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КРИТИЧКИ КОНСТРУКТИВИЗАМ – КОНЦЕПЦИЈА 
И МОГУЋНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА1

У фокусу овог рада налази се критички конструктивизам који се, као 
перспектива социјалног конструктивизма, усредсређује на улогу 

социјалног и културног окружења у креирању знања, уз обухватање критичке 
димензије ради трансформације друштвених значења и пракси. Циљ рада односи се 
на критичко сагледавање образовних потенцијала критичког конструктивизма, 
посебно када је реч о образовању за активно грађанство и демократију. У раду 
се разматрају базичне претпоставке ове теоријске перспективе и њихове 
импликације на образовање и наставу, као и на разумевање улоге наставника и 
програме њиховог професионалног образовања и усавршавања. Такође, у раду се 
представљају истраживачки налази о ефектима наставне праксе уоквирене идејама 
критичког конструктивизма. Закључује се да критичко-конструктивистичка 
перспектива може имати посебан значај у припреми ученика за активну улогу 
грађанина који партиципира у даљој демократизацији друштвене заједнице, као 
и за живот у неизвесном свету различитости. Истовремено, теоријска анализа 
и сагледавање истраживачких налаза наводе на констатацију да је у образовању 
и настави потребно дати предност плуралистичком погледу, који може 
продуктивно објединити елементе из различитих теоријских перспектива са 
стеченим искуственим сазнањима у кохерентну основу за иновативно деловање.
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CRITICAL CONSTRUCTIVISM – CONCEPT AND POSSIBILLITIES 
OF ITS APPLICATION IN THE FIELD OF EDUCATION

The paper focuses on critical constructivism which, as a perspective of social 
constructivism, concentrates on the role of social and cultural environment 

in the creation of knowledge, including critical dimensions of the transformation of social 
meanings and practices. The aim of the research was to critically analyse educational 
potentialities of critical constructivism, especially when it comes to education for active 
citizenship and democracy. The basic concepts of this theoretic perspective are analysed 
as well as their implications for education, understanding the role of the teachers, and the 
curricula for their initial and in-service teacher training. The research results of the effects of 
the teaching practice framed by the ideas of critical constructivism are also presented. It may 
be concluded that the critical constructivistic perspective may be of special importance for 
preparing pupils for the role of active citizens who will participate in further democratization 
of the social community, as well as for life in the uncertain world of diversity. At the same 
time the theoretical analysis and the research results imply that in education and teaching 
practice more space should be given to developing pluralistic views which can unify elements 
of different theoretical perspectives and acquired experiential knowledge into a coherent 
basis for innovative acting.

Keywords: democratization of society, constructivistic pedagogy, critical constructivism, 
teacher, changes in education.

КРИТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ – КОНЦЕПЦИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Резюме.- В центре данной работы находится проблема критического 
конструктивизма, который, как точка зрения социального 

конструктивизма, фокусируется на роль социальной и культурной среды в 
создании знаний, при чем учитывается критический подход в целях изменения 
общественного значения и практики. Обсуждается образовательный потенциал 
критического конструктивизма, в частности образования для активного 
гражданства и демократии. Рассмотрены основные положения данной 
теоретической перспективы и ее влияние на образование и обучение, а также на 
понимание роли преподавателей и программ профессионального образования 
и усовершенствования. Кроме того, в работе приводятся результаты 
исследования о воздействии педагогической практики на основе идей критического 
конструктивизма. Сделан вывод о том, что критический конструктивистский 
подход может иметь особое значение в подготовке учащихся к активной роли 
гражданина, участвующего в дальнейшей демократизации общества, способного 

Резюме

Abstract



439

Критички конструктивизам – концепција и могућности у области образовања

жить в нестабильном мире различий. В то же время, теоретический анализ 
и обсуждение полученных результатов приводят к выводу, что в процессе 
образования преимущество имеет плюралистическая точка зрения, которая 
может продуктивно сочетать элементы различных теоретических перспектив 
с эмпирически приобретенным знанием в единое основание для новаторской 
деятельности. 

Ключевые слова: демократизация общества, конструктивистская педагогика, 
критический конструктивизм, преподаватель, изменения в образовании. 

