 

ученик (учесник) стваралачки примењује. 
 

Курикулум 
Курикулум као појам потиче од латинског израза currere. 

Означава ток, правац одвијања неке активности, пут до нечега. 
Синтагма curriculum vitae (курикулум вите) значи ток живота, 
биографија, CV тj. си-ви. Курикулум (curriculum) означава 
тркалиште, стазу за трчање, кретање ка циљу. Дакле, трчање, трка 
и круг сугеришу: усмереност правца кретања, утврђеност циља и 
одређеност места. Аналогно томе основни елементи курикулума 
били би: усмереност планирања на циљеве учења, 
хијерархизовање циљева учења и контрола остварености циљева 
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учења. Курикулум се дефинише и као попис предмета који се уче у 
некој школи или одређени програм активности. 
 

Мерење у образовању 
Мерење у образовању је квантитативно одређивање 

искуствених појава помоћу нумеричких симбола.  
 

Методичка обученост васпитача и учитеља 
Методичка обученост васпитача и учитеља подразумева 

поседовање знања, способности и искуства за ефикасно 
планирање, реализацију, праћење и вредновање интегрисаног 
(пројектног) васпитања и учења у предшколској установи, 
односно у настави у млађим разредима основне школе и свест 
васпитача и учитеља о потреби сталног професионалног 
усавршавања и самообразовања за ефикасну реализацију 
васпитнообразовног рада и сарадњу с осталим чиниоцима 
васпитнообразовног рада у предшколској установи, односно 
наставе у млађим разредима основне школе и сарадњу с осталим 
учесницима васпитнообразовног рада, све ради добробити деце 
предшколског узраста, односно ученика у млађим разредима 
основне школе, кроз њихове односе и делања. 
 

Методолошка оспособљеност васпитача и учитеља 
Методолошка оспособљеност васпитача и учитеља 

подразумева обученост васпитача и учитеља да сагледавају 
сопствену праксу васпитања и учења, да планирају истраживања 
теорије и праксе педагогије, конструишу инструменте и користе 
различите технике истраживања, познају основне статистичке 
поступке и користе их као математичке изразе, као и да их 
интерпретирају и публикују резултате истраживања. 

 
Мешовити курикулум 

Мешовити курикулум се сматра савременом врстом чија се 
методологија и структура израде окреће према учешћу више 
чинилаца, а посебно оним приступима који нису прописани, већ 
настају у току самог догађања васпитног чина. Он мање трпи 
прописаност. Допушта само курикулумске оквире. Пружа 
максималне могућности за активирање васпитаника у процесу 
стицања знања, способности и вештина. Сматра се да он вреди 
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онолико колико га прихвате и колико су њиме задовољни 
васпитаници, васпитачи, учитељи и родитељи.  
 

Миленијумска декларација 
Миленијумску декларацију је донела Генерална скупштина 

Уједињених нација 2015. Према тој декларацији, сва деца имају 
право да комплетирају циклус образовања и да поред основног 
образовања имају приступ свим осталим нивоима образовања. 
Овом декларацијом се нарочито промовише „основно образовање 
за свеˮ и „родна равноправност и оснаживање женаˮ.  
 

Млађи разреди основне школе 
Млађи разреди основне школе чине први циклус основног 

(обавезног) васпитања и образовања у основној школи у 
Републици Србији. Према садашњем систему образовања и 
васпитања, млађи разреди основне школе су први, други, трећи и 
четврти разред. Другачије се називају и нижи разреди основне 
школе. У млађим разредима основне школе с једним одељењем, 
наставу реализује један учитељ из свих разреда основне школе. 
Изузетак су комбинована одељења у малим сеоским школама у 
којима наставу реализује један учитељ истовремено с ученицима 
два, три или четири разреда. У новијим приступима, често наставу 
из физичког васпитања, енглеског језика, музичке културе и 
ликовне културе реализују предметни наставници. У 
развијенијим државама Европе и света, као на пример у Немачкој, 
предметни наставници углавном реализују наставу из музичке 
културе, ликовне културе и физичког васпитања.  

 
Награда 

Награда је устаљени синоним мање употребљаваног појма  
поткрепљивач. Представља подстицај за неку активност. Односи 
се на средство спољашње мотивације ученика за учење. Награда у 
васпитнообразовном раду треба да буде одмерена и примерена, 
како би била у функцији васпитања и учења, јер у противном 
може изазвати негативне ефекте у васпитању и учењу.  

 
Настава 

Настава је континуирана, планска и систематизована 
делатност заснована на интеракцији ученика и наставника ради 
реализације верификованих дидактичких циљева, задатака и 
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наставних садржаја.  Постоје различите врсте наставе. Све оне 
могу се сврстати у две велике групе: 1. традиционални системи 
наставе и 2. иновативни системи наставе. 
 

