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ИСТОРИЈСКИ ПРИКАЗ РЕФОРМНИХ
ПЕДАГОШКИХ ИДЕЈА – ДАНАШЊИ ИСХОДИ И
ДОСТИГНУЋА
Апстракт: Овим радом настоји се приказaти историјски аспект
реформних педагошких идеја на тлу европске педагошке сцене са краја XIX
и током XX века, до реформних педагошких идеја данас. Посебан нагласак
је усмерен на читав сплет околности и догађаја тог периода, почевши од
кризе и критика које су задесиле „Стару школу”, а потом појаву
педоцентристичког покрета из којег се развио покрет „Нове школе”. У
наставку текста разматрају се суштинске идеје и новине различитих
слободних, односно алтернативних школа произашлих из овог покрета.
Дакле, циљ је сагледати реформне педагошке идеје, покрете и правце који
су се појавили и оставили дубок траг у развоју европске педагогије.
Теоријском анализом и проучавањем питања њиховог утицаја на данашњу
педагошку сцену, показује се да су прогресивне и реформне педагошке
идеје са почетка XX века заступале филозофију наставе за коју се данас
заузима конструктивистичка педагогија. Такође, разматрањем образовне
сцене у Србији закључује се да је доста тога промењено у „Старој школи”,
али и да су данас у XXI веку остала отворена бројна питања у организацији
„Нове школе”.
Кључне речи: реформна педагогија, стара школа, педоцентризам,
нова школа, конструктивизам.

УВОД
Школа као васпитно-образовна институција, представља једно од кључних места учења и подучавања. Од периода свог настанка па до данас сретала
се са бројним променама и различитим трансформацијама, које су најчешће
одступале од друштвених потреба и очекивања. У том смислу, у различитим
временским периодима школу су пратиле бројне критике о њеним недостацима, слабостима и кризама, те о недовољној повезаности са животом (Ђорђевић и Ђорђевић, 2009). Дужи временски период школа је била окренута потре*
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бама друштва, те се њен основни задатак састојао у припремању за живот, за
радно место, занимање или професију. Међутим, промене које су задесиле
европску цивилизацију на крају XIX и почетком XX века имале су утицаја на
образовање и развој школских система. Наиме, школа више није могла да
испуни очекивања и задовољи интересе савременог друштва управо због свог,
како се помиње у литератури (Ђорђевић и Ђорђевић, 2009; Поткоњак, 2007)
претераног интелектуализма, шематизма у образовном процесу и формализма
у настави. Одговор на поменуте препреке и проблеме јесте реформа образовања
и педагогије. У том смислу, крајем XIX века јављају се нове педагошке теорије и
реформне идеје, различити покрети и правци који мењају основни задатак
школе, и васпитање посматрају у духу неспутавања, демократије и слободе.
У овом раду нагласак није на детаљној анализи педагошких праваца и
покрета реформе педагогије, односно школе. Тежња је да се прикаже сплет
околности на том подручју са краја XIX и током XX века и преглед основних
педагошких праваца и покрета, који су се појавили у овом периоду и оставили
значајан траг у целокупном развоју педагогије. Ова проблематика ће се разматрати у развоју европске педагошке сцене, но у тој намери не могу се изоставити
дешавања у образовној пракси Сједињених Америчких Држава. У том погледу,
сврха овог рада јесте да се расветли и прошири знање о педоцентристичком
покрету и разјасне реформне педагошке идеје, које су се шириле Европом током
XX века. Уз то, у раду ће бити приказани исходи и достигнућа реформних педагошких идеја у данашњем времену на подручју Европе, потом и Србије.

ОД „СТАРЕ” ДО „НОВЕ” ШКОЛЕ
Школа као веома стара институција са разлогом се карактерише као
друштвена, јер је стварана за потребе одређеног друштва, а не за потребе појединца односно ученика. Овакве школе ће се дуго задржати на образовној
сцени, пратећи друштвени развој и друштвене потребе и испуњавајући одређене задатке које јој то друштво поставља. До првих промена у питању организације школе долази тек у XX веку, када се изједначава значај потреба друштвене заједнице и појединца. Наиме, на прелазу из XIX у XX век ове промене
су уследиле након упућених критика тадашњој школи. Критике су се односиле
на њену круту и ригидну организацију, на формални и шаблонски начин рада,
као и на фронталну наставу. Замерке се односе на пасивну позицију ученика,
на ауторитарни и репресивни карактер школе. Упућене критике означавају
такву школу као „стару”, „школу бубања”, „класичну”, „школу меморисања”.
Након побуне теоретичара, психолога, педагога и практичара против школе и
бројних критика од стране друштвених, хуманитраних и политичких организација, јављају се нови покрети са намером да се „стара” школа замени
„новом” (Поткоњак, 2007).
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Прве деценије, до педесетих година XX века, учење и наставу обележило је управо бихејвиористичко схватање. У том периоду бихејвиористичка
филозофија је имала снажан утицај на образовну праксу Сједињених Америчких Држава, према којој се учење карактерише као механички процес. Оквири
ове филозофије учења ученика стављају у пасиван положај, чије понашање
зависи од процене наставника. У том погледу, задатак наставника је да награђује тачне одговоре и пожељно понашање ученика, односно да сузбија непожељне облике понашања и кажњава нетачне одговоре. А циљ бихејвиористичке наставе јесте повећати и учврстити број адекватних понашања ученика
(Jukić, 2013; Pešikan, 2010). Један од најстаријих приступа настави који се
заснива на бихејвиористичкој основи и који се до данас задржао у школској
пракси је трансмисивна настава (Lalović, 2009). Овај наставни концепт још се
назива предавачка настава, догматска или вербална настава, односно класична
или традиционална. Централно место ове наставе заузима садржај који наставник треба да пренесе ученицима, а ученици да га усвоје и потом репродукују.
У том смислу, основна замисао трансмисивне наставе своди се на преношење
знања са наставника на ученика у готовом облику и према унапред осмишљеном плану. Овакав став заснива се на бихејвиористичком уверењу да се знања
ученицима преносе помоћу живе речи наставника и евентуално демонстрирањем (Lalović i sar., 2011).
