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1. ПОЈАМ ДИДАКТИКЕ 

 

 

Појам дидактика води порекло из старогрчког језика. Долази од речи 1. дидаскеин 

(грч. δ ι δ α σ κ ε ι η) а значи поучавати, јасно излагати, држати наставу, 2. дидаско (грч. δ ι 

δ α σ κ ω) значи поучавам. Сродни су још и изрази 3. дидактикос и у преводу значи 

поучан, те 4. дидаскалос - поучаватељ, учитељ. Код нас налазимо стари израз даскал са 

значењем учитељ. Користили су га Доситеј Обрадовић, Петар Костић, Григорије Божовић 

и други, у својим делима. 5. Дидактике техне значи техника или вештина поучавања.  

Назив „дидактика“ се у педагошком смислу и значењу појављује у 17. веку. 

Употребљен је први пут у Немачкој 1613. године. У вези је са предлозима педагошких 

реформи Волфганга Раткеа, који је био заговорник потребе учења деце на матерњем 

језику. Дидактичари Волфганг Ратке (1571-1635) и Јан Амос Коменски (1592-1670) 

употребљавали су у својим радовима, између осталих, и термин дидактика. У делу Велика 

дидактика (Didactica magna) Ј. А. Коменског дидактика „обухвата општу вештину о томе 

како ваља поучавати свакога у свему“ (Коменски, 1997: 3). (На латинском језику: 

universale omnes omnia docendi artificium exhibens). 

На тај начин, иако широко,  Коменски је први садржајно одредио појам дидактике 

и разрадио њен систем. Имао је на уму пре свега школски рад, наставу, с обзиром да се у 

њој поучава организовано. И Малафик, у својој књизи, попут осталих аутора уџбеника 

дидактике, пише да „дидактика као наука има свој почетак у значајном делу великога 

чешкога педагога Јана Амоса Коменскога (1592 – 1670) ’Велика дидактика’“ (Малафiїк, 

2009: 7).  

 Захваљујући Раткеу и Коменском 17. век се назива веком дидактике. Од Коменског 

па све до краја 18. века у педагошкој теорији и пракси исказује се „мноштво дидактичких 

идеја“ (Гудјонс, 1994), да би нешто касније Хербарт (1776 – 1841) и често критиковани 

хербартовци, тј. његови следбеници осмислили и развијали концепт „васпитне наставе“ 

(Россијскаја педагогическаја енциклопедија, 1, 1993). Хербарт је, исто тако, разрадио 

теоријске основе дидактике (у саставу педагогије), док је један од његових следбеника – 

Ото Вилман (1839 – 1920) у оквиру својих проучавања наставног процеса допринео 

оснаживању концепције и назива „Дидактика као теорија образовања...“ (Исто).  
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 Историја „умећа поучавања“ (Гудјонс, 1994) још сликовитије може се приказати у 

кратком укупном прегледу: 

___________________________________________________________________________ 

      1.раздобље (период):                                           В. Ратке (1571 – 1635) 

 прелаз из                                             Ј. А. Коменски (1592 – 1670) 

 средњег века  

 у модерни  

 (на путу ка просветитељству) – план за јединствени школски систем 

1700 _______________________________________________________________________ 

 2.раздобље:                                          Ј.Ј. Русо (1712 – 1778) 

 просветитељство           Ј. Х. Песталоци (1746 – 1827) 

1750  (мноштво дидактичких 

 идеја) 

1800 _______________________________________________________________________ 

 3.раздобље:                                       Ј. Ф. Хербарт (1776 – 1841) 

 класична дидактика                              А. Дистервег (1790 – 1866) 

 (настанак модерног         Хербартовци 

1850   образовног система и развој      К. Д. Ушински (1824 – 1870) 

теорије и праксе ефикасног  

преноса и тумачења наста- 

вних садржаја) 

1900 _____________________________________________________________________ 

 4.раздобље: 

 реформске дидактике     Г. Кершенштајнер (1854 – 1932) 

 (алтернативни облици                                  Џ. Дјуј (1859 – 1952) 

 наставе, и сл.) (Упореди: Гудјонс (1994): 90). 

___________________________________________________________________________ 

 

 Термин „дидактика“ данас је најчешће у употреби у земљама немачког говорног 

подручја (видети: Gudjons, 1994, и др.) али и у педагошкој литератури у већини земаља 

централне и источне Европе. Назив дидактика „задржан је до данас у германским и 
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словенским земљама“ (Банђур, 2014: 148). То је карактеристично и за земље некадашње 

Југославије (видети: Богнар, Матијевић, 1993, Вилотијевић, 1999, и др.), док се у Русији 

повремено са изразом „дидактика“ користи и назив „теорија наставе“ (Лихачев, 1999, и 

др.).  

 Израз „дидактика“ користи се и у стручним изворима на француском језику 

(видети. Morandi, La Borderie, 2006, и др.) уз разликовање опште дидактике (didactique 

generale) која проучава „модалитете педагошког рада на знању и са знањем“... и посебних 

дидактика (дидактика физичког васпитања и спорта, дидактика математике, дидактика 

француског језика и др.) где се код нас уобичајено користи израз „методика“.  

 У земљама енглеског говорног подручја израз „дидактика“ ретко је у употреби а 

нису ретка ни оспоравања такве дисциплине што произлази из специфичности педагошке 

традиције, првенствено у Великој Британији и у САД (Опширније: Кулић, 2011. и др.). 

Задаци за истраживање 

1.Од којих грчких термина реч дидактика води порекло? 

2. На који начин је Гудјонс извршио периодизацију дидактике? 

3. Који су представници појединог периода? 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ПРОУЧАВАЊА ДИДАКТИКЕ 

 

Области наставног рада које су опште, заједничке, тј. остварују се у свакој настави 

представљају предмет проучавања дидактике (док се методика бави проучавањем 

специфичности наставе  појединих наставних предмета: методика математике, методика 

наставе физичког васпитања, методика ликовне културе...).  

Нека од заједничких подручја сваке наставе, која су предмет изучавања дидактике 

су на пример: шта је суштина наставног процеса, који су садржаји и задаци наставе, којих 

се принципа треба придржавати у извођењу наставног процеса, којих се метода треба 

придржавати у настави, који су облици организације рада адекватни за остваривање 

задатака наставе, који су дидактички системи наставе могући и које су им предности и 

недостаци и слично. И руски аутори Вергелес и Конева у својој дидактици, кад пишу о 

предмету дидактичких истраживања наводе „путеве, методе, средства и организацију...“ 
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(Вергелес и Конева (2006: 7).  У свом уџбенику Дидактика Осмоловска у првој реченици 

рада дефинише дидактику као област или грану „педагогије која изучава процес 

обучавања“ (Осмоловская, 2008: 3).  

     Богнар и Матијевић напомињу да је сваки уџбеник дидактике специфичан, другачији 

али суштина њихововог предмета је у свима иста – расветљавање општих аспеката 

васпитно-образовног процеса (поучавања и учења) са разних страна и гледишта.  

У првом тому Дидактике, под називом Предмет дидактике, Вилотијевић схватања 

већег броја дидактичара класификује у две категорије: 

а) Дидактика схваћена као теорија наставе. Према схватању Шулца предмет 

проучавања дидактике је настава, њен концепт, процес и исход... Према Микеу дидактика 

је истозначна са научним схватањем свеукупности наставе. Према Калману дидактика 

схваћена као научно учење има три задатка: „1. критички избор образовних вредности и 

образовних садржаја; 2. истраживања наставних ситуација и развој наставних форми; 3. 

припремање поступака поучавања у смислу затворених кодова обуке ради стицања знања и 

оспособљавања“ (Вилотијевић, 1. 1999: 10-11). Томашевски дидактику назива општом 

теоријом наставе. Сматра да она као посебна дисциплина педагогије, истражује 

законитости јединственог процеса образовања и васпитања који се одвија у настави. И 

Петерсен сматра, слично, да дидактика настаје у оквиру педагогије. Њен ужи проблем је 

проучавање наставе а истински предмет теорија оптималног обучавања и учења у 

наставном процесу.  

б) Дидактика схваћена као теорија образовања. Петар Петерсен сматра да је 

дидактика дисциплина која бави образовањем, наука о стицању знања... Према мишљењу 

Хелмана дидактика је теорија образовних садржаја и вредности. У ширем смислу обухвата 

и методику као теорију наставног пута. Волфганг Клафки „одређује дидактику као теорију 

садржаја образовања, за разлику од методике као теорије метода наставе. Дидактика се 

бави избором, структуром и уређивањем наставних садржаја“ (Вилотијевић, 1999: 11)...  

Настава представља најсистематичнију форму образовања. Може се рећи да 

дидактика проучава наставу као јединствен, симултан процес васпитања и образовања. 

Изразом васпитно-образовни процес проширује се предмет проучавања дидактике јер 

подразумева осим наставе и бројне ваннаставне активности. Међутим „данас не постоји 

усаглашено схватање ни у погледу научног статуса д. (вештина, теорија, научна 
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дисциплина, наука) ни у погледу предмета проучавања д. (поучавање, образовање, настава, 

образовање и настава, настава и учење, васпитно-образовни рад у натави итд.)“ (Банђур, У: 

Лексикон образовних термина, 2014: 149). Исти аутор подсећа да је у другој половини 20. 

века дошло до интензивног развоја дидактичке науке. Појавило се више дидактичких 

теорија и дидактичких дисциплина.  

Немачки дидактичари Хана Кипер и Волфганг Мишке (2008: 13) пишу да се под 

дидактиком дуго подразумевала „умешност поучавања“ или наука о настави и поучавању, 

док данас појам дидактика обухвата „теорију поучавања и учења“. Циљ дидактике ови 

научници виде у пружању помоћи сваком поједином ученику при организовању 

самосталног процеса учења. Дидактика је, пре свега, усмерена на питања планског, 

дугорочно заснованог и систематског учења у за то предвиђеној установи – школи. 

Усавршавањем образовних институција (школа, универзитета, установа за стручно 

усавршавање и доживотно учење) дидактика је доживела неслућен развој и, на тај начин, 

постала професионална наука наставника, поучаватеља. 

Дидактику занима „какву улогу у поједином друштву игра знање, треба ли учити у 

одређеним одељеним фазама или током целог живота те ко се сматра учеником. Она 

поставља питања о томе како се може оптимирати учење одабраних циљних група 

(одрасли, омладина, деца) и разматра питање постоје ли у животу посебно прикладне фазе 

за учење“ (Kiper, Mischke, 2008: 13-14). Тиме се, сматрају наведени аутори, дидактика 

надовезује на теорије развоја и учења.  

Дидактика открива шта треба знати, научити, затим шта је и зашто потребно моћи 

на одређеном степену развоја васпитаника. Из тих разлога она се бави наставним 

плановима и програмима (курикулумима). Њима се ближе одређује којим се редоследом и 

у којим временским оквирима усвајају потребна знања, умења и навике као и на којем 

нивоу нешто треба знати и умети (моћи) самостално урадити.  

Осим тога дидактика проучава и како бројчани састав ученика утиче на успешност 

процеса учења, да ли је и кад је боље да тај састав буде бројнији или мање бројан. Затим се 

бави наставним методама, наставним средствима, помагањем ученицама и ученицима који 

теже усвајају нове наставне садржаје у школи и код куће и многим другим питањима.  

Предмет дидактике може да се схвати као повезаност узајамних делова наставног 

процеса и учења у њиховом јединству. Др Младен Вилотијевић првој књизи дидактике, од 
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своја три тома, дао је наслов Предмет дидактике. Њена поглавља су: 1. Дидактика као 

научна дисциплина, 2. Историјски развој дидактике, 3. Дидактика и друге науке, 4. 

Дидактика и методике, 5. Поимање образовања, 6. Појам и суштина наставе, 7. Процес 

сазнавања у настави, 8. Дидактичке концепције наставе, 9. Фактори наставе, 10. Циљеви и 

задаци наставе, 11. Таксономија наставних циљева, 12. Класификација и врсте наставе, 13. 

Индивидуализована настава, 14. Проблемска настава, 15. Тимска настава, 16. 

Програмирана настава, 17. Егземпларна настава, 18. Микро-настава, 19. Допунска, 

продужна и додатна настава, 20. Оптимизација наставног процеса, 21. Комуникација у 

настави, 22. Закони, дидактички принципи и правила наставног рада, 23. Систем 

дидактичких принципа, 24. Методологија дидактичких истраживања. Из овог низа тема 

онај ко се први пут сусреће са овом проблематиком може да наслути шта је предмет 

дидактике, која су то подручја и садржаји којима се бави. 

Најмањи заједнички садржитељ међу разноврсним дефиницијама предметног поља 

дидактике могуће је свести на четири групе дефиниција: „а) дидактика је наука о учењу и 

обучавању у свим облицима и на свим нивоима; б) дидактика је теорија образовних 

садржаја и наставних планова, в) дидактика је теорија поучавања и учења и г) дидактика је 

теорија оптималне контроле и управљања процесом поучавања и учења (кибернетичка 

дидактика)“ (Вилотијевић, 1999: 18). Овај аутор дидактику одређује као педагошку 

дисциплину која проучава опште проблеме и законитости наставе и учења у њиховом 

дијалектичком јединству. Људи су у прилици да уче на разним местима и у различито 

време, да стичу знања и мењају се. „Сваки човек учи, јер учење је филозофски, 

психолошки, антрополошки, педагошки феномен који представља највиши ниво, пре свега 

духовне, али и сваке друге животне активности човека“ (Шеховић, 2012: 10). Учење је акт 

појединца, својствено је сваком човеку и свим познатим културама света. Joш Платон је 

писао да се мора „и старо и младо обавезно образовати, јер свако више припада држави 

него родитељима“ (Платон, 2004: 166). Касније то понавља Коменски а у процесу 

демократизације друштава то се у извесној мери и реализује.  

Уобичајено је да се образовање у уџбеницима педагогије објашњава на месту 

додира педагогије (краја излагања њених садржаја) и дидактике (пре њеног почетка). 

Логично је да се после интензивнијег бављења питањима васпитања пређе на 

доминантнију расправу о образовању, не губећи никада из вида њихово јединство. То 
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проистиче из дефиниције дидактике као науке која проучава законитости наставе као 

јединственог васпитно-образовног процеса. И руски педагог Пидкасист под образовањем 

разуме процес „васпитања и обучавања у интересу човека, друштва и привреде“ 

(Пидкасист, 1998: 101).  

У српском језику „значење речи образовање везује се за глагол образовати – (на) 

чинити, устројити, устројавати, створити, стварати, сачинити, сачињавати, формирати; 

образовати се – створити се, настати, стварати се, настајати; образован – који је учењем 

стекао знање, посвећен наукама, знањем, изображен, наображен – за разлику од образан – 

частит, поштен, частољубив или образитост – особина онога ко је образит. У том смислу 

је и образовалиште – место где се образује, школа“ (Круљ, Качапор, Кулић, 2003: 153). 

Као процес и квалитет образовање подразумева јединствено присуство знања и 

способности. Најзначајније одреднице образовања су знање, умења или вештине, навике и 

способности.  

Знање је систем или логички преглед чињеница и генерализација које је онај који 

учи (без обзира на узраст) схватио, усвојио и трајно задржао у својој свести. Очекује се да 

то зна и да примени у пракси.  

Чињенице се дефинишу као конкретности до којих долазимо путем чула. Дакле, до 

чињеница долазимо путем вида, слуха, њуха, додира итд. Сазнајемо какве је нешто (неки 

предмет) боје, облика, сазнајемо нешто о звуковима, шумовима и слично, разликујемо 

мирисе, тврдоћу појединих предмета и многе друге податке који су евидентни не само 

нама него и другимо око нас.  

Генерализације су апстрактности (уопштености) до којих се стиже путем мишљења. 

Као примери обично се наводе појмови, правила, принципи, дефиниције, закључци, 

теорије, закони, формуле, симболи и сл.  

Умења или вештине су честим понављањем неке радње стечене психомоторне 

способности. Оне омогућавају индивидуи да лакше, брже и тачније изводи одређену 

радњу. На пример: ходање, вожња бицикла, писање... 

Навике су аутоматизоване психомоторне структуре које се формирају на основу 

честих понављања стечених умења или вештина. Радне навике, хигијенске навике итд.  

Способности су квалитети личности који припадају само људима, човеку „а не и 

другим живим бићима или мртвој материји“ (Пољак, 1985: 15). . Манифестују се кроз 
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адекватно извођење одређених делатности и успешну сарадњу човека са средином у којој 

се налази. С обзиром да постоје различита подручја људске активности јасно је да постоје 

и различита подручја људске способности. Владимир Пољак их сврстава у четири групе: 

сензорне, мануелне, изражајне и интелектуалне. 

1.Сензорне или перцептивне способности подразумевају способности чулног 

доживљавања. „Постоје бројна осјетна подручја или осјетни модалитети, а то су вид, слух, 

окус, њух, додир, топлина, хладноћа, бол, положај, кретање, напор, као и различити 

органски осјети“ (Пољак, 1985: 15).  

2.Мануелне или практичне способности заснивају се на раду, практичној 

активности. Ова врста способности долази нарочито до изражаја у занимањима у којима 

доминира практични рад. 

3.Способности изражавања односе се на разне врсте изражавања као што су на 

пример: усмено изражавање-говор, писање, цртање, сликање, математичко изражавање, 

певање, свирање, изражавање покретима тела (гесте, мимика).  

4.Интелектуалне или менталне способности представљају највиши домет људског 

духа. Формирају се на основи мисаоног (интелектуалног, умног) рада.  

 

 

3. ЗАДАЦИ ДИДАКТИКЕ 

 

Задаци дидактике проистичу из њеног предмета проучавања. Неки од битних 

задатака дидактике су: 1. да открива законитости у настави (узрочно-последичне односе), 

2. да описује наставне појаве и процесе (да даје опис наставних метода, наставних 

принципа, наставних средстава...), 3. да анализује, сређује и систематизује искуство у 

наставном раду, тј.  битне особености тога рада, 4. да на основу откривених узрочно-

последичних веза и стечених научних сазнања сродних дисциплина дубље открива 

законитости у васпитно-образовном процесу како би се на основу тога могло доћи до 

општих захтева у форми закона, принципа, правила, норми и слично. 

Принципи, правила и норме представљају рационалну основу, јасну оријентацију у 

наставном раду али омогућавају и подразумевају максимум слободе и потребу иницијативе 

сваког наставника и, по могућности, ученика.  
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4. ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКОГ РАЗВОЈА ДИДАКТИЧКЕ МИСЛИ И 

ПРАКСЕ 

 

Још у првобитној заједници родитељи су, у процесу рада, поучавали своје младе 

нараштаје. Гледајући старије и слушајући њихове савете и упутства деца су учила оно што 

што им је било потребно за живот у одраслом периоду.  

У време када су се знања проширила и када родитељи нису више могли да пренесу 

све што је младима потребно да знају, формиране су школе као посебне установе у којима 

су стицали радно искуство претходних генерација. У таквим школама јављају се и први 

зачеци наставе као организованог васпитнообразовног процеса. Кроз дуг временски 

период рада школа нагомилавана су и разноврсна искуства која су омогућавала развој 

дидактичких теорија. У историјском смислу посматрано настава се одвијала у неколико 

великих развојних периода.  Аутори новијих уџбеника дидактике (Вилотијевић, 1999; 

Круљ, 2001; Ситаров, 2004.; Лакета и Василијевић, 2006. и други) полазе од 1. периода 

античко-грчке и римске дидактичке мисли и праксе, преко 2. средњег века и 3. модерне 

епохе научно утемељене дидактичке мисли и конституисања дидактичког система, до 4. 

дидактичких праваца насталих на хербартијској педагошко-дидактичкој мисли. 

