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Интегрисани приступ развоју и учењу деце као основа  
иновативних решења у оквиру јединственог образовног модела 

 
Креирањем и применом иновативног образовног модела, 

којим се васпитавају и образују млади нараштаји, креира се 

у неку руку и сама будућност. 

 
Процена потреба у припремној фази међународног пројекта FUNED (For Unique 

New Education Design) – који партнерски реализују Предшколска установа Зрењанин, 
Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац из Србије и 
Asociația Kreativ Research-Centrul de Studii Media și Cercetari Sociale, те Asociația Daria 

„Zâmbet de copil” из Румуније у оквиру програма Interreg – IPA CBC, показала је, између 
осталог, изражену тежњу ка осмишљавању иновативног, јединственог, 
транснационалног, образовног модела (дизајна), који би био како у складу са актуелним 
трендовима у предшколском образовању, тако и са потребама тржишта рада и 
целоживотног учења. У прилог реченом јесу и новија схватања детета и савремени 
приступи у васпитању који намећу потребу за сталним преиспитивањем постојеће 
васпитне праксе, али и за њеним иновирањем, а зарад успешног усмеравања и 
подстицања свеукупног дечјег развоја у  контексту доба у којем живимо. 

Један од полазних задатака у осмишљавању овог образовног модела јесте у првом 
реду препознавање теоријских поставки и заједничког полазишта иновативних решења 

које ће овај образовни модел подразумевати. У тексту који следи, стога, скицирамо 
заједничку теоријску подлогу радионица које ће бити креиране према пројектном плану 
из свих методика (развоја говора, развоја почетних математичких појмова, физичког, 
музичког и ликовног васпитања, упознавања околине) и других области (Од играчке до 
рачунара), упућујући потенцијалне читаоце на релевантну литературу која је поближе 
описује.  

Еманципација детета. Прво чему се у осмишљавању свих иновативних решења 
(већином су радионице усмерене на осмишљавање, примену и тестирање иновативних 
метода1, поступака и/или техника које оне подразумевају) поклања пажња јесте 
еманципација детета, што корелира са савременим институционалним предшколским 
васпитањем које тежи еманципацији детета у смислу неговања целовитих потенцијала 

његове личности са циљем да му се помогне у самоостваривању његових најбољих 
могућности. Еманципација у васпитању описује се у релацијама: а) демократског 
насупрот ауторитарном понашању, б) неговању стваралачког насупрот ригидном 
понашању, в) уважавању личности детета насупрот њеном потискивању, г) наглашавању 
природног напредовања насупрот тежњи ка резултатима, д) истраживању аутентичних 
потреба насупрот пасивном прилагођавању туђим критеријумима, ђ) као и слободи у 
пријему, примени и критичкој преради информација насупрот њиховом усвајању у 
готовом облику ради једноставне репродукције. Све ово (ин)директно указује и на 
методичке поступке који треба да буду у функцији остварења пожељних циљева 

 
1 О врстама метода васпитно-образовног рада в. Николић (52009: 26–27).  
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(Стојановић и Богавац, 2016). Савремене педагошке и дидактичке тенденције, с тим у 
складу и иновативна решења која се пројектом доносе, крећу се у правцу већег 
,,активизирања” васпитаника и истицања њихове субјекатске позиције. Ови правци 
хуманистичке педагогије потенцирају, да нагласимо, двосмерну комуникацију, 
једнакоправност и интеракцију између васпитача и деце, креирање сопственог развоја од 
стране васпитаника и аутономију могућег преузимања одговорности итд. (Стојановић и 
Гојков, 2015), речју – еманципацију детата као циљ васпитања. 