Европска педагогија у XX веку била је под снажним утицајем хербартовских замисли немачког филозофа и педагога Јохана Фридриха Хербарта
(Johann Friedrich Herbart), чији су корени утемељени у раду Коменског (Jan
Amos Komenský). Наиме, Хербарт је на почетку XX века основао дидактичку,
односно формалну школу према организационим основама из XVII века, које
је поствио Коменски – разред, школски час, наставни план и програм (Suzić,
2005). Овај систем образовања познат је као разредно-предметно-часовни
систем, који је био доминирајући на почетку, али и на крају XX века (Поткоњак, 2007). Хербарт и његови следбеници су наставили са продубљивањем тих
идеја. А у основи свог педагошког рада Хербарт уводи методе дисциплиновања или управљања, чији је задатак да регулишу понашање и владање ученика, односно да одржавају ред и дисциплину у школи, која на тај начин
првенствено успостављала контролу над ученицима и њиховом необузданом
природом (Cenić i Petrović, 2012). Како би у томе успео, Хербарт се ослањао на
методе поштовања и уважавања ауторитета, љубави, надгледања, принуде, па
и физичког кажњавања. У том смислу посматрано, он води рачуна о моралном
васпитању, чији је циљ навести ученика да се у свакодневним ситуацијама
понаша у складу са моралним, односно етичким принципима. Настава у овој
школи своди се на јасно преношење градива од наставника до ученика, који то
градиво треба да повежу са својим претходним искуством и већ усвојеним
садржајем, а касније и да га репродукују приликом провере знања (Lalović i
sar., 2011). Реформне педагошке идеје су се развиле управо на критици традиционалне и хербартовске школе, супротстављајући се ригидној организацији
разредно-предметно-часовног система наставе.
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За разлику од традиционалиста који у први план истичу академско
учење, уважавају формалне и ауторитарне односе између наставника и ученика, прогресивисти, односно реформни педагози у центар наставе стављају
ученика, поштују његову личност и способност за самостално учење. Воде
рачуна о целокупном развоју ученика, односно подједнак значај приписују
психолошком, социјалном и културном аспекту развоја личности. Уз то,
животно искуство ученика је полазна основа прогресивног курикулума. Ослањајући се на ова кључна схватања, прогресивисти у својим реформним предлозима нуде многоструке идеје (Милутиновић, 2008). За боље разумевање
реформних педагошких идеја у литератури (Spevak, 2001: 660) наводе се три
битна фактора:
1. реформна педагогија је од почетка била међународни покрет, који је
превазилазио границе поједниних држава;
2. реформна педагогија је школу и њену реформу сматрала за основу и
исходиште реформе друштва;
3. реформна педагогија је више или мање радикално промовисала
педоцентристичку оријентацију школе.
Реформна педагогија се често означава као веома богат и плодан период
у историји васпитања и образовања. Сплет околности са краја XIX и почетка
XX века на европском подручју и америчком континенту трајно је оставио
траг на образовање и педагогију. Наиме, у том периоду развили су се вишеструки планови и идеје, пројекти и препоруке за превазилажење претераног
конзервативизма, интелектуализма и вербализма старе, то јест традиционалне
школе, чији је акценат на наставнику и садржају, а интересовања, потребе и
способности ученика, као и социјални и емоционални вид васпитања потпуно
занемарени (Spevak, 2001).
На основу до сад написаног, запажа се да педагози на почетку двадесетог века теже да педагошке идеје усмере ка новим циљевима васпитања, те
реформна педагогија насупрот традиционалној и „старој” школи, доста пажње
поклања емоционалном аспекту васпитања. Стављајући ученика у центар васпитно-образовног система, води се рачуна о његовим потребама, нагонима и
жељама, и брине се о њиховом емоционалном здрављу. Дакле, до слабљења
утицаја традиционалне и хербартовске филозофије на образовање и педагогију
и утицаја „старе” школе долази са појавом првих реформних педагошких
идеја. Оне тешко пробијају образовну праксу у којој је традиционална настава
дубоко пустила своје корене. Међутим, у тим околностима почетком XX века
реформне педагошке идеје се развијају и шире из општеприхваћеног покрета –
педоцентризма.
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Педоцентризам и значајни представници „нове” школе
Педоцентризам представља уверење према којем се ученик налази у
центру образовног процеса. Дакле, реч је о схватањима и идејама више различитих педагошких покрета и праваца (Поткоњак, 2007). Ово педагошко становиште са краја XIX и почетка XX века у организацији наставе, одабиру метода
рада, садржаја и циља образовања, увек полази од саме природе ученика,
његових потреба и интересовања (Педагошка енциклопедија 2, 1989). Или
према речима других аутора (Бодрошки-Спариосу, 2000) педоцентристичка
педагогија заговара свако педагошко учење у чијем се васпитном средишту
налази детете, односно ученик. Дечја природа, искуство и интересовања, у том
смислу, постају почетни и најважнији критеријуми у осмишљавању сваког
васпитног деловања, са аспекта циља, садржаја и метода. Педоцентризам је
настао као реакција на формалну наставу и усмерење на садржај и градиво
(Suzić, 2005), те акценат ставља на ученика, на учење откривањем, конструисање знања, а не на механичко учење и меморисање. Односно, фокусира се на
способности ученика да самостално формира знање. Према педоцетристичком
приступу настава се изводи делањем, а садржаји образовања су повезани са
свакодневним животом ученика и са њиховим интересовањима (Dmitrijev, 2008).
На основама педоцентристичког покрета на тлу Европе развио се педагошки правац под називом прогресивна или реформна педагогија, односно
покрет „Нове школе” (Bognar, 1999). Заступници педоцентризма противили су
се педагошким основама „Старе школе”, занемаривању ученика и жртвовању
васпитања личности зарад друштвених интереса. Насупрот томе предлажу
преокрет у педагогији, ученика постављају у центар педагошких, теоријских и
практичних питања, која захтевају нов приступ, те полазе од природе ученика
и у функцији су његовог развоја (Поткоњак, 2007). Основне карактеристике
педагошких праваца произашлих из педоцентризма у литератури (Lalović i sar.,
2011: 11) се наводе на следећи начин:
- интересовање детета одређује циљ и садржај учења;
- улога наставника је да створи повољну средину за самоактивности деце;
- учи се активно, путем игре, рада и практичних делтности;
- циљ наставе је проширивање и богаћење искуства детета.
