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САЖЕТАК. Упоредна анализа Клафкијеве дидактике, засноване на теорији образо-
вања и Хајманове дидактике, засноване на теорији поучавања и учења,
показала је да се баве наставом у њеној укупности. Оба аутора истичу
улогу садржаја, метода, поступака и средстава за материјално и фор-
мално образовање, а као полазиште узимају антрополошку и социјал-
ну стварност. Према Клафкију, средства, поступци и методе су у стању
депенденције, где је значајно знати шта треба учити и зашто, док Хај-
ман исте елементе види у форми недепенденције. 
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Шез9есеLих :о9ина 9ва9есеLо: века, у евроDском ре:иону са не-
мачко: :оворно: DросLора исLовремено насLаје више 9и9акLич-
ких Dраваца који Dреферирају еманциDацију умесLо оJразовања,
Dроцес инLеракције и разумевања умесLо 9и9акLичко: оDисива-
ња и анализе, циљ умесLо са9ржаја, а шLо је знаLно 9оDринело
развоју 9и9акLичке LеореLске мисли. Њихов развој је у великој
мери Jио условљен DосLи:нуLим резулLаLима у оквиру различи-
Lих херменеуLичких, емDиријских и криLичких меLо9олошких
DрисLуDа и оријенLација. ПоисLовећивање Dојмова „васDиLање”
и „оJразовање” 9овело је 9о заDосLављања васDиLања, о9носно
9о DреоJражавања васDиLања у оJразовање. РазличиLо или ал-
LернаLивно схваLање Dојмова васDиLање и оJразовање DосLајало
је смерница у о9ређењу концеDције 9и9акLике.

Руково9ећи се различиLим смерницама, засLуDници сваке
оријенLације о9ређивали су Dре9меLно Dоље 9и9акLике схо9но
Dо9ручју исLраживања и оJиму Lо: исLраживања. Уви9 у разли-
ке у криLеријумима Dо9ручја исLраживања у 9и9акLици Dослу-
жио је немачком 9и9акLичару Волф:ан:у Клафкију (Wolfgang
Klafki) 9а 1971. :о9ине :руDише 9ефиниције 9и9акLике на основу
чеLири сLановишLа (Dрема: ВилоLијевић, 1999, сLр. 14):

– као науку о Dоучавању (Долх, 1959);
– као Lеорију оJразовања (Вени:ер, 1960; Клафки, 1967);
– као Lеорију оJучавања (Хајман, 1962; Шулц, 1965);
– као киJернеLичку 9и9акLику (вон КуJе, 1965; Франк, 1969).

ГруDисање 9ефиниција Dрема заје9ничком имениLељу Dока-
зало је 9а је скала у о9ређивању Dре9меLно: Dо9ручја 9и9акLике
широка, врло мозаична и 9онекле конLроверзна. Ка9 Jисмо Dо-
кушали 9а нађемо Lачку Dресека за ова чеLири сLановишLа, Dри-
меLили Jисмо и о9ређене суDроLносLи међу њима. 

КЛАФКИЈЕВ МОДЕЛ ДИДАКТИКЕ

КонцеDција 9и9акLике Волф:ан:а Клафкија засноване на Lеорији
оJразовања, израсла је из 9уховно-научне оријенLације коју ка-
ракLерише DракLично сазнајни инLерес и DознаLа је као „9и9ак-
Lика у ужем смислу”. У конциDирању 9и9акLичке Lеорије оJра-
зовања из шез9есеLих :о9ина ХХ века Клафки (Klafki) Dолази о9
DосLулаLа је9инсLва формално: оJразовања, Dо9 којим се Dо9ра-
зумева скла9ан и хармонијски развој личносLи и маLеријално:
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оJразовања које Lежи оJухваLиLи кулLурне са9ржаје (Dрема: Му-
сић, Лалић, 2011, сLр. 71). Клафки се ове Lеорије 9ржао о9 1960. 9о
1980. :о9ине, 9а Jи касније, осам9есеLих :о9ина ХХ века конци-
Dирао Lеорију насLаве о развоју ауLономне личносLи. Ње:ова Dр-
воJиLна концеDција 9и9акLике, Dре9сLављена у оJлику „9и9ак-
Lичких анализа”, DракLична и јасна, нашла је своје месLо у
насLавном ра9у, DрвенсLвено као Dомоћ насLавницима у Dлани-
рању насLаве.

За:оворник криLичко-консLрукLивне и еманциDаLорне 9и-
9акLике Клафки (Klafki, 1980) исLиче 9а је оDшLи насLавни циљ
Dружање Dомоћи ученицима како Jи развили своје сDосоJносLи
самоо9ређења и соли9арносLи, Lј. сDосоJносLи 9а ра9но оJлику-
ју соDсLвене о9носе Dрема Dриро9ној и 9рушLвеној сLварносLи, а
у скла9у са DосLављеним насLавним циљевима, шLо је Dре9услов
ауLономно: развоја ученика (Klafky, 1994, сLр. 16). ПосLулаLи кри-
Lичко-консLрукLивне 9и9акLике Dре9сLављају сDој циљева из
9веју различиLих Lеоријских оријенLација у је9ан :енерални Dо-
сLулаL, Dрема коме је циљ оJразовања развијање хармонијске
личносLи ученика на кулLурним са9ржајима, Dомоћу којих Dри-
Dремамо ученика за Dуну и са9ржајну са9ашњосL, за Jу9ућносL и
сLварамо Dре9услове за оDшLу кулLуру (оJразовање).