Дидактика омогућавања. Наредни ослонац теоријског оквира ослања се на 
откриће епигенезе – могућности мењања самих гена током развоја људског бића, као и 
свих открића која су довела до бољег познавања саме пластичности људског нервног 
система. Напретком медицине, психологије и др. наука уочена је могућност промена 
структура нервног система под утицајем повољних, али и неповољних фактора околине. 
Наиме, запажено је и данас се сматра да је околина веома важна у развоју, можда и 
пресудна (Mercado, 2009; Shors, 2014 prema Čudina-Obradović, 2017). За педагошко 
деловање, најважније откриће у овом подручју јесте придавање значајног утицаја 
околини у постизању и одржавању неуролошке пластичности. Развој је повољнији што 
су околности, прилике и окружење појединца богатије, подстицајније и нуде већи избор. 
Такозвани трансакцијски модел когнитивног развоја упућује да појединац одређених 
наслеђених особина у социјалном и физичком окружењу тражи, проналази и бира она 
позитивна искуства за која осећа да највише доприносе његовом развоју. Тако је, за 
развој заслужан утицај гена, али богатство и подстицај околине је онај значајни фактор 
који доводи до испуњења максималних, биолошки заданих могућности појединца. Стога, 
„васпитање и образовање не би требало да користи методе ’гурања’ према одређеним 
образовним циљевима, него би главни механизам требало да буде ’нуђење прилика за 
развој’ организовањем повољне, отворене и диверсификоване околине стицања 
искуства” (Čudina-Obradović, 2017: 19). У оквиру конструктивистичке парадигме учења, 
може се, дакле, говорити о „дидактици омогућавања”, која има предност над 
„дидактиком поучавања” (Gojkov, 2009), где је препоручљиво не преносити готова 
знања, већ је важно омогућити процес самосталног и активног стицања знања. Са 
практичног аспекта то значи да у предшколској установи дуготрајније ефекте имају 
процедурална знања која се стичу деловањем, кроз праксу, кроз интегрисање поступака 
у свакодневне животне ситуације и активности, где су такви поступци укључени 
смисаоно, са одређеном сврхом коју дете разуме (Стојановић и Богавац, 2016). Укратко, 
нуђење прилика за развој детета, омогућавање процеса самосталног и активног стицања 
знања, други је елемент заједничке подлоге свих радионица које доносе иновативна 
решења у комплексном пољу рада са децом предшколског узраста. 

Интегрисани приступ учењу и развоју. Коначно, и еманципација детета и 
нуђење прилика за развој, у сагласју су са новом културом учења која се темељи на 
интегрисаном приступу. То значи да се интердисциплинарни приступ учењу у стварном 
животу интегрише и повезује различита подручја развоја, као и да подстиче развој не 
само знања и вештина, већ и емоционалне, моралне и естетске сензибилности деце и 
њихове креативности. Овакав приступ учењу уважава начело холизма, те сукцесивно 
прожимање интегрисаних садржаја, без строге предметне атомизираности. Такође, овај 
приступ се односи и на начин рада са децом, и његова суштина се заснива у односу који 
васпитач има са децом, у атмосфери која се јавља у радном простору, а која треба да 
подразумева обострану сарадњу, поштовање и саосећање. Деца предшколског узраста 
уче, сазнају и доживљавају интегрисано, сва учења се одвијају повезано и симултано, а 
то значи да се дететово когнитивно, социјално, емоционално, чулно и физичко учење 
дешава истовремено и испреплетано, те се и развој детета одвија истовремено у 
различитим областима (Lazić, Matović i Velišek Braško, 2019: 28).  
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Треба поменути и да специфичност узраста условљава и посебан приступ 
проблему интеграције различитих области у једну целину. Интегрисани приступ деца 
предшколског узраста доживљавају као спонтан начин усвајања нових знања, где живот 
и свет око себе доживљавају на исти начин (Радојичић Лукић, 2011). Интегрисани 
приступ развоју и учењу деце предшколског узраста заснива се на схватању детета као 
јединственог и целовитог бића, активног, интерактивног и креативног (Milošević i sar., 
2017). Зато и предшколско васпитање и образовање мора бити целовити процес у коме 
су процеси бриге, неге, васпитања и образовања повезани и уткани у све сегменте 
живљења у вртићу. Учење треба да се одвија кроз целокупно, интегрисано искуство које 
дете непосредно стиче у процесу активног деловања на своју околину, у ситуацијама које 
за њега имају смисла и које смисао повезује. Физичко окружење за учење и истраживање 
треба да буде подстицајно и инспиративно за децу – опремљено одговарајућим 
дидактичким материјалима и средствима за игру и активности деце, који ће омогућити 
истраживање, откривање, експериментисање, манипулисање предметима и 
неструктурираним и полуструктурираним материјалима, откривање проблема, 
констурисање знања, разумевање, кретање деце итд. Важно је да се деци обезбеди 
свеобухватан приступ у усвајању нових знања (Стојановић и Богавац, 2016). Једна тема 
сагледава се из различитих углова, а то помаже усвајање нових садржаја, њихово 
памћење кроз „умрежавање” и ширење функционалног знања. Предношћу интегрисаног 
приступа сматра се пропустљивост граница међу областима, чиме се деци у великој мери 
олакшава усвајање и разумевање нових знања, непосредно утиче на развој 
интелектуалних способности, на социјални, емоционални, естетски развој и подстиче се 
креативност. 