Зачетником педоцентристичког покрета сматра се Жан Жак Русо (Jean
Jacques Rousseau), који заговара потпуну слободу у васпитању, и наглашава
значај активности ученика за њихов лични развој (Bognar, 1999; Поткоњак,
2007). Такође, корени педоцентризма су често повезани са просветитељским
погледом на свет, који подржава појединца да самостално и слободно мисли
без наметања туђег размишљања и вођства (Бодрошки-Спариосу, 2000). У том
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погледу, Кант (Immanuel Kant) просветитељске мисли и идеје види као покретачке и мотивишуће снаге које поручују: „Имај храбрости да се служиш сопственим разумом! – то је, дакле, лозинка просвећености” (Kant, 1974: 43).
Према томе, педоцентристички заговорници се воде идејом да сваки човек
мисли и доживљава за себе и то треба поштовати. Према мишљењу Жан Жака
Русоа природа детета је увек добра уколико јој се пружи потпуна слобода, која
је заправо услов успешног васпитања. Слободно васпитање не преферира унапред одређене циљеве и садржаје, већ полази од интересовања ученика (Lalović i sar., 2011). За Русоа дечија природа представља управо најважнији педагошки водич. У том погледу, он истиче циљ васпитања – „посматрајте природу
и идите путем што вам га она означује” (Ruso, 1989: 24). У оствaрењу овог
циља за васпитача је важно да уме да препозна и разуме знаке и смернице на
које га дечја природа наводи. Што је доследнији тим смерницама и ближи
дечјој природи задатак васпитача је лакши. Такође, да би васпитни процес био
потпун однос између васпитача и ученика треба да је заснован на блиским
емоцијама и узајамној љубави. Уз препознавање и разумевање дечје природе,
и остварења блиских односа, битан задатак васпитача јесте креирање образовне средине и избор садржаја и метода васпитања. Према Русоовом разматрању критеријуми за избор садржаја зависе од потреба и интересовања ученика. При одабиру садржаја треба водити рачуна да одговара узрасту ученика
и природним склоностима, близак његовом реалном животу и свакодневним
потребама. Ипак, у основи Русоове концепције васпитања није садржај учења,
него мотивација којој приписује веома значајну улогу у процесу учења ученика. Наиме, према његовим речима, мотивација је средиште сваког доброг
васпитања, јер само мотивисан ученик има вољу да учи, те самостално и
активно усваја одређени садржај (Бодрошки-Спариосу, 2000; Ruso, 1989). Русо
се залагао за повратак природи, те је конципирао процес васпитања у којем су
ученици под великим утицајем природе или препуштени сами себи (Suzić,
2005). Целокупан рад Русоа оставио је значајан допринос у каснијем педагошком раду, нарочито у раду прогресивистичких и реформних педагога.
Веома значајан представник „Нове школе” је и амерички филозоф, педагог и психолог Џон Дјуји (John Dewey) који критикује вербализам и интелектуализам старе школе, те занемарује њено кључно питање шта ученици треба
да уче, и истиче важност питања како ученици треба да уче. Такође, Дјуји
мења тежиште наставе са наставника на ученика, желећи да на њиховим
активностима изгради нову школу (Lalović, 2009). Према његовом мишљењу
процес учења није пуко преношење знања од наставника ученицима, већ он
захтева мисаону активност и лично ангажовање ученика, трагање за решењем
и изградњу властитих идеја. Сваки ученик треба да открива знање и богати
своје искуство, а задатак васпитања је да обезбеди подстицајну средину и
повољне услове како би у томе успео (Djui, 1966). На основу до сад написаног,
може се препознати сличност између Дјуијеве и Русоове педоцентристичке
концепције, но међу њима постоје и разлике. Наиме, за разлику од Русоа који
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је веровао у универзалну доброту дечје природе, Дјуји одбацује идеју о
постојању универзалног детета. Стога, уместо Русоовог идеализма Дјуји педоцентристичку концепцију поставља на принципима прагматистичке филозофије
у чијој основи јесте веровање да људска бића живе и уче управо кроз
интеракцију са својом социјалном околином, те културом, делатностима и
људима одређене локалне средине. Даље, према овој филозофији, учење се
остварује помоћу научног метода у решавању проблема, те Дјуји своје прагматистичко становиште карактерише као експериментално или инструментално
(Бодрошки-Спариосу, 2000). Из свега овог може се закључити да наставник
педоцентристичко прагматистичке оријентације не посматра природу ученика
као искључиво биолошку, трајну и савршену. Усмерење које наставник налази у
детету може бити различито у зависности од ситуације или околности у којима
се оно налази. Различитост и променљивост су две суштинске одлике дечјег
усмерења у Дјуијевој концепцији. Према томе, настаник у овој педагошкој
концепцији, као полазну основу свог наставног рада и васпитних поступака
истиче интересовања, потребе и искуства ученика са циљем да их мотивише на
учење и подстакне њихов континуирани развој (Бодрошки-Спариосу, 2000).