Наставни предмет 
Наставни предмет је назив за наставне садржаје једне 

сродне области. Представљају дидактички обликовану прераду 
истоимене научне области. Методички се обликују и програмом 
распоређују за реализацију у оквиру школске године. Према 
институцији могу бити: основношколски, средњошколски, 
факултетски. Према припадности научној или уметничкој области 
могу бити: природни, друштвени, уметнички. Према обавезности: 
обавезни, изборни, факултативни. Осим тога, могу да буду и 
општи и стручни.  
 

Односи деце предшколског узраста  
и ученика у млађим разредима основне школе 

Односи деце предшколског узраста и ученика у млађим 

разредима основне школе представљају начине на које деца 
предшколског узраста, односно ученици у настави у млађим 
разредима основне школе доживљавају свет кроз односе које 
првенствено успостављају и развијају у предшколској установи, 
односно у настави у млађим разредима основне школе али и у 
породици, локалној средини и широј друштвеној заједници. 
Односи којима се подржава дететова, односно ученикова 
добробит и делање покретачи су њиховог развоја и учења. Чине 
динамичну и сложену мрежу повезивања и повратних веза и 
утицаја кроз акције и интеракције самог детета, односно ученика, 
социјалне средине и физичког окружења. 
 

Оптимални развој 
Оптимални развој подразумева развој сваког појединца у 

физичком, интелектуалном, моралном, радно-техничком и 
естетском подручју у складу с његовим интересовањима, 
потребама, претходним знањем и способностима до његовог 
личног максимума.  

 
Отворени курикулум 

Отворени курикулум карактерише флексибилнија 
методологија његове израде, избор садржаја и начин рада. Он, за 
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разлику од затвореног курикулума, максимално цени и 
препоручује иницијативу ученика и учитеља, васпитаника и 
васпитача. Људи свих узраста могу да науче дословно све ако им 
се допусти да уче на свој јединствени начин, користећи своје 
јединствене снаге. То није могуће постићи у потпуности. Зато 
постоји и мешовити курикулум.  
 

Оцењивање ученика 
Оцењивање ученика је поступак којим се, на начин утврђен 

прописима, прати васпитно-образовни развој ученика и одређује 
ниво који је он у вези с тим постигао. Оцењивање може бити 
бројчано, словно и описно. У основним школама, оцењивање је 
описно у првом разреду и бројчано у осталим разрдима. Словно 
оцењивање је било карактеристично за период средњег 
усмереног образовања и васпитања када су се постигнућа ученика 
из физичког васпитања, музичке културе и ликовне култере 
вредновала словним ознакама А, Б и Ц.  

 
Очекивани исхои васпитања и учења 

Очекивани исходи васпитања и учења представљају намерно 
васпитање и учење. То су очекивани квалитети и вредности, 
очекивана темељна знања, способност разумевања, способност 
коришћења васпитних квалитета и вредности, интелектуалних и 
практичних вештина које су деца предшколског узраста, односно 
ученици у млађим разредима основне школе усвојили и стекли 
реализацијом интегрисаних (пројектних) активности. Очекивани 
исходи васпитања и учења често нису повезани с темом 
интегрисане (пројектне) активности. Могу да наступе одмах или 
након извесног времена реализације васпитнообразовног рада. 

 
Палестре 

Палестре су биле установе за физичко и здравствено 
васпитање деце и младих у атинском систему васпитања. Децу су 
учитељи тренери у послеподневним часовима, након школских 
обавеза, вежбали за петобој. 

 
Партнерство васпитача и учитеља са родитељима 

Партнерство васпитача и учитеља са родитељима највиши 
је ниво њихове међусобне сарадње. При овом облику сарадње, 
родитељи се, у зависности од професије којом се баве, знања, 
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способности и интересовања, непосредно укључују у реализацију 
активности у појединим фазама реализације интегрисаних 
(пројектних) активности у предшколској установи и настави у 
млађим разредима основне школе.  

 
Петобој 

Петобој чине следеће спортске дисциплине: трчање, рвање, 
скакање, бацање кладива и бацање копља. 
 

Планиране ситуације учења 
Планиране ситуације учења су ситуације у које се улази с 

намером да деца предшколског узраста помоћу васпитача, 
односно ученици млађег школског узраста у настави у млађим 
разредима основне школе реализују неку проналазачку и 
истраживачку активност с циљем да би нешто уочили, 
препознали, сазнали, искусили, открили или представили. 

 
Планирање интегрисаног (пројектног) учења  

у обрнутом дизајну 
Планирање интегрисаног (пројектног) учења у обрнутом 

дизајну подразумева планирање спонтано инициране и започете 
реализације интегрисаних (пројектних) активности у четири 
стадијума: 1) идентификација очекиваних резултата 
интегрисаног (пројектног) учења ; 2) одређивање прихватљивих 
разлога да су резултати интегрисаног (пројектног) учења 
остварени; 3) планирање искуства активности интегрисаног 
(пројектног) васпитања и учења; и 4) обезбеђивање материјално-
техничке основе интегрисаног (пројектног) учења. 
 