„Дидактика има дубоке корене. Дидактика има дугу историју, чије елементарне садржаје 

налазимо у радовима старих грка и Римљана...“ (Лакета и Василијевић, 2006: 9). Потребно 

је да се нагласи значајна разлика између „елементарних садржаја“ и појма „дидактика“. 

Као што елементарни садржаји још нису дидактика, систематизована и научно заснована, 

тако ни дидактика није могућа, није целовита, без елементарних садржаја насталих пре 

нове ере, и касније, у делима познатих мислилаца. 

 

4.1. Дидактичка мисао и пракса у античкој Грчкој и Риму 

 

4.1.1. Стара Грчка 

 

Поред историјског и херојског „дидактичним“ се првобитно називала једна врста 

епа. „Као пример ове врсте карактеристични су Хесиодови епови који су имали поучни 
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карактер, као што су Дела и дани и Теогонија“ (Трнавац, Ђорђевић, 1998: 153). У првом 

епу садржана су поучавања о земљи, земљорадњи, домаћем, поштеном животу. У другом 

говори се о грчким боговима и поучно објашњава њихово заједничко порекло.  

„... 

Срамоту не доноси рад, срамоту прибавља нерад. 

Ако ли радиш, нерадни брзо ће завидет теби 

Богат што поста: врлина и част за благом иду“ (Хесиод, 2006: 6). 

 

 Осим Хесиода спомињу се софисти, Сократ, Платон и Аристотел. Софисти су се 

јавили у петом веку пре нове ере када је демократија у робовласничкој Атини достигла 

свој врхунац. Били су то путујући народни филисофи и учитељи. Предмет њиховог 

интересовања била су питања људске егзистенције, морална питања, политика, религија, 

реторика, дијалектика, лингвистика, економија... Сматрали су да је човек мера свих ствари 

и да не постоје апсолутна знања. Најпознатији од њих био је Протагора. Он је у средиште 

философских разматрања поставио човека. Софисти су држали „епидидактичке беседе 

које су показивале супериорност појединаца у беседништву“ (Вилотијевић, 1999: 21). 

Предавали су географију уз употребу карте и познавања природе. Предавања су држали на 

градским трговима, у гимназијама и приватним кућама. Нису образовали људе ни за једну 

професију већ им је било важније да образују интелигентне грађане. Главни ослонац им је 

била омладина.  

 

4.1.1.1.Сократ 

 

Сократ (469-399. п. н.е) је у поучавање увео методу разговора. По њему она се и 

данас назива сократовска метода. Био је веома признат и цењен философ код 

најинтелигентнијег дела атинске омладине. Оптужен је да квари омладину, изведен је 

пред суд који га је осудио на смрт. Својим поступањем на суду доказао је да за начела 

којима се руководи  треба дати и живот. Није искористио прилику да се спаси. Оштро се 

супротстављајући релативизму софиста трудио се да у људском деловању пронађе оно 

што је трајно. У расправама је полазио је од начела „упознај себе“. Служио се иронијом и 

мајеутиком. Примењивао је индуктивну методу. Сабеседнике је доводио у ситуацију да 
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закључе: „Знам да ништа не знам“. Затим би им плански постављао нова питања помоћу 

којих би сваки саговорник мајеутиком (бабичком вештином) сам долазио до истине.  

Истина и морал били су за Сократа идентични појмови. Заступао је етички 

интелектуализам. Човек треба да сазна шта је добро да би добро и поступио. Човек греши 

због незнања. Врлина је знање, знање је врлина.  

 

4.1.1.2. Платон 

 

Платон (427-347. п. н.е) се сматра творцем теорије објективног идеализма. Своје 

погледе на васпитање изложио је, пре свега, у делу Држава, али и у књизи Закони, која се 

сматра још вреднијом, и другима. Платон је уверен да „за човека није највећа вредност у 

томе што постоји, како већина људи мисли, него да буде што је могуће бољи и да тако 

остане за све време свога живота“ (Платон, 2004: 80). Законодавство и добро уређена 

држава су најсавршенија средства да људи постигну врлину. „После музике омладину 

треба васпитавати у гимнастици“ (Платон, 1939: 32). Обе треба да буду у складу (душа и 

тело). Младим људима потребно је учење максимално олакшати. Основни Платонови 

ставови о васпитању су: 

а) организовано васпитање је неопходно за развој робовласничког друштва; 

б) држава је дужна да обезбеди школовање мушке и женске деце и омладине која 

припадају робовласничкој класи и слободном грађанству; 

в) држава усмерава образовање и васпитање; 

г) садржаји образовања бирају се пажљиво из теорије и праксе и задатак им је да 

утичу на интелектуални и морални развој младих; 

д) васпитач је изузетно значајна личност, јер његов рад има огромну друштвену 

улогу; 

ђ) циљ васпитања је да припреми добре грађане. 

Платон се залагао за образовање које ће доприносити учвршћивању 

робовласничког поретка. Права на образовање, према његовом мишљењу, треба да имају 

припадници повлашћених класа. За децу робова образовање није било предвиђено.  

Дубоко је презирао физички рад. Сматрао је да сви људи у држави треба да раде онај 

посао за који су најспособнији... 
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4.1.1.3. Аристотел 

 

Аристотел (384-322) се сматра највећим философом и научником древне Грчке. Био 

је Платонов ученик. Основао је у Атини философску школу под називом Лицеј. 

Присталице Аристотеловог учења називане су перипатетичарима.  

Значај Аристотела за дидактику је у томе што је први у историји педагогије 

извршио узрасну периодизацију у развоју детета. То су периоди: до седам година, од 

седам година до полног сазревања и од пубертета до 21. године. За први од наведених 

периода карактеристично је да се деца васпитавају у родитељском дому а касније, кроз 

игру, у обданишту. Препоручивао је да се деца не смеју сувише замарати током игре. 

Тражио је да се пажљиво одабира материјал за рад на овом узрасту. Велику вредност 

видео је у причању прича и бајки деци.  

Кад наврше седам година деца полазе у школу. Она је морала бити добро 

организована. Аристотел се посебно залагао за спровођење принципа поступности у 

развоју ученика. 

 

4.1.2.Стари Рим 

 

4.1.2.1.Марк(о) Фабије Квинтилијан 

 

Марк(о) Фабије Квинтилијан (42-118) најпознатији је педагошки мислилац римског 

доба. Сачувани су фрагменти његовог дела Образовање говорника. Квинтилијанова 

схватања у историји дидактичке мисли представљају највиши домет који је постигнут у 

робовласничком периоду. „Мој је циљ да одгојим идеалног говорника, а први и битни 

услов за то је да он мора бити поштен и честит човјек. Зато ми од њега не тражимо само 

изузетне говорничке способности него и све одлике добра карактера“ (Квинтилијан, 1967: 

39). У наведеном делу Квинтилијан је формулисао велики број дидактичких мисли не 

превазиђених у наставној пракси до данас. Вилотијевић (1999: 24-25) их је формулисао у 

11 тачака: 
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 а) интелектуални и остали потенцијали младих, осим у изузетним случајевима, 

довољни су за успешно образовање само их треба активирати;  

б) пошто се ученици међусобно разликују, наставу треба прилагођавати тим 

разликама; 

 в) за васпитање логичког мишљења неопходно је изучавање математике;  

г) за успешно остваривање задатака наставницима је неопходна широка општа 

култура, чврста морална убеђења и велика љубав за рад са младима;  

д) наставни рад треба да буде проткан и разонодом, иначе ће бити досадан и мање 

успешан,  

ђ) настава не сме да се заснива на било каквој присили, похвале и награде 

благотворно утичу на ученике који тешко уче;  

е) пошто се памћење најбоље развија вежбањем, треба доста учити, размишљати и 

радити поступно;  

ж) читање треба вежбати тако да буде сигурно, повезано, у почетној фази спорије, а 

затим убрзаније;  

з) о изразито даровитима и марљивима добар наставник посебно брине, јер су они 

важна снага друштвеног развоја;  

и) у настави треба да постоји узор на кога се ученик прво угледа, а доцније га 

достиже и престиже;  

ј) процес вежбања је лакши уколико му претходи теоријско објашњење. 

У касној антици проблемима васпитања и образовања бавио се и Свети Јован 

Златоуст (347-407). Написао је дело О васпитању деце. Осим њега као педагози који су 

писали на грчком језику истичу се Ориген (185-254) и Свети Василије Велики (зна се да је 

умро 379.). На латинском језику писали су „Јероним и Аврелије Августин“ (Деспотовић, 

1902: 80).  

За крај старог и почетак средњег века традиционално се узима 4. септембар 476. 

године.  

 

1.1. Научни зачеци дидактичке мисли и теорије у средњем веку 
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Крајем петог века завршава се стари и почиње средњи век. Научне зачетке 

дидактичке мисли и праксе у средњем веку налазимо у делима Раблеа, Раткеа, Коменског 

и Русоа.  

Франсоа Рабле (1494-1553) један од највећих француских хуманиста био је 

свештеник, професор анатомије, писац и педагог. Међу првима се успротивио 

средњовековном начину васпитања и неравроправном положају васпитања и науке у 

односу према теологији. У сфери дидактичке теорије припада му заслуга што је указао на 

посебан значај очигледности у настави, који ће други, после њега детаљније расветлити. 

Велику пажњу посветио је методи разговора и васпитању ученика за учење.  

Волфганг Ратке (1571-1635) зачетник нове дидактике, немачки је хуманиста, педагог 

и реформатор школства. „У настави полази од посматрања ствари и стеченог искуства, а 

затим индуктивним путем долази до одговарајућих појмова и правила“ (Круљ, 2001: 165). 

Захтевао је да се у реализацији наставе води рачуна о учениковој природи и наставним 

садржајима. Тиме је учинио допринос настанку и развоју дидактике.  

Јан Амос Коменски (1592-1670) сматра се једним од најпознатијих педагошких 

мислилаца у историји педагогије. У свом главном делу Велика дидактика приказао је 

целовит систем садржаја, принципа, метода и организације наставног рада према узрасту 

и психофизичким могућностима васпитаника. Истицао је потребу да знање буде свима 

доступно. Коменски је први поставио захтев општеобразовне наставе. Разрадио је 

јединствен систем образовања од рођења до зрелог доба. Први је формулисао предметни 

систем и разредно-часовну организацију наставе. Креирао је структуру школске године, 

планирање наставе, те понављање, утврђивање и вежбање у настави. Дотадашње садржаје 

образовања проширио је увођењем реалних предмета (математика, геометрија, физика, 

географија, астрономија). Принцип очигледности прогласио је за основни принцип 

наставе. Одлучно се борио против вербализма у настави. У оквиру принципа поступности 

осмислио је неколико важних правила у настави која не застаревају. Та правила су: од 

познатог ка непознатом, од једноставног ка сложеном, од лакшег ка тежем, од ближег ка 

даљем. Сматрао је да посебну бригу у васпитном раду ваља „посветити души, као 

прворазредном делу човека, како би постала што племенитија. Тек након тога треба 

бринути о телу...“ (Коменски, 2000: 18).  
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Дидактичке идеје у 16. и 17. веку тражиле су начине да се поучавање људи олакша, 

између осталог, тако „да се више не одржава на латинском језику, дакле, на језику 

образованих у цијелој Европи, већ на језику поједине земље“ (Kiper, Mische, 2008: 15). То 

је био један од начина да се образовање омасови, демократизује.  

Жан Жак Русо (1712-1778) се такође борио против сколастичког догматизма у 

настави. Захтевао је да се садржаји образовања прилагођавају интересима ученика, а 

наставне методе да се усклађују с дечјом природом. Наглашавао је да знање треба да 

долази из природе, а не само да се учи из књига. Сматрао је да децу не треба учити 

наукама већ им отварати вољу за науке. Дете треба да пронађе знање а не да га научи.  

 

4.3.Модерна епоха научно утемељене дидактичке мисли  

 

 Међу најзначајније представнике ове епохе сврставају се Песталоци, Хербарт и 

Ушински. 

 Јохан Хајнрих Песталоци (1746-1827) швајцарски педагог. Био је велики противник 

 догматизма и вербализма схоластичке школе. Залагао се за начин наставног рада у којем 

се процес стицања знања заснива на посматрању и властитом искуству ученика. Принцип 

очигледности сматрао је врхунским принципом. Наглашавао је и значај принципа 

систематичности у раду. Истицао је потребу вођења рачуна о узрасним особеностима деце 

у току обрађивања нових наставних садржаја. Био је први педагог који је разрађивао 

посебне методике (рачунске наставе, матерњег језика и друге).  

 Јохан Фридрих Хербарт (1776-1841) немачки философ, психолог и педагог један је 

од најзаслужнијих за пуни замах дидактике у 19. Веку. Био је први професор педагогије на 

универзитету. „У историји дидактике највише је познат по формалним ступњевима 

наставе чија је сврха да се наставна јединица и тема обрађују поступно“ (Вилотијевић, 

1999: 30). У центру Хербартовог педагошког система била је настава. Разликовао је 

описну, аналитичку и синтетичку наставу. Његови познати формални ступњеви су: јасност 

(јасноћа), асоцијација, систем и метод(а). Смисао овако формулисаних ступњева био је да 

младе науче правилно мислити. Јасноћа је имала задатак да ученици концентришу пажњу 

и да се, уз употребу очигледних средстава, удубе у тему која се обрађује. Асоцијација 

доприноси повезивању нових садржаја са претходно обрађиваним и усвојеним. Систем 
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представља повезивање чињеница (појмова, судова) у логичну сазнајну целину с циљем 

постизања трајности знања. Методом се постиже повезивање теоријског и практичног 

подручја знања (практична примена, увежбавање) како би се постигло да ученици могу 

самостално да мисле, примењују знања и стичу нова. Хербарт је сматрао да у наставном 

процецу треба да се примењује: припремање наставника, ученика и средстава, 

презентовање, компарација и апликација.  

Преласком формалних ступњева у манир дошло је до укалупљивања наставног 

рада, шематизма у учионици, формализма и вербализма у знању ученика. Наставни рад 

свео се на запамћивање и понављање. Ипак, са Хербартовим схватањима теоријског и 

практичног педагошког рада почело је ново раздобље у животу педагогије. Оно се може 

означити као период њеног философског, психолошког и дидактичког, модерног и 

целовитог научног утемељивања и даљег развоја. 

Константин Дмитријевич Ушински (1824-1870) познати је руски педагог, 

дидактичар. Велики низ његових схватања ни до данас није изгубио важност. Истицао је 

значај мотивације, перцепције, улогу самостаног рада ученика у наставном раду. Принцип 

свесне активности заузима значајно место у његовом дидактичком учењу. Учење види као 

озбиљан рад. Зато све не мора бити засновано на интерсовању деце. Од наставника је 

захтевао да излаже наставне садржаје разумљиво, сликовито и јасно. Предвиђао је и разне 

облике вежбања, понављања и проверавања. Понављањем се спречава заборављање. 

Знања морају бити повезана како би била систематична и трајна. 

 

4.4.Дидактички правци настали на хербартијској педагошко-дидактичкој 

мисли 

 

Покрет „нове школе“ на почетку 20. века представљао је епоху брзог развоја 

педагошке и дидактичке теорије и праксе. Представљао је потпуну супротност старој 

школи. То је време великог броја нових теорија и праваца у педагогији и дидактици. Међу 

њима истичу се: педагогија прагматизма, неокантијанска педагогија, теорија грађанског 

васпитања, експериментална педагогија и друге.  

Због несумњивих заслуга Хербарта за утемељење педагогије и одређивање 

положаја дидактике у систему педагошких наука, бројне присталице његове мисли, 
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наставили су његово учење познато под називом хербартизам. На немачком језичком 

подручју појавила се радна школа (мануелног смера – Кершенштајнер, слободног 

духовног рада – Гаудиг, школа дела – Лај, прозводног смера – Хилкер), На француском 

језичком подручју појавила се активна школа (Феријер), функционална школа (Клапаред). 

На енглеском језичком подручју , САД метода пројекта (Килпатрик), далтон-план (кћерка 

Џона Дјуја). У СССР-у после Октобарске револуције јавља се јединствена радна школа и 

комплексна настава. Најпознатији представници били су Луначарски, Крупска и Блонски.  

Сви дидактички правци из овог периода представљали су реакцију на недостатке 

старе школе. Оријентисани су на проучавање реалног живота. Истицали су активне 

наставне методе. Наставна средства имају радни карактер. Ученик се посматра као субјект 

у настави (педоцентризам). Уместо предавања наставника вреднијим се сматра 

самостални рад ученика у стицању знања. Наставник постаје организатор рада а само 

према потреби информише, упућује и мотивише ученике. Увођене су разне промене у 

изгледу школских зграда, учионица, распореда намештаја у учионицама. Није се више 

тражила и подразумевала строга дисциплина на часу. 

Задаци за истраживање 

1.Који мислиоци средњег века су најзаслужнији за појаву дидактичке мисли и теорије? 

2.Ко су представници научно утемељене дидактичке мисли? 

3.Шта је суштина дидактичких праваца насталих на хербартијској педагошко-дидактичкој 

мисли?  

 

14.ПОВЕЗАНОСТ ДИДАКТИКЕ И ОСТАЛИХ НАУКА  

 

 Дидактика је повезана са већим бројем других наука: општом педагогијом, 

историјом педагогије, методологијом педагошких истраживања, школском педагогијом, 

специјалном педагогијом, методиком, логиком, гносеологијом, социологијом, 

психологијом, философијом, анатомијом и физиологијом, медицином, ергономијом, 

кибернетиком и другима.  

 Општа педагогија проучава проблеме васпитања уопште. Интересује је физичко, 

морално, интелектуално, естетско, радно и друга подручја васпитања. Дидактику 

интерсује настава а она није ништа друго до васпитно-образовни процес. Васпитање је 
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шири појам од наставе и од појма образовање. Педагогија и дидактика стоје у односу једне 

науке и њене уже дисциплине.  

 Са историјом педагогије дидактику веже интересовање за системе образовања, 

системе школовања и њиховог развоја током времена, развој педагошких идеја у 

прошлости и њихова примена у пракси, настава и њен развој.  

 Методологија педагошког истраживања пружа дидактици сазнања на основу 

којих је могуће поуздано доћи до нових, вредних сазнања. 

 Школска педагогија проучава и истражује дидактичке проблеме (наставу) у 

појединим врстама школа. 

 Специјалну педагогију интересују специфичности наставе у школама за децу са 

посебним потребама. 

 Методика наставних предмета у односу на дидактику стоји у односу као посебно и 

опште. Дидактика проучава опште категорије у настави. Методику занимају посебне 

методичке категорије.  

 Логика се бави облицима ваљаног мишљења и условима сазнања истине. Наставни 

садржаји су  логички систем чињеница и генерализација (знање). Наставни процес ослања 

се на у пуној мери на законе логике. Наставни процес у целини мора бити логички 

структурисан. Током наставе ученици се оспособљавају да логички мисле. Планирање 

наставних садржаја и њихово распоређивање по месецима, седмицама и наставним 

часовима засновано је на логичкој структури тих садржаја. Знања стечена у оквиру 

различитих наставних предмета повезују се по логичким законима. 