Даље, против „старе” школе истакао се и швајцарски педагог и реформатор образовања Јохан Хајнрих Песталоци (Johann Heinrich Pestalozzi) који
уважава целовит развој индивидуе, односно склоп интелектуалног, моралног и
телесног васпитања (Matijević, 2001). Ослањајући се на Русоово схватање
образовања, испред свега вреднује образовање у духу слободе и природе, без
друштвеног ограничавања. Стога циљ образовања, према мишљењу Песталоција, јесте да развије све природне потенцијале ученика. Сматрао је да настава
мора бити заснована на дијалогу између наставника и ученика, и организована
кроз лично ангажовање ученика и активно учење садржаја, који су у складу са
њиховим интересовањима и корисни за свакодневни живот (Matijević i Radovanović, 2011). Почетком XIX века у школи у Бургдорфу развио је образовну
праксу усмерену на дете према којој је циљ образовања развој свих потенцијала и снага дечје природе. Стога, настава према Песталоцијевој образовној
пракси одвијала се кроз личне активности ученика са појавама и стварима у
свету, те кроз двосмерну комуникацију и дијалог између наставника и ученика
(Null, 2004). Сличан став о значају целовитог васпитања може се приметити и
код немачког педагога Фридриха Фребела (Friedrich Fröbel), који за такву
намеру наглашава битну улогу рада и игре. Још средином XIX века Фребел је
отворио свој вртић где је припремао радне материјале и играчке, помоћу којих
су деца развијала и моторику (Matijević, 2001). Под утицајем Песталоција,
Фребел је даље развијао образовну пркасу усмерену на ученика, истичући у
први план самоактивности, те активности мануелне природе (Милутиновић,
2014). Педагошки рад Русоа, Дјуија, Песталоција и Фребела је битно утицао на
даљи развој реформних педагошких идеја и на образовне мисли њихових
следбеника прогресивиста, који на педоцентристичким основама изграђују
различите моделе алтернативних школа.
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ПОКРЕТ „НОВЕ ШКОЛЕ” И ПЕДАГОШКИ ПРАВЦИ
Након поменуте расправе између традиционалног и прогресивног схватања школе и наставног система с почетка XX века у области образовања,
јавили су се познати педагошки правци и покрети, критикујући традиционалну
школу и следећи реформне идеје (Milutinović, 2008; Поткоњак, 2007). У овом
периоду у Европи и Сједињеним Америчким Државама, новонастали покрети
реформне педагогије заузимају критички став према организацији старе школе
настојећи да превазиђу њене слабости и недостатке. У овом раду акценат је на
збивањима са подручја Европе, где су се првих деценија XX века из педагошког прогресивизма, тј. реформе педагогије и покрета „Нове школе” развили
различити модели под истим именом – слободне, односно алтернативне школе
(Matijević, 2001; Милутиновић, 2014).
Алтернативе школе, како се истиче у педагошкој литератури (Милутиновић, 2014), су све оне школе које основу свог рада заснивају на принципима
и начелима другачијим од доминантне образовне праксе. Стога, често се означавају као педагошка специфичност одређене васпитно-образовне институције. Посматрано у овом контексту, алтернативним се називају:
„школе које карактерише образовање усмерено на дете/ученика и
његову индивидуалност, иновативан и флексибилан курикулум у којем се
полази од ученичких потреба и интересовања, партнерских односа у
настави, активно учешће ученика, родитеља и интегрисаних група у школском животу и развоју школе итд.” (Милутиновић, 2014: 24).
Појава и развој алтернативних модела школе везује се за прву половину
двадесетог века, када се постојећа, традиционална и стара школа оштро критикује, а реформна педагогија, нова школа и прогресивно образовање се шире и
развијају. Током шездесетих и седамдесетих година двадесетог века, у периоду
бројних замерки и наглашене кризе старе школе, алтернативно образовање
добија посебну популарност, првенствено покрети за слободно и отворено
образовање (Matijević, 2001; Милутиновић, 2014). Најзначајнија улога алтернативних школа у педагошком и дидактичко-методичком погледу, односи се
на увођење иновација и богаћење окружења за учење, што побољшава квалитет наставе и образовања у целини (Милутиновић, 2014).
На подручју Европе Матијевић (Matijević, 2001: 14) издваја најзапаженије алтернативне школе: „Манхајмски систем (Немачка, 1900), Монтесори
систем (Италија, 1912), Френеова школа (Француска, 1919), Валдорфска школа
(Немачка, 1924), Школа Кузинеа (Француска, 1920–1940)”. Даље, у педагошкој
литератури (Lalović i sar., 2011; Поткоњак, 2007) могу се наћи и Радна школа,
Активна школа, Школа по мери детета, Самерхил слободна школа, Школа
живота, Школа чина, Школа без зидова, Школа без разреда, Отворена школа,
Демократска школа, Укидање школе, Одумирање школе и тако даље.
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У прве две-три деценије XX века присутан је покрет радне школе, коју
предводи немачки педагог Кершенштајнер (Georg Kerschensteiner), чија је
основна идеја да се у школе уведе радна, физичка делатност ученика. У овој
школи постојале су радионице, лабораторије, двориште са вртовима, кухиња и
ресторан у којима ученици раде, експериментишу, посматрају и анализирају,
односно развијају и повезују практичне и мисаоне активности (Поткоњак,
2007). Даље, једна од ових нових школа јесте покрет активне школе чији је
зачетник швајцарски педагог и психолог Адолф Феријер (Adolphe Ferrière). За
Феријера васпитање једино има смисла уколико води рачуна о детету у
целини, односно како каже да васпитава „цело његово биће”. У том смислу,
активна школа води рачуна о интелигенцији, активностима, вољи и осећањима
деце. Основни став који је Феријер изражавао кроз рад у активној школи јесте
да васпитање мора бити усаглашено са природом детета, његовим интересовањима и могућностима. А природа детета се најбоље изражава управо кроз
активност (Коцић, 2004; Ferijer, 1935). Далеко познат широј педагошкој јавности је свакако Монтесори систем образовања који је конципирала Марија
Монтесори (Maria Montessori). Реч је о моделу који носи заједничке карактеристике покрета реформне педагогије и представља дидактички модел активне
школе. Васпитне методе које произлазе из овог модела су самоваспитање,
саморазвој и самопоучавање, те се акценат ставља на ручни рад и активно
учење. Марија Монтесори је желела да одступи од фронталне наставе и круте
форме образовања старе школе, нудећи већу слободу за наставнике и ученике.
Наиме, према њеном мишљењу у природи ученика лежи способност за саморазвој, коју је могуће покренути у одговарајућој средини. Тако се мења и улога
наставника, чији је задатак да усмерава, а не поучава, затим организује
повољну средину и обезбеди материјале који ће подстицати самоактивност и
саморазвој ученика (Matijević, 2001; Montessori, 1915). У том смислу,
наствници поштују мисао – Помози ми да то урадим сам! (Lalović i sar., 2011).