Увод

Данас је конструктивизам, као теорија сазнавања постмодерне и из ње 
изведена теорија учења и педагошка теорија, широко прихваћен на педагошкој 
сцени. Он се појавио као алтернатива бихејвиористичком приступу учењу као 
процесу апсорбовања и репродуковања знања, и традиционалном „трансмисионом” 
моделу образовања као процесу преношења унапред изграђених облика знања. 
Међутим, док конструктивизам као теорија учења сеже уназад неколико деценија, 
конструктивизам у образовању, подједнако и као теорија и као пракса, привлачи 
пажњу научне јавности тек приближно две деценије (Richardson, 2003). Истраживања 
основних тенденција развоја образовања (American Psychological Association, 1997; 
UNESCO, 2004) показују да се данас одвија прелазак са модела преношења знања на 
конструктивистички модел, који приоритет даје личном искуству ученика. Основни 
разлози којима се уобичајено оправдава потреба за образовним променама 
налазе се у претпоставкама да конструктивистичка средина за учење усмерена на 
ученика подстиче развој самопоуздања, креативности, независности у мишљењу, 
способности решавања проблема и доживотног учења. При томе је важно 
нагласити да постоје знатне разлике у тумачењу самог концепта конструктивизма, 
при чему се у области образовања најчешће расправља о интерпретацијама које 
се повезују са когнитивним и социјалним или културним нагласком. У том оквиру 
се у литератури (Davis & Sumara, 2002; Richardson, 2003) најчешће групишу две 
форме конструктивизма: индивидуални (когнитивни) и социјални. Марк Виндчајтл 
(Windschitl, 2002) наглашава да је питање поимања различитих концептуализација 
конструктивизма веома значајно, будући да се циљеви наставног часа, активности 
учења, и чак културе учионица веома разликују, у зависности од преферираног 
теоријског приступа.

Заједничка основа варијација конструктивизма садржана је у принципу да 
се знање не усваја пасивно, већ да представља резултат активности конструисања 
субјекта који сазнаје (von Glasersfeld, 1995). Притом, индивидуални конструктивизам 
акценат ставља на интрапсихичке когнитивне процесе који се сматрају извором 
конструкције стварности (Milutinović,  2011a). Индивидуални конструктивизам тако 
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представља систем објашњења о томе како ученик као појединац реконструише 
и усавршава знање. Сматра се да се корени ове форме конструктивизма налазе 
у теорији когнитивног развоја Жана Пијажеа. Према овом приступу, ученик 
активно реструктурише знање на индивидуалан начин, утемељујући флуидне 
когнитивне структуре на постојећим знањима и искуствима стеченим у формалним 
и неформалним контекстима (Windschitl, 2002). Социјални конструктивизам, 
с друге стране, најчешће се доводи у везу са социокултурном теоријом Лава 
Семјоновича Виготског. За разлику од индивидуалног, социјални конструктивизам 
се усредсређује на интерпсихичке процесе, односно на социјалну конструкцију 
знања. Теорија Виготског је посебно истакла да се учење не одвија у когнитивној 
изолацији, већ да се дешава кроз социјалне интеракције с другима у одређеном 
социјалном, културном и историјском оквиру.

Важно је напоменути да концептуализације конструктивизма које нуде 
Пијаже и Виготски у новије време представљају предмет критике (Taylor, 1996), пре 
свега у оквиру расправа о социокултурном контексту конструкције знања. Тако се 
у литератури новијег датума (Bentley et al., 2007; Kincheloe,  2008; Stears, 2009; Wong 
et al., 2006) развија концепт критичког конструктивизма, у оквиру којег се иде даље 
од разумевања значаја активности ученика у грађењу значења, било индивидуално 
или у социјалном контексту. У фокусу критичког конструктивизма налази се улога 
социјалног и културног окружења у креирању знања, уз обухватање критичке 
димензије ради трансформације друштвених значења и пракси (Milutinović, 2012). 
У том оквиру, циљ овог рада односи се на критичко сагледавање образовних 
потенцијала критичког конструктивизма, посебно када је реч о образовању за 
активно грађанство и демократију. У раду се разматрају базичне претпоставке 
критичког конструктивизма и сагледавају њихове импликације на образовање и 
наставу, на разумевање улоге наставника и на програме њиховог професионалног 
образовања и усавршавања. Такође, у раду се представљају истраживачки налази о 
ефектима увођења идеја критичког конструктивизма у наставу.

