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САВРЕМЕНИ ТОКОВИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА

Сажетак. Заједничко већини система предшколског васпитања јесте да су
формирани под утицајем педагошких идеја Коменског, Лока, Русоа, Песталоција и у од-
ређеној мери Фребла као оца специјалних програма и активности у том подручју. Иако
интегрисано у школски систем, у већини европских земаља предшколско васпитање ни у
данашње време није обавезно. У таквим условима често изостаје пуна државна финан-
сијска подршка програмима предшколског васпитања, што омогућује приватном сектору
да се одмах, ,користећи такву ситуацију појави као алтернатива у његовој организацији.
Новина је да је све више независних предшколских установа које финансирају различите
фондације, као и то да институције предшколског васпитања у неким земљама понекад
функционишу као елементарне школе. У већини институција предшколског васпитања,
генерално говорећи, остварују се три врсте програма: академски, интелектуални и про-
грами родитељске ефикасности што је у одређеној мери условљено „типом” предшколске
установе. 
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Увод

У савременој стручној литератури (Vasconcellos, 2004; Бабунова, 2007;
Козлова, Куликова, 2009; Миклевой, ред. (2012) и др.) је општеприхваћена оцена
да модернизација система образовања подразумева још подробнији интерес за
сложену проблематику предшколског образовања „у сагласности са прогресом
друштва, науке и културе” (Бабунова, 2007, стр. 5). У таквим околностима с пра-
вом се наглашава значај и потреба интензивнијег развоја предшколског образо-
вања тако да тај „сегмент” система образовања добија све ширу подршку „у про-
грамима социјалне политике многих влада. У развијеним земљама (Француска,
Велика Британија, САД) обухватност деце предшколским установама износи
80–90%.” (Козлова, Куликова, 2009, стр. 11). Овакви процеси посебно су интен-
зивирани после 1960. године када је забележено да се у Француској, на пример, у
том периоду проценат деце на узрасту од 3 до 5 година, обухваћене системом
предшколских установа – материнском школом (l' école maternelle) попео са 50
на 100% (Vasconcellos, 2004, стр. 34).

Неоспорно је, исто тако, да развој система установа предшколског образо-
вања, у последњим деценијама XX века, опредељују не само педагошки него и со-
цијално-економски фактори. Међу њима посебну улогу добија и све већа за-
ступљеност жена на тржишту рада, као и „неопходност да се у васпитном погледу
помогне деци у сиромашним породицама и др.” (Козлова, Куликова, 2009, стр.
11). Независно од тога, „педагошки фактори” били су од суштинског значаја за
афирмацију предшколског образовања односно система његових установа у сав-
ременом свету. Реч је о томе да је и повећани теоријски ниво истраживања у под-
ручју предшколског васпитања подстакао различите програмске оријентације на
том подручју. То, између осталог, потврђује широка варијација програма за децу
од рођења до поласка у школу (Российская педагогическая энциклопедия ,1993;
The Encyiclopedia Americana, International Edition, vol. 9, 2003) уз напомену да је
највећи број таквих програма у САД на узрасту од 3. до 5. године живота.

Тиме смо дотакли различите системе предшколског васпитања у свету,
„као и разноврсне традиције које у том погледу постоје у разним земљама”
(Pedagoška enciklopedija 2, 1989, стр. 241), које се испољавају не само у њиховим
називима, него и у организацији, односно у начинима финансирања. Но без обзи-
ра на извесну организационо-институционалну различитост, највећи број постав-
ки у области предшколског васпитања има заједнички именитељ и универзалну
вредност и значај. Стога се овде првенствено бавимо структурно-институционал-
ним оквиром предшколског васпитања у Великој Британији, САД, Француској,
Немачкој и у Русији и у мањој мери неким специфичностима у том значајном
подручју васпитне делатности.
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Структурно-институционални оквир предшколског 