Монтесори систем образовања је и данас, на почетку XXI века, заступљен
широм Европе, али има своје заговорнике на подручју Азије и Америке.
Међу припадницима покрета „нове” школе истиче се и педагошки рад
британског педагога Александра Нила (Alexander Sutherland Neill), који је
1921. године основао слободну школу Самерхил у Енглеској. Основна замисао
ове школе јесте да одговара ученику и његовим способностима, а циљ образовања јесте заправо циљ живота. Према Ниловим (Nil, 1979) речима само у слободној атмосфери, без страха од казне или оцене, ученик може бити мотивисан
да учи, изрази своју самосталност и жељу за активним деловањем у школи.
Почела је са радом као експериментална школа, да би касније постала демонстрирајућа, односно школа која демонстрира потпуну слободу у васпитању.
Самерхил нуди сасвим нове педагошке и психолошке идеје поучавања и учења
ученика и представља један од најзначајнијих педагошких експеримената у
XX веку (Nil, 1979). Овако радикалан Нилов педагошки рад привукао је пажњу
и задобио бројне критике, али и позитивне реакције и признања.
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Подстакнут идејама педоцентризма Рудолф Штајнер (Rudolf Joseph
Lоrenz Steiner) је основао прву Валдорфску школу (Waldorf school) у Штутгарту, следећи нови приступ активностима ученика, нови поглед на наставни
план и програм, те хуманизацију васпитног процеса. Штајнер објашњава да
према појединцу, односно ученику треба поступати као према целовитом бићу,
и развијати и оплеменити његов разум, емоције и хтење. Сама настава почива
на принципима који су оријентисани на радно и уметничко васпитање и образовање (Lalović i sar., 2011; Matijević, 2001). Тако је валдорфска пегагогија
заснована на антропозофији, науци о телу, души и духу. Ове полазне основе
васпитно-образовни систем Валдорфске школе ослобађају од ауторитарног
односа и недемократског одлучивања, и чине га самоуправљајућим системом,
који уважава мишљење и гради унутрашњу комуникацију између свих актера
(Matijević, 2001).
У модерне следбенике педоцентристичког покрета убраја се и шведска
књижевница и педагог Елен Кеј (Ellen Key), чије је дело Век детета најављујући да ће XX век бити век детета, битно утицало на развој и продубљивање идеја овог покрета. Елен Кеј проблем савременог васпитања види у томе
што дете не остави на миру, а највећи успех се постиже управо када не васпитавамо и када га пустимо да се само изграђује. Стога, циљ васпитања формулише се као (Гајић, 1996: 389) „слободан развој унутрашњих, потенцијалних
могућности индивидуе, у свим аспектима личности: емоционалном, интелектуалном, моралном и физичком”. Елен Кеј се противи „старој” школи зато што
представља „насиље над дететом”, спутава развој личности ученика и
нарушава његову индивидуалност. За нову, будућу школу основа васпитања
треба да буде сама природа ученика, његова интересовања и потребе. Према
њеном мишљењу у школи не треба васпитавати и образовати према плану и
програму, уз распоред часова, већ кроз игру и забаву оспособити појединца за
самоваспитање, самообразовање, односно саморазвој (Гајић, 1996).
Ако се анализирају радови из тог времена увиђају се многобројне разлике и неподударности међу заговорницима реформних педагошких идеја. И
управо из тих идеја јавили се појединачни покрети за уметничко васпитање,
радно васпитање, школе у природи (Bognar, 1999). С друге стране, сличност и
подударност представља заједнички темељ, односно све ове школе засноване
су на противставу пасивне и старе школе. Наиме, основна замисао свих
реформних и прогресивних идеја односи се на радикалну промену унутрашње
организације школе. Прогресивисти су изразили отпор према традиционалној
школи, заједнички се супротстављају формалној настави и механичком учењу
које у њој доминира (Milutinović, 2008). Критикујући стару школу и постојећу
школску праксу, алтернативне школе пружају нова и другачија решења за
функционисање школе и организацију наставе. Основна замисао ових школа
јесте да истичући свој демократски став, охрабрују и мотивишу ученика да
самостално стиче знања, долази до одговора и закључује (Percival, 1954).
Међутим, иако је постојао исти циљ међу њима, неки од ових педагошких
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покрета задржали су се свега неколико деценија и потом нестали са педагошке
сцене (Поткоњак, 2007). Ипак, на крају XX века реформне педагошке идеје са
почетка се поново обликују, и на педагошком пољу формирају нови хуманизам који улива поверење, нуди слободу за иновације и иницијативе, те за друштвене промене према потребама појединца (Bognar, 1999). Наиме, данашње
време показало је да се прогресивно образовање обновило појавом конструктивизма (Milutinović, 2008).

КОНСТРУКТИВИЗАМ – РЕФОРМНА ПЕДАГОШКА ИДЕЈА ДАНАС
Крајем XX века заступници конструктивистичке теорије ученика изнова
стављају у центар наставе. Данас конструктивизам представља значајну филозофију образовања. Иако постоје разлике у његовом тумачењу, заједничка
основа различитих интерпретација конструктивизма у домену образовања
јесте тврдња да ученици нису пасивни примаоци знања, и да су активно укључени у његовој изградњи. Дакле, конструктивизам као концепт образовања
усмереног на ученика представља данашњу алтернативу традиционалном
моделу образовања (Milutinović, 2016; Stojnov, 2001).
Филозофске идеје од XVII века до филозофа постмодерне, као и педагошки рад Жан Жака Русоа (претходно описан у раду) утицале су на уобличавање конструктивизма какав је данас, те се увиђа да конструктивистичке идеје
нису нове, али јесте замисао да се интегришу бројне блиске идеје у један
заједнички смер. Поред филозофских идеја у оквирима саме психологије
постоје идеје тесно повезане са појавом конструктивизма (Null, 2004; Stojnov,
2005). У психологији и педагогији конструктивизам постаје кључна реч када
се говори о реформи образовања, такође представља последњи облик у изради
курикулума. У оквиру методике наставе конструктивизам се повезује са учењем које је окренуто ученику, а у новије време највећу употребу има када је
реч о учењу на даљину или електронско учење (Љубојевић, 2012).