Критички конструктивизам: 
карактеристике и импликације за образовање и наставу

Критички конструктивизам, као социјална епистемологија, комбинује 
гледишта развијена у оквиру радикалног и социјалног конструктивизма са 
критичком теоријом и њеним еманципаторским програмом ради разоткривања 
начина на који социјални чиниоци и друштвена динамика утичу на конструисање 
образовних пракси (Bentley, 2003; Kincheloe, 2008; Taylor, 1996). Конкретније, критички 
конструктивизам претпоставља епистемологију социјалног конструктивизма и с 
тим повезане методичке процедуре у настави, подржавајући педагошки дискурс 
усмерен ка генерисању критичког саморефлексивног размишљања. Полазећи 
од становишта да реалност и научне чињенице нису дате, већ да су генерисане 
социјалним процесима преговарања (Kukla, 2000), социјални конструктивизам 
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ситуира знање у социјални и културни контекст, усредсређујући се на испитивање 
начина на које се друштвене појаве или предмети свести развијају у социјалним 
контекстима. Из ових претпоставки логично следи став да се учење не односи 
стицање знања које постоји негде изван ученика, већ да представља процес који 
се одвија кроз интеракцију с другима у одређеном друштвеном и културном 
контексту. Социјална природа учења потврђује важност социјалне интеракције кроз 
коју ученик конструише властиту реалност у реципрочним релацијама с другима 
који посредују социокултурно искуство (Babić, 2007). Из схватања да су процеси 
сазнавања и учења тесно повезани са културним вредностима и социјалним 
консензусом произлази уверење да у средиште наставног процеса треба поставити 
социјалне процесе који доводе до креирања знања. Улога наставника је да буде 
саветник и помагач у процесу учења, који истражује културне светове ученика и 
њихове потребе. С обзиром на становиште социјалног конструктивизма да се учење 
одвија кроз дијалог, настава мора бити конципирана као учешће у колаборативним 
активностима. Примена кооперативних облика рада омогућава дељење различитих 
искустава и перспектива, и тиме заједничко креирање разумевања, то јест социјално 
конструисање знања.

Истицање централне улоге језика, културе и моћи у јавном школству усмерава 
пажњу на језик и културу ученика, што пак захтева признавање политичке природе 
образовања. Управо образовање као политички чин представља средишњи предмет 
анализе критичке педагогије која се везује за критичку теорију и Франкфуртску школу 
са Максом Хоркхајмером (Max Horkheimer) и Теодором Адорном (Theodor Adorno) 
у првој генерацији на челу. На тој линији је Пауло Фреире (Freire, 2002), као један 
од оснивача критичке педагогије, сматрао да образовање представља део пројекта 
ослобођења, јер отвара могућност за развијање способности самопреиспитивања, 
управљања властитим животом и критичког деловања. Критичка педагогија, као 
теорија у области образовања, има за циљ реформу школства и развој модела 
педагошке праксе у којем би наставници и ученици постали критички актери, који 
активно преиспитују и решавају питања теорије и праксе, однос између критичке 
анализе и општеприхваћених претпоставки, те знања и промена у друштву (Žiru, 
2013). Ова педагогија је тако усредсређена на различите социјалне, културне и 
политичке дискурсе који организују друштво, доводећи у питање његове основне 
вредности, структуру и организацију (Milutinović,  2011b). Образовање се у овом 
контексту посматра као трансформишућа снага која може помоћи човеку да 
сагледа социјалне проблеме, да рационално анализира постојеће социјалне и 
културне структуре, да увиди властите способности и да промени материјалне 
и социјалне околности у којима живи. Овакво виђење наглашава значај развоја 
језика критике како би се сагледали начини на које се школе користе као средство 
друштвене, политичке и културне репродукције.

Будући да социјални конструктивизам представља теоријску перспективу 
фокусирану на социјалну природу конструкције реалности и учења, критички 
конструктивизам такође усмерава пажњу на питање наставе и учења, заснивајући 
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се на идеји да ученици активно конструишу знање путем интеракције са 
социокултурним окружењем. Истовремено, полазећи од разматрања критичких 
теоретичара као што су Пауло Фреире, Анри Жиру (Henry A. Giroux), Питер Мекларен 
(Peter McLaren), критички конструктивизам се бави политичком природом знања 
и начином на који се знање посматра и користи у јавним школама. Уверење је да 
школски курикулум одражава главну идеологију у друштву, и да као такав може бити 
усмерен на репродукцију друштва или на његову трансформацију. Овакав приступ 
полази од става да је неопходно обезбедити услове за подизање критичке свести 
и развој критичког мишљења, како би се и наставници и ученици оснажили да 
постану активни учесници у политичким и друштвеним демократским променама.