Клафкијеву 9и9акLику конциDирану на Lеорији оJразовања
ошLро су криLиковали Dре9сLавници 9и9акLике засноване на
Lеорији учења (Хајманов „Jерлински мо9ел”), али сам Клафки
није Dро9уJљивао сDор, исLичући 9а се ове 9ве концеDције не ис-
кључују, не:о су у о9носу нужно: међусоJно: 9оDуњавања. Схва-
Lио је 9а ње:ова 9и9акLика у „ужем смислу” (сLара концеDција)
није 9овољна, не:о 9а мора DосLојаLи оJухваLна 9и9акLика која
ће инLе:рисаLи 9и9акLику конциDирану на Lеорији оJразовања
и 9и9акLику засновану на Lеорији учења. За своју Ди�ак�ичку
анализу он узима елеменLе из „Jерлинско: мо9ела”. Своју нову
концеDцију оJразовања заснива на Lри DосLулаLа: (а) 9уховно-
-научном, (J) емDиријско-аналиLичком и (в) криLичком. Означа-
ва је као криLичко-консLрукLивну Lеорију. Ова концеDција из
1980. :о9ине JиLно се разликује о9 DреLхо9не, јер оJухваLа не
само 9уховно-научне већ и 9ру:е научноLеоријске DосLавке – Dо-
зиLивисLичке и криLичке. Клафки је Jио свесLан 9а своју Lеорију
мора мењаLи и 9оDуњаваLи у скла9у са Dроменом исLоријских
околносLи. Он је уви9ео 9а су сре9ином Dе9есеLих :о9ина ХХ ве-
ка, уз 9уховно-научну Dе9а:о:ију и 9аље као 9оминанLу, све
више 9о изражаја 9олазила и 9ва кру:а схваLања: емDиријско и
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9рушLвено-криLичко. У своју нову концеDцију укључује и ове 9ве
DосLавке, јер меLо9ски релеванLно DрисLуDају васDиLној сLвар-
носLи. Клафки смаLра 9а је најслаJија карика 9уховно-научне Dе-
9а:о:ије њена меLо9ичка наивносL, јер је сузила херменеуLику
је9ино на инLерDреLацију LексLова, и Lо само оних насLалих у
њеном окриљу, Lако 9а се не са:ле9ава целовиLо акLуелна вас-
DиLна сLварносL. Он не Lражи 9а се херменеуLско исLраживање
замени емDиријским, већ 9а се оJе меLо9е сDоје. То оJразлаже
Lиме шLо херменеуLско Lумачење оJухваLа само менLалну сLра-
ну 9и9акLичке реалносLи, која није и9енLична са целином ове
реалносLи у коју сDа9ају чињенице, Dроцеси, инсLиLуције, Dа у
све Lо LреJа оJухваLно увесLи и емDиријске меLо9е исLражива-
ња. ХерменеуLика Lражи Dо9ршку емDирије и оJрнуLо. Свако ем-
Dиријско исDиLивање захLева 9а се DосLави DроJлем и ка9 Lај
DроJлем LреJа оJјасниLи и оJразложиLи, Lо је већ херменеуLска
рационална инLерDреLација. ЕмDиријски DрикуDљени Dо9аци
DосLају схваLљиви Lек ако се Dроникне у њихове међусоJне везе
и о9носе, а Lо је оDеL херменеуLика.

Повезивање 9уховно-научно: и криLички усмерено: исLражи-
вања у 9и9акLици, Клафки смаLра нужношћу. Ди9акLичка реал-
носL израсLа из 9елоLворних 9рушLвених околносLи и о9носа
који се мо:у разјасниLи само Dомоћу криLичке Lеорије. Духовно-
-научна херменеуLика није се Lиме Jавила, Dа јој је Dомоћ криLи-
чке Lеорије неоDхо9на. Клафки својом новом криLичко-конс-
LрукLивном 9и9акLиком, оJје9ињује Lри DосLавке:

а) ону коју засLуDа 9и9акLика заснована на Lеорији оJразо-
вања;

J) криLичку, која не DрихваLа DосLојеће околносLи онако
како су 9аLе (шLо је каракLерисLика 9и9акLике засноване на
Lеорији оJразовања), већ се криLички исDиLује; 

в) консLрукLивну, која не осLаје на криLичком оDису сLања,
већ DриDрема Dре9ло:е 9а се оно Dе9а:ошки смишљено
мења. 