Подстицајно окружење за интегрисано (пројектно) учење 
Подстицајно окружење за учење односи се на стварање 

услова за учење реализацијом интегрисаних (пројектних) 
активности, што подразумева обезбеђивање одговарајућег 
простора, средстава, материјала и дидактичких играчака али и 
осталих потребних припрема да би се створили услови за 
интегрисано (пројектно) учење. 

 
Портфолио 

Портфолио је назив за збирку радова предшколског детета 
или ученика основне школе којом се документује његов напредак 
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у одређеном временском периоду. Представља различите аспекте 
његовог учења. Односи се на ниво знања и вештина, кључне 
компетенције, ставове, посвећеност, мотивацију и слично. У 
портфолио могу бити уврштени производи или снимци дечјег 
креативног рада, писане опсервације о детету (ученику), аудио и 
видео снимци детета, чек-листе или скале процене, интервјуи.  
Материјали у портфолију треба да буду организовани по 
развојним аспектима (когнитивни, моторички, 
социоемоционални, комуникација и стваралаштво).  Код сваког 
документа, поред осталих података који су обавезни, неизоставан 
је датум. Наводе се околности настанка документа, коментари и 
запажања. У процесу вођења портфолија учествују и деца и 
њихови родитељи.  

 
Поступност у настави 

Поступност у настави је дидактички принцип којим се 
исказује захтев да се у наставном раду ниво сложености и 
захтевности наставних садржаја и поступака степенује, односно 
постепено и без великих скокова усложњава, у складу с развојним 
карактеристикама ученика.  

 
Право на образовање 

Право на образовање подразумева испуњење четири 
универзалне карактеристике образовања. Оне су: 1) 
депрецијација образовања, 2) приступачност образовању, 3) 
прихватљивост образовања и 4) прилагодљивост образовања.  
Поред једнаког права на образовање, неопходно је обезбедити и 
једнаке услове за образовање, односно образовање које свим 
ученицима, групи ученика или појединим ученицима највше 
одговара. 

 
Праћење интегрисаног (пројектног) учења 

Праћење интегрисаног (пројектног) учења подразумева 
континуиране активности које предузимају васпитачи у 
предшколској установи и учитељи у настави у млађим разредима 
основне школе у сагледавању планирања, реализације и 
вредновања интегрисаног (пројектног) учења с циљем 
идентификације показатеља који се односе на позитивне стране и 
слабости у реализацији васпитнообразовног рада у предшколској 
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установи, односно у настави у млађим разредима основне школе. 
На тражења, спроводи се вредновање васпитнообразовног рада.  

 
Предшколски курикулум (у ширем смислу) 

Предшколски курикулум у ширем смислу је службена 
васпитно-образовна концепција, заједничка на нивоу државе, 
прописана актима који садрже темељне идеје и начела васпитања 
и образовања, живљења и учења деце у предшколској установи. 
Предшколски курикулум у ширем смислу је концепција која се 
заједнички развија, тј. саконструише у одређеној 
васпитнообразовној установи. Од државе прописана (прва) 
концепција овде се модификује, мења, обликује, прилагођава 
култури и традицији окружења у којем се установа налази.  

 
Предшколско васпитање и учење 

Предшколско васпитање и учење део је 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 васпитнообразовни рад деце 
предшколског узраста. Предшколске установе су јаслице, 
забавишта, дечје играонице, обданишта и дечји вртићи. 

 
Пригодна настава 

Пригодна настава је други назив за акценденталну наставу.  
 

Прилагодљивост образовања 
Прилагодљивост образовања је усклађивање образовања 

према узрасту деце и њиховим потребама. Подразумева и 
прилагођавање образовања у коме ће сва деца моћи да остваре 
своја основна права на образовање и људска права. 

 
Припремни предшколски програм 

Припремни предшколски програм је део обавезног 
деветогодишњег образовања и васпитања. Намењен је свој деци у 
години пред полазак у школу. Родитељи или старатељи дужни су 
да у припремни разред упишу децу узраста од пет и по до шест и 
по година. Траје најмање шест месеци, четири часа дневно. 
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Васпитнообразовни рад се организује у просторијама 
предшколске установе или при основној школи, према одређеном 
програму рада.  

 
Приступачност образовању 

Приступачност образовању подразумева стварање услова 
свој деци школског узраста приступ образовању, укључујући 
бесплатно школовање и школовање с прихватљивим трошковима 
за све, без обзира на социјални статус. 

 
Прихватљивост образовања 

Прихватљивост образовања подразумева образовање које 
испуњава оптималне стандарде у погледу квалитета и 
образовање у коме су осигурани услови за школовање без 
дискриминације уз пуно поштовање и уважавање свих 
загарантованих и неприкосновених људских права и слобода.  

 
Проверавање 

Проверавање је завршна етапа наставног рада у којој се, на 
што објективнији начин, утврђује како су и у којој мери остварени 
материјални, функционални и васпитни задаци наставе. 
Проверавање може бити на почетку, у току и на крају образовног 
циклуса (курикулума). У складу с тим разликује се: 1) претходно, 
2) текуће и 3) завршно проверавање. Реализује се: 1) усмено, 2) 
писано, 3) практично и на остале начине. Проверавање се 
разликује од оцењивања. Није свако проверавање истовремено и 
оцењивање. У новијим приступима, расправља се и о праћењу 
васпитнообразовног рада. 