Критичком перспективом проширена идеја социјалног конструктивизма 
тако захтева заузимање критичког става према тврдњи да је наше разумевање 
света поуздано и сугерише критичку рефлексију образовних институција и пракси 
(Milutinović, 2012). Уверење је да свест о процесима кроз које се одређеним тврдњама 
придаје статус знања помаже разоткривању непостојане и контекстуалне природе 
знања. Тиме се увећава спремност да се тврдње о знању подвргну деконструкцији и 
реконструкцији, што пак представља значајну подлогу за критичнији, креативнији 
и промишљенији приступ настави (Bentley et al., 2007). С тим у вези, критички 
конструктивизам је усмерен на пропитивање врсте знања с којом се ученици 
сусрећу у школи. Критичком преиспитивању подвргавају се садржаји обухваћени 
школским курикулумом и сва догађања унутар учионице. У том оквиру, Џо Кинчело 
(Kincheloe,  2008) истиче да су настава и учење тесно повезани с актом истраживања. 
Реч је о томе да се учење у оквиру ове перспективе описује као процес креације 
који је увек ситуиран у одређени социополитички контекст (Mallott, 2011). 
Другачије речено, учење се односи на активности анализирања, интерпретирања 
и конструисања широког распона знања које израста у разноврсним контекстима. 
Циљ образовања више није преношење одређене суме валидираног знања, већ 
је радикална промена односа према знању. Зато се јавља захтев за укључивање 
ученика у процес производње знања, што претпоставља ангажовање у испитивању 
поступака који најпре воде ка продукцији знања, а потом и поступака којима се 
осигурава његова репродукција путем школског курикулума (Bentley et al., 2007). 
Разјашњавање ових процеса се одређује као кључно у оснаживању и наставника и 
ученика како би заједнички радили на трансформацији знања.

Полазећи од оквира Хабермасове теорије комуникативног деловања, 
критички конструктивизам заступа идеју о потреби успостављања нових врста 
комуникативних односа наставника и ученика, који претпостављају њихово 
ангажовање у формама отвореног и критичког дискурса (Dawson & Taylor, 1998). 
Стављање отвореног дискурса у средиште наставног процеса подразумева 
повезивање наставног садржаја са ваншколским искуствима ученика, и 
партиципирање у дискурзивним праксама које захтевају обелодањивање 
властитих уверења. Отуда отворени дискурс у настави имплицира препознавање 
и вредновање перспектива ученика кроз истраживања њихових животних циљева, 
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посебно њихових вредности и погледа на свет. Ангажовање ученика у отвореном 
дискурсу такође подразумева стимулисање дискусије унутар малих група, како би 
се креирале прилике за разјашњавање постојећих разумевања и развоја нових. Све 
то претпоставља атмосферу узајамног поверења и поштовања која је нужна у било 
којим релацијама које укључују критичко рефлектовање успостављених веровања 
и слободно изношење властитих перспектива. Други тип дискурса који заузима 
централно место у средини за учење изграђеној у референтном оквиру критичког 
конструктивизма представља критички дискурс. Овај тип дискурса подразумева 
ангажовање ученика у процесу преиспитивања утицаја наставника, наставних 
циљева, активности и садржаја на властито учење. Примена критичког дискурса 
у настави укључује прилике за ученике да искажу критичке погледе на наставне 
активности и активности учења. Она такође подразумева подељену контролу над 
средином за учење, то јест спремност наставника да у наставном процесу саслуша 
и узме у обзир глас ученика (Taylor, 1996). Критички дискурс тако обезбеђује услове 
да ученици управљају властитим процесима учења, и преговарају са наставником у 
планирању, спровођењу и процењивању активности учења.

У целини посматрано, наставна пракса уоквирена идејама критичког 
конструктивизма претпоставља промену односа према знању, који је повезан са 
производњом и репродукцијом структуре моћи у друштву. Узимајући у обзир сву 
комплексност образовног рада у овом референтном оквиру, Мајкл Бентли (Bentley, 
2003) наглашава да не постоје готове формуле за наставну праксу. Уверење је да постоји 
могућност практиковања широког спектра наставних метода и поступака ради промене 
односа према знању, који се неминовно изграђује у ситуацијама учења. Тако се, на 
пример, кроз разноврсне активности (писање, дискусије у малим групама, симулације, 
пројекти) могу отворити прилике да ученици доводе у питање епистемолошки 
статус који се приписује научним знањима и рефлектују питање продукције знања 
(Bentley, 2001). Такве активности отварају могућност за критичко посматрање знања 
и разматрање општеприхваћених претпоставки које утичу на дизајнирање школског 
курикулума. Истраживачка настава и учење засновано на проблему су, као примери 
наставне праксе усмерене на ученика, једнако сагласни с епистемолошком позицијом 
критичког конструктивизма. Примена фреиреанског педагошког приступа заснованог 
на постављању проблема такође дозвољава ученицима да мање сагледавају свет као 
статичан, а више као процес подложан сталним променама.