Духовно-научна 9и9акLика, насLала из Dраксе, Jила је Dо9ре-
ђена DракLичним DоLреJама. За9аLак DракLичара Jио је 9а Jу9е
о9:оворан Dрема Dоје9инцу, а 9рушLвени за9аLак није Jио у ви9-
ном Dољу ове 9и9акLике. Нова концеDција узима у оJзир и је9но
и 9ру:о. КриLички концеDL Lражи 9а о9нос Dрема Dоје9инцу
Jу9е еманциDаLорски. За9аLак 9и9акLике је 9а уDорно криLикује
све околносLи које у 9и9акLичком Dроцесу омеLају еманциDа-
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Lорске Lежње. Пе9а:ошка о9:оворносL Dрема ученицима, шLо је
најважнија каLе:орија 9уховно-научне Dе9а:о:ије, осLаје и у кри-
Lички-консLрукLивној Lеорији, али уз сLално указивање на 9ру-
шLвени о9нос. Појам оJразовања Клафки и 9аље за9ржава, али
му 9аје 9ру:и квалиLеL. ПосмаLра :а као циљ (оJразовање као ре-
зулLаL) и као начин (оJразовање као Dроцес). Главни циљ насLаве
је 9а се ученицима Dомо:не 9а развију своје сDосоJносLи самоо9-
ређивања и соли9арносLи, а је9ан елеменаL Lо:а је сDосоJносL
самоо9лучивања. У сLарој концеDцији основни циљ Jио је „оJра-
зовани лаик”, а у новој еманциDација, шLо је узеLо из криLичке
Lеорије. Појам еманциDације Клафки Lумачи као сDосоJносL за
самоо9ређивање и соли9арносL. Вре9носL оJразовно: Dроцеса
оцењује се Dрема Lоме колико 9оDриноси развоју ових сDосоJ-
носLи. За9аLак оJразовања је 9а уLиче на о9нос Dрема 9ру:има и
9а DриDреми за соли9арно Dонашање.

ОJразовни Dроцес у сLарој концеDцији схваLан је као сусреL
ученика са сLварношћу, а у новој као веза оJуке и учења, Lј. као
инLеракција у којој ученик, уз насLавникову Dомоћ самосLално
усваја знања, сазнајне оJлике, суђење, вре9новање и Lако се Dри-
Dрема за сучељавање са исLоријско-9рушLвеном сLварношћу.
Поре9 сучељавања ученика са са9ржајима, шLо је каракLерисLи-
ка раније концеDције, са9а се велика Dажња Dосвећује и DроJле-
му о9носа. ИнLенционалносL има Dре9носL на9 свим 9ру:им
елеменLима 9и9акLичке сLварносLи. Најважније је DосLавиLи
циљ учења. Ди9акLика овим Dроширује свој Dре9меL са са9ржаја
на сва зJивања у оJуци и учењу. УкраLко, криLички конциDирана
Lеорија је хиJри9на, DошLо оJје9ињује 9уховно-научна, DозиLи-
висLичка и криLичка схваLања. 

Даљим развојем 9и9акLичке LеореLске мисли, осам9есеLих
:о9ина ХХ века из9ваја се је9ан Jрој криLичких Lеорија које ос-
Lају 9осле9не у DошLовању DосLулаLа херменеуLичких емDириј-
ских и криLичких исLраживања. Као најкаракLерисLичније Lео-
рије из9вајају се: криLичко-консLрукLивна 9и9акLика (Wolfgang
Klafki) као Lеорија оJразовања, 9и9акLика као Lеорија Dоучавања
(Wolfgang Šulc), киJернеLичко-информацијска 9и9акLика као
Lеорија информација (Feliks von Kube), 9и9акLика као Lеорија ку-
рикулума (Christine Moller) и 9и9акLика као криLичка Lеорија
насLавне комуникације (Rainer Winkel).
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ХАЈМАНОВ ДИДАКТИЧКИ ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛ 
ПОУЧАВАЊА И УЧЕЊА

У жељи 9а сLвори мо9ел насLаве који ће важиLи за сва времена и
на Jило ком DросLору, Паул Хајман (Paul Heimann, 1901−1967) уLе-
мељује 9и9акLички Lеоријски мо9ел Dоучавања и учења, DознаL
као Берлинска школа. Хајман се заносио и9ејом 9а сLвори мо9ел
Jезвременске сLрукLуре насLаве, заснован на сLаJилним еле-
менLима који су Dо својој Dриро9и Lакви 9а осLају као консLанLе.
Таква „формална сLрукLура” важи увек − у Dрошлом, са9ашњем и
Jу9ућем времену – и сву9а – на свим мери9ијанима :лоJуса. Ова-
ко наве9ени DосLулаLи Хајманово: мо9ела наво9е на закључак
9а је Jило који конкреLан насLавни час, о9ржан Jило ка9 и Jило
:9е, само варијанLа Jезвременске формалне сLрукLуре коју је
DосLавила 9и9акLика као Lеорија Dоучавања. Пажљивом анали-
зом формална сLрукLура DосLаје заје9нички са9ржалац Jило ко-
је: насLавно: часа. С оJзиром на Lо 9а се Dојам учења 9уJоко уко-
ренио и у Dсихоло:ији, Хајман ра9и разликовања за9ржава у
својој 9и9акLици Dојам Dоучавање, Lежећи Lако 9а исLакне зна-
чај уDућивања и Dомоћи ученику. Тражио је 9а 9и9акLика Jу9е
сDој Lеорије и Dраксе и Lако се ослоJо9и Dе9а:ошко: 9о:маLизма,
а насLавнику омо:ући 9а разликује сушLину као нешLо сLално о9
Dроменљивих елеменаLа.