 Гносеологија (теорија сазнања) је философска дисциплина. Бави се проучавањем 

вредности и могућности сазнања истине. Истражује изворе, начине и тачност људског 

сазнавања стварних појава. Веза дидактике и гносеологије је вишеструка. Настава је у 

тесној вези са учењем а учење је процес сазнавања стварности. Наставни процес заснива 

се, у знатној мери, на сазнањима гносеологије. При објашњавању наставних садржаја 

употребљавају се гносеолошке методе и принципи сазнавања реалности. Гносеологија 

пружа могућност да се сагледају улога и значај поучавања у развоју ученика. Познати 

гносеолошки правци – сензуализам, рационализам и прагматизам битно су утицали на 

дидактику. 
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 Социологија се дефинише као наука о људском друштву, законима и процесима 

његовог развоја. Васпитање и образовање су друштвено условљене категорије. У томе се 

препознаје веза дидактике са социологијом. „Циљеве, задатке и садржаје образовања у 

највећој мери одређују оне друштвене снаге које доминирају у друштвеним односима“ 

(Вилотијевић, 1999: 45). У процесу васпитања и образовања ученици се социјализују. У 

наставном процесу користи се неколико социолошких облика рада. 

 Психологија као наука о законитостима психичког живота, такође је у вези са 

дидактиком. Без примене достигнућа психолошких сазнања наставни рад био би готово 

немогућ. Развојна психологија пружа нам податке на основу којих можемо разумети 

јединку на различитим развојним нивоима (њихове потребе, склоности, интересовања, 

жеље, способности, пажњу, памћење, машту, мишљење, говор и слично). Целокупан 

наставни процес потребно је да се усклађује са законима психофизичког развоја ученика 

одређеног узраста. Наставне садржаје и задатке треба одабирати на основу општих 

узрасних карактеристика ученика. И развојна линија наставног часа планира се у склау са 

психичким развојем ученика, како би се покренуле све њихове психичке функције. 

 Философија пружа дидактици философске основе које представљају општа 

усмерења и поглед на свет и наставу у одређеном историјском временском периоду.  

 Анатомија је наука о структури грађе и саставу тела људи и животиња. 

Физиологија је наука која се бави свеобухватним проучавањем функција организма. 

Дидактика користи сазнања до којих долазе обе ове дисциплине. Познавање грађе 

људског тела (појединих органа и процеса) чинилац је који утиче на правилну 

организацију наставе и учења. У наставном раду не може се занемарити брига за здравље 

и физички развој сваког ученика. Познавање анатомије и физиологије је основ за школску 

хигијену. Настава физичког (телесног) васпитања заснована је на познавању анатомије и 

физиологије. Без знања из анатомије и физиологије није могуће прилагодити наставу 

физичким могућностима ученика. На основу анатомско-физиолошких захтева одређује се 

ритам рада и одмора приликом организације разноврсних активности у школи.  

 Медицина не може да се занемари јер њена сазнања, између осталог, помажу у 

заштити здравља у просторијама у којима се организује настава.  

 Ергономија је наука која се бави проучавањем услова и законитости рада са 

становишта хуманизације и рационализације. Њена функција је да допринесе усклађивању 
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производног рада и рада машина са човековим физичким и психичким могућностима, да 

усаврши однос између човека и техничке средине у којој борави. И у настави се све више 

користе техничка средства, па су сазнања до којих долази ергономија занимљива и 

потребна и дидактици.  

 Кибернетика је наука која проучава преношење информација и управљање 

процесима. Пошто је и настава процес који подразумева управљање у процесу преношења 

обавештења, логично је да је интересују сазнања до којих долази кибернетика. Она захтева 

да се у вођењу радних процеса формулише циљ управљања, изради програм управљања, 

осигура повратно обавештење у току и на крају процеса, да се прераде информације 

добијене повратном везом ради поправљања у процесу рада, како би се и сам радни 

процес поправио. 

Задаци за истраживање 

1.С којим педагошким дисциплинама и другим наукама је повезана дидактика? 

 

6.ФАКТОРИ НАСТАВЕ 

 

Образовање може да се стиче  самим животом и комуникацијом у породици али и 

кроз намеран и плански организован процес. У контакту са појединцима из околине 

(несвесно или ненамерно образовање) индивидуа може доста да научи. Тако се најчешће 

учи од чланова породице, у друштвеној средини, путем средстава информисања, 

учествовања на културним приредбама, активностима и контактима на радном месту и 

сличним ситуацијама. Најорганозованије (планско и систематско) образовање изводи се у 

настави. Настава представља сложен „процес у којем ученици, под руковоством 

наставника, свесно, активно и плански стичу знања, вештине и навике, развијају се 

физички и психички, формирају научни поглед на свет, уче се самосталном учењу и раду 

уопште“ (Вилотијевић, 1999: 145). Самостално, изван образовне институције, појединац 

може свесно да савлађује нека знања (нпр. да учи страни језик). У том случају постоје 

само два фактора. То су појединац који учи и садржај који жели да савлада.  

У настави су присутна три фактора који представљају минимум потребан да би се 

могла одвијати ова делатност. Та три главна чиниоца или фактора наставе су ученик, 

наставник и наставни садржаји. Они чине дидактички троугао.  
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Ученик, према савременом схватању, је и објекат и субјекат у васпитно-

образовном процесу. „Ученик систематским поучавањем наставника и самосталним 

учењем стиче образовање“ (Пољак, 1985: 18). Објекат је у смислу да га наставник као 

искуснији и старији поучава ономе што још не зна а жели да научи. Субјекат је кад се 

учење организује као активан процес у коме ученик зарађује знање. Осим на самосталан 

рад на саджају који учи ученику треба омогућити да утиче и на избор шта хоће и како 

хоће да ради. 

Наставник је веома важан фактор у дидактичком троуглу. Дефинише се као 

квалификовани стручњак који поучавањем ученика организује ефикасан процес 

образовања, па и наставе у целини. Он припрема и реализује наставни процес. Иако је 

наставним програмом утврђено које садржаје треба да обради, а наставним планом колико 

се наставних часова за то може употребити, он и поред тога има велике могућности да 

доноси одлуке о избору, обиму, дубини, а поготову о распоређивању наставних садржаја. 

Наставникова улога је да васпитава и образује ученике, да подстиче целокупан развој 

њихове личности, водећи рачуна не само о циљу и задацима које треба остварити, него и о 

могућностима сваког појединачног ученика.  

Добар наставник мора, пре свега, да буде добар стручњак у наставној области коју 

предаје. Уз то пожељно је да има добру педагошку и дидактичко-методичку културу. Ти 

услови потребни су како би могао да прилагоди садржаје према способностима и 

могућностима различитих ученика. Није прихватљиво да наставник ученицима наређује. 

Далеко је боље од тога да са њима сарађује. Он има могућност да утиче на ученике својим 

знањем, савесним односом према раду и својом укупном личношћу (примером). 

Истраживања потврђују да је наставник који примењује демократски стил руковођења 

далеко успешнији у васпитно-образовном раду од аутократски оријентисаног наставника. 

Наставним садржајима одређује се програм који је потребно остварити. Они 

(наст. Садржаји) битно утичу на наставника и његов рад. Колики обим и коју дубину ће 

постићи, колику сложеност материјала ће планирати да обради на поједином часу, како ће 

организовати час и које наставне методе ће применити, која наставна средства ће 

употребити и слично, све то наставник одлучује на основу садржаја за које се припрема и 

које реализује. Специфичност наставних садржаја утиче на то да постоје специјалне 

(различите) предметне методике. Методика наставе физичког васпитања, на пример, 
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захваљујући специфичности својих садржаја, разликује се од осталих, постојећих 

методика...  

Осим што утичу на наставника, наставни садржаји утичу и на ученика. Они 

обогаћују његову личност, његове ставове и уверења као и укупни развој. Наставни 

садржаји телесног васпитања више од других доприносе физичком развоју ученика и 

спретности његових мишића. Међутим, у њима има доста могућности и за развој 

моралности, умних активности, естетског и радног подручја.  

У „старој школи“ највише пажње поклањало се наставним садржајима. Сматрано је 

најважнијим да ученик добије што више знања које је учитељ преносио вербалним путем. 

Овакво мишљење заснивало се на теоријској концепцији Хербарта и његових „ученика“.  

Нова школа у центар свог интересовања ставила је ученика. Такво схватање свој 

врхунац достигло је у педоцентризму (дете је у средишту збивања). То је био један од 

бројних педагошко-психолошких праваца с краја 19. и почетка 20. века. 

Важно је схватити да сваки од ова три фактора има значајну улогу у наставном 

процесу. Ни један од њих не треба ни прецењивати нити потцењивати јер између њих у 

дидактичком троуглу постоји узајамни дијалектички однос.  

Осим дидактичког троугла (ученик, наставник, садржаји) у савременом образовању 

све више се примењује и техника као четврти фактор, што је повезано са образовном 

технологијом. На тај начин дидактички троугао проширује се на дидактички четвероугао. 

Данас више није новост да се говори и дидактичком многоуглу. 

 

7.ЗАДАЦИ НАСТАВЕ 

 

Задаци наставе, као најорганизованијег система образовања, утврђују се наставним 

планом и програмом. Пошто је настава процес, кретање, она подразумева остваривање 

одређених задатака (образовних и васпитних) кроз садржаје различитих наставних 

предмета. Многобројни могући задаци сврставају се у три основне категорије: 

материјални, функционални и васпитни задаци. Материјалне задатке дидактичари 

називају и образовним задацима а функционалне задатке формалним. 
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Материјални задатак наставе усмерен је на стицање знања која се проучавају у 

разноврсним предметима, као и на развијање вештина и навика које су ученицима 

потребне за успешно функционисање у будућим животни ситуацијама.  

Пренаглашене тежње за стицањем знања као јединог и најважнијег задатка наставе, 

који свој пут води од Џона Лока и, посебно, Јохана Фридриха Хербарта, немачки 

дидактичар Дерпфелд назвао је дидактичким материјализмом. Дидактички материјализам 

је негативна појава. У свету убрзаног развоја научних сазнања може лако доћи до 

преоптерећивања наставних програма, до преокупације запамћивањем бројних чињеница а 

да се, притом, запостави значај повезивања теорије са праксом. Између памћења и 

мишљења није добро да се стави знак једнакости.  

Функционални (формални) задатак наставе односи се на развијање способности. 

Овај задатак пред школу поставља захтев, да код ученика, осим стицања знања, посвети 

пажњу психофизичком развоју ученика. Мисли се на потребу мисаоног активирања и 

изражавања, чулног доживљавања, вербалног оспособљавања, практичног примењивања 

наученог, примену физичких активности. Истовремено са стицањем, запамћивањем, 

разноврсног знања код ученика је могуће и пожељно да се развијају и друге психичке 

компоненте: суђење, уопштавање, закључивање, пажња, машта. Знања брзо застаревају па 

је важно научити ученике како да самостално уче и стичу нова знања. То им неће бити 

могуће ако на време, још у младости, не стекну и не развију мисаоне способности.  

Пренаглашавање функционалног задатка наставе води такође у негативну појаву 

која се назива дидактички формализам јер се способности не могу развити тамо где нема 

знања. Сваком друштву потребни су људи који поседују не само знање него и 

способности. Запостављање стицања знања отпочиње са Хајнрихом Песталоцијем. Он је 

утемељивач формалног образовања. Психичке силе и способности (вежбање духа) стављао 

је у први план. Сматрало се да умном развоју највише доприносе класични језици, 

нарочито граматика и математика. На тој основи изграђен је тип класичне средње школе – 

класична гимназија. Многобројни реформски правци почетком 20. Века, познати под 

заједничким именом „нова школа“, нарочито су наглашавали потребу формалног 

образовања. И појам дидактички формализам увео је у употребу Дерпфелд.  

Важно је да се у настави посвети подједнака пажња и стицању знања и развијању 

ученичких способности. Да би се знало треба мислити, а да би се мислило треба знати.  
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Васпитни задатак наставе односи се на другу карику образовно-васпитног рада – 

васпитање. Од школе се очекује да ученике васпитава физички, морално, умно, естетски и 

радно. Велики значај у овом подручју има добар пример наставника. Пожељно је да он 

буде тачан, уредан, марљив, искрен и слично. Виде ли ученици у њему добар узор, желеће 

да и они буду као он.  

Побројане задатке наставе потребно је посматрати у јединству јер се они у 

наставном процесу остварују симултано. Сви садржаји не пружају једнаку могућност за 

развој сваког задатка. Улога наставника је да брине о равномерности свих. 

Задаци за истраживање 

1.Како Младен Вилотијевић дефинише наставу? 

2.Који су основни фактори наставе? 

3.Наброј задатке наставе и наведи у чему се састоји њихова суштина? 

 

8.ВРСТЕ НАСТАВЕ 

 

Нема слагања међу дидактичарима (Пољак, Вилотијевић и други) када врше 

класификацију врста наставе што се може видети у до сада објављеним уџбеницима и 

осталим изворима. Никола Филиповић је извршио систематизацију наставе на основу пет 

критеријума.  1. На основу институционалног обележаја (настава у предшколским 

установама, основношколска настава, средњошколска настава, високошколска настава). 2. 

На основу садржајног обележја (редовна настава, допунска настава, додатна настава, 

продужна настава, семинарска настава). 3. На основу комуникативног обележја 

(индиректна настава, настава на даљину, директна настава). 4. На основу практично-радне 

особености (учионичка настава, кабинетска или лабораторијска настава, настава у 

природи, настава у друштвеним и културним институцијама). 5. На основу методолошког 

обележја (предавачко-информативна настава, егземпларна настава, индивидуализована 

настава, програмирана настава, проблемска настава, тимска настава).  

Могућа су и друга обележја. „Запажен је приступ класификацији наставе на врсте и 

на основу садржинског критеријума па се настава диференцира на наставу природних 

наука, друштвених наука, лингвистичких наука, техничких наука, уметничких предмета и 

математичких наука“ (Круљ и сар., 2001: 177). То би био шести критеријум. 
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Младен Вилотијевић наводи још неке критеријуме. С обзиром на дидактичке 

медије (телевизијска настава, радио-настава, компјутерска настава, мултимедијална 

настава). С обзиром на облик социолошке формације (разредна настава, групна настава, 

рад у паровима, индивидуална настава). Могуће су и разне друге врсте и комбинације. 

Основношколска настава. Основна школа темељи се на начелима обавезности за 

сву децу одређеног узраста, на потреби и могућности да се изводи на матерњем језику, 

јединствена је, има општеобразовни карактер и представља основу за свако даље 

образовање. Настава у основној школи организује се као разредна за млађе разреде и 

предметна за старије разреде.  

Средњошколска настава. Најчешће траје четири године. Систем средњошколске 

наставе разликује општеобразовне и стручне школе. Код нас је општеобразовна школа 

гимназија. У њој се, претежно, стичу теоријска, а не практична знања за разлику од 

стручних школа, где је обрнуто. 

Универзитетска (висколшколска) настава. Одвија се на факултетима, највишим 

образовним институцијама. Осим предавања могући су и други облици рада: семинарске 

вежбе, рад по групама, колоквијуми, пракса у другим установама. Универзитетско 

образовање траје четири до шест година. Након завршеног школовања на факултету 

(основним академским студијама) уписује се мастер (мастер академске студије) а потом 

докторске студије.  

Редовна настава омогућује ученицима да овладају знањима, вештинама и 

навикама предвиђеним наставним програмом, као и да допринесу развоју психофизичких 

способности ученика. Ова настава обично је прилагођена замишљеном просечном 

ученику. Да би се задовољиле потребе и могућности сваког ученика организују се 

допунска, додатна и припремна настава. 

Допунска настава се организује у току школске године за (слабије) ученике који из 

неког од главних предмета нису постигли задовољавајући успех у оквиру редовне наставе. 

Тежња је да, укључивањем у допунску наставу, надокнаде пропуштене празнине у 

предвиђеном програму и у даљем току школовања нормално наставе да прате рад у 

редовној настави са осталим ученицима. 
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Додатна настава организује се за ученике који показују већа интересовања у 

садржајима од оних која им се пружају у току редовне наставе. Намењена је 

талентованијим и вреднијим ученицимакоји желе више. 

Припремна настава се организује на крају школске године. Намењена је 

ученицима који су у току редовне наставе показали слаб успех. Уз већу могућност 

индивидуалног приступа, јер се ради о малој групи, наставник припрема ученика да 

савлада неопходни минимум градива из предмета из којег је упућен на припремну наставу 

и да за крај добије позитивну оцену како би могао да успешно настави образовање у 

следећем разреду. Припремном наставом називају се, такође, активности основне школе 

које се организују с циљем савладавања (обнављања, систематизације) наставног програма 

из оних предмета који ће се полагати на пријемном испиту за упис у неку од средњих 

школа.  

Семинарска (курсна) настава је карактеристична по томе што пружа могућност да 

се у кратком року савладају садржаји из одређене области. Организатори ове врсте наставе 

могу бити стручне школе, факултети, организације, предузећа и друге установе. 

Непосредна настава је она у којој наставник непосредно комуницира са једним 

учеником, групом ученика или целим одељењем.  

Посредна настава препоручује се за ученике старијег узраста након што се добро 

оспособе за самостално учење. После упутстава наставника у припремној фази рада 

ученици самостално савлађују наставне задатке а потом следи фаза проверавања и 

утврђивања резултата. 

Настава на даљину могућа је посредством писаних материјала, радио-емисија,ТВ, 

аудио или видео материјала. Комуникација може бити једносмерна и двосмерна. 

Једносмерна је кад ученици нису у могућности да у току рада постављају додатна питања. 

У двосмерној то је могуће. 

Учионичка настава се одвија у класичној, „универзалној“ учионици (54-56 м²) у 

којој доминира вербална и демонстративна настава. 

Кабинетска или лабораторијска настава омогућује експериментално доказивање, 

проверавање и извођење практичних вежби. Све то треба да омогући трајност знања и 

допринесе развоју способности. 
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Настава у културним и другим установама подстицајно делује и на ученике и на 

наставнике. „Импресионизам у сликарству далеко боље се може обрадити на некој 

изложби него у најопремљенијој школи“ (Вилотијевић, 1999: 197). Осим музеја, мисли се 

на позориште, зоолошки врт, ботаничке баште и слично. 

Настава путем радија. Може да представља значајну могућност у процесу 

стицања знања ако се ангажују компетентни стручњаци за припрему радио-емисија. 

Преносиоци припремљених садржаја треба да буду добри говорници (правилност, 

изражајност). 

Телевизијска настава омогућује овладавање простором и временом. Ову наставу 

теже је индивидуализовати, па се то може сматрати једним од њених недостатака. 

Компјутерска настава доноси промене таквог интензитета да се њихова 

револуционарност упоређује са проналаском парне машине. Први чип направио је Роберт 

Ноисе. Рачунарска технологија у могућности је да реши недостатке досадашње системске 

заснованости као што су масовност, немогућност двосмерне комуникације, одсуство 

повратне комуникације. 

Мултимедијална настава се организује применом дидактичких медија повезаних у 

целовит технолошки систем. Мисли се на компјутер, графоскоп, ТВ, видеорикордер, БИМ 

пројектор и слично. Њихове предности омогућују бољу презентацију садржаја и стицање 

примењивих знања. 

Егземпларна (парадигматска) настава, због појављивања нових знања и 

немогућности њихове обраде, представља значајну могућност. Од мноштва садржаја неког 

тематског подручја наставник обрађује мањи број јединица. По том узору (парадигми) 

ученици самостално код куће, на сличан начин (аналогно) обрађују остале садржаје. Након 

тога следи систематично понављање и једних и других садржаја. Систематизацију 

организује и њом руководи наставник. Осим што их мисаоно активира, ова врста наставе 

подстиче самосталан рад ученика. 

Менторска настава добила је назив по Ментору, васпитачу Одисејевог сина 

Телемаха. Ментор, тако и данас, означава саветодавца, вођу, наставника који неког „води“, 

упућује. Менторски начин рада примењује се у раду са старијим узрастом ученика и 

студентима, који након упутстава, највећим делом, самостално треба да обраде преузету 



30 

 

тему. Наставник има улогу саветодавца и контролора. Оваквим начином рада развија се 

самосталност а ученици и студенти савладавају технику научног рада.  