Ако се пође у разматрање основних принципа конструктивистичке
парадигме као теоријске основе за приступ поучавању, важно је споменути
идеје Жана Пијажеа (Jean Piaget) и Лава Виготског (Лев Выготский) (Lalović i
sar., 2011; Љубојевић, 2012; Milutinović, 2008). Пијажеово схватање когнитивног развоја има велики утицај на учење и наставу и представља основу за развој учења путем открића и хеуристичког модела наставе (Љубојевић, 2012).
Таква настава, према мишљењу Пијажеа мора бити усклaђена са развојним
стадијумом ученика, а процес учења у духу самосталног трагања за
одговорима и решењима. Другачије речено, ученик треба да је у служби
самосталног конструисања сопственог знања (Lalović i sar., 2011). Виготски се
често сврстава у социјалне конструктивисте и наглашава улогу окружења и
практичне делатности у развоју детета. Он посебно истиче улогу језика и
културе у когнитивном развоју ученика, уз чију помоћ стиче искуство,
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комуницира, опажа, перципира и разуме свет око себе. Знање се стиче и
конструише у интеракцији са социјално-културним окружењем, те нема
једносмеран ток, већ се процесуирањем информације доводе у везу с
постојећим концептима, претходно стеченим искуством и тек тада добијају
своје значење (Jukić, 2013). И према Пијажеу и према Виготском учење се
може остварити у социјалној интеракцији па је у складу са тим развијена и
метода кооперативног учења. Кооперативни рад акцентује учење у паровима
или у групи, односно у социјалној интеракцији (Љубојевић, 2012).
Позивајући се на Виготског и његове конструктивистичке мисли, Џером
Брунер (Jerome Bruner) наглашава улогу друштвеног окружења и културе.
Према Брунеру ученик може бити активан учесник у процесу учења уколико
настава подржава учење путем открића. На овај начин организована настава од
ученика захтева да самостално доноси закључке и долази до решења, да не
буде пасиван слушалац, што доприноси квалитету знања и његове трајности,
али и развијању интелектуалних способности (Љубојевић, 2012). При томе,
Брунер објашњава да су поступак стицања знања и комуникација међузависни
процеси, те се трагање за сазнањем употпуњује симболичким системом одређене културе (Milutinović, 2008).
На претходним страницама овог рада предочене су основне идеје
реформне педагогије са почетка XX века. А одговор на питање где су оне
данас и какви су њихови исходи и достигнућа добија се управо кроз конструктивистичку концепцију образовања. Односно, ране прогресивне и реформне
педагошке идеје са почетка XX века у великој мери ослањале су се на филозофију образовања и наставе која се данас среће у конструктивистичкој педагогији (Милутиновић, 2014). Наиме, конструктивисти пружају предлоге за организацију процеса учења и поучавања који се лако могу уврстити у понуду прогресивистичких реформних идеја. У том смислу препознају се приступи који
су усмерени на ученика и његово искуство, а Милутиновић (2009: 271) наводи
следеће: „учење откривањем, пројектна и проблемска нстава, самоуправљено
учење, кооперативно учење”. Још почеком XX века у педагошким мислима
Дјуија и Франсиса Паркера (Francis Wayland Parker) и њиховој педоцентристичкој педагогији конструктивисти проналазе бројна слагања и идеје на
којима конструктивизам данас почива. Наиме, у последње две деценије конструктивисти показују велико интересовања за педоцентристичке идеје (Dmitrijev, 2008). Поред заједничке, основне идеје да наставу и учење треба окренути ка ученику, те садржаје и начин рада прилагодити његовим потребама,
интересовањима и претходним искуствима, веза између конструктивистичких
и педоцентристичких идеја увиђа се у измењеној улози наставника. Наставник
има задатак да обезбеди повољну средину и услове кроз које ученик учи из
властитог искуства. Дакле, он више не предаје знање, већ организује, води и
усмерава активан и самоконструишући процес учења ученика (Milutinović,
2008). Стога се наставник више не налази у центру пажње, већ се у средишту
наставног процеса налазе активности које обављају ученици као субјекти васпитно-образовног процеса. Даље у истом смислу, интересовања, потребе и
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могућности ученика одређују циљ наставе и садржај учења. Конструктивисти
смисао учења виде у проширивању и богаћењу искуства ученика, што је
такође у основи раних педоцентристичких идеја. Поменуте сличности и слагања између педоцентристичких и конструктивистичких идеја указују на
њихову повезаност, а самим тим и на данашње обнављање реформних педагошких идеја кроз конструктивистичку концепцију образовања.
Реформне педагошке идеје у данашњој школској пракси Србије
Последња деценија XX века у Србији обележена је деградацијом друштва као система, урушавањем рада институција и колапсом многих сегмената
свакодневног живота. Стога, образовање у том периоду није било приоритет
државне политике, а промене и увођење иновација у образовни систем биле су
ограничене и скоро неприметне. Тек након 2000. године, када је у Србији
дошло до промене политичке власти и новина у оквиру различитих сегмената
друштвеног живота, покренута је и свеобухватна реформа образовног система.
Као веома значајни и заслужни за одређени помак у постојећој школској
пракси у педагошкој литератури (Spasenović i Vujisić-Živković, 2017) се наводе
пројекат Активно учење, којем је основни циљ да побољша квалитет наставе и
знања која ученици у њој стичу и промена улоге ученика у процесу учења – од
пасивног примаоца знања, до активног конструктора знања. Овај пројекат предочава низ идеја и решења усмерених на трансформацију школског система и
наставног рада, насталих из ставова представника нових школа и покрета који
су у супротности према „старој”, традиционалној школи. Такође, пројекат
Корак по корак („Step by step”), који своје основне карактеристике заснива на
идејама реформне педагогије. Конкретне идеје овог пројекта подразумевају да
се у центру васпитно-образовне праксе налази се ученик, чија личност се уважава и поштује, а демократски принципи су темељ ове праксе. Даље, велики
значај придаје се активној сарадњи са породицом, индивидуализованом учењу,
али и учењу по центрима активности (Spasenović i Vujisić-Živković, 2017). Као
што се може видети, ови пројекти се ослањају на реформне педагошке идеје, а
односе на стручно усавршавање компетенција наставника/учитеља, педагога и
психолога, и на унапређивање квалитета наставе.