 Хајман Dри9аје DосеJан значај о9носима између DосмаLрања
и Dланирања, као ценLралним Dојмовима насLавно: Dроцеса. Це-
локуDна насLава уLемељена је на 9вема врсLама консLиLуLивних
елеменаLа: на  о�ручју о�лучивања (инLенција, са9ржај, меLо9 и
ме9ији) и  о�ручју услова (анLроDолошко-Dсихолошке и социо-
кулLурне DреLDосLавке) (Кнежевић, 1986, сLр. 30−31, Dрема Ла-
зић, 2008). 

У оквиру инLенционалносLи циљ насLаве је сDоља о9ређен, јер
:а Dланира и о9ређује 9рушLво, а насLавни Dроцес Dочива на са-
ра9њи ученика и насLавника. У Lом конLексLу Хајман исLиче Lри
асDекLа инLенционалносLи (Лазић, 2008): (1) Dра:маLичко-9ина-
мичке Dе9а:ошке инLенције (уLичу на вешLине, навике и хLења
ученика); (2) ко:ниLивно-акLивне Dе9а:ошке инLенције (уLичу
на развој мишљења ученика о9 рецеDLивно:, Dреко смисаоно: 9о
извесно: сазнања); и (3) Dе9а:ошке инLенције о9:оворне за емо-
Lивни развој ученика – жеља, 9оживљај, уверење (ВилоLијевић,
1999, сLр. 67, Dрема: Лазић, 2008). Са9ржај као 9ео Dоља о9лучи-



УПОРЕДНА АНАЛИЗА КЛАФКИЈЕВОГ И ХАЈМАНОВОГ МОДЕЛА ДИДАКТИКЕ

ЖАНА П. БОЈОВИЋ, ДАЛИБОРКА С. ПУРИЋ 245

вања јавља се у Lри основна оJлика: као наука (Lеорија), као Lех-
ника (вежJање елеменаLа) и као Dракса (Dримена). Као и све 9и-
мензије инLенционалносLи, Lако се и сви оJлици са9ржаја међу-
соJно Dрожимају. Трећи елеменаL Dоља о9лучивања јесу меLо9е.
Своја сазнања о меLо9ама Хајман је сисLемаLизовао у форми на-
чина или DуLа осLваривања насLаве и учења ко:а каракLерише:
о9ређивање основних DосLуDака за реализацију насLавне је9и-
нице; рашчлањавање са9ржаја на мање секвенце (арLикулација);
оJлици насLаве; меLо9ичке акLивносLи ученика и насLавника;
DовраLна информација о ра9у.

После9ња о9лика Dоља о9лучивања јесу ме9ији, који оJухва-
Lају класична и савремена сре9сLва за Dренос и Dроналажење ин-
формација, како Jи ученик имао Dо9ршку у савла9авању са9ржа-
ја, али и мо:ућносL конLроле исLо:. Иако елеменLе насLавно:
Dроцеса DосLавља у Dоложај међузависносLи са акценLом на из-
:рађивању сLрукLуре у Lоку саме насLаве, ова Lеорија још није
DоLврђена у Dракси. Њене Dре9носLи о:ле9ају се у слоJо9и о9лу-
чивања насLавника у 9ефинисању циљева насLаве, међуLим и
овај мо9ел DосLавља ученика у Dоложај оJјекLа, јер намере, на-
сLавни са9ржаји и DосLуDци нису Dо9ређени ученику.

Поучавање у насLави Jиће Dе9а:ошки ефикасно ка9а насLав-
ник „схваLи 9а је ње:ова основна уло:а Dомоћи ученицима у
учењу; ка9а је Dроникао у DоLреJе, инLересовања и жеље својих
ученика, Lј. ка9а је сDреман и сDосоJан уDознаLи своје ученике;
ка9а је учење Dроцес у којем ученици 9елом DоLврђују, а 9елом
развијају своје ин9иви9уалне живоLне сна:е, Lј. ка9а је учење ак-
Lивни, а не Dасивни Dроцес; ка9а су ученици моLивисани за
учење, Lј. ка9а су свесни DоLреJе сLицања знања и нивоа својих
сLечених знања, сDосоJносLи и вјешLина; ка9а су ученици 9оJро
уDознаLи са оним шLо LреJа 9а науче и на који ће начин 9оJиваLи
DовраLне информације о својим DосLи:нућима и свом наDре9о-
вању” (Slatina, 2005, prema: Ilić, 2015, сLр. 12).