Проблемска настава карактеристична је по томе што се у њој решавају проблеми. 

Она доприноси развоју мишљења ученика и изграђује предуслове за стваралаштво.  

Програмирана настава је назив за врсту наставе у којој ученик самостално, својим 

темпом, ради на претходно припремљеним наставним садржајима у чијем стварању је  био 

укључен тим стручњака различитих профила. Избрани садржаји растављају се на „оброке“ 

или „чланке“. То су логички повезани делови при чијем се распоређивању води рачуна о 

поступности. Након решавања појединог чланка ученику се даје повратна информација 

која га упућује на даље активности (следећи чланак ако је добро урадио претходни задатак 

или на пажљивији рад и задржавање пажње на претходном чланку док га не савлада). 

Постоји линеарно и разгранато програмирање. 

Индивидуализована настава подразумева да сваки ученик у одељењу ради према 

својим могућностима, својим темпом. Ученици решавају различите задатке прилагођене 

њиховом сазнајном нивоу. Примена наставних листића, задатака различите тежине, 

индивидуализованог учења на рачунару, индивидуализације кроз додатну, допунску, 

факултативнуи изборну наставу, неки су од облика индивидуализације. 

Тимска настава је назив за васпитно-образовни рад већег броја наставника на 

настави једног или више сродних предмета. На овај начин, осим доприноса разноврсности, 

постиже се боља корелација садржаја из различитих области.  

Микро-настава се остварује у врло кратким наставним јединицама (које трају од 

пет до десет минута) са групом од четири до осам ученика. Примењује се у припремању 

студената и већ запослених наставника за практичан рад у одељењу. Након реализације 

микро-јединице следи критичка расправа. Увек се увежбава само један елемент (нпр. увод, 

излагање садржаја, одржавање дисциплине и слично). Следећи елемент увежбава се на 

новој микро-јединици. Постоји могућност да се настава снима. 

Интерактивна настава новија је врста наставе. Основну карактеристику 

интерактивне наставе представља сарданичко учење које се заснива на хуманистичком и 

феноменолошком теоријском приступу. У облицима кооперативне наставе „на свим 

подручјима, постижу [се] бољи резултати у учењу него у класичним, па и у 

индивидуалним облицима наставе и учења“ (Роедерс: 2003: 53). Право детета (и човека 
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уопште) на своју индивидуалност и развој поставља се у први план. Сваки ученик је 

сингуларна појава, сваки наставник треба да буде аутономан у своме раду.  

Инклузивна настава је, такође, „нови модел организованог поучавања и учења, 

који заједно обухвата, прихвата и интензивно укључује ученике са препрекама у учењу и 

учешћу или са тзв. посебним потребама (односно са развојним тешкоћама, 

исподпросјечних образовних постигнућа, припаднике националних мањина, досељенике, 

даровите), просјечне и све остале ученике у одјељењу (групи, тандему, школи) према 

њиховим индивидуалним потенцијалима, интересовањима и очекиваним исходима до 

личних максимума“ (Илић, 2009: 10). Уместо термина инклузивна настава може се рећи да 

је то инклузија (укључивање свих поменутих категорија ученика) у наставу... Супротан 

појам овом је ексклузивна настава – која би била намењена само одабранима по било ком 

основу или критеријуму.  

Задаци за истраживање 

1.На основу којих обележја је Никола Филиповић извршио класификацију наставе? 

2.Које врсте наставе постоје?  

3.Наведи њихове карактеристике. 

 

9.НАСТАВНИ ПЛАН И НАСТАВНИ ПРОГРАМ 

 

Иако се најчешће спомињу заједно, наставни план и наставни програм нису исто. 

То су два различита (иако блиска и повезана) појма. Оба представљају документ у којем се 

одређују и конкретизују наставни садржаји, одређује суштински облик школе, рашчлањује 

делатност наставника и ученика, одређују основна знања која ученици треба да усвоје и 

способности и навике које треба да изграде, формирају.   

  Пошто историјско достигнуће организованог и усмераваног учења не дозвољава 

људима да потребна знања, културна добра и традиционалне вредности откривају 

аутодидактичким радом (самостално, индивидуално надахнутим трагањем), уз повећан 

степен „лутања“, потврђено је вековном праксом да учење мора да буде добро, 

институционално организовано и усмеравано. То подразумева израду адекватног 

наставног плана и програма. „Под наставним планом и програмом разумевамо уређени 

сажетак одабраних садржаја поучавања и учења које ученик треба да усвоји у настави 
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током утврђеног временског раздобља“ (Kiper, Mische, 2008: 38). Ови аутори не разликују 

поједине појмове како је уобичајено, већ користе појам наставних планова и програма и 

тако га дефинишу. Осим тога истичу да се по правилу не говори само о наставним 

плановима и програмима, већ и о плановима градива, образовним плановима, смерницама 

или курикулумима.  

  Радње које се притом подразумевају су: одабирање, утврђивање и разврставање 

општеважећих знања и специфичних стручних садржаја, навођење нивоа на којем се 

поједина знања и умења треба да поучавају и уче, утврђивање метода рада, медија и путева 

за проверавање успешности наставе и учења (евалуација наставе). Наставни планови и 

програми углавном се крећу између: 1. предмета, наставних садржаја које треба усвојити, 

2. ученика и 3. друштва (државна структура неког времена, црквене организације, ниво 

науке, привреда). „Обавезни наставни планови и програми на националном нивоу израз су 

самоосведочења неког друштва. Они компримирају културна добра, знања и вештине које 

старија генерација жели пренети млађој. Због тога се у одређеним временским размацима 

увек изнова води расправа о наставном плану и предметима које он садржи, као и о 

њиховом опсегу“ (Kiper, Mische, 2008: 39). Наставним плановима и програмима усмеравају 

се или нормирају наставникови поступци с обзиром да одређују обавезне наставне циљеве, 

циљеве учења, садржаје учења и поучавања као и организацију учења и поступке 

проверавања нивоа савладаности. Родитељи и јавност на основу прописаних наставних 

планова и програма такође се оријентишу о школском раду и из њих сазнају шта се у 

поједином разреду и наставном предмету поучава. Они доприносе осигурању упоредивог 

нивоа знања и вештина код ученика истог узраста. На тај начин постају средство за 

постизање праведности у образовању. На крају, наставни планови и програми доприносе и 

томе да разлике у квалитету знања између различитих школа и разреда у њима не постану 

превелике. 

  У већини уџбеника дидактике ипак се посебно дефинише шта је наставни план а 

шта наставни програм.  

Наставни план је школски документ којим је, најчешће у облику табеле, одређено 

који предмети се изучавају у некој школи, распоред изучавања изабраних предмета, фонд 

наставних часова за сваки наставни предмет недељно и годишње и укупан фонд часова за 

сваки разред. На основу наставним планом обухваћених наставних предмета препознаје се 
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врста школе (општеобразовна или стручна), степен школовања (основна школа, средња, 

факултет), тип школе (верска, пољопривредна, медицинска, економска) или смер 

(фрескописање, сточарство, акушерство итд.).  

Избор наставних предмета врши се из различитих области. Мисли се на природу, 

друштво и технику. Са законитостима развоја природе ученици се упознају преко садржаја 

математике, физике, хемије. Са законима развоја друштва и збивањима у њему упознају се 

учењем садржаја из историје, материјалним и културним вредностима. Садржаји 

техничких наука имају задатак да упознају млади нараштај са технологијом и средствима 

савремене производње. Посебно подручје чине садржаји који оспособљавају личност за 

доживљавање и креирање лепог. Природно, друштвено, техничко, естетско представљају 

кључне речи за подручја из којих долази у обзир избор садржаја за укључивање у наставни 

план и проучавање у школи кроз разноврсне наставне предмете.  

У досадашњем току развоја школства издиференцирало се неколико концепција у 

вези са могућим распоредом предмета у наставном плану. То су: 1. Прогресивни-

предметни или логичко-степенаст распоред, 2. Концентрични распоред и 3. Органски или 

целосан распоред.  

Прогресивно-предметни или логичко-степенаст распоред. Појављује се као 1. 

Сукцесивни и као 2. Симултани предметни распоред. Сукцевиван је кад се предмети 

изучавају временски један за другим. Један предмет се „изучи“ и више се, током 

школовања, не појављује, него се учи следећи по истом принципу... Више од хиљаду 

година (до реформације) septem artes liberales (седам слободних вештина) представљало је 

наставни план за малу друштвену групу образованих и учених. Вештине су садржавале два 

главна подручја: „(латинске) језичке предмете граматику, реторику и дијалектику, тзв. 

тривиум и математичке предмете аритметику, геометрију, теорију музике и астрономију, 

тзв. квадривиум“ (Kiper, Mische, 2008: 43). Уметност речи и уметност бројева као основа 

наставног плана представљале су основу за образовање црквеног сталежа и витезова као и 

основу за продужетак образовања на универзитетима.  

Уобичајени след предмета – један после другога – у доба реформације замењен је 

њиховом упоредном обрадом. Наступањем реформације ојачао је захтев за основним 

образовањем за народ. Да би сви људи могли да читају Библију на свом језику велика 

важност давала се поучавању читања, писања и једноставног рачунања). Наставни план 
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око 1600. године у Немачкој чинили су следећи наставни предмети: веронаука, читање 

немачког писма, латински алфабет, писање као краснопис, правопис, граматика, писање 

писама и пословних дописа, певање црквених песама и рачунање (елементарно рачунање) 

и понегде трговачки рачун.  

По симултаном предметном распореду у одређеном периоду времена обрађују се и 

изучавају сви наставни предмети. Прогресивно-предметни распоред потенцира логичку 

структуру садржаја предмета. 

Предметно-концентричан распоред настоји да поред структуре предмета (логичке 

стране) узме у обзир и могућности ученика одређеног узраста школовања (психолошки 

моменат). Према концентричном распореду исти предмет проучава се концентрично на 

различитим узрастима.  

Органски или целосан распоред разликује се од два претходна модела по томе што 

садржаје одређује по одређеним животним целинама (бара, ливада, море, шума) док они 

полазе од наставе организоване по предметима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Наставни план за основну школу 
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Наставни програм је документ који омогућује једнаке захтеве и ниво образовања 

за све ученике истог типа школе без обзира на регион државе у којој се школа налази. 

Представља конкретизацију наставног плана и има законску снагу. Ако желимо 

„потакнути кумулативну изградњу знања, подједнако морамо размислити о преносу 

културних садржаја неког друштва с једне генерације на другу као и о распореду садржаја“ 

(Kiper, Mische, 2008: 10). При томе је, у свако доба, потребна адекватна теоријска основа 

(дидактичка теорија). Одавно је позната изрека да нема ничег практичнијег од добре 

теорије. „Добра теорија може унапредити деловање наставника“ (Kiper, Mischke, 2008: 11). 

Јасно је да се све мења и да не може бити једне за сва времена важеће и прихватљиве 

дидактичке теорије. 

Делови сваког наставног програма су: 1. Обим садржаја, 2. Дубина обрађивања 

садржаја, 3. Распоред изражавања садржаја, 4. Циљеви и задаци наставног предмета и 5. 

Основна методска упутства о настави из одговарајућих предмета.  

Промене у схватању појма програма, односно „садржаја на којима се поучава и 

учи, означаване су адекватним називима који су се мењали из епохе у епоху.  

То су:  

 наставно градиво; 

 садржаји поучавања, 

 програми школовања; 

 курикулуми образовања, 

 образовни софтвер“ (Шеховић, 2012: 16).  

Сваки од ових назива има неку посебност и представља једну лествицу у развојном 

путу образовања и васпитања. У досадашњој теорији и пракси васпитно-образовног 

процеса и школског рада издвојиле су се „три структуриране врсте курикулума: 

1) затворени, 

2) отворени и 

3) мјешовити“ (Превишић, 2012: 25).  

 Прва од поменутих врста курикулума одговара традиционалном схватању 

наставног плана и програма. Подразумева свођење васпитања и образовања на јасно 

озакоњене задатке које током школовања треба остварити. Прописан је и ток наставе, 

наставна средства итд. Начин вредновања своди се на тестове и задатке тзв. објективног 
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типа. Њима се жели снимити, односно проверити репродуцијски ниво савладаности 

прописаних наставних садржаја. Не допушта се креативнији приступ у раду ни ученицима 

ни учитељима. 

Отворени курикулум максимално цени иницијативу ученика и учитеља. Присутна 

је већа слобода и могућност креирања... 

Мешовити курикулум представља данас модерну врсту партнерских односа која 

осим прописаног дела допушта и могућност иницијативе ученика и учитеља, до које може 

доћи у току васпитно-образовног процеса.  

Може се рећи да курикулум означава свеукупни ток образовања. На образовање се 

гледа као на један од темеља савременог друштва. Многи му одређују значајније место 

него што су сировине и природна богатства. „У оваквим условима, одређивање онога шта 

деца треба да науче у школи постаје стратегијско питање развоја појединих народа и 

држава. Обликовање школских курикулума пред изазовом је решавања врло сложених, па 

чак и међусобно супротстављених захтева, од којих су најважнији: Курикулум треба да 

прати промене у областима које деца уче и треба да знају и промене у наукама које 

објашњавају људску природу, човеков развој и процес сазнавања. Наставни садржаји и 

активности морају да укључе интернационалне вредности и служе националним 

интересима одређене заједнице. Такође, од школе се очекује да одговори образовним 

потребама сваког детета, уважавајући његове могућности“ (Максић, 2006: 32-33). Посебан 

национални ресурс представљају талентовани и креативни ученици и студенти. Зато је 

потребан већи степен слободе у избору наставних садржаја и начину њиховог усвајања.  

 

10.СИСТЕМ ДИДАКТИЧКИХ ПРИНЦИПА 

 

Дидактички принципи су основна и обавезна полазишта којима се руководи 

наставник при планирању, организацији и извођењу наставног процеса. Без поштовања 

одређених принципа не може се очекивати успешност наставе. Да сада није пронађен 

универзални (најбољи) систем дидактичких принципа. Међу принципима не постоји 

хијерархија по важности или редоследу њиховог набрајања, већ се сматра да су сви 

подједнако значајни. Потребно их је повезивати ради успешности реализације васпитно-

образовних циљева и закономерног одвијања наставног процеса као система. 
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У данашње време признати, тј. важећи наставни принципи су: 1. Принцип 

научности наставе, 2. Принцип одмерености наставе према узрасту ученика, 3. Принцип 

систематичности и поступности, 4. Принцип очигледности у настави, 5. Принцип свесне 

активности ученика, 6. Принцип индивидуализације у настави, 7. Принцип повезивања 

теорије са праксом, 8. Принцип рационализације и економичности у настави и 9. Принцип 

трајности знања, вештина и навика. 

Принцип научности наставе упућује на то да се у настави обрађује само оно што је 

научно проверено и да се, истовремено, утиче на развијање научног погледа на свет код 

ученика. Овај принцип односи се на све наставне садржаје и на све наставне поступке. 

Дакле, сви наставни садржаји који се обрађују и начини којима се реализују морају бити 

научно засновани. Под начинима мисли се на облике рада, наставне методе, наставних 

средстава и слично. 

Принцип одмерености наставе узрасту ученика упозорава на штетност крајности 

као што су претешки или прелагани задаци, задаци без труда и напора. Наставни рад је 

одмерен према узрасту ученика уколико се не прецењују нити потцењују њихове 

могућности. 

Принцип систематичности и поступности појавио се у 17. Веку. Чешки педагог 

Јан Амос Коменски је захтевао да у настави све буде повезано једно са другим. Свака 

наука има своју систематику. Без систематског усвајања знања није могуће формирати 

научни поглед на свет. Систематичан треба да буде избор и распоред наставних садржаја, 

затим обрада целина наставних садржаја, наставних јединица те редослед поступака и 

укупног рада у настави. 

Правила поступности која је формулисао Адолф Дистервег су: од познатог ка 

непознатом, од лакшег ка тежем, од једноставног ка сложеном  и од ближег ка даљем.  

Принцип очигледности у настави први је потпуније формулисао Ј. А. Коменски. 

Познато је његово „златно правило“ из Велике дидактике... Још је Аристотел истицао 

потребу да се ученицима покажу предмети о којима се говори. Коменски је на 

сензуалистичкој теорији (Бекон, Лок) по којој су чула основни извор знања, посматрање и 

огледи основа науке, изградио концепцију очигледности. Очигледност садржи чулну, 

мисаону и практичну активност ученика. Могућности очигледности данас су веће него 
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икад (вербални сигнали, слике, изложбе и објекти, модели, филмови, ТВ, кабинети, 

радионице, екскурзије).  

Принцип свесне активности у настави предмет је интересовања мислилаца од 

Сократа, Платона и Аристотела до данашњих дана. Сви су сагласни да учити активно 

значи учити са разумевањем. Залажу се за такву организацију наставе у којој ће ученици 

бити у ситуацији да сами стичу знања сопственим мисаоним ангажовањем. Да би ученици 

могли да уче са разумевањем потребно је да за време наставе развијају своје мишљење. Од 

ученика се очекује да буде активан физички и интелектуално. 

Принцип индивидуализације у настави указује на потребу прилагођавања наставе 

индивидуалним могућностима сваког (реалног) ученика. Потребно је створити услове да 

сваки ученик стиче, осваја, зарађује знања у складу са сопственим способностима.  

Принцип повезивања теорије и праксе значи да ученици усвојена знања могу да 

примене у практичним, животним ситуацијама. Non sholae, sed vitae discimus. (Не учимо за 

школу, него за живот). Од добре организације наставе и квалитетног знања зависи и боља 

могућност примене у пракси. Ученик у току васпитно-образовног процеса не усваја само 

знања. Он развија и способности. Ово указује на важност добро организованих етапа 

понављања и вежбања.  

Принцип рационализације и економичности у настави, попут принципа у 

производном процесу, истиче потребу примене рационалне наставне технике, 

економисања средствима, енергијом и временом. Ако на очекиваном нивоу остварује 

постављене задатке наставе (образовне, функционалне и васпитне) настава се може 

сматрати ефикасном.  

Принцип трајности знања, вештина и навика не губи се из вида ако се у наставном 

раду планира време за понављање и вежбање. Њима се спречава заборављање и доприноси 

трајности знања.  

Задаци за истраживање 

1.Шта су дидактички принципи? 

2.Како гласи златно правило из Велике дидактике? 

3.Наведи који наставни принципи постоје и опиши сваки од њих. 

 

11.НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 
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Реч метод(а) грчког је порекла. Означава поступак којим се остварује постављени 

задатак. То је осмишљено и планско поступање при раду, одређени пут или мисаони 

поступак који омогућава да се дође до знања о предмету који се истражује.  

Тихомир Продановић све методе дели у три групе: 1. Вербално-текстуалне, 2. 

Илустративно-демонстративне и 3. Лабораторијско-експерименталне. Остали дидактичари 

говоре о појединачним методама: метода усменог излагања, метода разговора, метода 

читања и рада са текстом, метода писмених и графучких радова, метода демонстрације и 

метода практичних и лабораторијских радова.  

 

11.1.Метода усменог излагања (монолошка метода) 

  

Метода усменог излагања нарочито се примењивала у настави до 19. Века. Тада је 

на цени било запамћивање „готових знања – бубање“ и њихово репродуковање у 

неизмењеном виду. Усмено излагање може да се изводи кроз приповедање, предавање, 

описивање, објашњење и доказивање.  

Приповедање представља најчешћи вид методе усменог излагања. Посебну 

примену налази у млађим разредима основне школе. Најчешће се изводи у облику 

слободног, изражајног и сликовитог приповедања.  