васпитања

Организовано предшколско васпитање у Великој Британији почело је да се
изводи у касним годинама XVIII века и то на „добровољној и филантропској ос-
нови” (http://www.euridyice.org/Documents/Fiches_nationales/en/frameset_EN.html).
Такав развој подстакле су педагошке идеје и идеали истакнутих педагога тог вре-
мена – Овена, Русоа, Песталоција, Фребла и Монтесоријеве, које су нашле своје
место у концепцији професионалне припреме наставника основне школе. Од та-
да се таква пракса непрестано и постепено ширила, иако предшколско васпитање
није улазило у круг законских обавеза. Но без обзира на такве околности, локал-
не просветне власти у Енглеској и у Велсу имају обавезу да осигурају добар ква-
литет повременог (part-time) предшколског васпитања за сву децу која су навр-
шила 4 године, уколико то њихови родитељи желе. То право предвиђено је и за
децу на трогодишњем узрасту, али је обухватност и једних и других организова-
ним предшколским васпитањем далеко од потпуне (Elvin, ed. 1981). Тако је де-
чија обданишта и јаслице 1978. године у Енглеској повремено (part-time) посећи-
вало 34 хиљаде деце и 14 хиљада предшколаца редовно, што је с обзиром на укуп-
ни број деце на том узрасту веома скромна бројка. Међутим, припремне
(предшколске) разреде при основним школама редовно је похађало 29 хиљада де-
це а повремено 123 хиљаде предшколаца. У њима такође нема „формалних лек-
ција”, док игра и коришћење различитих материјала од стране наставника пред-
ставља основни садржај образовно-васпитне активности и на овом узрасту.

У руској педагошкој енциклопедији (Российская педагогическая энцикло-
педия, 1993) наводи се податак да је установе предшколског васпитања у Енглес-
кој и Велсу (јаслице и предшколске разреде) 1987. године посећивало 50% деце
старости 4 године и 20% деце до 3. године старости односно око 400 хиљада деце.
Највећи број деце био је обухваћен установама предшколског васпитања које су
у приватном сектору, који је много доминантнији у односу на државни (и бес-
платни) сектор предшколског васпитања, што потврђују и најновији извори на
енглеском језику (http://www.euridyice.org/ Documents/Fiches_nationales/en/
frameset_EN.html). И у једном и у другом сектору у основи васпитне делатности
је „Монтесори метод” који је усмерен на „естетски и физички развитак детета”
(Российская педагогическая энциклопедия, 1993, стр. 130).

Предшколско васпитање у САД је део школског система, али је необавез-
но. 

У ствари, део програма у области предшколског васпитања остварују Цен-
три за целодневни боравак деце, односно Породични центри за бригу о деци (The
Encyclopedia Americana, International Edition, vol. 9, 2003), чија је основна функ-
ција неговање и заштита деце запослених родитеља. Организованије образовне
активности на предшколском узрасту, прецизније у периоду од 3. до 5. године из-
воде се у дечијим вртићима (kindergartens) који су у великом броју случајева део
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традиционалног (јавног) образовног система. Први дечији вртићи у САД осни-
вају се током 1850-их година и били су приватног карактера, док је први јавни де-
чији вртић (Cremin, 1988) отворен 1873. године. Већ у то време поставило се пи-
тање обезбеђивања квалификованих васпитача – наставника за рад у тим инсти-
туцијама, као и простора и наставних средстава, што је позитивно утицало на
повећање броја дечијих вртића како у приватном тако и у јавном сектору. О томе
сведочи податак да је крајем XIX века у САД деловало више од 225 хиљада де-
чијих вртића, од којих је 58% имало „покриће” јавног школског сектора. 

У њима је „комбинован Фреблов идеализам и научне студије о дечијем раз-
воју” (Cremin, 1988, p. 547) тако да су приче, музика и игре биле у основи њихо-
вих програмских активности.

Јасно је, дакле, да основни задатак дечијих вртића у САД није да се деца у
њима науче да читају и пишу, мада се такав развој у потпуности не искључује.
Стога је веома важно да се у овим и сродним предшколским установама које одав-
но имају државну или приватну подршку, као и потпору цркве и других организа-
ција, осмисле и развију што квалитетнији програмски садржаји који би у потпу-
ности задовољили образовне потребе скоро 6 милиона деце, колико их је у њима
било (према: Российская педагогическая энциклопедия, 1999) почетком 90-их
година.