Подробније, примена интегрисаног приступа подразумева (Copple, & Bredekamp, 
2006; Стојановић и Богавац, 2016): а) неговање и подстицање свих области развоја 
детета: физички, емоционални, социјални, лингвистички, естетски и когнитивни; б) 
укључивање низа садржаја путем различитих субјеката, који су друштвено релевантни, 
интелектуално провокативни, примерени и значајни за децу; в) активности које 
дизајнирају учење засноване су у овом приступу на знању и способностима деце са 
циљем консолидације онога што знају и стимулације њиховог стицања знања; г) 
подстицање развоја знања и разумевања, процеса и вештина, као и могућност примене 
знања и вештина деце; д) програмски садржаји у овом приступу одражавају концепте 
базиране на истраживању различитих тема; ђ) обезбеђивање могућности за подршку 
културе и традиције, као и охрабривање деце да развију своје способности и да буду 
активна у тим пољима; е) успостављање реалних циљева за сваку старосну групу; ж) 
употребу, када је то могуће, технологија, користећи опрему и програме који одговарају 
нивоу дечјег развоја. Да би у пракси могли да повезују различите целине, васпитачи 
морају добро овладати различитим областима, а теоријска знања из тих области треба да 
су на високом нивоу. Комбиновањем и применом знања и умења из различитих области, 
треба да осмисле ситуације учења у којима се повезују садржаји различитих научних и 
наставних дисциплина, односно развојних васпитно-образовних области у логичке 
целине – кроз конкретне теме и проблеме, за чије су разумевање и решавање потребна 
знања различитих, често несродних, дисциплина. Препознавање дечјих потреба и 
интересовања може бити извориште бројних иновација у васпитној пракси. 

Интегрисано учење може да се дефинише и као процес стварања веза између 
појмова и искуства, а то доприноси разумевању сложености тема и проблема у 
ситуацијама учења. Зато се интегрисано учење не односи на стицање фрагментарних 
знања, него на сагледавање „велике слике”, те се кроз интегрисано учење подстиче 
(Pavlović Breneselović i Krnjaja, 2017): 
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‒ повезивање три димензије кроз које дете учи (добробит, делање, односи) – 
интегрисано учење је холистичко, ослања се на добробит детета и има функцију 
подршке добробити; интегрисано учење подразумева прожимање игре и учења, а 
свака ситуација се поштује као ситуација учења; у учењу се посебно подржава 
интеракција између деце, као и деце и одраслих, уз уважавање других и њихових 
идеја и перспектива, чиме се обликује однос детета према себи, учењу и животном 
окружењу; 

‒ целовитост искуства у учењу – повезивање личног искуства, сопственог односа 
према неком питању, размена идеја и разумевање са другима, практиковање у 
животном окружењу; интегрисано учење увек омогућава истовремено више 
начина ангажовања (игра, посматрање, експериментисање, практиковање, 
замишљање, акције, испробавање, животно-практичне ситуације итд.); више 
различитих начина изражавања идеја и претпоставки (покрет, звук, модел, цртеж, 
говор итд.); више извора учења (сензорна искуства, књиге, сликовнице, предмети 
за свакодневну употребу, други људи, уметнички продукти, информационо-
комуникационе технологије итд.); 