Ипак и поред указаних прилика за побољшање наставног рада, анализом
образовне праксе увиђају се многобројне тешкоће у школском систему Србије.
Проблеми који се истичу (Стратегија развоја образовања у Србији до 2020.
године, 2012) су: нефлексибилан и обиман програм образовања, доминантност
предавачке наставе, ретка примена истраживачких метода, активног учења,
индивидуализованог приступа ученицима и осталих начина рада који су усмерени на ученика и пружају му већу ангажованост и активност у наставном
процесу, такође недовољан квалитет и ниво знања и вештина које ученици
стичу у школи, те занемареност изваннаставних активности итд. Поменути
проблеми указују на тешкоће у превазилажењу традиционалних метода рада
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школа у Србији. Излазак из традиционалиних оквира наставе подразумева
битне промене у поимању природе ученика, процеса учења, као и позиције и
улоге наставника и ученика у настави (Spasenović i Vujisić-Živković, 2017).
За основне школе алтернативног типа у Србији тек је од скоро отворена
могућност организације приватних школа као школа посебне педагошке оријентације (Закон о основном образовању и васпитању, 2013). До сада ниједна
школа у Србији није службено назначена као школа са посебном педагошком
оријентацијом. Осим једне приватне школе под називом „Монтесори основна
школа”, која и даље ради по националном програму, али у организацији
наставе укључује савремене Монтесори принципе, идеје и методе усвајања
знања (Spasenović i Vujisić-Živković, 2017).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
На основу до сад написаног, може се закључити да је разматрање и преиспитивање школске праксе прожимало читав XX век. Почело је крајем XIX
века и траје и дан данас. Интезивни процес критичког разматрања у педагогији
је познат као прогресивна или реформна педагогија, односно покрет „Нове
школе”, који се развио на основама педоцентристичког покрета на тлу Европе
и понудио нова педагошка и дидактичка решења (Bognar, 1999). Заговорници
педоцентристичког покрета супротстављају се начину уређења „старе” школе,
те њеној ригидној организацији, фронталној настави, шаблонском начину
рада, и нарочито пасивној улози ученика у процесу стицања знања. Стога, из
овог покрета развили су се многобројни покрети и правци у виду слободних,
односно алтернативних школа широм Европе, које су следиле исти циљ – да
промене традиционалну, „стару” школу. Пружиле су нови приступ школи и
организацији наставе – ученика премештају из пасивног у активан положај, те
циљ и садржај учења зависи од њихових интересовања и способности. Иако су
следили исти циљ, неки од ових педагошких покрета и реформних идеја задржали су се неколико деценија и потом нестали са педагошке сцене (Поткоњак,
2007). Међутим, сплет околности на подручју Европе са краја XIX и током XX
века, као и развој педагошких праваца и покрета који су се појавили у овом
периоду, оставили су дубок и трајни траг у целокупном развоју педагогије.
Изучавањем реформних педагошких идеја, њихових исхода и достигнућа данас у новијој педагошкој литератури са почетка XXI века, поново се
разматра питање положаја ученика и активности наставника у настави. Данашње време указује на чињеницу да се прогресивно образовање обновило појавом конструктивизма, који прихвата педоцентристичке идеје и ученика изнова
ставља у центар наставе. Конструктивисти пружају предлоге за организацију
процеса учења и поучавања који се лако могу уврстити у понуду прогресивистичких реформних идеја. Сличности и слагања које постоје између педоцен-
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тристичких и конструктивистичких идеја указују на њихову повезаност, а
самим тим и на данашње обнављање реформних педагошких идеја кроз конструктивистичку концепцију образовања. На основу теоријске анализе, може
се закључити да конструктивизам као концепт образовања усмереног на ученика представља данашњу алтернативу традиционалном моделу образовања и
може се окарактерисати као реформна педагошка идеја данашњег времена.
Разматрано питање реформе образовања у Србији наговештава да је
тек након 2000. године и промене власти у Србији покренута и свеобухватна
реформа образовног система. Такође, реализовани су одређени пројекти и
обуке за усавршавање наставника и побољшање квалитета наставне праксе
који се ослањају на идеје реформне педагогије. Ипак, и поред многобројних
реформних педагошких идеја и алтернатива традиционалног модела образовања, у данашњој школској пракси још увек доминира предавачка настава, уз
недовољну примену других начина рада који су окренути према ученику и
његовом личном ангажовању у процесу стицања знања. Стога, питање о
организацији „нове” школе и увођењу реформних педагошких идеја у
основне школе у Србији остаје и даље отворено. У том смислу, крајња
намера овог рада је да се покрену и дуги истраживачи на дубље истраживање
овог приступа. Такође, да подстакне размишљање и охрабри примену
реформних педагошких идеја и иновативних модела учења, који би могли да
обогате традиционалну образовну праксу и на тај начин допринесу развоју
школског система данас.

Литература
Бодрошки-Спариосу, Б. (2000). Схватање дечије природе у педоцентристичкој
педагогији – становишта Русоа и Дјуија. Настава и васпитање, 49(3), 469–482.
Bognar, L. (1999). Pedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma. U N. Babić i S.
Irović (prir.): Interakcija odrasli dijete i autonomija djeteta (53–63). Osijek:
Visoka učiteljska škola. Rijeka: Visoka učiteljska škola.
Гајић, О. (1996). Још једном о „Веку детета” крајем XX века. Педагошка стварност, 42(7–8), 386–400.
Djui, Dž. (1966). Vaspitanje i demokratija – Uvod u filozofiju obrazovanja. Cetinje:
Obod.
Dmitrijev, G. (2008). Konstruktivistički diskurs u teoriji sadržaja obrazovanja u SAD.
Pedagogija, 43(3), 347–356.