Увођење идеја критичког конструктивизма 
у наставу и истраживачки налази

Док су педагошке вредности наставне праксе утемељене на идејама социјалног 
конструктивизма у виготскијанској традицији увелико потврђене (Palincsar, 1998; 
Terwel, 1999), могло би се рећи да ефекти креирања критичко-конструктивистичке 
средине за учење тек очекују потврду у истраживачким налазима. Истраживачки 
инструментаријум CLES (Constructivist Learning Environment Survey) конструисали 
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су Питер Тејлор (Peter Taylor) и Бари Фрејзер (Barry Fraser) деведесетих година XX 
века, да би помогли наставницима истраживачима да креирају наставне ситуације 
које су утемељене на конструктивистичком приступу. Ревидирана верзија овог 
инструментаријума конструисана је крајем деведесетих година XX века зарад 
пружања помоћи наставницима у креирању критичко-конструктивистичке средине 
за учење, и истраживања перцепција и ефеката увођења овог референтног оквира у 
наставну праксу (Taylor et al., 1997). Реч је о инструменту у облику стандардизованог 
упитника за испитивање перцепција заступљености кључних димензија критичко-
конструктивистичке средине за учење, који садржи следеће индикаторе, односно 
скале: 1. скала личне релевантности, која испитује до које мере су у наставном процесу 
ангажоване претходне концепције и искуства ученика, 2. скала непоузданости 
знања, која испитује перцепције културне и друштвене условљености наставних 
садржаја, односно мери учесталост примене проблемског и интерпретативног 
приступа, 3. скала критичког става, која је намењена испитивању перцепција 
прилика за преиспитивање утицаја наставника, наставних циљева, садржаја и 
метода на учење ученика, 4. скала подељене контроле, која испитује перцепције 
подељене контроле над средином за учење, односно мери колико ученици 
учествују у креирању, процењивању и вредновању властитих активности, 5. скала 
ученичког преговарања, која је намењена испитивању процена о могућностима 
ангажовања ученика у развоју, размени и усвајању нових знања, као и у расправама 
о њиховој одрживости.

Истраживачки инструментаријум CLES је провераван на различитим 
узорцима испитаника, у различитим културама и земљама, укључујући Аустралију 
и Тајван (Aldridge et al., 2000), Јужноафричку Републику (Aldridge et al., 2004), 
Сједињене Америчке Државе (Nix et al., 2005), Турску (Bukova Güzel & Alkan 2005). 
На основу добијених резултата закључено је да овај инструментаријум представља 
поуздано средство евалуације средине за учење и да је користан за испитивање 
степена у којем ученици опажају да се конструктивистички принципи уводе 
у наставну праксу. Нека истраживања у којима су коришћене квалитативне и 
квантитативне методе била су фокусирана на испитивање ученикових преференција 
према критичко конструктивистичкој средини за+ учење. Тако је, на пример, 
акционо истраживање спроведено у Аустралији (Dawson & Taylor, 1998) показало 
да ученици, у целини посматрано, испољавају преференције према могућностима 
активног укључивања у форме отвореног и критичког дискурса. Међутим, 
резултати истраживања такође показују да поједини ученици исказују неповерење 
према новим начинима осмишљавања искуства, да не показују склоност према 
узимању учешћа у дискусијама, и тиме према могућности укључивања у радикалну 
реконцептуализацију традиционалних улога у настави. Закључак је да креирање 
критичко-конструктивистичке средине за учење може мотивисати учење и 
помагати у учењу ученицима који позитивно реагују на средину за учење усмереној 
на ученика и оријентисаној ка сарадњи. Истовремено, констатација је да критичко-
конструктивистичка средина за учење може да произведе велико оптерећење и 
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отпор код ученика чија, на пример, лична историја школовања или епистемолошка 
уверења подупиру пасивнију невербалну позицију слушалаца.