‒ продубљено разумевање једног појма или теме кроз повезивање различитих 
перспектива, у различитим контекстима и на различите начине; питања која деца 
постављају и њихово настојање да нешто открију и истраже увек превазилазе 
границе једне одвојене области учења; интегрисано учење увек подразумева виши 
ниво формулисања и разумевања проблема – то значи учење кроз различитости, 
комплексност и стварање нових синтеза, чиме се превазилазе тривијалност и 
симплификација у учењу. 
Подршка добробити детета се, дакле, види у целовитости поступака неге и 

васпитања који се, уз интегрисано учење, препознају као циљ предшколског васпитања 
и образовања на националном нивоу (Правилник о основама програма предшколског 
васпитања и образовања, 2018; Colić, Lazić, Ulić, Janković, i Galić, 2018). Новија 
истраживања показују да овакво учење омогућава деци мобилизацију постојећих знања 
и искустава, значајно виша постигнућа на скалама за процену знања, преузимање 
иницијативе у учењу, прилагодљивост новим ситуацијама и др. Резултати појединих 
експлоративних истраживања показују да је интегрисани приступ учењу утицао на 
повећање нивоа самоефикасности у раду деце и васпитача, на већу успешност у 
коришћењу стратегија организације и самоорганизације, самоевалуације и рефлексије 
наученог, позитивног трансфера учења, као и у планирању учења и постављању 
проксималних циљева (Owens, 2015).   

Све претходно скицирано (више о свакој појединачној теми в. у коришћеној, али 
и препорученој литератури), одредило је као заједничку основу FUNED радионица и 
свега што оне подразумевају управо интегрисани приступ учењу и развоју са циљем 
стварања услова за несметан целовити (холистички) развој детета, што је у сагласју 
са савременим предшколским програмима. Ова теоријска основа даље ће се развијати, 
разрађивати и детаљније повезати са радионицама у оквиру појединачних развојних 
васпитно-образовних области – методика, тако што ће се промишљати (појединачно у 
оквиру сваке области) о посебним/специјалним/стручним иновативним методама, 
поступцима, техникама или другим иновативним решењима, а која ће бити сагледана, 
примењена и евалуирана у раду са децом.  

Пред методичарима-менторима и васпитачима-реализаторима постављен је 
изазован задатак  – да креирају и реализују, примењујући интегрисани приступ учењу и 
развоју, иновативна решења у комплексном пољу рада са децом предшколског узраста. 
О комплексности задатка сведочи и само примарно значење речи инова́ција ж. лат. 1. 
оно што је уведено као ново, новина (РМС 2011: 458). Притом, осмишљавање било чега 
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новог, како смо већ нагласили, ваља да је усмерено на свеукупни развој детета, да 
подразумева холистички приступ његовом развоју (Миловановић, 2019: 187), уз изузетну 
бригу, посвећеност и умешност како родитеља, тако и васпитача и осталих укључених у 
васпитно-образовни процес.  

Образовне иновације. У завршници овог теоријског оквира ћемо се зачас осврнути 
и на разумевање образовних иновација у релевантној домаћој и страној литератури. 
Образовне иновације (које могу бити педагошке иновације, научне или методолошке) 
схватају се као метод или поступак образовне активности који се значајно разликује од 
устаљене праксе и користи се за повећање нивоа ефикасности у конкурентном окружењу. 
Верује се да образовна иновација свесно конструише и ствара промену која доноси нове 
тренутке и позитивно мења суштину тренутног стања образовног процеса. Иновације 
могу представљати промене у образовним циљевима, функцији образовног система, 
наставним садржаја и функцијама наставника, ресурсима, раду, организацији, 
имплементацији и вредновању (Stošić, & Stošić, 2013), а могу се односити подједнако и 
на промене општег карактера, као и на појединачне модификације праксе (најчешће, 
модификација механизама, облика и метода којима се ти резултати постижу) (Beart i sаr., 
2002).  