КонцеDција Берлинске школе Lемељи се на сLрукLурализму –
сLрукLуром се уLврђује целина о9носа који су сLални и у разним
Dроменама, шLо је Хајману Dослужило као DлаLформа 9а DосLави
Lри за9аLка: (1) 9а о9ре9и елеменLе за сLрукLуру сво:а мо9ела,
шLо је учинио Lако шLо је умесLо 9и9акLичко: Lроу:ла (ученик,
насLавник, са9ржаји) из ко:а је искључио насLавника, DосLавио
шесLоу:ао (инLенционалносL, са9ржај, ме9ији, меLо9, Dлус
анLроDолошко-Dсихолошки и социо-кулLурни услови); (2) 9а
уLвр9и о9носе између елеменаLа мо9ела, шLо он и ње:ов сара9-
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ник Шулц нису разра9или; (3) 9а свој Lеоријски мо9ел DреLвори у
Dраксу, о9носно 9а оJјасни како :а LреJа DреLвориLи у Dраксу,
шLо, Lакође није разра9ио. Свој мо9ел је осавременио DосLавља-
јући :а као оLворен сисLем Dо9ложан уLицајима из окружења,
усавршавању соDсLвене сLрукLуре, оLворен Dрема 9ру:им наука-
ма и Dракси. ИDак, и Dоре9 Jројних слаJосLи, Jерлински 9и9ак-
Lички мо9ел је DоDуларан ко9 DракLичара. Разло:а за Lо има ви-
ше. Он је у Dракси Dримењиван у ре9укованој форми. Узимана је
само Dрва Dоловина – „сLрукLурна анализа” насLаве, која је је9-
носLавна за Dримену; шема коју мо9ел 9аје не оJухваLа насLаву у
свој њеној сложеносLи; Jерлински мо9ел је DолиLички неуLра-
лан, Dа :а Jез ризика мо:у DрихваLиLи и Dозициони и оDозицио-
ни DолиLичари; уоDшLен је и Dо9је9нако Dримењив за све на-
сLавне Dре9меLе, 9аје DракLичну шему за Dраћење Dланирано:
Lока часа; DочеLницима из:ле9а Dо:о9ан за Dланирање насLаве. 

Са9ржаје насLаве (Dро:раме) о9аJирали су 9и9акLичари и
сLручњаци за насLавне Dре9меLе, узимајући оно шLо је JиLно.
Значајно је и Lо шLо је Берлинска школа у својој концеDцији Dо-
сLавила и DракLично Dрово9ила 9а се и неDосре9на инLеракција
ученик – са9ржај (рачунари, машине за учење, Dро:рамирани
маLеријали) реализује уз Dримену насLавних меLо9а. У сушLини,
Jерлински мо9ел може врло мало 9а корисLи у Dланирању и
DриDремању насLаве, али је врло уDоLреJљив у размаLрању ус-
лова за Dланирање насLаве, за анализу Dисмених DриDрема за
насLавни час и анализу о9ржано: часа.

УПОРЕДНА АНАЛИЗА КЛАФКИЈЕВОГ И 
ХАЈМАНОВОГ МОДЕЛА ДИДАКТИКЕ

Заје9ничка каракLерисLика Клафкијеве 9и9акLике, у ужем сми-
слу, и Хајманове 9и9акLике, у ширем смислу, јесLе Lежња 9а се
Jаве насLавом у њеној укуDносLи. И је9ан и 9ру:и :оворе о са9р-
жајима, намерама, DосLуDцима и сре9сLвима, а као основа им
служи анLроDолошка и социјална сLварносL (шема 1). Клафки,
Dолазећи о9 своје 9и9акLике у ужем смислу, Dо9разумева 9а је
Dре9меL 9и9акLике о9лучивање само о намерама и са9ржајима.
ПосLуDке и сре9сLва која LреJа DримениLи у насLави мора уLвр-
9иLи меLо9ика, али, у о9носу на њу, 9и9акLика има DримаL. На-
мере и са9ржаји о9ређују DосLуDке и сре9сLва. Јасно је 9а су Dо-
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сLуDци и сре9сLва у сLању зависносLи (�е ен�енције, dependence).
По Клафкијевом концеDLу, Dрво се о9лучује ш�а LреJа учиLи и
заш�о, Dа Lек он9а, зависно о9 Lо:а о9лучује се како и чиме учиLи.
Дакле, DосLоје 9ве оJласLи: а) циљеви и са9ржаји и J) сам Dроцес
насLаве. О9луке о Jило којој о9 њих мо:у се у време DриDреме
(Dроцес рефлексије) кори:оваLи. Дру:а оJласL (DосLуDци и сре9-
сLва) не уLичу на Dрву (циљеви и са9ржаји).

Ко9 Хајмана није Lако. Он у својој Lеорији Lвр9и 9а су сви еле-
менLи који чине насLавни Dроцес међузависни (ин�ер�е ен�ен�-
ни). ЕлеменLе који консLиLуишу насLаву Хајман ви9и као међуза-
висне, оJосLрано зависне. Ако се неки елеменL (каLе:орија) мења
у Jило чему, мора 9оћи 9о Dромена у свим осLалим елеменLима.
На Lој основи, Dроцес Dланирања Jи се мо:ао Dре9сLавиLи сDира-
лом (в. шему 2).

Хајманов концеDL је 9осLа сложен и ње:ова ефикасносL није
DракLично 9оказана. Чак и они ауLори које Хајман наво9и као
своје DрисLалице – корисLе Клафкијеве насLавне Dримере. Ин-
Lер9еDен9енција (међузависносL) свих каLе:орија које чине на-
сLавни Dроцес – не DосLоји. Хајманова Lвр9ња о међузависносLи
не може се 9оказаLи. Несумњиво је Lачно 9а DосLуDци зависе о9
са9ржаја, јер исLи DосLуDак није Dо:о9ан за Lумачење свако: са-
9ржаја, али оJрнуLо не важи, DошLо DосLуDци не 9икLирају изJор
са9ржаја. У Dрвом Хајмановом концеDLу није Jило DринциDа ин-
Lер9еDен9енције (међузависносLи) већ је накна9но 9о9аL, Lако
9а насLавник мора о9лучиLи са којим намерама, на којим са�р-
жајима и уз Dримену којих ме�о�а и ме�ија LреJа осLвариLи Dла-
нирање у насLавном Dроцесу. Досле9но насLавно Dланирање вео-
ма је оLежано DосLуDком који Хајман Dримењује у својој каLе:о-
ријалној анализи. Он Dрево9и „лаичко оDисивање” феномена
насLаве у шесL каLе:оријалних о9ре9ница (ТаJела 1).