Данас у многим елементарним школама постоје предшколски разреди за
децу на узрасту од 4. до 5. године са целодневном или полудневном „наставом”.
То значи да је првенствени задатак такве наставе „развој социјалних вештина и
изградња основе за будуће учење”, што се постиже кроз самосталан рад, ко-
ришћење различитих материјала: воде, глине и материјала за цртање, али и
„структуриранијих материјала” – коцкица и материјала од дрвета. Не запоставља
се ни брига о животињама, док су за рад у малим групама погодни „научни експе-
рименти” и компјутерске игрице.

Предшколско васпитање, односно материнске школе (Les écoles
maternelles) као битна карика француског система образовања има дугу тради-
цију. Прва материнска школа отворена је 1770. године (Arénilla, Gossot, Rolland,
Roussel, 2000) и још од тада се њихов број стално повећавао, без обзира на то што
предшколско васпитање ни сада у Француској није обавезно. Тако је школске
1994–1995. у Француској 99,6% деце старије од 3 године, односно 54% предшко-
лаца старијих од две године било обухваћено програмима предшколског васпи-
тања у јавном и приватном сектору. Један број ових установа, од укупно 19 хиља-
да материнских школа колико их је деловало у 1998., нарочито у сеоским среди-
нама „функционише и као елементарна школа” (стр. 98) што још више учвршћује
везу ова два „ентитета” у француском систему примарног образовања.

У материнским школама које обухватају децу на узрасту од 2. до 6. године
исказују се „три педагошке логике” (Morandi, La Borderie, 2007):



Радивоје И. Кулић, Сања М. Партало: Савремени токови предшколског васпитања297

1) превремена сколаризација деце већ од друге године која доприноси њихо-

вој социјализацији, развоју језичке културе и колективног искуства,

2) улазак у први циклус знања организован „унутар принципа три секције”

(од 2. до 3. године – од 3. до 5. године и од 5. до 6. године живота) тако да се свака

секција може „адаптирати на реалне карактеристике деце од којих већина прово-

ди 3 године у материнској школи” (стр. 36) и 

3) улажење у виши циклус, тј. „велику секцију” (од 5. до 6. године) који има

посебан значај, јер подразумева улазак у циклус стицања фундаменталних зна-

ња и вештина.

Таква разноврсност програма у материнској школи један је од битних раз-
лога што је у 2006. години у овим установама боравило и, у зависности од секције,
„мање“ или „више“ учило 2.613.120 деце (ученика). Неки француски аутори
(Vasconcellos, 2004) истичу да материнске школе представљају „оригиналност
француског школског система” (стр. 33), док се у другим стручним изворима
(Arénilla, Gossot, Rolland, Roussel, 2000) указује на „велики престиж” ових инсти-
туција у Француској и у свету. Аренила и сарадници нарочито потенцирају улогу
материнских школа у подстицању социјализације и интеграције деце, као и пози-
тиван утицај на различите облике стваралаштва предшколаца. Посебно се вред-
нује њихов допринос „увођењу” деце у „предмете елементарне наставе” (читање,
писање, бројање, мерење и др.) када се могу увидети разлике међу њима и осигу-
рати „интеграција хендикепиране деце што је правило у материнским школама”
(стр. 94). Све су то разлози који дефинишу неоспоран успех Француске у афирма-
цији различитих програма предшколског васпитања и привлачењу у његов инсти-
туционални оквир великог броја деце, што јој у том подручју осигурава „једно од
првих места у свету” (Российская педагогическая энциклопедия, 1999).

Предшколске установе (дечије јаслице и вртићи) у Немачкој су током
60-их и 70-их година „укључене у општи систем образовања” (Российская педа-
гогическая энциклопедия, 1993, стр. 206). Томе је засигурно допринела „жива де-
бата” у Савезној Републици Немачкој о предшколском васпитању и његовој уло-
зи у припремању деце за укључивање у „примарно образовање” (Euridyce, 2008).
Од тада се постепено повећава број деце обухваћене организованим предшколс-
ким васпитањем односно број установа свих видова у којима је 1987. боравило
око 65 хиљада ученика. У то време су посебно биле „детаљне дискусије” о томе
колико предшколске установе могу допринети лакшем укључивању деце из мар-
гинализованих социјалних група у институције примарног образовања, чему су
били посвећени и неки „пилот пројекти” (Исто.). Још прецизније, социјално-еко-
номски, као и педагошки фактори снажно су определили интензивнији развој
предшколског образовања у Немачкој у другој половини XX века. То потврђује
податак да је у дечијим вртићима у Немачкој 1998. године боравило 90% деце на
узрасту од 3. до 6. године (у односу на 1/3 деце тог узраста колико их је боравило
у дечијим вртићима 1960. године). 
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Највећи број деце у овим установама је на узрасту од 3. до 5. године живота,
али с том разликом што петогодишњаци имају могућност да похађају припремне
разреде у вртићима или у основним школама. Боравак у дечијим вртићима је доб-
ровољан, док ове институције имају значајну финансијску подршку државе, црк-
ве и различитих приватних удружења и појединаца (видети: Elvin, ed., 1981;
Neville, Postlethwaite, ed., 1986, и др.).