 
Продужени боравак 

Продужени боравак је облик организованог рада са 
ученицима нижих разреда основне школе. На тај начин омогућује 
им се да бораве у школи и после редовне наставе, док су им 
родитељи на послу. Одвија се у супротној смени од редовне 
наставе. Продужени рад са ученицима одвија се кроз активности 
непосредно везане за наставу као што су: допунски рад, додатни 
рад, самостални рад ученика на изради домаћих задатака и 
активности које нису непосредно у вези с наставом као што су: 
слободне активности, одмор, забава, културне, спортске, музичке 
активности, исхрана и слично.  



Интегрисани курикулум 

153 
 

Пројектно учење 
Пројектно учење је метод рада заснован на учењу које се 

реализује стваралачким и проналазачким радом деце на теми која 
је унапред одабрана и која се реализује заједничким 
активностима свих учесника у васпитнообразовном раду у 
предшколској установи, односно у млађим разредима основне 
школе. 

 
Процењивање 

Процењивање је део процеса образовања, односно средство 
којим се процењују ученици с циљем да се утврди и прикаже 
њихов успех, сагледају њихове вредности и могућности, истакне 
оно што је позитивно и укаже на слабости у раду и учењу. 
 

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

вредности и квалитети, знања, способности и вештине које се 
стичу током реализације интегрисаних (пројектних) активности, 
и често нису непосредно повезане с темом реализоване 
интегрисане (пројектне) активности. 

 
Развој 

Развој означава процес промена које воде ка зрелијем 
степену психичких функција или понашања. Разликује се 1. развој 
сазревањем, који настаје претежно под утицајем наслеђа, и 2. 
развој учењем, који је резултат утицаја (друштвене) средине.  

 
Самовредновање 

Самовредновање или самоевалуација везује се за квалитетну 
наставу која истиче значај мотивације за усвајање знања у 
настави. Ученици треба да у процесу учења задовоље потребе као 
што су: опстанак, забава, љубав, припадање и моћ. На томе се 
темељи захтев да се бира оно што ће се учити. На тај се начин 
спољашњи приступ у избору садржаја замењује унутрашњим. Од 
ученика се очекује да преузме одговорност за исходе свога учења. 
Самовредновање се сматра новом парадигмом у оцењивању. Она 
се заснива на поставци: од индивидуалног рада и компетенција ка 
тимском раду и сарадњи. Главни задатак савремене школе јесте 
да ученике научи да сами вреднују свој рад. За самовредновање се 
користе различити поступци и инструменти. 
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Седам слободних вештина (уметности) 
Седам слободних вештина или Септем артес либералес 

(Septem artes liberales) израз је који обухвата тривијум и 
квадривијум. Римљани су касније тривијуму и квадри(ви)јуму 
дали нови назив – седам слободних вештина. Дакле, то је назив за 
граматику, реторику и дијалектику (тривијум) и аритметику, 
геометрију, астрономију и теорију музике (квадривијум) заједно.  
Овај назив одржао се кроз цео средњи век.  

 
Седам витешких вештина 

Седам витешких вештина заједнички је назив за: 1. јахање, 2.  
пливање, 3. мачевање, 4. гађање луком и стрелом, 5. лов, 6. 
стихотворство и 7. друштвене игре.  Ове вештине служиле су за 
оспособљавање средњовековних витезова.  

 
Силабус 

Силабус (енгл. syllabus) значи кратак преглед наставног 
предмета. Представља преглед главних информација о одређеном 
наставном предмету или курсу датих у писаном облику. Може да 
има једну или више страница текста. Ученици или студенти 
упознају се са силабусом на првом сусрету, тј. на почетку школске 
године. Припремање силабуса обавља наставник, на основу 
педагошких смерница и искуства у васпитнообразовном раду.  

 

Скривени курикулум 
Скривени курикулум је алтернативни курикулум стварном 

курикулуму, често дијаметрално супротан од прописаног. 
 

Стварни курикулум 
Стварни курикулум (формални, прописани) важећи је 

курикулум којег се у васпитнообразовној пракси треба 
придржавати. Овај курикулум не допушта преобликовање и 
слободно креирање. Подразумева строго покоравање васпитача 
вишима у хијерархији, а деце васпитачевој вољи и одлукама. 
Строго се контролише његова реализација.  
 

Стратешки циљеви образовања и обуке 
Стратешке циљеве образовања и обуке донео је Европски 

савет у Стокхолму (Шведска), 2001. То су: 1. Квалитет образовања, 
2. Приступачност образовању и 3. Отвореност образовања. 
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Наведени стратешки циљеви рашчлањени су на 13 међусобно 
повезаних циљева образовања и обуке. Стратешким циљевима 
образовања и обуке претходила је Лисабонска декларација о 
имплементацији образовања и обуке из марта 2000, донета у 
Лисабону (Португал). На основу стратешких циљева образовања и 
обуке из 2001, Европски савет је 2002. у Барселони (Шпанија), 
усвојио детаљан радни програм за постизање стратешких циљева 
образовања и обуке до 2010.  