Истраживање у Хонгконгу, извршено на узорку ученика старих од шеснаест 
до деветнаест година, такође показује да испитаници исказују склоност према 
настави у којој се наставни садржаји повезују са ваншколским искуствима, узимају 
у обзир њихови „гласови”, обезбеђују прилике за учествовање у планирању 
наставних активности, и за ангажовање у развоју и размени нових знања (Wong et 
al., 2006). Добијени подаци показују да конгруенција између елемената критичко-
конструктивистичке средине за учење и ученикових преференција није повезана са 
когнитивним исходима учења. Међутим, резултати показују да је она чврсто повезана 
с афективним доменом у смислу повећања интринзичне мотивације за наставне 
садржаје и развијања доживљаја самоефикасности. Слично истраживање извршено 
у Хонгконгу, на узорку ученика старих од петнаест до шеснаест година (Fok & Watkins, 
2007), показује да критичко конструктивистичка средина за учење има специфичан 
ефекат на приступе учењу успешнијих ученика свесних промена у средини за учење. 
Истраживачки налази показују да свесност ученика о карактеристикама нове средине 
за учење утиче на пораст дубинског приступа учењу, који се пак у литератури (Trigwell 
et al., 1999) повезује с исходима учења високог квалитета. Важне импликације односе 
се на чињеницу да је у процесу увођења идеја критичког конструктивизма у наставу 
потребно ученике експлицитно упознати са циљевима овог приступа како би се 
подстицала свесност о промени у средини за учење. Међутим, добијени резултати 
такође сугеришу да би овакав приступ могао бити адекватан само за успешније 
ученике који су свесни властитог когнитивног функционисања. Истраживачки 
налази студије случаја, изведене на узорку ученика старости од једанаест до 
дванаест година у Јужноафричкој Републици (Stears, 2009), сугеришу да се увођењем 
конструктивистичких елемената у наставни процес отварају могућности за ученике 
да, поред развоја концептуалног знања и научног начина мишљења, остваре исходе 
учења и у другим доменима (на пример, осећање самопоштовања, дигнитета), кроз 
задовољење социјалних и личних потреба.

Иако, у целини посматрано, преглед резултата студија говори у прилог овом 
теоријском оквиру, значајно је напоменути да јасно артикулисан поглед критичког 
конструктивизма пружа наставнику само епистемолошки оквир унутар којег се 
отварају прилике за рефлектовање властитих педагошких циљева и праћење 
ефеката увођења иновација у наставни процес (Dawson & Taylor, 1998). То значи 
да увођење идеја критичког конструктивизма у наставу претпоставља висок ниво 
ангажовања наставника и развијене истраживачке компетенције.

Нове улоге и компетенције наставника

Критички конструктивизам проширује професионалне улоге наставника, 
подржавајући концепцију наставника истраживача која претпоставља компетенције 
за истраживање ученика, друштвене позадине школства, и принципа на основу којих 
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се сабира, организује и контролише школско знање. Ова концепција подразумева 
и наставника оспособљеног за самоиспитивање властитих уверења и акција, као 
и за истраживање социјалног и културног контекста ужег и ширег друштвеног 
окружења. У том смислу се нове улоге наставника односе на дизајнирање наставних 
ситуација које дају континуирани импулс процесу учења, што захтева да се у 
настави полази од проблема и потреба ученика. Битна је свест наставника о томе 
да ученици конструишу знање, и да у том процесу реинтерпретирају постојеће 
концепте и развијају нове на основу властитог искуства. Улога наставника је да на 
темељу познавања ученика и културе учионице обезбеди подршку која подупире 
ученике у осмишљавању и интерпретирању школских и других знања. Поред 
испитивања доминантних форми знања које обликују искуства ученика и праћења 
образаца дискурса у учионици, нове улоге наставника односе се и на истраживање 
начина обликовања постојећег курикулума. Од наставника се очекује да промишља 
сложен однос међузависности знања, моћи, идеологије и школског курикулума. 
Свест о политичкој природи знања омогућава фокусирање на централна питања 
производње, дистрибуције и евалуације знања, као и друштвених односа у настави 
(Kincheloe, 2008). Све то оснажује наставника да, као партнер у процесу учења, 
подстиче ученике да постану активни учесници у потрази за знањем и значењем, 
да се укључе у креирање курикулума, и тиме преузму активну улогу произвођача, а 
не само потрошача знања (Žiru, 2013).

Нове улоге наставника претпостављају коришћење стратегије која 
се односи на истраживањe властитих епистемолошких уверења. Ради се о 
разумевању наставника као истраживача који, испитујући себе као наставника, 
открива снаге које обликују начине на који посматра свет и опажа властите улоге. 
Ова самоиспитивања укључују критичко рефлектовање укалупљених начина 
размишљања и дубоко укорењених убеђења и митова који свакодневно обликују 
имплицитне педагогије и наставне праксе (Taylor, 1998). Са становишта критичке 
теорије, она такође укључују и преиспитивање позитивистичког начина мишљења 
који обеснажује наставника и одваја га од истраживачког рада. У том смислу се од 
наставника очекује спремност на истраживање друштвеног контекста образовања 
и активно учествовање у процесима културних промена и изван школе (Taylor, 
1996). Сматра се да истраживачке компетенције оснажују наставника за критичко 
анализирање свега онога што се дешава у учионици, то јест за бављење следећим 
питањима: Шта желим да постигнем одређеном наставном праксом? У којим 
околностима је та пракса адекватна? Како се она може прилагодити контексту 
одређене учионице, и повезати са начинима евалуације и процењивања? Став да 
наставници нису само практичари који обављају неопходне друштвене функције, 
већ да треба да буду укључени у истраживање и теоретисање о фундаменталним 
питањима као што су, на пример, циљеви образовања и најбољи начини њиховог 
достизања, претпоставља и коришћење акционих истраживања као стратегије 
професионалног рада и кључне полуге мењања школе и друштва.