Предавање је назив за претежно апстрактно излагање појмова. Још га називају 

излагањем лекција, радом екс катедра („ex cathedra). Укључује и упоређивање и доношење 

закључака.  

Описивање значи прегледно истицање главних карактеристика стварности. 

Објашњавање (објашњење) служи да на основу претходних знања ученик дође до 

сазнања нових чињеница и генерализација (истина, процеса, односа).  

Доказивање представља изношење адекватних аргумената на основу којих нестају 

претходне сумње и несигурности.  

 

11.2.Метода разговора (дијалошка метода) 
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Ова метода се заснива на питањима и одговорима. Питања је потребно подешавати 

према узрасним могућностима ученика и према индивидуалним способностима. Методом 

разговора успешно се активирају ученици на часу. Доводе се у позицију да самостално 

размишљају, изводе закључке, долазе до решења. Метода разговора не може се 

примењивати у свим приликама. Са ученицима се не може организовати разговор на теме 

о којима они не знају нешто одраније. Како би сви ученици били пажљиви питање треба 

поставити тако да га сви чују и траже најбољи одговор а затим наставник даје могућност 

једном од њих да гласно одговори. Треба постављати недвосмислена и јасна питања. Нису 

добра питања на која се може одговорити само са да или не. Ученику треба омогућити 

слободу у изношењу мисли у одговору. Радна дисциплина мора да буде на висини. Од 

наставника се очекује да буде стрпљив и толерантан. За време вођења разговора најбоље 

је да ученици седе у полукругу или кругу.  

Разговор може бити: 

 а) инструктивни (кад се односи на поучавање и упућивање у нешто, 

обавештавање, давање инструкција појединцу или групи за даљи рад),  

б) развојни (кад наставник поставља питања а ученик пажљивим размишљањем 

долази до одговора те на тај начин остварују постављени циљ наставе, тј. обрађују 

наставне садржаје),  

в) дебатни (кад се допушта могућност изношења различитих погледа на неки 

проблем за које сваки учесник овог вида разговора износи своје аргументе или 

образложења којима брани своје мишљење које заступа),  

г) слободни (кад и ученици и наставници слободно и равноправно могу да 

постављају питања једни другима у вези с неком одабраном темом, и слободно одговарају 

на њих), 

 д) у групи или са појединцем (зависно од потребе).  

 

11.3.Метода рада са текстом 

 

Од изума писма и стицања способности читања постоји могућност примењивања 

методе рада са текстом. У свом историјском току развоја књиге су настајале 

преписивањем, литографисањем и штампањем. Последњи начин омогућио им је 
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масовност и доступност као никад  раније. У наставне сврхе могуће је користити: 

уџбенике и приручнике, монографије, енциклопедије, речнике, чланке, расправе и друго. 

Осим читања са подвлачењем битних мисли, садржаја и других облика, могућа је 

активност на смишљању наслова (поднаслова), упоређивање текста са садржајем раније 

прочитаног, тражење суштине у прочитаном тексту и слично. Претерана употреба овог до 

данас не превазиђеног средства у наставном раду названа је књишком школом (Паул 

Фикер). Зато је наставник тај који организује њену примену у комбинацији са 

предностима других наставних метода.  

 

11.4.Метода писмених и графичких радова 

 

На развијање писмености (као и правилног говора) у настави не утичу само 

наставници језика и књижевности већ и сви други наставници у оквиру наставних 

предмета за које су задужени. На развој ученичке писмености повољно утичу разне врсте 

вежби и писмених радова. У ту сврху примењују се: ученички састави: преписивање, 

диктати, препричавање, писани извештаји, слободни састави (допуњавање и проширивање 

текста, писмени одговори на питања, писање дневника, писање извештаја, реферата, 

расправа, писање елабората, књижевни састави, графички радови, студије, научни 

радови). Наставник за одређени узраст ученика бира најпримереније облике. 

 

11.5.Метода демонстрације 

 

Демонстрација или показивање у настави упућује на приказивање свега што може 

да се доживи путем чула (перцептивно). О томе које ће средство наставник показати на 

часу он води рачуна још у току припреме за час (материјално-техничка страна наставе). 

Бира се оно средство које на адекватан начин може да допринесе остваривању 

постављених задатака. Демонстрирати се могу статички предмети (слике, цртежи, шеме, 

предмети) и активности (доминирају у настави физичког васпитања: ходање, трчање, 

провлачење, прескакивање..., радни процеси). На основу демонстрираног ученици стичу 

нужне чињенице које им омогућавају напредовање до уопштавања (генерализација). 
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Методу демонстрације могуће је примењивати у свим етапама наставног процеса. 

Најчешће се примењује у комбинацији са другим методама.  

 

11.6.Метода практичких и лабораторијских радова 

 

Практични радови сједињују теорију са животним ситуацијама. Могу бити 

производног, техничког, економског, научно-методолошког, образовно-васпитног, 

културног и сличног карактера.  

Лабораторијски рад је „начин наставне активности у којој ученици уз руководство 

наставника, или другог стручњака, раде потребним инструментима на одговарајућим 

садржајима с циљем да потпуније упознају природу и законитости датих садржаја“ (Круљ 

и сар. 2001: 246). Овакав начин рада најчешће се примењује у настави хемије, физике, 

биологије, механике, агрономије и других наука. Може се применити у фронталном, 

групном и индивидуалном облику рада.  

Потребно је да наставници упознају карактеристике (предности и недостатке) свих 

наставних метода како би били у стању да их на адекватан начин користе. Вредност 

наставе достиже виши ниво ако наставник комбинује неколико наставних метода у 

њиховој компементарности (допуњавању). 

Задаци за истраживање 

1.Како се дефинишу наставне методе? 

2.На колико група Тихомир Продановић дели методе рада у настави? Које су то методе? 

3.Које наставне методе описује Владимир Пољак? 

 

12.ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

 У оквиру овог поглавља расправљаће се о појмовима разред и одељење, наставним 

часовима, организацији наставе у неподељеној школи и комбинованим одељењима, о 

организацији наставе у школи са продуженим и целодневним боравком, наставним 

екскурзијама, домаћим радовима ученика, слободним активностима, току наставног 

процеса. 
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12.1.Разред и одељење 

 

Разред (I, II, III итд.) је колектив ученика приближно уједначеног нивоа 

образовања, једнаког узраста који заједно са наставником учествују у обради и стицању 

садржаја предвиђених наставним планом и програмом. Ако у некој школи има већи број 

ученика истог разреда они се распоређују у више одељења.  

Одељење (1, 2, 3 итд.) је део разреда који обухвата одређени број ученика са којим 

је могуће остварити оптималне резултате у савладавању наставних садржаја.  

Приликом формирања разреда и одељења важну улогу имају педагошки, 

дидактички, психолошки, социолошки, хигијенски и економски захтеви. 

Педагошки захтеви упућују на потребу стварања услова за васпитно деловање. 

Позната је мисао да сваког ученика треба упознати и бити свестан његових могућности. У 

одељењу је могуће да се постигне зближавање ученика, рад на њиховој сарадњи, развијању 

другарских и пријатељских односа, емпатије, хуманости. 

Дидактички захтеви указују на значај равномерног распореда по одељењима свих 

категорија ученика по успеху. То значи да не би ваљало да се у једном одељењу нађу по 

способностима најбољи ученици а у другом (или више других) ученици који постижу слаб 

успех.  

Психолошки захтеви значе да треба познавати психичке особине ученика, њихове 

сазнајне (когнитивне), вољне (конативне) и емотивне (осећајне) особине. 

Социолошки захтеви траже да се разумеју друштвене законитости. Кроз наставу се 

постиже социјализација сваког појединца. Од наставника се очекује да упозна друштвене 

особине ученика као што су: социјабилност, развијеност друштвене свести, ниво моралних 

ставова, систем вредности, какво је стање у породици. 

Хигијенски захтеви у вези су са здравственим стањем ученика. Да се не би 

неравномерно концентрисали по одељењима пожељно је да се имају поуздани подаци о 

болестима које су деца прележала, органским недостацима (вид, слух итд.).  

Економски захтеви у структурисању одељења зависе од економског стања 

друштва. Ако је оно повољно број ученика у одељењу може да се смањи што утиче на 

побољшање услова за рад, могућност да се сваком детету посвети више пажње и слично.  
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Правилна структура одељења само је предуслов за формирање доброг колектива 

ученика. Тај напредак прати се и процењује, пре свега, у педагошком, друштвеном и 

дидактичком погледу.      

Задаци за истраживање 

1.Како схватамо појмове разред и одељење? 

2.Које захтеве треба поштовати приликом формирања разреда и одељења? 

3.Шта је смисао сваког од њих? 

 

12.2.Наставни часови 

 

Наставни час је основна временска јединица организовања наставе. Траје најчешће 

45 минута. У том средње оптималном времену од ученика се очекује да схвате нове 

наставне садржаје на основу којих се потом организује понављање, вежбање, 

примењивање и вредновање.  

Не постоје слагања педагога, дидактичара у вези са трајњем наставног часа. 

„Наставним радом, по систему наставних часова, обезбеђује се: правилна измена рада и 

одмора, измена наставних предмета, промена предметних наставника у истом наставном 

дану, правилно одмеравање времена по наставним предметима, планирање наставног рада 

по наставним јединицама, наизменично предавање новог градива, увежбавање и 

понављање. Час треба да буде складна садржајна, логичка, психолошка, организациона и 

временска целина и мора имати тачно одређено место у школском дану и седмици“ 

(Вилотијевић, 3, 1999: 105). Сваки наставни час подразумева интелектуалне и емоционалне 

напоре како наставника, тако и ученика. Часови физичког васпитања подразумевају и 

разноврсне физичке активности.  

Представници нове школе (Блонски) говорили су о „педагошком часу“ чије трајање 

је условљено интересима ученика. У новије време сматра се да наставни час у млађим 

разредима може да траје од 30 до 60 минута. У старијим разредима час може да траје дуже 

па се говори о блок часовима (90 минута). 

Могући су различити типови наставних часова: уводни час, час обраде нових 

садржаја, час понављања, час систематизације, час вежбања, час проверавања и 

оцењивања, мешовити час.  
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Уводни час се примењује на почетку школске године, на почетку изучавања неке 

шире тематске целине, при проучавању тежих наставних садржаја и слично. Чешће се 

примењује у раду са старијим ученицима основне и ученицима средње школе. 

Час обраде нових наставних садржаја је тип наставног часа у оквиру којег 

ученици стичу нова знања. Овај тип часа је најучесталији у наставном процесу. Од 

целокупног фонда наставног времена 35 % је предвиђено за часове обраде нових садржаја. 

Уобичајено је да овакав час има препаративну фазу, оперативну фазу у оквиру које се 

стичу нова знања, верификативну фазу уколико није примењено двосмерно комуницирање 

током часа. 

Час понављања изводи се са циљем да се организују активности које обезбеђују 

трајност знања и доприносе успоравању заборављања усвојених чињеница и 

генерализација. 

Понављање може бити тематско (после обрађене наставне теме) и годишње, 

репродуктивно и продуктивно. Репродуктивно се користи само када постоји потреба учења 

правила, закона, теорема, аксиома и слично. Најчешће треба планирати продуктивно 

понављање. Структура часа понављања може да садржи: 1. Увођење у наставни рад; 2. 

Заједничко планирање и усвајање плана понављања; 3.  Понављање по утврђеном 

редоследу уз формулисање теза као суштине понављања садржаја и  4. Самостални рад у 

циљу добијања повратне информације о усвојености знања. Пожељно је да час 

проверавања буде у све већој мери индивидуализован.  

Мешовити час најчешће се користи у млађим разредима основне школе. У таквом 

типу часа присутне компоненте наставе су систематизација нових наставних садржаја, 

утврђивање и вежбање.  

Задаци за истраживање 

1.Шта је то наставни час? 

2.Који су могући типови наставних часова? 

 

12.3.Организација наставе у неподељеној школи  

и рад у комбинованим одељењима 
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Неподељена школа је назив за нужност рада најчешће у малим сеоским срединама. 

Мисли се на основношколску наставу за ученике млађих разреда (I до IV) у једној 

учионици са једним наставником који реализује задатке више различитих наставних 

планова и програма који се не разликују од планова и програма по којима се ради са 

једним („чистим“) одељењем. „Oдељења са четири разреда називамо неподељеним 

одељењима“ (Јукић, Гајић, 2006: 13).  

Комбиновано одељење је одељење састављено од ученика два или више 

различитих разреда које поучава наставник у једној (заједничкој) просторији. Могуће је 

комбиновање ближих разреда (I-II, и III-IV) и комбиновање удаљенијих разреда  (I-III, i II-

IV). Обе наведене комбинације имају неких предности али и недостатака.  

Рад у комбинованим одељењима заснива се на „два основна поступка: директно 

поучавање или непосредни – директни рад са ученицима и самостални рад ученика – 

посредни и индиректни рад са ученицима. То значи да се целог часа смењује директни рад 

наставника са ученицима једног разреда и самостални рад ученика у другом разреду“ 

(Јукић, Гајић, 2006: 14). Наведени аутори заступају савременији – либералнији приступ 

реализацији ове врсте васпитно-образовног рада у још увек великом броју углавном школа 

у сеоским срединама. „Када се узме у обзир значај директног рада са ученицима, он би 

требало да буде дужи са млађим ученицима, а да се постепено скраћује у наредним 

разредима“ (Продановић, 2002: 13).  

Значајно организационо решење у раду наставника са ученицима комбинованог 

одељења представља „рад у смени и по“ (Шпијуновић, 1998: 223). Постоји и могућност 

рада у смени и четврт.  

 

12.4.Продужени и целодневни боравак 

 

Осим што се организује за ученике који показују посебно интересовање за појачано 

и продубљено проучавање одређених васпитно-образовних садржаја, продужени боравак 

и васпитно-образовни рад добро је дошао и за ученике чији су родитељи запослени. На 

овај начин постиже се да деца не буду усамљена, незбринута и препуштена себи. 

Искуства у вези са учењем и одмором одређују да се у школи са продуженим и 

целодневним боравком поштују следећи стандарди:  
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- за ученике I-IV разреда два сата учења, 

- за ученике V и VI разреда два и по сата учења и 

- за ученике VII и VIII разреда до три сата учења дневно.  

За угодан боравак ученика у школи очекује се да просторије буду што удобније и 

да постоји и ради школска кухиња. Ученику се обезбеђује радно место, приступ потребној 

литератури и консултације са наставником и стручним сарадницима. Књиге не носе кући. 

Не задају им се никакви домаћи задаци.  

 

12.5.Наставне екскурзије 

 

Реч екскурзија долази од латинске речи excursio што значи излет, путовање, кратак 

пут. Организује се ради повезивања теорије са праксом и реализације принципа 

очигледности. То је „облик васпитно-образовног и наставног рада који омогућава 

организовање ширег и потпунијег посматрања и проучавања различитих предмета, појава 

и процеса у карактеристичним природним или реалним  (производним) условима 

(природа, индустријска предузећа, електричне централе, историјска места и споменици) 

или посете музеја, изложби, пољопривредних добара“ (Трнавац, Ђорђевић, 1998: 293). 

Ако се добро припреми и спроведе екскурзија може да обогати ученике разноврсним 

знањима. На екскурзијама постоји могућност бољег упознавања наставника и ученика као 

и ученика међу собом, развијања иницијативе, самосталности, одговорности за 

испуњавање преузетих задатака и друго.  

Екскурзије могу бити уводне, текуће и закључне. На уводнима се посматра или 

прикупља материјал потребан за обраду на часу. Текуће се организују упоредо са обрадом 

већих тематских целина. Могу да послуже као илустрација и конкретизација одређених 

програмских садржаја. Закључне се завршавају обрадом појединих тема неког наставног 

предмета.   

Екскурзије могу да буду и информативне, тематске и производне. Према трајању 

разликују се једночасовне, двочасовне, полудневне, целодневне и вишедневне екскурзије. 

Према удаљености: у оквиру места у коме је школа, регионалне, у оквиру републике. 

Према наставним предметима (географске, историјске итд.).  
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Свака добро организована екскурзија има припрему, извођење и завршни део. У 

припремању екскурзије осим наставника учествују ученици, њихови родитељи и 

туристичке организације. Извођење екскурзије је најважнији и најодговорнији део рада. У 

трећем, завршном делу, након повратка са екскурзије процењује се њена вредност и 

учинак.  

 

12.6.Домаћи радови ученика 

 

Домаћи радови ученика представљају наставак рада који се одвијао на редовним 

часовима. У функцији су реализације постављених задатака наставе. Њихов циљ је да 

ученици понављају, увежбавају, проширују и продубљују знања. Осим тога домаћи радови 

могу да представљају и припремне активности за усвајање новог градива. Помоћу 

домаћих радова ученици развијају своје радне навике. Непроцењива је вредност домаћих 

радова у развијању способности за самостално учење.  

У првом и другом разреду основне школе домаћи задаци могу да трају један сат. У 

трећем и четвртом разреду ова активност може да траје два сата. За ученике средњих 

школа три сата. Наставникова је дужност да домаће радове редовно контролише уз 

исправљање грешака које су се појавиле. У супротном код ученика може доћи до губљења 

воље за рад и престанка израде домаћих задатака, што би било педагошки веома штетно.  

 

12.7.Слободне активности ученика 

 

Смисао слободних активности у школи или изван школе које организују ученици у 

сарадњи са наставницима је да допринесу свестранијем развитку ученикове личности. У 

њима више него у разредно-предметној настави долазе до изражаја индивидуалне 

склоности ученика, њихово интересовање за неку област и њихове способности. Оне 

подстичу развој пријатељских односа међу ученицима, поштовању туђих вредности, 

ставова, моралних вредности и слично. Могу да буду: 1. Научно-предметне, 2. Техничке, 

3. Економско-производне, 4. Културно-уметничке и 5. Спортске и забавне (спортске 

дружине, клубови, спортске секције – за фудбал, одбојку, кошарку, тенис, бициклизам и 

слично).  
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Није пожељно да ученици учествују у више од једне до две слободне активности. 

 

12.8.Ток наставног процеса 

 

Настава „је процес који има свој ток, своје кретање, трајање, ...“ (Пољак, 1985: 50). 

Циљ наставног процеса је остваривање задатака наставе (материјалних, функционалних, 

васпитних). До остварења циља потребно је да се организује рад, осмисле разноврсне 

активности које се односе и на наставника и на ученике. Ради прегледности оне се 

сврставају у неколико етапа или фаза. То су препаративна, оперативна, верификативна и 

апликативна фаза.  

Препаративна фаза наставног процеса  подразумева а) припремање наставника за 

нову школску годину или глобално (годишње) планирање, б) припремање у току школске 

године за поједине наставне теме (тематско планирање и припремање) и в) припремање за 

реализацију наставне јединице (за наставни час, лекцијско припремање).  

Припремање за нову школску годину одвија се у периоду пре почетка школске 

године. У том временском периоду наставник проучава наставни програм, набавља 

уџбенике, приручнике и другу литературу потребну за рад, набавља наставна средства 

која ће му олакшати рад. Потом се израђује годишњи (глобални) план рада или макроплан. 

Он настаје тако што наставник из службено прописаног текста наставног програма издваја 

основну тематику и сачињава кратке формулације наставних тема, распоређује наставне 

теме у логички низ по месецима, укратко назначује садржаје издвојених тема и одређује 

број часова за обраду, вежбање, понављањеи проверавање, назначује изворе знања које 

плнира да употреби. 

Припремање у току школске године односи се на стручну или садржајну припрему, 

педагошко-дидактичку припрему, организациону и материјално-техничку те психолошко-

емоционалну наставникову припрему.  