 
Темељна знања 

Темељна знања су знања која се остварују стваралачким и 
проналазачким активностима индивидуе. Она су трајна знања 
која за индивидуу имају значај и изван установе учења и служе им 
у даљем учењу и у решавању свакодневних животних проблема.  

 
Тривијум 

Тривијум је заједнички појам који се односио на три 
дисциплине а то су: граматика, реторика и дијалектика. Деца 
богатијих грађана по завршеном тривијуму настављала су да уче 
четири нове дисциплине (квадривијум).   
 

Упознавање ученика 
Упознавање ученика означава запажање и регистровање 

развојних промена код ученика, са тежиштем на променама које 
настају под утицајем васпитања и образовања. 
 

Успех 
Успех је постигнуће које одговара нивоу аспирације неког 

лица или га чак и превазилази. Доживљај успеха снажно 
мотивише ученика (учесника) на још веће залагање, као што га 
неуспех често обесхрабрује. 

 
Уџбеник 

Уџбеник  је основно текстуално-илустративно средство у 
настави. Произилази из садржаја програма наставног предмета за 
који је намењен. Наставни садржаји у уџбенику треба да буду 
дидактички структурирани и прилагођени узрасту ученика и 
нивоу школовања. Основношколски уџбеник је главна и обавезна 
књига са одређеном дидактичко-методичком апаратуром која 
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ученику треба да помогне да научи нов садржај и да га подстакне 
на стваралачке активности и самообразовање. 

 
Фактори наставе у млађим разредима основне школе 
Фактори наставе у млађим разредима основне школе – 

уобичајен назив за све учеснике у настави у млађим разредима 
основне школе. У прошлости је то био дидактички троугао: 
ученик, учитељ и наставни садржаји. Сада су фактори наставе: 
ученик, учитељ, наставни садржаји, ИКТ, стручни сарадници и 
руководство школе, родитељи ученика и остали одрасли, медији, 
локална средина и шира друштвена заједница. У зависности од 
наставних ситуација у различитим животно-практичним 
ситуацијама у локалној и широј друштвеној заједници, фактори 
наставе се стално умножавају. 

 
Функционални ниво сарадње 

васпитача и учитеља са родитељима 
Функционални ниво сарадње васпитача и учитеља са 

родитељима деце и ученика подразумева најчешће облике 
њихове традиционалне сарадње углавном засноване на 
међусобном информисању, различити према учесталости и 
најчешћих облика сарадње. Сви облици сарадње васпитача и 
учитеља с родитељима деце предшколског узраста и ученика у 
млађим разредима основне школе који чине функционални ниво 
сарадње и могу се сврстати у две групе: 1) индивидуални облици 
сарадње и 2) колективни облици сарадње. 

 
Хумор 

Хумор је термин који води порекло из средњовековне 
медицине. Хумором су називани „телесни сокови“ од чијег је 
деловања, како се веровало, зависило човеково расположење. С 
временом је овај појам почео да означава „добро расположење“. 
Данас означава благонаклон и саосећајан смех којим се реагује на 
људске слабости и недостатке.  

 
Шест уметности 

Шест уметности је појам употребљаван у Кини. Наставни 
рад у древним школама подразумевао је упознавање шест 
„уметностиˮ. То су: морал, писање, рачун, музика, гађање из лука и 
управљање коњима. 
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А 
активности васпитаника 
91, 92, 94, 96, 98 
активности васпитача 91, 
93, 95, 97, 98 
активности деце 40, 54, 84 
 
В 
васпитање 14, 16, 42, 45, 49 
васпитач 13, 39, 70, 80, 107, 
110 
вредновање 30, 35, 62, 70, 
106 
 
Г 
Године узлета 36, 41, 55, 56, 
105 
 
Д 
делање деце 30, 35, 110, 116, 
118 
Дидактика 20, 21, 50 
добробит деце 30, 35, 110, 
116, 118 
друштвена заједница 30, 36, 
43, 46, 101 
 
Е 
евалуација интегрисаног 
курикулума 99, 105, 106, 109 
економичност 43, 82, 117 
 