Ђорђевић, Б. и Ј. Ђорђевић (2009). Недостаци и слабости традиционалне и савремене школе. У Будућа школа – зборник радова са научног скупа, I део (93–
110). Београд: Центар за менаџмент у образовању.

23

Џинкић, О.: Историјски приказ реформних педагошких идеја – данашњи исходи...
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 9–26
Закон о основном образовању и васпитању. Службени гласник Рeпублике Србије –
Просветни гласник, бр. 55, 2013.
Jukić, R. (2013). Konstruktivizam kao poveznica poučavanja sadržaja prirodoznanstvenih i društvenih predmeta. Pedagogijska istraživanja, 10(2), 241–263.
Kant, I. (1974). Um i sloboda. Beograd: Posebno izdanje časopisa „Ideje”.
Коцић, Љ. (2004). Активна школа Адолфа Феријера. Зборник Института за педагошка истраживања, 36, 49–65.
Lalović, Z. (2009). Naša škola – metode učenja – nastave u školi. Podgorica: Zavod za
školstvo.
Lalović, Z., Vučeljić, M., Žakelj, A., Perić, N., Đilas, D. i D. Popović (2011). Naša škola
– nastava – učenje u savremenoj školi. Podgorica: Zavod za školstvo.
Љубојевић, Д. (2012). Конструктивистичка парадигма као нова теоријска основа за
усвајање страних језика. Зборник радова са међународног научног скупа
Филолошка истраживања данас (96–113). Београд: Филолошки факултет.
Matijević, M. (2001). Alternativne škole: didaktičke i pedagoške koncepcije. Zagreb:
Tipex.
Matijević, M. i Radovanović, D. (2011). Nastava usmjerena na učenika: Prinosi razvoju
metodika nastavnih predmeta u srednjim školama. Zagreb: Školske novine.
Milutinović, J. (2008). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
Милутиновић, Ј. (2009). Прогресивизам у образовању: теорија и пракса. Зборник
Института за педагошка истраживања, 41(2), 264–283.
Милутиновић, Ј. (2014). Алтернативне школе и имплементација конструктивизма
у школску праксу. Настава и васпитање, 63(1), 19–32.
Milutinović, J. (2016). Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju. Novi Sad:
Filozofski fakultet.
Mоntеssоri, М. (1915). Мy sistem of education. New York: Тhe Hоusе оf Childhооd,
INC.
Nil, S. A. (1979). Slobodna deca Samerhila. Beograd: Bigz.
Null, J. W. (2004). Is Constructivism Traditional? Historical and Practical Perspectives
on a Popular Advocacy. The Educational Forum, 68(2), 180–188.
Педагошка енциклопедија (1989). Tом 2, Поткоњак, Н. и П. Шимлеша. Београд:
Завод за уџбенике и наставна средства (ецц).
Percival, W. P. (1954). Clearing the Issues in the Educational Contoroversy. Vital
Speeches of the Day, 21(3), 854–858.
Pešikan, A. (2010). Savremeni pogled na prirodu školskog učenja i nastave: socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije. Psihološka istraživanja,
13(2), 157–184.

24

Џинкић, О.: Историјски приказ реформних педагошких идеја – данашњи исходи...
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 9–26
Поткоњак, М. Н. (2007). XX век: ни век „детета” ни век педагогије: има наде –
XXI век. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине.
Ruso, Ž. Ž. (1989). Emil ili o vaspitanju. Valjevo: KUIZ „Estetika”.
Spasenović, V. i Vujisić-Živković, N. (2017). Pokušaji ostvarivanja pedagoškog
pluralizma u obrazovnoj politici i praksi u Srbiji. Acta Iadertina, 14(1), 1–14.
Spevak, Z. (2001). Alternativne škole – razvoj, pojmovni okvir i funkcije. Pedagoška
stvarnost, 47(9–10), 659–665.
Stojnov, D. (2001). Konstruktivistički pogled na svet: Predstavljanje jedne paradigme.
Psihologija, 34(1–2), 9–48.
Stojnov, D. (2005). Konstruktivizam kao paradigma. Psihologija, 38(4), 491–495.
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године. Службени гласник
Републике Србије – Просветни гласник, бр. 107, 2012.
Suzić, N. (2005). Pedagogija za XXI vijek. Banja Luka: TT-Centar.
Ferijer, A. (1935). Aktivna škola. Beograd: Geca Kon.
Cenić, S. i Petrović, J. (2012). Vaspitаnje kroz istorijske epohe – Knjiga II. Vranje:
Učiteljski fakultet.

25

Џинкић, О.: Историјски приказ реформних педагошких идеја – данашњи исходи...
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 9–26
Оля С. Джинкич
Университет в Новом Саде, Философский факультет
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ РЕФОРМАТОРСКИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ – СЕГОДНЯШНИЕ ИТОГИ И ДОСТИЖЕНИЯ
Аннотация
В данной статье делается попытка отобразить исторический аспект
реформаторских педагогических идей на основе европейской педагогической
сцены с XIX–XX веков до реформаторских педагогических идей до настоящего
периода. Особый акцент делается на весь набор обстоятельств и событий того
периода, начиная с кризиса и критики, которые мучили «Старую» школу, а затем с
появлением педоцентристского движения, из которого развивалось движение
«Новой» школы. В дальнейшем рассмотрении обсуждаются основные идеи и
инновации различных бесплатных или альтернативных школ, появившихся в
результате этого движения. Таким образом, цель состоит в том, чтобы взглянуть
на возникшие реформы педагогических идей, движений и направлений которые
оставили глубокий след в развитии европейской педагогики. Теоретический
анализ и изучение вопроса об их влиянии на педагогическую сцену сегодня
показывает, что прогрессивные и реформаторские педагогические идеи начала 20го века представляли философию обучения, которой в настоящее время
занимается
конструктивистская
педагогика.
Кроме
того,
учитывая
образовательную сцену в Сербии, делается вывод, что многое изменилось в
«Старой» школе, но многие вопросы остались в организации «Новой» школы
сегодня, в 21 веке.
Ключевые слова: реформаторская
педоцентризм, новая школа, конструктивизм.
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