Припремање наставника за реализацију наставне јединице још се назива и 

лекцијско припремање. То је припрема за поједини наставни час. За наставнике почетнике 

у раду пожељно је да буде опширна, детаљна. За искусније наставнике довољно је да буде 

у форми подсетника (конспекта). 

Припрема за рад на наставном часу обично садржи следеће податке: 
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- општи подаци (школа, за који разред је припрема намењена, време реализовања 

наставне јединице, место рада и слично) 

- општи дидактичко-методички подаци: наставни предмет, наставна целина, 

наставна тема, наставна јединица, тип часа, оперативни задаци наставног часа (образовни, 

функционални, васпитни), наставне методе, наставна средства, облици рада у настави,  

- макро-артикулација наставног часа (глобална структура часа по етапама: увођење, 

обрада, вежбање, понављање, проверавање) 

- микро-артикулација наставног часа (ток наставног часа детаљно по структурним 

компонентама и логичко-садржајним целинама) 

- домаћи задаци 

- изглед табле (на крају часа) 

- коришћени извори. 

Пошто и ученик треба да се припрема то се постиже вођењем рачуна о сазнајној 

страни припреме, психолошкој страни припреме, материјално-техничкој страни припреме 

и методичкој страни припреме. Оне не служе само да мотивишу ученика за рад у уводном 

делу часа него и његовом току (свим етапама или фазама рада) да би се пажња одржала до 

краја часа. Ученици се стимулишу похвалама, наградама, уверавањима, такмичењима, 

ванредним напредовањем, оценама, указивањем на неуспех а понекад и укром. Најбоље је 

да се повратна информација о напредовању ученика у раду даје перманентно, да буде 

уткана у процес учења. 

2.Оперативна фаза наставног процеса подразумева, тј. укључује обраду нових 

наставних садржаја, понављање и вежбање.  

Значај обрађивања нових наставних садржаја најбоље се види по томе што овој 

етапи по правилу припада приближно 35 % наставног времена. У њој се стиче, усваја ново 

знање. Знање је систем научних чињеница и генерализација које су ученици усвојили, 

схватили, трајно задржали у свести и које умеју применити у пракси. „У теорији научног 

сазнања, логици и посебним наукама појмовима се посвећује нарочита пажња због 

њиховог изузетног значаја и улоге у људском сазнању и деловању“ (Цветковић, 1982: 23). 

Потребно је обезбедити квалитетно усвајање нових знања (појмова) из примарних извора 

(чињенице и генерализације), правилно одредити димензије знања: обим (екстензитет, 

ширина), дубину (интензитет) и редослед (структуру) наставних садржаја који се усвајају. 
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Градуирање наставних садржаја не сме да буде ни преспоро ни пребрзо, већ умерено. У ту 

сврху прате се реакције ученика и води рачуна о њиховим могућностима и расположењу 

(емоцијама). .  

Понављање је потребно ради наступања природног процеса заборављања 

непосредно након учења. Да не би дошло до заборављања осмишљава се понављање. 

Добро је да се понављање наставних садржаја врши на нов начин и другачијим редом од 

онога како је било обрађивано. При понављању је добро да се узима у обзир учениково 

претходно искуство. И у овој етапи води се рачуна о индивидуалним способностима 

ученика.  

Вежбање је услов за формирање умења и навика и развијање ученикових 

способности. Способности се дефинишу као вежбањем стечени квалитети или својства 

личности који јој омогућавају успешну примену одговарајућих знања у пракси, у животу. 

Вежбањем се остварује онај део задатака наставе који сагледавамо у домену њених 

функционалних задатака (способности).  

3.Верификативна фаза наставног процеса односи се на завршне компоненте 

наставног процеса – проверавање и оцењивање. Проверавањем се утврђује како су 

остварени материјални (обим, дубина и трајност знања), функционални (способности) и 

васпитни задаци наставе (васпитне вредности у подручју физичког и здравственог 

васпитног подручја, моралног, интелектуалног, естетског и радног). „Проверавање и 

оцењивање треба да буду саставни део сваког наставног рада, сваког часа“ (Вилотијевић, 

3, 1999: 588).  

Проверавањем наставници долазе до повратних обавештења о ефикасности свога 

рада. „Да би се наставни рад добро евалуирао (вредновао), потребно је да се у школи 

систематично спроводи праћење и мерење тога рада... Резултати се прате у односу на 

постављени циљ“ (Вилотијевић, 1999: 127). Исти аутор истиче да се може мерити: 

интеракција на часу, примена појединих облика рада, заступљеност различитих врста 

наставе, клима на часу, мисаона активност ученика, повратна информација о постигнућу 

ученика на часу. Ученици на основу проверавања имају могућност да се упоређују са 

знањима других ученика и да сазнају шта треба да раде више. Родитељи на основу 

проверавања долазе до сазнања о успеху њихове деце и на тај начин одлучују да ли им је 

потребна додатна помоћ у учењу. 



53 

 

Резултати правилно организованог оцењивања могу да допринесу бољој 

организацији васпитно-образовног процеса. „Ученик преко оцењивања добија 

информацију о постигнутим резултатима, постигнутом успеху као и о степену 

савладаности постављаених захтева. Оцена за ученика има и значајну мотивациону 

вредност. Добра оцена подстиче ученика да настави са радом како би постигао и више, 

слабија оцена указује ученику на то да треба нешто да промени у свом раду“ (Круљ и сар. 

2003: 329). Добро је да уз саопштење слабије оцене наставник саопшти ученику на што  

више треба да обрати пажњу и шта је потребно да поправи, да ради више. Кад уочи 

слабије резултате код ученика наставник у договору са родитељима организује активности 

од којих се очекује промена стања на боље. И друштво је заинтересовано за што бољи 

успех ученика у учењу и напредовању.  

Одлике доброг оцењивања су: објективност, благовременост, јасноћа, учесталост, 

јавност, разноврсност. Објективност подразумева постојаност изграђеног критеријума 

овењивања на основу којег наставник на исти начин (равноправно) оцењује знања свих 

ученика. Благовременост упућује на потребу њеног саопштавања употрдо са учењем и 

вежбањем или одмах после завршене активности. Није добро да се одуговлачи са 

саопштавањем јер то утиче на мотивацију ученика за учење. Јасноћа значи да је добро да 

оцена која се даје ученику буде јасна и одређена. Учесталост се односи на редовност и 

систематичност у оцењивању током целе школске године. Јавност значи да сви сегменти 

оцене треба да буду познати, приступачни ономе на чију се активност односе, да се не 

скривају од ученика. Разноврсност је пожељна из разлога што ни један начин оцењивања 

није идеалан, има предности и недостатака, па је зато добро да се комбинују. Приликом 

оцењивања не смеју се губити из вида индивидуалне карактеристике ученика.  

Oцењивање најчешће подразумева усмени, писмени и/или практични поступак. Уз 

писмено оцењивање обично се наводе следеће карактеристике: „непристрасно, правично, 

темељно, без субјективног утицаја наставника, поуздано, без фаворизације појединих 

ученика, доступно објективном увиду – контроли, провјерљивост квалитета питања“ 

(Качапор, Вилотијевић, Кундачина, 2005: 31).  

4.Апликативна фаза наставног процеса указује на потребу примењивања знања у 

пракси. Примењивање знања у пракси не подразумева посебну етапу рада у настави, већ 

подразумева перманентан ток. У свим етапама постоји могућност повезивања теорије са 
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праксом. Без примене знања у пракси не може се очекивати јасноћа и разумевање садржаја 

који се тако најбоље проверавају.  

Поједини наставни системи имају специфичне и приступе проверавању и 

оцењивању стечених знања ученика (нпр. програмирана настава)... 

Задаци за истраживање 

1.Шта је циљ наставног процеса? 

2.Које су етапе или фазе наставног процеса? 

3.Објасни смисао и значај сваке етапе. 

 

13.НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

Осим наставних објеката, школске зграде са опремом и школског земљишта, 

односно свих објеката ван школе у природи (на ливади, поред реке, у шуми, бари...) и 

друштвеној средини (пошти, музеју, позоришту...) у наставном раду примењују се и 

различита наставна средства. Разноврсна наставна средства употребљавају се од постанка 

поучавања и школе.  

Платон у Законима пише о малом оруђу (малом алату) који имитира истински алат 

који служи ученицима за стицање оних знања потребних у занимањима којима касније, кад 

одрасту желе да се баве и усавршавају.  

Аристотел је саветовао оне који обучавају да показују предмете, да повезују речи и 

представе предмета, да цртају оно што виде. Цртање је сматрао корисним за живот. 

Показивао је биљке и животиње сакупљене из природе. Тражио је да се то посматра, 

сецира и слично а затим да ученици објасне оно што су опажали. Примена наставних 

средстава могућа је и потребна на свим нивоима школовања.  

  Јан Амос Коменски у својој Великој дидактици писао је да „све треба сазнавати 

сопственим посматрањем“ (Коменски, 1997: 177). С тим у вези, он формулише своје златно 

правило. „...Нека из тога за учитеље произађе златно правило да се пред чула има износити 

што год се може. Односно оно што је видљиво – чулу вида, што се чује – чулу слуха, што 

миришемо – чулу мириса, што има укус – чулу укуса, што је опипљиво – чулу пипања; а 

ако више чула у исти мах могу нешто да осете, треба то изнети пред више њих одједном“ 

(Коменски, 1997: 177). То сазнање било је разлог да изради и Орбис пиктус („Orbis pictus“) 
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односно Свет у сликама – књигу у којој се осим речи појављују и слике ради бољег 

објашњења и схватања појмова о којима се пише. Посебно је наглашавао потребу и 

вредност  проучавања природе (природних појава, процеса, облика, боја, врста итд.) у 

самој природи. 

Постоји подела наставних средстава на природна и вештачка, на статичка и 

динамичка, на визуелна и аудитивна, на средства за учење и истраживање итд. Осим тога 

наставна средства деле се и на основна и помоћна.  

Основна наставна средства су најбројнија и најважнија и класификују се на 

природна, вештачка и природно-вештачка. Природна наставна средства сматрају се 

најбољим и најефикаснијим. Могу се користити у учионици и изван ње. Вештачка 

наставна средства израђују се искључиво за примену у настави. Деле се на аудитивна, 

визуелна и аудиовизуелна. Природно-вештачка наставна средства су природног порекла 

али су донекле модификована за примену у настави.  

Помоћна наставна средства утичу на укупну вредност наставних средстава. У ова 

средства убрајају се: причвршћивачи (нпр. штипаљке), сандуци за наставу, апликатори 

(фланелски, плутани, дрвени), уџбеници и приручници.  

Школска пракса потврђује да је најефикасније кад се наставна средства комбинују. 

То подразумева симултану и добро осмишљену припрему и примену већег броја наставних 

средстава. 

Наставна технологија подразумева скуп средстава, метода и организационих 

облика наставе. Она проучава примену и смисао увођења иновација у васпитно-

образовном раду. 

Задаци за истраживање 

1.Како је све могуће извршити поделу наставних средстава? 

2.Каква су то основна наставна средства? 

3.Шта је сврха помоћних наставних средстава?  

 

14.ОБЛИЦИ РАДА У НАСТАВИ 

 

Облици рада у настави су: колективни, групни, рад у паровима и индивидуални. 

Колективни облик рада још се назива и фронтални облик. Творац овог облика рада у 
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настави је чешки педагог Јан Амос Коменски у 17. веку. Био је доминантан у периоду 

старе школе. До почетка 20. века у школама Европе и Америке био је једини облик рада. 

Уз одређене промене задржао се до данас. Основна карактеристика фронталног рада је да 

наставник истовремено поучава све ученике у колективу. 

Предност фронталног облика рада је што је најекономичнији. Наставник 

истовремено поучава све ученике у одељењу. У прилици је да помогне онима који заостају 

у раду. Овај облик рада пружа могућност за развијање друштвене свести ученика и њихово 

укључивање у колективни живот. Омогућује међусобно упознавање ученика, помагање и 

солидарисање. Доприноси изграђивању одговарајућих навика што подстиче психички 

развој ученика.  

Недостаци фронталног облика рада. Примењујући фронтални облик рада 

наставник се усмерава према просечном саставу ученика а недовољно се уважавају 

индивидуалне разлике међу њима. Долази до занемаривања даровитих и исподпросечних 

ученика у одељењу. Рад постаје једноличан. Не активира се пажња свих ученика. Због 

давања знања у готовом облику постоји могућност да се ученици пасивизирају. Фронтални 

облик рада доводи и до брзог замарања наставника.  

Групни облик рада у настави представља спону између индивидуалног и 

фронталног облика рада. Рад у групама уводи ученике у истраживачки, стваралачки и 

самосталан рад и тако наставу чини интересантном и савременом. Он, истовремено, 

доприноси развијању социјалних врлина које су потребне у свакодневном животу. 

Интелектуална сазнања чини угоднијим, дубљим и практичнијим. Развија самопоштовање, 

самоконтролу, одговорност за своје поступке. „За овај облик рада школа би требало да има 

много богатију збирку популарно-научних књига, више школског простора за рад, а 

распоред часова треба да буде флексибилнији, попут целовите наставе“ (Круљ и сар. 2003: 

237). У настави физичког васпитања често се и ефикасно примењује. Његова примена 

могућа је и у осталим наставним предметима. 

Критеријуми за формирање група могу бити на бази добровољне опредељености 

ученика, према месту седења у учионици, према азбучном реду презимена, према месту 

становања ученика, према успеху у наставном раду. Пожељно је да се ученици одлучују за 

рад у групама према својим интересима за поједине активности. Међутим, наставник има 

право да формира групе на основу својих аргумената. Чланови формираних група 
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размештају се у учионици тако да могу међусобно да сарађују, договарају се. Након тога 

ученици преузимају задатке које треба да реализују. Задаци групе обично се исписују на 

табли, дају се на наставним листићима или усмено саопштавају. Задаци могу да буду исти 

за све групе а могу да буду и различити. Ако су исти могуће је такмичење у смислу која ће 

их група брже и квалитетније извршити. Након урађених задатака саопштавају се 

резултати како би сви ученици упознали са њима. Идеалан састав групе је од 4 до 6 

ученика, мада понекад у групи може да буде од 6 до 15 чланова. За успешан рад групе 

одређује се руководилац. Може га изабрати сама група или наставник. Та дужност није 

стална. Сваки ученик може да буде у одређеној ситуацији биран да руководи групом. Када 

се преузети задатак заврши руководилац групе извештава наставника о резултатима до 

којих је група дошла. У групном облику рада између ученика и наставних садржаја нема 

посредника.  

Предност групног облика рада је управо у томе што су носиоци главног дела 

васпитно-образовног рада ученици. Овај облик рада појачава ангажованост ученика. У 

групи се постиже потпуна диференцијација наставног рада.  

Недостаци групног облика рада могу да се манифестују у честом лутању у раду 

због недовољног искуства, немогућности да запазе и открију шта је битно а задржавају се 

на небитним појединостима и слично.  

Групни облик рада започиње колективним радом и у њему се завршава. Није добро 

да се често примењује. Пожељно је да се комбинује са осталим облицима наставног рада.  

Рад у паровима још се назива и рад у тандему. (Тандем је назив за бицикл намењен 

за два возача од којих само један управља а оба покрећу возило). Представља формацију 

састављену од два ученика. Посебно је прихватљив и пожељан при учењу језика. Осим за 

време наставног процеса примењив је и у изради домаћих радова ученика и другим 

ситуацијама.  

Индивидуални облик наставног рада као најстарији облик рада задржао се у 

примени све до седамнаестог века (кад се појављује и фронтални или колективни). 

„Основни циљ индивидуалног облика рада је да се ученицима омогући постепено увођење 

у самостални рад и индивидуалан приступ наставника сваком ученику што омогућава да 

они напредују према индивидуалним способностима“ (Круљ и сар. 2003: 239). Самостално 
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решавајући задатке ученик се доводи у директан однос са наставним садржајима, а у 

индиректан са наставником.  

Постоји 1. Усмеравани или вођени индивидуални рад и 2. Слободни или потпуно 

самостални индивидуални рад. Први модалитет је специфичан, пре свега, за почетне 

разреде основне школе али се примењује и у раду са ученицима старијих разреда (у 

области ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања).  

Потпуно самостални (слободни) индивидуални рад могућ је у два облика. То су 1. 

Истоврсни, када сви ученици самостално раде исти задатак и 2. Разноврсни, када сваки 

ученик решава различите задатке.  

Примена индивидуалног облика рада могућа је на свим етапама наставног процеса 

(увођење или припремање, обрађивање, вежбање, понављање, проверавање). Потребно га 

је смишљено комбиновати са предностима других облика наставног рада. Не сме се ни 

прецењивати ни потцењивати. „Начело индивидуализације налаже да се, кад год је то 

изводљиво, сваком члану одељењске заједнице омогући да наставно градиво обрађује 

темпом који му одговара, у обиму за који је дорастао, на нивоу сложености који му је 

доступан и помоћу поступака који су му најприступачнији“ (Баковљев, 1972: 35). Да би се 

то остварило потребно јe добро познавање ученика, стално праћење и благовремено 

проверавање напредовања сваког ученика у наставном раду.  

Богнар и Матијевић (2002) у оквиру социјалних облика у васпитно-образовном 

процесу говоре о социјалним облицима активности ученика и о социјалним облицима рада 

учитеља. У првој групи (социјални облици активности ученика) осим 1. Фронталног 

облика рада, разликују социјалне облике самосталних активности ученика, где сврставају: 

а) индивидуални облик, б) активности у пару, ц) групни облик, а пишу и о д) педагошкој 

радионици. Затим, разликују социјалне облике рада учитеља. Ту сврставају: 1. 

Индивидуални рад учитеља и 2. Рад учитеља у тандему и тимска настава. 

Педагошку радионицу сматрају обликом самосталног рада целог разреда. „У њој се 

могу измјењивати индивидуални рад, рад у паровима те групни рад. За организирање 

педагошке радионице потребно је осигурати одговарајући простор и опрему“ (Богнар, 

Матијевић, 2002: 249). Такође, пожељно је постојање покретног намештаја (столова и 

столица) и бројних других материјала. У радионици су могуће различите активности и 

облици комуникације међу учесницима.   



59 

 

Задаци за истраживање 

1.Које су предности и недостаци фронталног облика рада? 

2.Групни облик рада у настави. 

3.Рад у паровима и индивидуални облик рада у настави. 

 

15.ДИДАКТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И МОДЕЛИ 

 

У време премештања образовања наставника са виших на високе школе и на 

универзитете дидактичке расправе добиле су нови значај и важност. „Разматрања о 

поучавању и учењу у склопу организоване наставе повезана су у дидактичке теорије и 

моделе“ (Kiper, Mischke, 2008: 24). Шта је теорија? Како се дефинише теорија? 

Теорија се најчешће дефинише као „систем знања или схватања о некој појави или 

скупу појава утемељен на њиховим битним правилностима“ (Вилотијевић, 1999: 9). Под 

теоријом неки разумевају научне принципе на којима почива одређена област науке. Тако 

се може говорити о теоријској физици, теорији права, теорији васпитања и слично. Од 

теорије, као општих принципа, се очекује да буде поткрепљена знатним бројем доказа 

којима се објашњава низ појава. По области коју обухвата, теорија је шира од закона. 

Поредећи хипотезу, теорију и закон, Вилотијевић закључује да је теорија далеко 

уверљивија од хипотезе а мање од закона. Закон који је праћен обиљем доказа не подлеже 

никаквој сумњи.  