Ж 
жеље деце 21, 73, 81 
животно-практичне 
ситуације 36, 40, 50, 62, 78 

 
З 
задаци 18, 29, 41, 63, 75 
знање 25, 50, 71, 94, 97  
 
И 
игра 15, 31, 91 
играчке 31, 63, 67, 68, 115  
израда интегрисаног 
курикулума 111, 113, 114 
инструменти евалуације 
интегрисаног курикулума 
108, 109, 110 
интегрисани курикулум 27, 
28, 29, 30, 31 
интегрисани курикулум 
као искуство учења 38, 39, 
40 
интегрисани курикулум 
као исход учења 36, 37, 38 
интегрисани курикулум 
као план учења 33, 34, 35, 36 
интегрисани курикулум 
као садржај 
васпитнообразовног рада 
31, 32, 33 
интегрисани приступ 
планирању 
васпитнообразовног рада 
23, 24, 25, 26 
информисање 39, 75, 108 
искуство 27, 31, 37, 39, 50 
искуство у учењу 23, 28, 38 
историјска димензија 
курикулума 13, 14, 15, 16, 17 
исходи наставе 23, 32, 34, 
109, 110 
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реализације програма 
учења 67, 68, 69, 70 
курикулуарно 
конципирано учење 91, 93, 
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курикулум 59, 60, 63, 64, 65 
 
Н 
настава 78, 79, 82, 84, 94 
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курикулума 43, 44, 45, 46 
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образовање 50, 55, 58, 59, 74 
односи деце 30, 35, 110, 116, 
118 
очекивани исходи 
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курикулума 59, 60, 61, 62 
полазишта интегрисаног 
курикулума 47, 48, 49 

праћење 29, 30, 35, 62, 63 
припрема за израду 
интегрисаног курикулума 
111, 112, 113, 114 
проблеми 
васпитнообразовног рада и 
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програм учења 64, 65, 66, 67 
пројектни приступ учењу 
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процедуре евалуације 
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108, 109, 110 
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курикулума 111, 115, 116, 
117 
Силабус 27, 31, 33, 102 
специфични циљеви 
интегрисаног курикулума 
55, 56, 57, 58, 59 
структура интегрисаног 
курикулума 41, 42, 77 
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тематско планирање 80, 
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темељна знања 80, 89, 
103 
темељне вредности 
интегрисаног 
курикулума 50, 52, 53, 54, 
55 
 
Ф 
фазе развоја пројекта 88, 
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Извод из рецензијe 
 

Уџбеник Интегрисани курикулум коаутора проф. др Хаџи 
Живорада Миленовића и проф. др Петра Рајчевића настао је као 
резултат истраживања на научном пројекту Имплементација 

наставних садржаја из дидактике у студијске програме за 

васпитаче у предшколским установама у измењеним условима 

предшколског васпитања и учења (ИНСД-СПВУ-ИУПВУ), 

евиденциони број 612-00-01187/2021-06/29, које у оквиру 
програма  Развој високог образовања у 2021, у периоду 1. 10. 2021. 
– 30. 6. 2022. финансијски подржава Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. Једна од кључних 
активности овог пројекта у коме су коаутори истраживачи (проф. 
др Хаџи Живорад Миленовић је руководилац пројекта) је 
издавање уџбеника под насловом Интегрисани курикулум. 

Рукопис уџбеника Интегрисани курикулум коаутора проф. др Хаџи 
Живорада Миленовића и проф. др Петра Рајчевића има 106 странa 
основног текста, што с импресумом (4 стр.); садржајем (4 стр.); 
уводним напоменама на српском језику (2 стр.); уводом на 
енглеском језику (2 стр.); преводом резимеа на енглески језик (12 
стр.); прилозима ( 4 стр.); речником појмова (22 стр.); индексом 
појмова (2 стр.); списком литературе (8 стр.); изводом из 
рецензије (2 стр.); белешкама о коауторима (по 4 стр. на српском 
језику и на енглеском језику); посветом и библиотечким 
подацима (2 стр.); укупно износи 178 страна. 

Рукопис уџбеника Интегрисани курикулум коаутора проф. 
др Хаџи Живорада Миленовића и проф. др Петра Рајчевића 
темељи се на потребама предшколског васпитања и учења у 
складу са сталним променама и измењеним условима 
предшколског васпитања и образовања усвајањем Правилника о 
новим Основама предшколског васпитања и образовања 
симболичног назива Године узлета из 2018. и сталним променама 
у разредној настави у млађим разредима основне, посебном 
увођењем иновативних система по којима се настава и планира, 
реализује у вреднује према иновативним дидактичко-методичким 
моделима и у обрнутом дизајну. Ове промене условиле другачију 
реализацију, праћење и вредновање васпитнообразовног рада у 
предшколској установи и у млађим разредима основне школе. 
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Кључни разлог писања овог уџбеника, што и сами коаутори 
потврђују у уводним напоменама и уводу на енглеском језику је 
обавеза поштовања усвојених докумената; потреба усклађивања 
наставних садржаја са стандардима акредитације; и потреба 
студената студијских програма за васпитаче у предшколским 
установама. Овај уџбеник структуиран је тако да у потпуности 
покрива наставне садржаје за заједнички наставни предмет Развој 