Предшколске установе, тј. дечији вртићи имају независност у погледу ор-
ганизације и програмских садржаја, иако су генерално говорећи, у „надлежности
локалних ауторитета или приватних организација” (Elvin, ed., 1981, стр. 95) што
је пракса и у једном броју других земаља (САД, Великој Британији и др.). У исто
време, дечији вртићи у Немачкој најчешће су у саставу основних школа а другу
специфичност представља постојање „специјалних дечијих вртића” за ментално
и физички хендикепирану децу. Немачка је у „кругу“ земаља (мањи број) које
још увек паралелно развијају оба система (видети: Коркинова – Стрезова, 2003)
што значи да предшколци (и друга деца) могу похађати и редовне и специјалне
установе. У редовним предшколским установама (дечијим вртићима и сл.) најве-
ћи број активности је, као и у другим сродним установама у свету, усмерен на со-
цијализацију деце и формирање пожељних вештина и навика односно на припре-
му детета за полазак у основну школу. Забрињава мали број васпитача у овим ус-
тановама – 4,5 хиљаде (Российская педагогическая энциклопедия, 1993), што
такође упућује на закључак да је организовано предшколско васпитање слабији
сегмент у оквиру добро познатог и афирмисаног немачког система образовања.

У Русији се у другој половини XIX века „пробудио интерес педагошке јав-
ности за страна достигнућа у области предшколског васпитања” (Российская пе-
дагогическая энциклопедия, 1993, стр. 294). Руски педагози у то време посебно
су били заинтересовани за систем предшколског васпитања немачког педагога
Фребла, који су желели боље упознати. Није случајност да се у том периоду
појављују и прве приватне предшколске установе у којима су деца стицала прве
елементе писмености и изучавала један или више страних језика. Њихов број се
постепено повећавао до краја XIX века уз полемике међу руским педагозима и ге-
нерално славенофилима – да ли Фреблов „педагошки систем” одговара руским
националним интересима. То је, свакако, имало одређени утицај на даље осни-
вање, концепцију и садржај васпитне делатности у предшколским установама у
Русији, међу којима државних установа скоро да и није било.

Тек после Октобарске револуције, предшколско васпитање постаје састав-
ни део система образовања у Русији, уз афирмисање и неких „нових вредности”
– посебно „принципа дечијег рада и колективизма” који су били непотребно ут-
кани у све садржаје васпитне делатности. У ствари, сви програмски садржаји на
том узрасту, укључујући и различите игре, морали су изразити „идеолошку суш-
тину”, што је више или мање било присутно и у другим садржајима васпитне де-
латности у годинама Совјетске Русије. Позитиван помак у концепцијском погле-
ду, односно у садржају рада предшколских установа у Русији учињен је 1985. го-
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дине, када је између осталог „опредељен обим, знања, вештина и навика којима
је дужно овладати свако дете на крају школске године” (Ibidem, стр. 295). Од тада
у Русији функционишу четири типа предшколских установа – дечије јаслице, јас-
лице-вртићи, дечији вртићи, и школа-дечији вртић. У овим установама којих је у
Руској Федерацији 1995. било скоро 54 хиљаде (према: Нейматов, 2002), бораве
деца различитог узраста – од 2 месеца до 7. године. Број деце у различитим инс-
титуцијама предшколског васпитања износи 4.263.000, што је 55% од укупне по-
пулације предшколаца. Највећи број деце односно 30% (према: Полонский,
2004) борави у дечијим вртићима из којих њих 5% после 6. године и 25% након
навршене 7. године уписују елементарну школу. У овој установи „реализују се
општеобразовни програми предшколског образовања различите усмерености”
(Ibidem, стр. 118) што је сасвим природно с обзиром на то да дечији вртићи обух-
ватају децу узраста од 3. до 7. година. При том се посебно узима у обзир постиг-
нути ниво у њиховом интелектуалном, уметничко-естетском и физичком развоју,
како би се евентуално, ако је то потребно, предузеле одговарајуће мере. Стога по-
некад ове установе имају више профила (према: Российская педагогическая эн-
циклопедия, 1993) – општи, санитарни, специјални (за децу са интелектуалним и
физичким недостацима) и др. Новији законодавни акти у вези са предшколским
васпитањем у Русији (1991) предвидели су три функције дечијих вртића: исхрану
и окрепљивање физичког и психичког здравља деце, обезбеђивање интелектуал-
ног развоја и развитка личности предшколаца и бригу о емоционалном здрављу
сваког детета.