Шта је модел? Теоријске конструкције могуће је изразити моделом. „Модел је 

средство или облик којим се конкретизује теоријска поставка, односно приказује теоријски 

установљен процес“ (Вилотијевић, 1999: 10). Модел представља малу копију шире 

стварности. Синоним му је реч узор. Шта све може бити модел? Једна обрађена наставна 

јединица може послужити као модел (узор) да би се по аналогији обрадила друга наставна 

јединица неког наставног садржаја. Успешно израђен годишњи програм рада школе може 

да послужи као модел (узор) другој школи да припреми свој програм рада. Физичка 

направа (уређај), у умањеном или увећаном облику, која показује како ради, или како 

изгледа неки већи или мањи систем, такође је модел. На пример: минијатурни модел 

хидроелектране, модел сунчевог система, модел молекула... Основу модела представља 

могућност аналогије. Модел је добар ако производи исте податке и особине као и оригинал 
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(теорија) који представља. Као пример за то наводи се човеков костур присутан у свим 

учионицама биологије. 

У савремено доба познат је већи број дидактичких теорија и моделе. „Док су се 

1960-их и 1970-их година водиле контроверзне расправе о неколико великих смерова, у 

1980-им и 1990-им годинама настало је мноштво модела; педагог Freiderich W. Kron 

набројао је 1994. тридесет различитих варијанти“ (Kiper, Mischke, 2008: 24). У својој 

Дидактици 2 др Младен Вилотијевић говори о дидактичким теоријама у Немачкој 60-их 

година 20. века, дидактици заснованој на теорији образовања, дидактици поучавања и 

учења, дидактици заснованој на теорији информација, системско-теоријској дидактици и 

материјалним и формалним теоријама образовања.  

У оквиру критике савремених дидактичких теорија Вилотијевић истиче да 

дидактика не може да обухвати све ситуације које се јављају у наставној пракси. Из тог 

разлога је неопходно да и наставници имају теоријско (универзитетско) образовање. Оно 

треба да им омогући да, на основу општих принципа које су научили буду у могућности да 

решавају нове (претходно ненаучене) проблеме које пред њих поставља наставна пракса. И 

раније се говорило (и писало) да основну школу доминантно карактерише питање шта, 

средњу школу питање како а универзитетски ниво образовања (факултети) питање зашто. 

Клафки и сарадници (1994) у књизи Дидактичке теорије говорео 1. Дидактици као 

теорији образовања у оквиру критичко-конструктивне науке о васпитању, 2. Дидактици 

као теорији поучавања, 3. Дидактици као кибернетичко-информацијској теорији, 4. 

Дидактици као теорији курикулума и 4. Дидактици као критичкој теорији наставне 

комуникације.  

Курзон Л. Б. према Вилотијевићу (1999) теорије учења и наставе класификује у пет 

група: 1. Бихејвиористичке, 2. Нео-бихејвиористичке, 3. Гешталт теорије, 4. 

Когнитивистичке теорије и 5. Хуманистичке теорије.  

Кипер и Мишке (2008) у Уводу у општу дидактику представљају следеће 

дидактичке теорије: 1. Дидактика као теорија образовања, 2. Дидактика усмерена на 

циљеве учења, 3. Дидактика као теорија учења, 4. Критичко-комуникативна дидактика, 5. 

Конструктивистичка полазишта у дидактици, 6. Дидактика на психолошкој основи и 7. 

Темељни модели учења и видљиве структуре. Пошто је то новији извор у поређењу са 

наведенима, овде се даје њихов кратки преглед. 
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1. Дидактика као теорија образовања 

Најпознатији представник чије име се веже уз теорију образовања је Волфганг 

Клафки (рођен 1927). Он је наставио разматрања свог гетингенског професора Ериха 

Венигера (1894-1961) који је у својој књизи Дидактика као теорија образовања: теорија 

образовних садржаја и наставног плана и програма (1952) обрадио питања избора 

наставних садржаја. Волфганг Клафки се залаже да наставник током припремања узме у 

обзир различите могућности доласка до успеха одређене деце са одређеним образовним 

садржајима. Образовна вредност образовних садржаја, по његовом мишљењу, може се 

процењивати са аспекта младих које треба образовати као и с обзиром на одређену 

историјско-духовну ситуацију. „Клафкијева дидактичка анализа помаже у доношењу 

одлуке о питању избора наставних садржаја, али је само незнатна помоћ у организацији 

процеса учења“ (Kiper, Mischke, 2008: 26). Основу за методичке припреме представља 

дидактичка анализа. Она подразумева: рашчлањивање наставе на одломке, избор облика 

рад, прецизирање радних процеса, игре, увежбавања и понављања, избор помоћних 

средстава и других претпоставки наставе. 

2. Дидактика усмерена на циљеве учења 

Представница ове теорије је Кристине Мелер (рођена 1934). Њена курикуларна или 

на циљеве учења усмерена дидактика полази од претпоставке да је наставу потребно 

заснивати полазећи од њеног краја. Курикулум као план израде и тока наставних 

јединица, осим што садржи исказе о циљу учења, обухвата и организацију учења и облике 

контроле или проверавања успешности учења. „Успешност поучавања и учења може се 

проверити само одређивањем прецизних циљева учења. Та дидактика, усмерена 

бихевиористички, формулише размишљања о модификацији понашања“ (Kiper, Mischke, 

2008: 27). Зато је важно да се тачно и прецизно наведу циљеви учења. Вредност дидактике 

усмерене на циљеве учења, осим у истицању нужности јасног формулисања циљева 

наставе, састоји се у дефинисању нивоа захтева на когнитивном, моторичком и 

афективном подручју. Тиме је учињен покушај да се подигне ниво васпитно-образовног 

рада. Први пут истакнуто је размишљање о степену интензитета који треба постићи током 

учења. 

3. Дидактика као теорија учења 
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Представници дидактике као теорије учења су Паул Хајман (1901-1967) и Волфганг 

Шулц (1929-1995). Обојица су рођени у Берлину па је други назив ове теорије берлинска 

дидактика. Обојица полазе од става да анализа и планирање наставе претпоставља 

адекватну дидактичку теорију. Дидактику виде као теорију наставе. Настава представља 

место где се појављују нерешена питања и проблеми у вези са поучавањем и учење које је 

потребно на адекватан начин решити. Настава се посматра као процес (збивање) врло 

великеог броја чинилаца. „Берлинска дидактика полази од поставке да су интенције 

наставе усмерене на потицање и усмеравање процеса учења у когнитивној, емоционалној 

или прагматичној димензији“ (Kiper, Mischke, 2008: 29). Не показују како се стварно учи 

јер је дидактика названа теоријом учења настала у време када у психологији још није била 

решена супротност између бихевиористичких теорија учења (Скинер) и когнитивних 

теорија (Аусубел).  

4. Критичко-комуникативна дидактика 

Представник Раинер Винкел (рођен 1943). Критичко-комуникативна дидактика 

заснована је на поставци да је васпитно-образовни процес пре свега интеракцијско 

збивање. Потпуно успешна интеракција не постоји. Боље је да се говори о нормалности 

сметњи у наставној комуникацији. О сметњама у настави говори се „када се настава 

(дакле, поучавање и учење) омета, када школско-наставни комуникацијски процес запиње, 

престаје, доспева изван контроле, када постаје неподношљив, нехуман, бесмислен и 

штетан“ (Kiper, Mischke, 2008: 30-31). И Бернд Бениковски износи став да се у саваком 

васпитно-образовном процесу могу очекивати фазе ометања овог рада. Не сматра их 

нужним злом, већ у томе види знак да се поједини чланови групе за учење не сналазе увек 

с постојећим стилом организације учења.  

5. Конструктивистичка полазишта у дидактици 

У току 1990-их година двадесетог века слаби акценат усмерен на обавезне циљеве 

и садржаје учења а у први план се поставља индивидуални процес учења. Васпитно-

образовни процес се посматра као конструктивно место властитог проналажења света. 

Осим Керстена Рајха (рођен 1948) остали представници оваквих схватања су Едмунд 

Кесел (рођен 1935) и Хелиос Шерер (рођен 1960). „У субјективној дидактици наставник 

више не доноси одлуку о избору образовних садржаја и организовања наставе с циљем 

унапређења процеса учења. Он постаје пре свега посматрач процеса учења самих ученика 
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и разматра како су донесене одлуке о избору садржаја и како су индивидуалним теоријама 

преформулисани ти садржаји (Kiper, Mischke, 2008: 33). Упозорава се да ова крајност 

човека са стеченим субјективним мисаоним и језичким навикама искључује из културе 

своје околине. Зато Кесел и Шерер сматрају да одговорни наставници морају субјективне 

конструкције деце исправити увођењем смисла за разликовање исправног: погрешног. 

Читава историја дидактичког мишљења може се посматрати из два смера. Први се 

бави инструкцијама. Подразумева могућности смисленог поучавања група које уче. Више 

се усмерава на наставника. Други се бави конструкцијама. Подразумева могућности 

потицања самосталних, креативних процеса оних који се васпитавају и образују. Више се 

усмерава на индивидуални процес образовања и учења, ученика.  

На почетку 21. века присутан је став да су дидактичке концепције које се темеље на 

подстицању субјективности ученика мање прикладне за међународна компаративна 

истраживања. Зато се сматра да је добро прихватање традиционалне линије развоја и 

усмеравање пажње на ризичне ученице и ученике те развијање дидактичке теорије „која 

може потакнути процесе учења и у оних ученика који имају проблеме у учењу“ (Kiper, 

Mischke, 2008: 34). Другим речима, треба избегавати крајности и водизи рачуна и о 

субјективности и о прихватљивим, пожељним садржајима.  

6. Дидактика на психолошкој основи 

Представник овог теоријског схватања је Ханс Аебли (1923-1990). Задатак 

наставника он види у обликовању ситуација за учење и изграђивању нових модела 

понашања ученика. Дидактика на психолошкој основи, према Аеблију, служи као помоћ 

наставницима да структурирају наставну понуду и развију представу о структури процеса 

обраде који се одвија у свести васпитаника. Залаже се за разноврсност процеса учења 

односно активности које неће допустити да дође до монотоније и губитка мотивације за 

васпитно-образовни рад. Неки од процеса које ваља различито засновати су на пример: 

приповедање/реферисање и слушање, показивање и посматрање, опажање и опонашање, 

читање као обрада текста, писање у комуникацијским условима и ситуацијама деловања, 

планирање, извођење и поунутрашњавање (интериоризација) тока неке радње, разумевање 

и извођење неке операције, обликовање појма... Аеблијева дидактичка теорија назива се 

још и теоријом структуралног учења. Она развој детета тумачи као укупност његових 
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процеса учења. Бави се питањима учења, могућностима решавања проблема, обрадом и 

применом познатих структура у новим ситуацијама.  

7. Темељни модели учења и видљиве структуре 

Представници су Фриц К. Осер и Франц Ј. Берисвјл. Они се залажу да се поглед 

усмери на два нивоа наставе, на тзв. видљиве структуре и дубинске структуре. „Као 

темељне моделе учења они, између осталога, наводе искуствено и откривајуће учење, 

учење решавањем проблема, обликовање појмова и концепата, учење стратегија, 

социјално учење, вредносно васпитање“ (Kiper, Mischke, 2008: 36). Они наглашавају да 

више није реч о одржавању наставе, већ о подстицању процеса учења и обликовању 

наставе која на видљивој структури одговара процесима учења деце (ученика).  

Др Грозданка Гојков примећује да је европска дидактика под утицајем философске 

дискусије овог времена „напустила научно-теоријску традицију дидактичке мисли у којој 

је превладавала тзв. ’дидактика затвореног типа’, аналитичко-емпиријски заснована и да је 

насупрот овој... формирана ’отворена дидактика’, која ... је отворена за несталне форме 

праксе, идеје и случајеве који и наставнику признају већу слободу и компетентност и које 

су заинтересоване за ученика у његовој индивидуалности и друштвеној способности за 

делање“ (Гојков, 2004: 60). Еманципаторно усмерене дидактике окренуте ка ученику 

долазе у ситуацију да противурече саме себи. Дидактике оријентисане ка ученику немају 

јединствено схватања ученика. То им отежава формулисање општих (генералних) 

структура и елемената. 

Бројност дидактичких теорија не треба да нас доведе до погрешног закључка о 

њиховој савршености, са једне или немоћи, са друге стране. Напротив, разноврсност нас 

упућује на трагање за предностима те инспирише и мотивише на слободу новог трагања и 

стваралаштва. 
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ДИДАКТИКА – ИСПИТНА ПИТАЊА 

 
1. Шта је образовање?  (Стр. 151-152) (Проф. др Саит Качапор... : 

Образовање је процес овладавања сазнањима (до којих су дошле науке) 

и усвајања уверења, погледа на свет, људско друштво и човека, као и 

односа према научним, уметничким и културним достигнућима и 

вредностима и развијање способности)  

...немачки (Bildung)     

...образовање је у јединству знања и способности    

... у нашем језику образан је честит, поштен...   образовалиште   је 

место где се образује, школа.   

                                   

2. Термин  д и д а к т и к а  (изворно значење)?  (Стр. 153) (Поучавање 

(дидаско – поучавам...   дидаскеин...)... 

 

3. Када се јавља поучавање као педагошка функција? (Појавом човека, 

од почетка јављања учења и наставе...) (Стр. 153) 

 

4. Како Коменски дефинише појам „дидактика“? („Свеопшта уметност 

учити све свему“) (Стр. 153) 

 

5. Ото Вилман (1839-1920) третира „дидактику као ...? (самосталну 

науку о образовању) (Стр. 153) 

 

6. Адолф Дистервег (1790-1866) дефинише „дидактику као...? (науку о 

законитостима и правилима наставног рада“) (Стр. 153) 

 

7. Данилов и Јесипов ... дидактика је ... ? (део педагогије који образлаже 

теорију образовања и наставе“) (Стр. 153) 

 

8. Владимир Пољак сматра да се дидактика бави ...? („проучавањем 

законитости образовања“) (Стр. 153) 

 

9. Продановић и Ничковић – дефиниција дидактике? („Дидактика је 

научна дисциплина која проучава опште законитости и категорије 

васпитно-образовног рада у настави у њиховој дијалектичкој 

повезаности“) (Стр. 153-154) 

 

10. Предмет проучавања дидактике?     

(су издиференциране области наставног рада које су заједничке свакој 

настави, (односно које се остварују у свакој настави) (Стр. 154) 
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11. Чиме се бави методика? (Методика се бави наставом појединачних 

наставних предмета) (Стр. 154) 

 

12. Заједничка питања сваке наставе јесу: 

 - шта је суштина наставног процеса, 

 - који су садржаји и задаци наставе, 

 - којих се принципа и метода треба придржавати у извођењу наставе,

 - облици организације рада... (Стр. 154) 

 

13. Дидактика је  (дакле) ...? 

 (педагошка дисциплина која проучава опште законитости наставе 

као јединственог васпитно-образовног процеса). (Стр. 154) 

 

14. Који је данас најсистематичнији и најефикаснији вид наставе? 

 (редовно школовање младих и одраслих) (Стр. 154) 

 

15. Како се у дијалектичком смислу остварује јединство општег, 

посебног и појединачног кад је у питању дидактика? 

 опште (педагогија) 

 посебно (дидактика) 

 појединачно (методике наставних предмета) (Стр. 155) 

 

16. Задаци дидактике? 

 - открива узрочно-последичне односе, законитости које владају у 

области наставног рада, 

 - описује наставне и образовне феномене, ...методе, средства..., 

 - сређује искуство у наставном раду, систематизује га..., 

 - дубље открива законитости у наставном процесу и на основу њих 

формира опште захтеве у форми закона, принципа, правила, норми и др. 

Задатак дидактике је не само да открива законитости већ и да њима 

овлада и руководи  (Стр. 157-158) 

 

17. Однос дидактике и других педагошких дисциплина? 

 Са општом педагогијом, 

 Теоријом образовања, 

 Историјом педагогије, 

 Методологијом педагошких истраживања, 

 Школском педагогијом, 

 Специјалном педагогијом, 

 Методикама (Стр. 159) 
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18. Однос дидактике и других с њом додирних дисциплина? 

 Са развојном психологијом, 

 Педагошком психологијом, 

 Социологијом, (педагошка социологија (социологија васпитања), 

 Логиком, 

 Технологијом и техником наставе, 

 Екологијом (Стр. 160) 

 

19. Однос дидактике и других наука? 

 Са философијом, (поглед на свет...), 

 Историјом, (историјски континуитет...), 

 Биологијом, (изучава однос човека и природе), 

 Анатомијом и физиологијом, (пружају податке о развоју, грађи и 

функцији организма, као и могућим деформацијама), 

 Медицином, (помаже у заштити здравља у простору где се одржава 

настава), 

 Математиком и статистиком (мат. основе проучавања наставе,   

...обрада података), 

 Кибернетиком (управљање системима и коришћење информација) 

(Стр. 160-161) 

 

20. Античко-грчка и римска дидактичка мисао и пракса? 

 

 Платон, Аристотел, калокагатија, дијалог, ... 

 

 ПЛАТОН  „идеална држава“,   „идеално васпитање“ 

 а) предшколско васпитање     игра и поучне приче 

 б) државни васпитни заводи (од седме године) даје се музичко и 

гимназијско васпитање. Одабирају се деца за даље образовање у складу 

са ин дивидуалним способностима. 

 Од седамнаесте године живота младићи се посвећују: 

 в) ратничком и 

 г) позивном образовању (за коваче, стражаре, правнике, лекаре) или 

за одбрану земље... 

 Била је то школа ефеба. 

 То васпитање трајало је до двадесете године живота.  

 Затим су се  најспособнији све до тридесете године посвећивали 

 д) темељном изучавању аритметике, геометрије, астрономије и 

музике.  

 ђ) дијалектика.  Њу настављају изучавати до навршене 35. године 

живота. Тиме се оспособљавају за управљање државом.  

 После 35. год. старости јавља се  

 е) васпитање мудраца. Они треба да буду управљачи земље. 
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 АРИСТОТЕЛ   у Атини основао Лицеј. ...перипатетичари (шетајући 

изучавали науку (грч. патео – шетам) ...покривени ходник = перипатос. 

Аристотел је први у историји педагогије покушао да дефинише узрасну 

периодизацију у развоју детета. До седам година, од седам год. до 

полног сазревања и од пубертета до двадесет и прве године. ...  

Педагошки систем Аристотела и његова философија, био је врхунац, 

највише достигнуће теоријске мисли античке епохе. (Стр. 162-164) 

 

 МАРК ФАБИЈЕ КВИНТИЛИЈАН (42-118)   О васпитању говорника. 

Добра школа мора имати у виду индивидуалне особине сваког ученика. 

Учитељ треба у свему да служи за пример. Једноставан у предавању, 

стрпљив у раду, више љубазан него строг, да одговара онима који 

питају и да задаје питања онима који ћуте. Тражи високо образовање 

и за наставнике основних школа. Сваки наставник виших школа неко 

време треба да проведе као наставник у елементарној школи да би 

изградио методе рада са децом. 

Препоручује три поступка: подржавање, теоријско проучавање и 

вежбање,што указује на прву класификацију наставних метода. 

Он је први теоретичар педагогије који је детаљно разрадио методику. 

(Стр. 164) 

 

21. Научни зачеци дидактичке мисли и теорије у средњем веку? 

 

 ...везани су за Раблеа, Раткеа, Коменског и Русоа. 

 

 ФРАНСОА РАБЛЕ (1494-1553), свештеник, лекар, професор 

анатомије, писац и педагог, један од највећих француских хуманиста, 

који међу првима устаје против средњовековног начина васпитања и 

науке која се сматра „слушкињом теологије“. 

 На пољу дидактичке мисли Рабле посебну пажњу поклања 

очигледности у настави... 

 Посвећује велику пажњу методи разговора... 