курикулумума на ОАС Разредна настава и ОАС Васпитач у 

предшколским установама.   
На основу анализе рукописа Интегрисани курикулум 

коаутора проф. др Хаџи Живорада Миленовића и проф. др Петра 
Рајчевића, Комисија закључује да је рукопис заснован на научним 
чињеницама, да је структуиран и припремљен за штампу у складу 
с одредбама важећег Правилника о уџбеницима. Уџбеник ће 
првенствено послужити студентима Учитељског факултета у 
Призрену – Лепосавићу, Универзитета у Приштини – Косовској 
Митровици  на студијским програмима ОАС Разредна настава и 
ОАС Васпитач у предшколским установама као обавезна 
литература за наставни предмет Развој курикулума. Као обавезна 
и препоручена литература може се користити и за остале 
наставне предмете који су прихваћени у акредитацијама на свим 
нивоима студија из уже научне области Дидактика на Учитељском 
факултету у Призрену – Лепосавићу, Универзитета у Приштини – 
Косовској Митровици и на осталим наставничким факултетима у 
Србији, државама у окружењу и у европском и светском образовном 
простору.  

 
Рецензенти: 

1) Др Владо Симеуновић, редовни професор Педагошког 
факултета у Бијељини, Универзитета у источном Сарајеву 
(Босна и Херцеговина – Република Српска), ужа научна 
Дидактика, председник; 

2) Др Жана Бојовић, редовни професор Педагошког 
факултета у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Педагогија, Дидактика и Методике, члан; и  

3) Др Сања Милић, ванредни професор Педагошког 
факултета у Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву 
(Босна и Херцеговина – Република Српска), ужа научна 
област Дидактика, члан. 
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Белешке о коауторима 
 

                                                  ПРОФ. ДР ХАЏИ ЖИВОРАД МИЛЕНОВИЋ1 
рођен је 1966. у Нишу.  Основне студије 
разредне наставе завршио је 2000. на 
Учитељском факултету у Призрену – 
Лепосавићу. Магистарске студије 
педагогије завршио је 2008. на 
Филозофском факултету у Приштини – 
Косовској Митровици. Докторирао је 
2011. на Студијском програму 

Педагогије на Филозофском факултету 
у Бањaлуци с темом Положај, функције 

и стил рада наставника у 

традиционалној и инклузивној настави. 

 Универзитетски је наставник на Учитељском факултету у 
Призрену – Лепосавићу за ужу научну област Дидактика, на коме 
је до сада био биран у сва звања: асистент приправник (2001), 
асистент (2009), доцент (2012); ванредни професор (2017) и 
редовни професор (2022). Од марта 2020. је продекан за науку на 
Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу. 

Изводи наставу на свим нивоима студија из: Елементарне 

дидактике са методиком васпитнообразовног рада; Методологије 

педагошких истраживања са статистиком; Иновативних 

дидактичко-методичких модела; Академског писања у педагошким 

наукама; Методологије научноистраживачког рада; Израде и 

евалуације пројекта докторске дисертације у области методике 

разредне наставе – методика наставе природе; и методика 

наставе друштва. Акредитовани је ментор на докторским 
академским студијама за израду докторских дисертација из 
области Методике наставе познавања природе и области 
Методике наставе познавања друштва. 

Боравио је на научним усавршавањима у Охриду, Атини, 
Будимпешти, Сегедину и Драчу. Завршио је три међународне 
школе и обуке: године 2014. међународну школу за студије о 

                                                           

1E-mail: hadzi. zivorad.milenovic@pr.ac.rs 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0418-149X 
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Холокаусту Јад Вашем у Јерусалиму; године 2016. међународну 
школу европских интеграција у Косовској Митровици, Драчу, 
Београду и Приштини; и године 2017. међународну обуку Historija, 

Istorija, Povijest – Lessons for Today у организацији Куће Ане Франк  у 
Амстердаму. 

Од 2018. активни је учесник у раду Комисије Светог 
Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве за унапређење 
црквене просвете. Држао је предавања, по позиву, богословима 
Српске православне богословије Св. Кирило и Методије у 
Призрену и Српске православне богословије Св. Петра Цетињског 

на Цетињу. Рецензирао је прва издања уџбеника за наставу 
Православни катихизис за основну и средњу школу. За изузетне 
доприносе развоју хиршћанства, поводом 2000. године 
Хришћанства, од 2022. носилац је почасне Грамате Јерусалимски 

пилигрим (Миленијумски ходочасник).  
У оквиру програма међународне мобилности 2016. боравио 

је у Руској Федерацији на БГТУ им. В. Г. Шухова у Белгороду, на 
коме је држао предавања студентима и реализовао ауторски 
семинар о иновативним дидактичко-методичким моделима. Члан 
је бројних научних асоцијација у земљи и иностранству. 
Рецензент је више националних и међународних научних 
публикација и часописа.; Агенције за квалификације Републике 
Србије. Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у 

високом образовању Републике Србије (НАТ) и Агенције за високо 

образовање Републике Српске (АВОРС). 
Учесник је четири међународна научна пројекта и четири 

национална научна пројекта. Тренутно је руководилац националног 
научног пројекта Имплементација наставних садржаја из Дидактике 

у студијске програме за васпитаче у предшколским установама у 

измењеним условима предшколског васпитања и учења (ИНСД–СПВУ–

ИУПВУ), број 612-00-01187/2021-06/29, од 27. 9. 2021, који у оквиру 
програмских активности Развој високог образовања у 2021. 