ШЕМА 1: ЗАВИСНОСТ И МЕЂУЗАВИСНОСТ САДРЖАЈА, МЕТОДА, ПОСТУПАКА И СРЕДСТАВА, 
ПРЕМА КЛАФКИЈЕВОЈ ТЕОРИЈИ (ВИЛОТИЈЕВИЋ, 1999, СТР. 58)



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (2)/2016

248 ЖАНА П. БОЈОВИЋ, ДАЛИБОРКА С. ПУРИЋ

Из ових каLе:оријалних о9ре9ница Хајман је заменом 9оJио
основне каLе:орије своје 9и9акLике: са9ржајносL насLавних Lо-
кова, инLенционалносL иL9. Лаичко оDисивање 9аје мо:ућносLи
за нову класификацију у којој се Dојављују: Dре9меLи, ученици и

ШЕМА 2. ЗАВИСНОСТ И МЕЂУЗАВИСНОСТ САДРЖАЈА, МЕТОДА, ПОСТУПАКА И 
СРЕДСТАВА, ПРЕМА ХАЈМАНОВОЈ ТЕОРИЈИ (ВИЛОТИЈЕВИЋ, 1999, СТР. 59)

ЛАИЧКО ОПИСИВАЊЕ НАСТАВЕ ОСНОВНЕ КАТЕГОРИЈАЛНЕ ОДРЕДНИЦЕ 

У школској насLави очи:ле9но је увек реч о 
Lоме 9а LреJа… 

Свака насLава очи:ле9но је Lако оJликована 9а 
са9ржи елеменLарне сLрукLуре…

… неке Dре9меLе (Dово9, Dрилика за учење)… … са9ржаје… 

… са о9ређеном намером (циљ учења)… … инLенционалне… 

… и у о9ређеним сиLуацијама… … сиLуационо-социјално-кулLурне…

… 9овесLи на сазнајни, 9оживљајни и 9елаLни 
хоризонL �еце и мла�их… 

… анLроDолошко-Dсихолошке… 

… Dри чему се о9ређеним начинима  ос�у ања… … меLо9ски… 

… и ме9ијима… … и ме9ијски условљене… 

… служимо… … врсLе… 

ТАБЕЛА 1: КАТЕГОРИЈАЛНА АНАЛИЗА
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ме9ији као суDсLанце; хоризонLи сазнања, 9оживљавања и 9е-
лаLносLи као „о9ређени” мо9алиLеLи и намере и начини DосLу-
Dања као релације између суDсLанци.Пре9меLи и ме9ији 9елују
на ученике са о9ређеном намером у о9:оварајућем Dроцесу, шLо
је неDрихваLљиво, јер DосLавља ученика у Dоложај оJјекLа. ОJр-
нуL DрисLуD је оDрав9анији – намере, DосLуDци и Dре9меLи LреJа
9а Jу9у Dо9ређени развоју ученичких DоLенцијала. 

О9 сLрукLурне анализе се не очекује 9а 9аје сLавове о 9и9ак-
Lичким консеквенцама. Сам Хајман је Lвр9ио 9а сLрукLуре које је
оDисао Dре9сLављају неку врсLу маLрице за мо:уће DракLично
9еловање, шLо наво9и на закључак 9а је Хајманова Lеорија сLво-
рена 9а Dо9учава у LеореLисању.

Ова Lеорија је9ино оJавезује на неоJавезносL, шLо Dо9сLиче
DроизвољносL у насLавном Dроцесу. ПошLо је Dланирање неоJа-
везно, морају се LражиLи 9ру:е мо:ућносLи 9а се Lо DиLање ре-
ши. Теорија о насLави мора 9а се сLвара у самој насLави, шLо Dо9-
разумева 9а се насLавни Dроцес во9и на DринциDу Dокушаја и
:решке, а Lо је најнижи оJлик учења. После9ице сносе ученици.
Да 9о Lо:а не Jи 9ошло, мора се DланираLи унаDре9, Dре реализа-
ције, а не у Lоку реализације.

Хајман је свакако заслужан шLо својом универзалном Lеори-
јом временски сDаја DосLављање и реализацију циљева и шLо се
залаже 9а циљеве DосLављају су9ионици насLаве који их осLва-
рују, а не неки на9ређени ор:ани. Персонално раз9вајање на оне
који DосLављају и оне који реализују циљеве омо:ућује не само
9а се ле:ализује Dе9а:ошка ре:улаLива и е:зекуLива која нема
слуха за DоLреJне Dромене, не:о и 9а се изJе:не о9:оворносL за
слаJе резулLаLе. Ње:ова Lеорија, Lакође, има и Dра:маLичан ка-
ракLер. Хајман Lежи 9а ње:ове каLе:орије Jу9у уJе9љиве, 9а Dо-
мо:ну насLавнику 9а 9елује рационално и усDешно, 9а :а ослоJо-
9е Lра9иционалносLи и 9и9акLичке 9о:маLике. ПосLуDак за који
се он залаже у својој Lеорији неDремосLива је DреDрека 9а се ове
намере и осLваре. То је највећа мана ове Lеорије.