 

 ВОЛФГАНГ РАТКЕ је немачки хуманиста, педагог, реформатор 

школства и зачетник нове дидактике. У настави полази од посматрања 

ствари и стеченог искуства, ... индуктивним путем до појмова и 

правила. Захтевао да се води рачуна о учениковој природи и наставном 

градиву... 

 

 ЈАН АМОС КОМЕНСКИ   ...Велика дидактика...  ...знање треба да 

буде свима доступно. Разрађује наставне принципе: принцип 

очигледности, поступности, систематичности и одмерености 

наставног градива према дечјем узрасту. ПРИНЦИП 

ОЧИГЛЕДНОСТИ прогласио за основни принцип наставе. (Стр. 165) 
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Први разрадио предметни систем и разредно-часовну организацију 

наставе, структуру школске године, планирање наставе, понављање, 

утврђивање и вежбање у настави. 

 

 ЖАН ЖАК РУСО (1712-1778). Знање треба да долази из природе, а 

не само да се учи из књига. Дете не сме да научи знање, него да га 

пронађе. Придаје велики значај активности деце. Емил... 

 

22. Модерна епоха научно-утемељене дидактичке мисли и 

конституисање дидактичког система? 

 

 ЈОХАН ХАЈНРИХ ПЕСТАЛОЦИ (1746-1827). Швајцарски педагог. 

Залаже се да се процес стицања знања заснива на посматрању и 

искуству. Принцип очигледности заснива шире од Коменског и сматра 

га врхунским принципом.   ...Принцип систематичности! Он је био први 

педагог који је почео да разрађује посебне методике и то: матерњег 

језика, рачуна... 

 

 ЈОХАН ФРИДРИХ ХЕРАРТ, филозоф и педагог. Крајем 18. и 

почетком 19. века разрађује нов правац у дидактици, који битно одступа 

од педагошких погледа Коменског, Русоа и Песталоција. 

 Настава је центар целокупног Хербартовог педагошког система у 

чијој основи лежи идеја дечјег интересовања. 

 Када говори о методама, он разликује описну,аналитичку и 

синтетичку наставу, а када говори о нивоима наставе, истиче: јасност, 

асоцијацију, систем и методу (формални ступњеви наставе). 

 

 КОНСТАНТИН ДИМИТРИЈЕВИЧ УШИНСКИ (1824-1870), руски 

педагог. Истиче да свака настава мора полазити од мотивације ученика за 

учење. УЧЕЊЕ ЈЕ ОЗБИЉАН РАД, А НЕ САМО ИГРА. Зато принцип 

свесне активности заузима значајно место у његовом дидактичком учењу. 

Акценат на акустичкој очигледности. Наставник треба да излаже наставно 

градиво јасно, сликовито и разумљиво. Излагање, вежбање и испитивање... 

(Стр. 167-168) 

 

23. Дидактички правци настали на (хербартијској) педагошко-дидактичкој 

мисли 

 

 Крај 19. и почетак 20. века је раздобље убрзаног развоја педагошке и 

дидактичке мисли и теорије. Правци: прагматична педагогија, 

неокантијанска педагогија, теорија грађанског васпитања, 

експериментална педагогија... 

Покрети  „нових школа“ радна школа . Имала је неколико праваца на 

немачком језичком подручју : радна школа мануелног смера – 
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Кершенштајнер, радна школа слободног духовног рада – Гаудиг, школа 

дела – Лај, на француском језичком подручју нова школа јавља се под 

називом активна школа – Феријер, функционална школа – Клапаред..., на 

енглеском језичком подручју, пре свега у САД, јавља се под називом 

метода пројекта – Килпатрик, као и далтон план – кћи Џона Дјуја. Након 

Октобарске револуције у бившем Совј. Савезу јавља се назив јединствена 

радна школа и комплексна настава чији су представници Луначарски, 

Крупска и Блонски. (Стр. 168-169) 

 

24. Задаци наставе? 

 

 Материјални (образовни) задатак наставе 

 Формални задатак наставе 

 Васпитни задатак наставе (Стр. 171-174) 

 

25. Настава као заједнички рад наставника и ученика? (Стр. 174- 176) 

 

26. Врсте наставе? 

 

 Никола Филиповић...: 1. На основу институционалног обележја – 

настава у предшколским установама, основношколска настава, 

средњешколска настава, универзитетска или високошколска настава;         

2.на основу садржајног обележја – редовна настава, допунска настава, 

додатна настава, продужна настава, семинарска настава; 3. на основу 

комуникативног обележја – индиректна настава, настава на даљину, 

директна настава, 4. на основу практично-радне особености – учионичка 

настава, кабинетска или лабораторијска настава, настава у природи, 

настава у друштвеним и културним институцијама; 5. на основу 

методолошког обележја – предавачко-информативна настава, егземпларна 

настава, индивидуализована настава, програмирана настава, проблемска 

настава и тимска настава. 

 Редовна настава је најчешћа и најдоминантнија и односи се на 

редовно школовање и обавезна је за све полазнике школе. Она се реализује 

по наставном плану и програму и са одређеним фондом часова за сваки 

разред и наставни предмет. Садржаје редовне наставе и фонд наставних 

предмета доноси државни орган надлежан по закону. 

 Допунски рад (настава) организује се уз редовну наставу, за оне 

ученике који теже савлађују делове прописаног програма, па је потребна 

допунска помоћ наставника. (За ученике од 1. до 8. разреда). 

 Продужна настава као варијанта допунске наставе организује се на 

крају школске године за оне ученике који нису постигли позитиван успех 

из појединих наставних предмета, па је њима потребна помоћ продужењем 

наставе за неколико дана. Више се не организује у основној школи! 
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 Додатни рад (настава) организује се за оне ученике који показују 

додатне склоности и потребу да нека научна подручја прошире и продубе... 

 Престижна (огледна) настава је рад у коме постоји тежња ка 

бољим, значајнијим... постигнућима ученичких знања... Основни циљ је 

усвајање трансферних знања која оспособљавају ученика за самоучење, 

самообразовање. 

 Изборна настава представља могућност да се ученици једним делом 

опредељују за слободан избор наставних предмета. 

 Припремна настава организује се за ученике 8. разреда за полагање 

класификационих испита за упис у средње школе из српског језика и 

математике, као и за ученике осталих разреда који се упућују на полагање 

поправних испита. 

 Факултативна настава пружа ученику потребну слободу у 

опредељивању за поједине предмете и течајеве, с тим што она није 

обавезна (техника, музика, моделарство...) 

 Течајна настава   ...са краћим трајањем уз концизан програм из 

подручја људских делатности а с одређеним практичним циљем. 

 Семинарска настава... 

 Помоћна настава се организује ван учионице у циљу допуне и 

побољшљњљ садржаја рада у редовној настави. Изводи се у следећим 

облицима: наставна екскурзија, пригодна настава и радионичка настава... 

 Настава на даљину кад између наставника и ученика постоји 

просторна удаљеност, али су и ученици, који прате ову наставу, удаљени 

један од другога. Варијанте: дописна настава, настава помоћу радио 

емисија, телевизијска настава. 

 Програмирана наставаје новијег датума. Машине за учење 

програмираних садржаја... (Стр. 176-179) 

 

27. Савремено схватање општег образовања? 

 

 ...хуманизам,   ...корисност (утилитарузам) 

 а) треба водити рачуна о утицају и карактеру савремене науке, 

технике и технологије. У корак с науком ... Продужење времена 

школовања... 

 б) равнотежа између хуманистичких и природно-математичких 

садржаја... 

 в) савремено опште образовање треба да обезбеди континуитет 

између прошлог, савременог и будућег... 

 г) да самостално мисле и раде и да комуницирају са културним и 

научним достигнућима... (Стр. 180-182) 

 

28. Наставни план и програм? (Стр. 182)... 

 

29. Процес сазнања у настави? (Стр. 190-192) 
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30. Грешке у настави и њихово отклањање? 

 

 Педагошко-дидактички третман грешака састоји се у благовременом 

откривању (дијагнози), предусретању (превенцији) и накнадном 

отклањању (корекцији) грешака. (Стр. 195-197) 

 

31.Дидактички принципи? (Стр. 197...) 

 

 ...представљају основна и обавезна начела којима се руководи 

наставник при планирању, организацији и извођењу наставног процеса. 

- принцип научности наставе, 

- пр. одмерености наставе према узрасту ученика, 

- пр. систематичности и поступности, 

- пр. очигледности у настави, 

- пр. свесне активности ученика, 

- пр, индивидуализације у настави, 

- пр. повезивања теорије са праксом, 

- пр. рационализације и економичности у настави и 

- принцип трајности знања, вештина и навика. (Стр. 197-222) 

 

32. Наставни објекти?  

 

 ...у ужем смислу подразумева се школска зграда са опремом и 

школско земљиште, а у ширем смислу подразумевају се сви објекти ван 

школе у природи и у друштвеној средини у којима се може организовати 

настава. (Стр. 223) 

 

33. Школска зграда и намештај? 

 

 ...учионице да буду окренуте југоистоку са ходницима који су на 

супротној страни. Сала за физичко васпитање, библиотека, медијатека, 

свечана сала распоређени су на крилима школске зграде, како би биле 

издвојене од осталих просторија у којима ученици раде. Кабинети су у 

њиховој близини, а ако у школи постоји кухиња, она мора да буде 

издвојена од учионица како не би допирао мирис јела.  

У европским земљама површина по ученику износи 2 м квадратна. 

(Стр. 223-225) 

 

34. Наставни објекти у оквиру школе? 

 

 а) објекти за физичко и здравствено васпитање (сала за физичко 

васпитање, дечје игралиште и спортско вежбалиште, школска кухиња, 

кабинет за здравствено васпитање, школска амбуланта, купатило и др.); 
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 б) објекти за наставу друштвених и наставу природних наука 

(учионице општег типа за предмете друштвених наука, кабинети за физику 

и хемију, биологију, пољске учионице); 

 в) објекти за техничко васпитање (школска радионица, кабинет за 

пољопривреду ...): 

 г) објекти за музичко и ликовно васпитање... (Стр. 225) 

 

35. Наставни објекти ван школе? 

 

 Сервиси, музеји,... (Стр. 226) 

 

36. Наставна средства? 

 

 су предмети, справе, модели, апарати, машине и различите слике, 

цртежи...подешени за потребе наставног рада. 

 

 а) Основна наставна средства   ...   могу бити: природна, 

                 вештачка и  

                 природно-вештачка. 

 б) Помоћна наставна средства немају конкретну очигледну 

вредност, али утичу на укупну вредност наставних средстава. Ту спадају: 

причвршћивачи (траке, штипаљке...), сандуци за наставу (за песак, 

глину...), апликатори (фланелски, плутани, дрвени9, пројектори (епископ, 

дијаскоп, графоскоп...)... (Стр. 227-228) 

 

37. Уџбеници и приручници? 

 

 Уџбеник... после проналаска штампарије. 

 Треба да буде написан према наставном програму са садржајима који 

су научно веродостојни.  Не смеју бити преопширни. (Стр. 230) 

 

38. Наставни облици? 

 

 ...колективни (фронтални), групни, рад у паровима (тандем), 

индивидуални (Стр. 231...) 

 

39. Наставне методе? 

 

 ...су најадекватнији поступци наставника и ученика, којима се 

обезбеђују оптимални услови за рационалну и ефикасну наставу. 

 Реч метода грчког је порекла и значи поступак помоћу којег се 

остварује постављени задатак. 

 О методи се расправљало још у старој Грчкој (Сократ, Платон, 

Аристотел) и Риму (Квинтилијан). 
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 Било је у прошлости покушаја да се пронађе универзална 

метода, у време В. Раткеа, Ј. А. Коменског и Ј. Х. Песталоција. Сматрало 

се да је добра она метода која почива на законика природе. Јохан Фридрих 

Хербарт је, такође, сматрао да постоји универзална шема која омогућава 

ученицима да трајније усвоје знања. Његова универзална методичка шема 

састојала се из четири формална ступња (јасност, асоцијација, систем и 

метод) коју су заступали и његови следбеници међу којима се посебно 

истиче Туискон Цилер (1817-1882), у Хрватској Стјепан Басаричек (1848-

1918) и у Србији др Војислав Бакић (1847-1929).  

 Т. Продановић све методе дели у три скупине:  

 - вербално-текстуалне, 

 - илустративно-демонстративне и 

 - лабораторијско-експерименталне.   

 1. Метода усменог излагања, 

 2. Метода разговора, 

 3. Метода рада са текстом, 

 4. Метода писмених и графичких радова,  

 5. Метода демонстрације и  

 6. Метода практичних и лабораторијских радова. (Стр. 239-240) 

 

40. Разредно-предметни систем наставе? 

 

 ...доминантан је у скоро свим земљама света па и код нас. (Стр. 254) 

 

41. Критика разредно-предметно-часовног система наставе? 

 

 Хербартови следбеници су скоро искључиво имали у виду наставно 

градиво, а запоставили су ученика коме је то градиво намењено.  

- покрет за ново васпитање. Разни правци...(Стр. 258-263) 

 

42. Програмирана настава? 

 

 ...перманентно стимулише самосталан рад... (Стр. 266-269) 

 

43. Хеуристичка настава? 

 

 Произишла је из хеуристичке методе која је један од облика методе 

разговора. (Стр. 269-270). 

 

44. Егземпларна настава? 

 

 Од латинске речи ексемплар – примерак, узорак. 

Парадигматска...(Стр. 271) 
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45. Проблемска настава? 

 

 Изграђује се у послератном периоду... Темеље су јој поставили Џон 

Дјуји и Килпатрик. 

 Реч „проблем“ је грчког порекла и изворно значи задатак, загонетка, 

спорно питање, нерешено питање, задатак који чека решење. 

 Начин организације: 1. Припремање ученика. 

         2. Самостално решавање проблема и  

         3. Проверавање решења. (Стр. 271-273) 

 

46. Менторска настава? 

 

 Име је добила по Ментору, грчкој митолошкој личности, који је био 

наставник Одисејевом сину Телемаху у ратним походима. Овај систем се 

јавља и под називом туторијална настава у Енглеској.  

 Суштина менторске наставе је у повременом контакту наставника са 

ученицима, при чему наставник има консултативну и саветодавну улогу. 

(Стр. 273-274) 

 

47. Индивидуализована настава 

 

 се јавља као реакција на недостатке фронталног рада са ученицима.  

 Три основна дела: 1. наставник бира облике и материјале за 

индивидуализацију,             2. ученик ради самостално, 

          3. за сваког ученика верификују се постигнути 

резултати и уносе у документационе листе које служе за праћење рада 

сваког ученика (Стр. 274-275) 

 

48. Настава путем открића? 

 

 чини ученика стално активним и постаје самосталнији и мање 

зависан од наставника. Овај облик учења омогућава бољи трансфер на 

нове још непознате ситуације. (Стр. 275-276) 

 

49. Разред и одељење? 

 

 ...30-35 ученика (Стр. 277-281) 

 

50. Типологија наставних часова? 

 

 Уводни час, час обраде нових садржаја, час понављања, час 

систематизације, час вежбања, час проверавања и оцењивања, мешовити 

час. (Стр. 283- 288) 
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51. Наставни рад у комбинованим одељењима? 

 

 (Стр. 289-294) 

 

52. Наставне екскутзије? 

 

 информативне, тематске и производне (продукционе)(Стр. 295-298) 

 

53. Домаћи радови ученика? 

 

 За први други разред о.ш. да трају један час, за старије два часа... 

 ...прво урадити усмене па писмене задатке, 

 ...полазити од тежих па радити лакше. (Стр. 298-299) 

 

54. Ток наставниог процеса? 

 

 препаративна, 

 оперативна, 

 верификативна и 

 апликативна фаза наставног рада. Мобилишу снаге и ученика и 

наставника... 

 

55. Препаративна фаза наставног процеса?  Припремање од стране 

наставника? 

 

 Услов за успех у наставном раду је припремање наставника за 

наставу...       В. Пољак истиче да је „мало занимања у којима је припрема 

за рад толико значајна као код наставника“. (Стр. 304).  

 а) припремање за нову школску годину или глобално – годишње 

планирање, 

 б) припремање у току школске године за поједине наставне теме, - 

тематско планирање и припремање и 

 в) припремање за реализацију наставне јединице, - за наставни час, - 

лекцијско припремање 

 Већина наших дидактичара разликује: 

- стручну или садржајну припрему,  

- педагошко-дидактичку припрему,  

- организациону и материјално-техничку и коначно 

- психолошко-емоционалну наставникову припрему... (Стр. 307) 

 

56. Припремање ученика за наставни рад? 

 

 Значајни део припреме за наставу односи се на припрему ученика. 

Ове припреме имају сазнајни, психолошки, организациони и методички 
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карактер, тј. имају такав смисао да извођење главног дела наставног рада 

буде успешно. Садржај и начин припреме ученика зависи од задатака које 

треба остварити. (Стр. 311) 

 Мотивисање ученика за учење! : уверавање, похвала, награда, 

ванредно напредовање, такмичење, укор, указивање на неуспех, оцена... 

...з н а ч а ј    з а    ж и в о т! 

 

57. Оперативна фаза наставног процеса.  

 Обрада нових наставних садржаја? 

 

 Неопходно је да се на овој етапи наставног рада изврши адекватно 

осветљавање предвиђених наставних садржаја, по обиму, дубини и 

редоследу 

 

 Треба постићи: 1. квалитетно усвајање новог знања, 

         2. правилно одређивање димензија тог знања 

(примереност по екстензитету, интензитету и логичкој структури) и 

         3. правилан дидактички поступак градуирања нових 

наставних садржаја. (Стр. 314) 

 

58. Место понављања у оперативној фази наставног часа? 

 

 Основни задатак наставе је да усвојена знања, умења и навике 

постану трајна својина ученика.  

 Први услов да знања постану трајна својина ученика је да они знања 

усвајају свесно, са разумевањем.     

 Понављање се односи на запамћивање садржаја! , односно знања и 

спречавање заборављања стечених знања, а вежбање се односи на 

увежбавање радњ, односно на стицање умења и навика, на изграђивање 

способности  и спречавање губљења стечених умења и навика. (Стр. 318-

321) 

 

59. Вежбање? 

 

 Вежбање је услов развијања способности, али и стицања трајних и 

квалитетних знања. 

 Вежбањем се формирају умења и навике и развијају способности 

ученика.     Разликујемо: 

- Уводно или почетно, 

- Глобално или темељно вежбање, 

- Допунско или додатно вежбање и  

- Корективно или помоћно вежбање. (Стр. 322-325) 

 

60. Суштина и значај проверавања? 
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 Проверавањем се утврђује како су остварени материјални, 

функционални и васпитни задаци наставе. 

 Проверавањем се утврђује обим, дубина и трајност знања, степен 

развијености радних способности код ученика, као и квалитет усвојених 

васпитних вредности. (Стр. 325-326) 

 

61. Суштина и значај оцењивања? 

 

 Ученик преко оцењивања добија информацију о постигнутим 

резултатима, постигнутом успеху, ...степену савладаности постављених 

захтева.      Оцена за ученика има и значајну мотивациону вредност.  

... Уз оцену неопходна је и наставникова информација на основу које ће 

ученик знати шта треба да исправи у раду. (Стр. 326-327) 

 

62. Одлике доброг оцењивања? 

 

 Објективност 

 Благовременост 

 Јасноћа 

 Учесталост 

 Јавност 

 Разноврсност (Стр. 327-328) 

 

63. Примена знања у пракси. Апликативна фаза наставног процеса? 

 

 ...повезивање наставе с производним радом, примена теорије у 

пракси... 

Повезивање теорије са праксом подстиче ученике на активност и помаже 

изграђивању правилног односа према раду, развија тачност, уредност, 

самодисциплину и самоконтролу. (Стр. 329-331) 