финансијски подржава Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Објавио је 275 радова; две научне 
монографије: Рад и преваспитање осуђених лица (2010) и Наставник 

у инклузивној настави (2013) и два уџбеника: Елементарна 

дидактика (2021) и Методика васпитнообразовног рада (2022). 
Области његовог научног интересовања су све научне дисциплине 
педагогије, дидактика, методике разредне наставе, методике 
васпитнообразовног рада, верска настава и инклузивна настава. 
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ПРОФ. ДР ПЕТАР РАЈЧЕВИЋ2 рођен 
је у Цепелишу (Општина Петриња, 
Република Хрватска) 1961. Основну, 
средњу и вишу школу завршио је у 
Петрињи. Студије педагогије завршио 
је на Филозофском факултету, 
Универзитета у Загребу 28. 3. 1991. 
Обављао је послове наставника 
разредне наставе, професора 
педагогије и психологије у средњој 
школи, педагога основне школе и 
педагога дечјих вртића, асистента 
Филозофског факултета у Петрињи, 

Универзитета Никола Тесла у Книну и асистента Учитељског 
факултета у Призрену – Лепосавићу, Универзитета у Приштини – 
Косовској Митровици. 
 Постдипломске (магистарске) студије уписао је на Одсеку 
за педагогију, Филозофског факултета, Универзитета у Београду 
крајем 1994, али их је 1995. због ратних дешавања привремено 
прекинуо. По пресељењу у Призрен, постдипломске студије 
наставио је на Филозофском факултету, Универзитета у 
Приштини. На Филозофском факултету, Универзитета у 
Приштини – Косовској Митровици 28. 9. 2004. одбранио је 
магистарски рад Образовање одраслих у Србији од 1945. до 1992. 

године и стекао академски назив магистар педагошких наука. 
После тога на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу 
изабран је у звање асистента.   
 Докторску дисертацију, под називом Дидактичке основе 

промена наставних планова и програма за основне школе у Србији 

од 1838. до 1992. године, одбранио је 2. 9. 2010. на Филозофском 
факултету, Универзитета у Бањој Луци и стекао научни степен 
доктора педагошких наука. Изабран је у звање доцента  2011; 
ванредног професора 2016; и редовног професора 2022.  
 Досад је објавио 78 радова у научним часописима и 
зборницима радова; седам ауторских књига: 1) Цепелиш – село на 

Банији (2021), 2) Учевина и школа (2019); 3) Васпитнообразовне 

теме (2014); 4) Верски садржаји у наставним плановима и 
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програмима за основне школе у Србији (2013); 5) Дидактичка 

хрестоматија (2012); 6) Дидактичка зрнца (2011); и 7) 
Образовање одраслих у Србији од 1945. до 1992. године  (2010); као 
и две коауторске књиге: 1) Речник дидактичких појмова (2020); и 
2) Педагогија – темељна питања (2019).   
 По новом акредитованом програму, изводи наставу на 
свим нивоима студија из Дидактике, Методике рада у 

комбинованом одељењу, Докимологије, Развоја курикулума, 

Одабраних тематских целина из Методике упознавања околине, 

Курикулума и вредновања учења, Методике предшколске 

педагогије, Савремених дидактичко-методичких токова у 

разредној настави, Савремених дидактичко-методичких токова у 

предшколском васпитању и Иновативни дидактичко-методички 

модели наставе – развијајућа настава природе и друштва. 
 Рецензент је више научних монографија, уџбеника, 
тематских зборника.  Учесник је или учествује у реализацији 
међународног научног пројекта и два национална научна 
пројекта: 1) Имплементација наставних садржаја из Дидактике у 

студијске програме за васпитаче у предшколским установама у 

измењеним условима предшколског васпитања и учења (ИНСД–

СПВУ–ИУПВУ), који је за финансирање одобрио Сектор за високо 
образовање, Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, у оквиру пројеката из програмских активности 
Развој високог образовања у 2021; 2) Истраживања о образовним 

активностима и васпитнообразовном раду у условима пандемије 

КОВИД19 – онлајн настава, настава на даљину, хибридна настава. 

Анализа дигиталних компетенција просветних радника и 

дигиталне зрелости школа, евиденциони број ИМП 002, који 
финансијски подржава и реализује Учитељски факултет у 
Призрену – Лепосавићу, Универзитета у Приштини – Косовској 
Митровици и 3) од 2012. до 2014. био је учесник међународног 
пројекта Развој професионалних капацитета на Учитељском 

факултету у Лепосавићу кроз ИКТ као методолошко средство, 
који је финансијски подржала међународна организација OSCE 

Mission in Kosovo, а реализовао Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавићу, Универзитета у Приштини – Косовској Митровици 
као подреализатор пројекта чији је носилац био Колеџ Свети 

Патрик у Даблину (Република Ирска). 
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