По Клафкију, у оJразовном Dроцесу исLовремено се усвајају са-
9ржаји и развијају Lелесне и 9уховне сна:е ученика. Са9ржај уче-
нику служи као ме9ијум за сусреL са кулLурном сLварношћу.
ЗаLо је изJор са9ржаја веома важан. Клафки своју 9и9акLику за-
сновану на Lеорији оJразовања назива Lеоријом оJразовних са-
9ржаја, њихове сLрукLуре и изJора. Ов9е је DосеJан на:ласак на
о9ре9ници „оJразовних”, јер нису сви са9ржаји оJразовни, већ
само они који о9:оварају захLевима Lеорије оJразовања.
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Ко9 Хајмана са9ржај се јавља у Lри основна оJлика и Lо: као на-
ука, као Lехника и као Dракса. Он смаLра 9а су Lехнике најважни-
ји 9ео са9ржаја. Ка9а је у DиLању са9ржај, насLавник мора 9а
во9и рачуна о сле9ећем: у ком оJлику ће изложиLи насLавне са-
9ржаје (као науку, Lехнику или као Dраксу), којој 9имензији ће
9аLи Dре9носL (ко:ниLивно-акLивној, Dра:маLично-9инамичној
или DаLичко-афекLивној) и на ком сLеDену ће JиLи 9осLи:нуL
квалиLеL реализације (шLа ће ученици DосLићи).

На DиLање какви Jи LреJало 9а Jу9у сLворени са9ржаји и Lеме
насLаве, Клафки о9:овара 9а „као насLавни са9ржаји у оJзир 9о-
лазе само оJразовни са9ржаји (са9ржаји који имају оJразовну
врије9носL), а Lо мо:у JиLи искључиво оJразовни са9ржаји, Lзв.
елеменLарије” (Peterssen, 2000, сLр. 378−379). 

Циљ DриDреме насLаве Dрема Клафкију, као шLо је већ исLак-
нуLо, јесLе „Dло9оносни сусреL” између ученика и насLавних са-
9ржаја као оJразовних. Пре9 насLавника се DриLом DосLављају
мно:а DиLања. Је9но о9 најважнијих је: каква је Dриро9а или на-
рав са9ржаја који LреJа DренеLи ученицима? У исLраживању 9и-
9акLике, о9носно схваLања Dоучавања и учења DознаLи су, на
Dример, ови о9:овори: Dрема неким ауLорима насLавни са9р-
жаји Dо својој Dриро9и DонајDре су научни; Dрема 9ру:им ауLо-
рима Dриро9а са9ржаја је кулLурно: каракLера (умеLносL, Dраво,
економија); сDецифично Dе9а:ошки (9и9акLички) о9:овор јесLе
9а се Dриро9а насLавно: са9ржаја DонајDре о:ле9а у ње:овој сDе-
цифичној сLрукLури, ње:овом о9аJиру и оJра9и у насLави с оJ-
зиром на ње:ову намеру. Дакле, основно DиLање је који са9р-
жаји, о9носно њихови асDекLи 9оDриносе оJразовању ученика,
Lј. на Lемељу којих криLеријума о9аJеремо научне и 9ру:е са9р-
жаје и Lиме DоLврђујемо њихову оJразовносL. У DриDреми за на-
сLаву насLавник заузима 9восLруко сLановишLе:

1) Он засLуDа оJразовно: лаика – са Lо: сLановишLа насLавник
насLуDа као 9емокраLски :рађанин који је о9:оворан за 9ру-
шLво (9оJроJиL 9рушLва) или као акLивни члан неке заје9ни-
це, или као „DоLрошач” који уме 9а о9аJере она искусLва и
оJлике из Dо9ручја кулLурних 9оJара који се мо:у 9оказаLи
као оJразовно ваљани. У и9еалном смислу неки ауLори засLу-
Dају сLав 9а насLавник може о9аJраLи и реализоваLи неке са-
9ржаје као оJразовне само ако је сDосоJан 9а их Dокаже, оJја-
сни и уверљиво засLуDа на власLиLом Dримеру.
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2) Он засLуDа само: ученика, мла9о: човека, узимајући у оJзир
све ње:ове Dоје9иначне (лаLенLне) мо:ућносLи – сва DиLања
насLавник LреJа 9а оJухваLи из DерсDекLиве мла9о: човека,
ње:ове сDецифичне сиLуације и свих ње:ових квалиLеLа, Lе 9а
Dри Lоме DреисDиLа мо:ућносLи 9аље: оJразовања за Lу осоJу.

Термином нас�ава Хајман означава и учење и Dоучавање, шLо
Dо9разумева Dроцес усмерен на развој личносLи. У основи Хај-
манове 9и9акLичке Lеорије је Lежња за свесLрано развијеним
Dоје9инцем који ра9но и са9ржајно живи. ОJразован човек сво-
јим живљењем LреJа 9а Dокаже 9а је оJразован. БивсLвовање
(живљење) је најважнија 9имензија инLенционалносLи, а Lехни-
ке су највиши са9ржајни оJлик који LреJа савла9аLи. Ди9акLика
LреJа 9а Jу9е сDој Lеорије и Dраксе и Lако се ослоJо9и Dе9а:о-
шко: 9о:маLизма, а насLавнику омо:ући 9а разликује сушLину
као нешLо сLално о9 Dроменљивих елеменаLа. 