447

Критички конструктивизам – концепција и могућности у области образовања

Теоријске претпоставке којима се подржавају нове улоге наставника имају 
импликације и на курикулум професионалног образовања и усавршавања. У светлу 
заузимања проширене перспективе професионалних знања, Џо Кинчело (Kincheloe, 
2008) истиче да је образовање наставника утемељено на критичком конструктивизму 
усмерено ка развоју следеће базе знања и професионалних компетенција: 1. 
стручна компетентност која укључује експертска знања и разумевање историјске 
утемељености дисциплине, 2. оспособљеност за креирање наставне ситуације 
значајне за физичку и емоционалну добробит ученика, 3. познавање начина на 
који деца уче и карактеристика развојних фаза, 4. оспособљеност за креирање 
средине за учење изграђеној на познавању претходних знања и искустава ученика 
и усмереној на развој њиховог концептуалног разумевања, 5. оспособљеност 
за коришћење различитих методолошких приступа у истраживањима, 6. 
оспособљеност за критичко преиспитивање битних историјских тенденција ужег и 
ширег друштвеног окружења ради укључивања у социјалне и образовне процесе 
изван школе, 7. познавање стратегија управљања и организације наставног процеса 
којима се подстиче учење свих ученика, 8. познавање историјских, културних, 
политичких, економских, психолошких и филозофских димензија образовања, 9. 
свест о политичким питањима неједнаке дистрибуције моћи и ресурса која знатно 
умањује перформансе неких ученика, 10. оспособљеност за примену различитих 
техника процењивања напретка и постигнућа ученика, и њихово коришћење ради 
унапређивања наставне праксе.

На крају, значајно је напоменути да иако програми стручног усавршавања 
наставника засновани на критичком конструктивизму не представљају уобичајен 
приступ професионалном развоју, поједини примери (Jofili et al., 1999; Watts et al., 
1997) илуструју инициране промене у професионалној пракси наставника. Акциона 
истраживања практичара покренула су промене у перцепцијама властитих улога 
и свесности о имплицитним теоријама које стоје у основи практичног деловања, 
у развоју наставне праксе унутар одређеног социјалног и политичког контекста, 
ангажовању у проналажењу и препознавању проблема у наставним ситуацијама, и 
позиционирању догађаја у учионици у центар властитих истраживања.

Закључак

У разматрању питања унапређивања квалитета наставе с обзиром на промењене 
околности савременог света, перспективу отварају најновији истраживачки налази 
из области проучавања процеса учења који, с једне стране, потврђују недостатке 
традиционалног модела преношења знања, а с друге, дају снажну емпиријску подршку 
моделу конструисања знања. Истраживачки налази недвосмислено показују да се 
услови за квалитетно учење стварају онда када ученик садржаје учења доживљава 
као смислене и корисне за властити живот, те када је активно ангажован у креирању 
знања кроз повезивање нових информација са претходним знањима и искуствима 
(McCombs & Whisler, 1997). Притом се у контексту покретања демократских процеса 
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чини посебно релевантна критичком визијом проширена идеја конструктивизма 
са претпоставкама које имају значајне импликације на образовање за демократско 
друштво. Ове претпоставке се односе на: 1. повезаност знања и друштвеног деловања, 
2. контингентну природу знања, и 3. вредносну обојеност знања, то јест на његову 
културну и политичку осетљивост (Bentley, 2003). Полазећи од ових претпоставки 
критички конструктивизам позива на критичко преиспитивање науке и њених метода, 
школског курикулума и наставне праксе.