Доношење ових законских аката је, према мишљењу изнетом у Руској пе-
дагошкој енциклопедији (1993) означило „почетну етапу у обнављању предш-
колског васпитања у Руској Федерацији” (стр. 295), тим пре што такав развој мо-
ра бити пропраћен „новим програмима и начинима рада са децом” односно још
бољом професионално-педагошком припремом кадрова у том подручју делат-
ности. Тиме нису исцрпљени сви проблеми са којима се суочавају ове институ-
ције, од којих је скоро 80% у нарастајућем приватном сектору (Нейматов, 2002).
Прелазак дечијих вртића из друштвеног у приватни сектор, по мишљењу Нејма-
това, довео је до гашења неких од ових институција или до њиховог „препрофи-
лисања”, нарочито у сеоским срединама. Стога се Нејматов залаже за нови „пре-
ображај у њиховој организационој структури” али и програмској оријентацији и
садржајима, без обзира на досадашње „значајне измене” у тим подручјима (про-
мене у структури институција, афирмисање еластичних облика организације ко-
рекционо-педагошке помоћи деци, пораст броја предшколских установа за децу
предшколског и млађег школског узраста и сл.). 
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Неки проблеми и перспективе развоја предшколског 

образовања

Без обзира на то што се данас у свету остварује око 200 програма предш-
колског образовања – условно подељених на академске, интелектуалне и програ-
ме родитељске ефективности (према: Российская педагогическая энциклопедия,
1993), не изостају залагања у стручној литератури (Бабунова, 2007, и др.) о пот-
реби „обнављања његових садржаја и метода” у складу са социјално-економским
и културним напретком савременог друштва. То, другачије речено, значи да је
формирање правних, економских и нарочито педагошко-психолошких услова
суштинска претпоставка за изградњу базичних црта личности односно дечије
компетентности, иницијативности, креативности, самосталности, комуникатив-
ности и др. Истовремено, неподељено је мишљење у стручној литератури (Бабу-
нова, 2007; Козлова, Куликова, 2009, и др.) да савремени систем предшколског
образовања подразумева његову индивидуализацију односно стварање услова
„за социјализацију и индивидуализацију детета”. Тиме се не затвара „круг” акту-
елних тема и проблема у подручју данашњег предшколског образовања. Томе до-
приносе и различите праксе у том и сродним подручјима (елементарно образо-
вање) (видети: Kulić, 2012, и др.) које могу изазвати додатна неслагања и полеми-
ке у стручној јавности. Међу тим отвореним питањима свакако је и модел
програма који се остварују у овим установама који је мање или више „школског
карактера”. Тако се у дечијим вртићима у Немачкој остварују програми у којима
нема предмета и класичне наставе, већ је тежиште на развоју „дечијих физичких,
менталних, емоционалних и социјалних способности, развоју осећаја одговор-
ности, навикавању деце на дневни распоред и базичну хигијену, игру и друге ак-
тивности својствене деци” (Lohmar, Eckhardt, 2008).