ЗАКЉУЧАК МесLо и уло:у са9ржаја, меLо9а, DосLуDака и сре9сLава у насLави
мо:уће је оJјасниLи кроз различиLе конLексLе:

– као разлику између са9ржаја оJразовања и оJразовне вре9-
носLи, и/или јез:ра са9ржаја − са9ржаја оJразовања (Клаф-
ки,1964); 

– Dолазећи са сLановишLа које се о9носи на Lезу инLер9еDен-
9енције − DовезаносLи LемаLике − меLо9е и ме9ија унуLар
9и9акLике као Lеорије Dоучавања (Хајман).

Клафки исLиче 9и9акLику као Lеорију оJразовања, а DосеJно
на:лашава Dојам ка�е%оријално% о�разовања. У Dојму ово: оJразова-
ња лежи и ме�афора сусре�а (човека с кулLурном сLварношћу).
ОJјашњење Dојма о�разовни сусре� Dовезано је с разликовањем
Lеорије маLеријално: и формално: оJразовања. КаLе:оријално
оJразовање значи осLварење оJе Lеорије оJразовања. У Lеорији
маLеријално: оJразовања Dреовла9ава :ле9ишLе 9а ученик у
Dроцесу оJразовања усваја са9ржаје са којима се суочава и као
резулLаL Lо: Dроцеса сLиче оDшLе знање. Да Jи се DосLи:ли ови
циљеви, Lо учење мора JиLи засновано на учењу DуLем оLкрића,
учењу у коме ће се инсисLираLи на разумевању научено:, шLо се
DосLиже DуLем реDро9уковања сLечено: знања, Dонављањем на-
учено: и кроз Dраксу (Јank, Мeyer 1991, сLр. 137). У Lеоријама фор-
мално: оJразовања Dреовла9ава :ле9ишLLе 9а ученицима суоча-
вање са са9ржајима служи само за оJликовање и увежJавање
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њихових сна:а и функција. ОJразовање је, Dрема Клафкију, исLо-
времено и маLеријално и формално.

У насLојању 9а анализира, оDише и 9ове9е у инLеракцијски о9-
нос шLо више чинилаца који учесLвују у насLави, Хајман је заје9-
но са Шулцом развио ме�амо�ел, чију сLрукLуру чини шесL еле-
менаLа разврсLаних у Dо9ручја о9лучивања (инLенција или циљ,
са9ржај насLаве, насLавни меLо9, насLавна сре9сLва) и Dо9ручја
услова (анLроDолошко-Dсихолошки и социјално-кулLурни усло-
ви). По9 уLицајем криLичко-комуникаLивне 9и9акLике, 9аље се
развија Lеорија учења. ДисLанцира се Dоучавање и учење, а акце-
наL се сLавља на учење које DосDешује ауLономију личносLи уче-
ника; на:лашава инLеракцију између циљева учења − комDеLен-
ције, ауLономије и соли9арносLи и са9ржаја насLаве, умесLо
између ученика и насLавних са9ржаја; умесLо ,,мо�ела �и�ак�ич-
ко% о�лучивања” Dреферира ,,мо�ел �и�ак�ичко% �еловања”.

Хајманова Lеорија Lешко је Dримењива у Dракси. Она више Dо-
9учава LеореLисању. Ко9 Хајмана је Dланирање неоJавезно, шLо
во9и DроизвољносLи у насLавном Dроцесу. У ње:овом Lеориј-
ском концеDLу 9оJро је шLо се залаже 9а циљеве DосLављају на-
сLавници који их и реализују, а не неки на9ређени ор:ани. Нај-
већа мана ње:ове Lеорије је неDракLичносL.
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SUMMARY COMPARATIVE ANALYSIS OF KLAFKI AND HEIMANN’S DIDACTIC MODELS

A comparative analysis of Klafki’s didactic thinking which is based
on an analysis of different kinds of theories on the nature of educa-
tion and Heimann’s didactic which is based on the theory of teaching
and learning shows that both are dealing with teaching in its entire-
ty. Both authors emphasize the role of contents, methods,
procedures and resources for material and formal education and
both use anthropological and social reality as their starting point.
According to Klafki, resources, procedures, and methods are in form
of dependency where it is important to know what and why should
something be learnt, whereas Heimann sees the same elements in
the form of interdependency. Each of the didactic conceptions, from
their point of view, define the position of goals and tasks in educa-
tion as well as how to achieve them. Determination and formulation
of objectives is a complex, responsible, and very difficult task, and a
goal must be clearly defined, because it emanates the guidelines for
the preparation of didactic methodology educational programs and
their planning. The selection of content in didactic methodology
scenarios of education and learning, are only possible if the knowl-
edge, skills and abilities that are necessary for a student to develop
are explicitly indicated. The question of educational goals is the main
problem of didactics for only a clearly defined objective implicates
the selection of appropriate methods and means for its achievement,
and it should be a permanent task of the current didactic conception
now and in the future.

KEY WORDS: didactic theory, methods, procedures, resources, dependency,
interdependency.


