
ЗНАЧАЈ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА НА ПЛАНУ РАЗВИЈАЊА ПМП
• Значај почетног математичког образовања, осим значајом математике, условљен је и:

1. Нучно-технолошком револуцијом и убрзавањем и умножавањем знања,

2. Савременим сазнањима друштвено-хуманистичких наука, посебно психологије и педагогије.

1. Научно-технолошка револуција и убрзавање и умножавање знања захтева од људи да се од
најранијих узраста оспособе за правовремено и ефикасно овладавање акумулираним и
новостеченим знањима човечанства.

◦ Проблеми везани за ово:

◦ Како да деца и млади овладају тако великим акумулираним теоријским и практичним знањима и умењима?

◦ Како код одраслих развити способност за усвајање и откривање нових сазнања, тј. како их учинити
отвореним за трагање за новим?

◦ Могући одговор је оријентисаност образовања ка будућности и његов почетак од најранијег узраста.

◦ У том контексту, уместо механичког гомилања информација, код деце најранијег узраста треба
неговати развијање критичког мишљења, стваралачких и способности за самообразовање.

◦ Критичко мишљење – процена исправности начина формулисања проблема, утврђивање релевантности
чињеница битних за решавање тог проблема и метода за постизање циља.

◦ Стваралачке способности – оригиналност, спонтана и адаптивна флексибилност, изражајна и асоцијативна
флуентност идеја, осетљивост за проблеме, елаборација.
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2. Сазнања психологије и педагогије дају одговор на питање када организовани подстицаји
дају најбоље резултате у развијању когнитивне сфере личности.

◦ Резултати истраживања указују да је најповољнији период – период предшколског узраста.

◦ Каменов:

◦ У предшколском периоду се најуспешније формирају когнитивни стил и интересовања потребна за учење.

◦ Каснија интервенција је мање успешна.

◦ Васпитно-образовни рад у предшколском узрасту је, по ефектима, често значајнији од образовања у
каснијим стадијумима.

◦ Због оваквих закључака напушта се концепција предшколских установа заснованих само на:
чувању, нези, заштити, социјализацији и самоизражавању и тежи се увођењу и интензивирању
образовања предшколске деце.

◦ Основна оријентација постаје рано увођење деце у симболичке системе (језик, математика, уметност) који
подстичу развој деце.

◦ Предшколско васпитање има као једну од примарних функција развијање симболичких функција код деце.
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• За развој неке функције најважније је остваривање организованог, планског и стручног утицаја у оном
периоду када је она у почетној фази свог развоја.

• Виготски:
• У свакој етапи развоја детета присутне су клице будуће развојне фазе.

• Приликом оцењивања развијености треба узети у обзир не само дотад већ уобличене функције, него и
оне које се развијају.

• На одређеној развојној етапи морамо одредити доњи и горњи праг обучавања.

• Учење је добро само када претходи развоју, јер тада оно буди и изазива низ функција које сазревају и
налазе се у зони наредног развитка.

• Могућ је утицај на развој виших менталних функција чак и у раним фазама развоја детета.

• Пијаже:
• Ефекти организованих утицаја (учења) зависе од степена развијености менталних структура (учење је

подређено развојном процесу).

• Брунер наглашава улогу и значај подстицања сазнајне делатности ученика.
• Процес обучавања има за основну функцију посредовање између културе и појединца, оспособљавање

појединца за присвајање културе.

• У складу с тим, неопходно је рационално, плански и стручно засновати управљање процесом развоја, без
прозивољности и стихијског приступа.
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• Московска школа (Гаљперин, Тализина, Обухова):
• Развој није одређен својим непроменљивим законитостима, већ ће имати различите токове у

зависности од квантитета и квалитета активности субјеката.

• Правилно управљаним развојем долази се до формирања правих појмова и менталних операција на
много нижим узрастима него при спонтаном развоју.

• На овај начин менталне (логичко-математичке) активности постају доступне деци нижег узраста.

• Елементарни математички појмови, иако су апстракције високог реда, јесу доступни деци
предшколског узраста.
• Ограничавајући фактор је интуитивни садржај тих појмова.

• Како циљ математичког образовања није учење дефиниција, правила, формула, готових
термина и механичких поступака, већ развијање покретљивости ума, интелигенције и
математичког мишљења, то В-О процес у предшколском узрасту поседује значајне
потенцијале на плану развијања ПМП.