Иновација може да се посматра и као идеја која објективно не мора бити нова, 
али је неопходно да има одређену вредност, као и да одређује промене у понашању 
појединца усмерене ка остваривању одређених циљева садржаних у побољшању наставе 
или васпитно-образовног рада као организованог процеса учења и развоја личности деце 
предшколског узраста и ученика (Stošić, & Stošić, 2013). Иновативно учење може 
укључивати активности учења заснованих на ситуацијама и проблемима из стварног и 
свакодневног живота (овакав вид иновативног учења често је присутан у раду са децом 
предшколског узраста), затим, окружења за учење са коришћењем опреме, намештајем, 
материјалима, аудиовизуелним ресурсима и сл. (Mandula, Meda, & Jain, 2012).  Све 
наведено је комбиновано са методологијама које промовишу употребу активних 
(наставних) техника које помажу васпитачима и наставницима да развију способности 
учења код својих васпитаника, уз препоруку да познају и поштују децу, понуде 
флексибилност, разноликост, избор и јасна очекивања. Речју, да буду рефлексивни 
практичари.  

Алберт и Рунко (Albert, & Runco, 1999) истичу да иновативна решења треба 
прилагођавати различитим потребама деце и неуроразноликости, као последице широког 
распона биолошки узрокованих индивидуалних разлика између појединаца (Čudina-
Obradović, 2017). Коначно, препознати су и одређени проблеми који могу смањити 
ефикасност примене иновативних решења. Недавно истраживање (Ramsey, & Khan, 
2021) показује да конзервативно окружење изазива дилеме код иновативних наставника, 
пре свега, због ситуација у којима морају одлучити између контрадикторних циљева. 
Иновативни наставници суочавају се са дилемом између емоционалног ангажовања и 
емоционалне неутралности, недоумицом која може да обликује одлуке донете током 
процеса иновација и знатно утиче на њену ефикасност. Све претходно истакнуто треба 
узети у обзир приликом конципирања решења које ће носити одредницу иновативно у 

васпитно-образовној пракси са децом предшколског узраста, али, не мање важно, и 
приликом концептуализовања очекивања од самог пројекта. 

Да закључимо: Предшколски узраст је веома осетљив период живота, јер ефекти 
искустава које дете доживљава у овом периоду и односа које гради са окружењем могу 
трајати све до адолесценције. Програми почивају на уверењу да улагање у ране године 
живота има значајан утицај на животне добитке и појединца и друштва, а предшколски 
узраст се види као први степеник дуготрајног, стратешког и сврховитог улагања у децу. 
(McKeown, Haase, & Pratschke, 2015). Данас знамо да дете учи интегрисано, у контексту 
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свакодневног живљења и кроз размену са окружењем (Pavlović Breneselović i Krnjaja, 
2017). Из тог разлога неопходно је трансформисати постојеће приступе учењу у вртићу, 
зарад подршке добробити детета кроз холистичко сагледавање дечјег развоја и 
интегрисани приступ учењу, уз асимилацију и примену пажљиво бираних иновација. У 
осмишљавање иновативних решења, било оних усмерених на промене општег карактера 
или појединачне модификације праксе, било да они са традицијом раскидају или, што је 
извесније – успешно с њом комуницирају, треба истаћи потенцијални значај које 
новоосмишљено може имати на побољшање квалитета и повезивање теорије и праксе. 
Може постати један својеврсни транснационални развојни алат у области образовања 
деце предшколског узраста, али и шире – део јединственог иновативног међународног 
образовног модела. Можемо, стога, рећи, чак и чврсто претпоставити, да су се учесници 
пројекта латили веома одговорног, комплексног, захтевног, али и једног од најлепших 
задатака који, укључени у васпитно-образовни процес, могу да пред собом имају, а на 
ползу науке, струке и све наше деце.  
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