У том оквиру, уверење појединих аутора (Bentley et al., 2007) је да критичко-
конструктивистички увиди представљају важно оруђе одговорне критике наставне 
праксе у демократском друштву, будући да насупрот позитивистичком идеалу не 
дају праву слику о начину на који свет функционише. Посматрано са педагошког 
аспекта, они не указују наставнику на исправне начине поучавања и учења. Уместо 
тога, критички конструктивизам помаже и наставницима и ученицима да ситуирају 
себе и властити поглед на свет у шири социјални, културни, историјски, економски 
и филозофски оквир (Kincheloe, 2008). Сматра се да продубљивање и проширивање 
могућности критичког мишљења иницира анализу и реконструкцију властитог 
положаја и улоге у институцијама образовања. Уз то, верује се да оспособљеност 
за пропитивање валидности, доказа, претпоставки и импликација знања експерата 
представља епистемолошки алат који омогућава укључивање у процесе доношења 
политичких одлука, што је промена у смеру балансирања односа моћи у друштву 
(Bentley, 2001). Уопште узев, критичко конструктивистичке претпоставке и 
импликације на наставу које се тичу заједничког доношења одлука и обликовања 
курикулума, улоге наставника и ученика као истраживача и креатора значења 
имају снажан еманципаторски потенцијал и конвергирају са циљевима образовања 
за демократију.

И поред тога што су критичко-конструктивистичке поставке потенцијално 
релевантне за практично деловање, могуће је констатовати потешкоће са којима 
се могу суочити настојања да се наставна пракса утемељи на овој теоријској 
перспективи. Најпре, реч је о томе да у нашим образовним институцијама и даље 
доминира шира „култура позитивизма” (Žiru, 2013: 39) која позиционира учеснике 
образовног процеса као пасивне потрошаче знања и претпоставља послушно 
извршавање задатака које постављају претпостављени.  Другачије речено, начини 
на који наставници третирају и користе знање, као и начини на који су ученици 
научени да посматрају знање обликују оно што се дешава у учионици на начин 
који је у складу са принципима позитивизма (Žiru, 2013). У социјалној средини 
и педагошкој ситуацији у којој је тешко уочити да је школско знање друштвено 
конструисано није једноставно развијати истраживачке компетенције, како 
наставника тако и ученика. Ради се о томе да истраживачке активности ученика 
могу подстицати само наставници који су и сами истраживачи оспособљени за 
испитивање како перспектива ученика тако и личних уверења и акција. Важна 
је и спремност наставника за преузимање ризика уласка у нове и непознате 
области, што подразумева увођење промена у властиту праксу. Док се потешкоће 
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у процесу увођења идеја критичког конструктивизма у наставу могу повезати са 
компетенцијама наставника, истраживања (Dawson & Taylor, 1998) потврђују да се 
оне такође повезују и са личним веровањима ученика, њиховим стиловима учења, 
нивоима мотивације и перцепцијама властитих улога. Све наведено проблематизује 
основне теоријске и методолошке поставке критичког конструктивизма, то 
јест отвара питање конкретних полазних основа за процесе еманципације, уз 
уважавање узајамне повезаности педагогије, политике и социоекономског и 
културног контекста.

Узимајући у обзир све речено, може се закључити да намера дизајнирања 
наставе која одговара захтевима јачања еманципаторских потенцијала не представља 
панацеју за трансформацију средине за учење, нити за покретање процеса критичке 
рефлексије. У том контексту постоје залагања појединих аутора (Taylor, 1998) за 
установљавање односа бриге који укључује развијање емпатичности и односа 
узајамног уважавања, посвећеност дијалошком дискурсу, као и метадискурсу помоћу 
којег се критички пропитују нормативна правила која регулишу социјалне ситуације 
у учионици. Сматра се да се ризик конфронтације ученика са реформом епистемологије 
у учионици може превазилазити увођењем епистемолошког плурализма, чиме се 
отварају могућности за успостављање и одржавање средине за учење у којој владају 
односи бриге према ученицима са широким распоном уверења и вредности (Dawson 
& Taylor, 1998). Ради се о схватању да се критичко-конструктивистичка перспектива не 
сме посматрати као универзално решење за све ситуације, будући да се наставници 
у учионици суочавају са различитим ситуацијама и ученицима који различито 
реагују на средину за учење усмереној на ученика и на могућност партиципирања 
у критичком дискурсу. Иако се критичко-конструктивистичка перспектива чини 
посебно значајна у условима припреме ученика за активну улогу грађанина и за 
живот у неизвесном свету различитости, чини се да у педагошкој пракси предност 
треба дати више плуралистичком погледу који има могућност да на продуктиван 
начин обједини добре стране парадигме оријентисане на садржај са савременом 
парадигмом конструисања знања, укључујући њене индивидуалне, социјалне и 
критичке варијације.
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