На сличан начин су конципирани програми предшколског образовања у
Великој Британији и у САД, што значи да је њихов основни циљ унапређивање
физичког, интелектуалног и друштвеног развоја деце. Све разноврснији програ-
ми предшколског образовања у САД (видети: Cremin, 1988; The Encyclopedia
Americana, International Edition, vol. 9, 2003, и др.) не искључују стицање елемен-
тарних вештина (читање, писање и рачунање и др.), али их и не фаворизују у од-
носу на игру и комуникационе активности. Истовремено, у Руској Федерацији у
којој предшколско образовање представља саставни део односно „прву степени-
цу” у систему образовања у току су интензивне дискусије о његовој концепцији и
садржају (видети: Бабунова, 2007; Козлова, Куликова, 2009; Миклевой, ред.
(2012), и др.) у оквиру укупне модернизације руског образовног система. 

У таквим околностима нарочито се инсистира на квалитету предшколског
образовања коме би требало да допринесу како разноврснији програми, тако и
добро (боље) обучени специјалисти (васпитачи) за то подручје делатности. На-
гласак је на интегративним програмима, као и у елементарној школи (видети:
Kulić, 2012) који подразумевају међузависност природно-научних, естетских, со-
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цијалних и логичко-математичких садржаја. При том је њихов обим у „другом
плану”, јер дубина улажења у садржаје односно њихово „свестрано усвајање” има
још већу тежину (Бабунова, 2007). То могу осигурати још квалификованији вас-
питачи који постају све „масовнија савремена педагошка професија” (Козлова,
Куликова, 2009, стр. 10). Проблем је што и у Руској Федерацији, али и у другим
деловима света програме предшколског образовања остварују васпитачи који ни-
су стекли професионално-педагошко образовање у систему високог образовања.
Њихово професионално-педагошко усавршавање не прати у довољној мери ни
изградњу концепцијски нових предшколских установа и програма, иако у неким
од тих установа деца могу да остану до 10–11 године (Дечији вртић – елементарна
школа).

Без обзира на богатство програма у француским материнским школама
које, као што смо већ истакли, у неким срединама функционишу и као елементар-
не школе, у стручним круговима (Champy, Etéve, Forquin, Robert, 2005, и др.) још
увек трају дискусије о концепцији и садржају предшколског образовања. Тако
неки педагози његову функцију и смисао повезују са „читањем и писањем, док
други насупрот томе сматрају да је на том узрасту примарно осигурати основу за
социокогнитивни и афективни развој, препоручујући велику разноврсност ак-
тивности” (p. 312). То, засигурно, произилази и из оригиналности француског
система предшколског образовања односно нешто чвршће повезаности материн-
ских и елементарних школа, што претпоставља преиспитивање и евентуално обо-
гаћивање његовог традиционалног концепта. У таквом разумевању проблема,
подразумева се индивидуализовани приступ „сваком ученику на његовом путу (и
пролазу) у елементарну школу” (Исто).

Сасвим је извесно, дакле, да је концепција предшколског образовања пред-
мет интензивних дискусија и анализа у развијеним земљама запада и у Руској Фе-
дерацији у оквиру укупне модернизације њихових система образовања. С тим у
вези су и залагања за израду нових (и разноврсних) програма предшколског обра-
зовања односно оптималних модела професионално-педагошке припреме васпи-
тача (педагога) за рад у различитим установама намењених деци тог узраста.
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Radivoje Kulić, Sanja Partalo

CONTEMPORARY TRENDS OF PRESCHOOL 
EDUCATION3

Summary

It is a common fact for the most systems of preschool education that they are all formed
under the influence of pedagogical ideas of Comenius, Locke, Rousseau and in a certain way
Pestalozzi as a founder of special programmes and activities in that area. Although being in-
tegrated in the school system, preschool education is not obligatory in the most European
countries, not even today. There is a lack of total financial support of the state for the pro-
grammes of preschool education  in such conditions, and that enables the private sector to use
that kind of situation and become an alternative in its organization. The novelty is that there
are more and more independent preschool institutions which are funded by different organi-
zations, as well as the fact that the institutions of preschool education function as elementary
schools in some countries. Generally speaking, there are three types of programme in most in-
stitutions of preschool education: academic, intellectual and programmes of the parents' effi-
ciency that is mostly conditioned by the type of a preschool institution.

Key words: preschool education, the organization of preschool aducation, programmes
of preschool education.

3 Рад je примљен 15. априла 2012, a прихваћен за објављивање на састанку Редакције Збор-
ника одржаном 19. децембра 2012.


