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УВОД 

Појам курикулума (лат. currere - ток, пут до нечега) јавља се 

двадесетих година прошлог века у енглеском језичком подручју да 

би се почетком овог века проширио и на европске просторе. Сада 

се све више употребљава, али с неједнаким појмовним значењем. 

То није само наставни план и програм, како се обично сматра, него 

далеко шире од тога.  



КУРИКУЛУМ 

Курикулум схватамо као најшири оквир едукативног деловања чији 

су саставни делови: 

• циљеви и задаци на макро (националном) и микро (школском 

плану), 

• избор и распоред садржаја едукације према доби детета, врсти 

и типу образовне институције,  

• хетерогени субјекти и услови деловања, 

• планирање, реализација, усмеравање, контролисање и 

вредновање, 

• планови и програми (реални и скривени) и 

• принципи, методе, облици и средства. 



Савремени курикулуми су у првом реду усмерени на сваког 

субјекта у васпитно-образовном раду, с циљем да му омогуће 

развој његових максималних постигнућа у неком подручју за које 

показује интерес, чиме се ставља у позицију истраживача и 

креатора сопственог развоја.  

 

Курикулум полази од интереса појединца па преко образовне 

институције реализује опште (националне) поставке васпитања и 

образовања, да би се с друге стране, и државна заједница 

појављивала са својим курикулумским захтевима и прописаним 

стандардима (планови, програм и, знања, уџбеници и др.). 



Курикулум пружа поуздане смернице за свакодневну практичну 

педагошку делатност, а полази од опште утврђене стратегије 

друштвеног развоја, посебности модерне образовне политике и 

проверених педагошких стандарда. У сваком случају то није, како 

се каткад поједностављено мисли, наставни план и програм, чему 

се, истина, и данас неки прилично аргументовано, али 

модификовано поново обраћају. Још мање су то само каталози 

знања или образовни стандарди. Није то ни само институционално 

(формално) образовање, него и далеко сложеније неформално, 

информално и електроничко учење те процес медијске 

инкултурације и социјализације. Све је то тешко испрограмирати, 

нормирати па и педагогизирати.  



Због тога курикулум и јест тек оптимални, рационални и 

интердисциплинарни консензус који прихвата вишеслојност 

човекова бића. Он је педагошки усмерен општи циљ васпитања, 

као својеврсног идеала, што се реализује кроз посебне задатке у 

форми наставног плана и различитих програма, каталога знања, 

образовних стандарда, таксономије постигнућа и слично. 



Сложеност курикулума најбоље је видљива, рецимо код 

постављања јаснога циља васпитања и задатака образовања, као 

курикулумских полазишта. Тешкоће трансферирања садржаја 

васпитања у идеалу човека као слободоумног и самосталног бића, 

или његово компетенцијско образовање, долазе најчешће у сукоб 

култура, идеологије и политике; стручних подручја и прагматичких 

жеља. Како онда задовољити начела савременог васпитања које 

тежи формирању човекова отвореног индивидуалног и социјалног 

(а не „окованог“) идентитета. Било које курикулумско 

„програмирање васпитања“ свакако отежава његова сложеност, 

непредвидивост, динамичност и промењивост. 



И овде требамо кренути од неколико основних васпитних појмова: 

1) Васпитање као процес свесног формирања човекове 

особености с његовим индивидуалним, социјалним и развојним 

посебностима; духовним потребама, породичним и 

друштвеним дужностима. Постизање тога није само школско 

питање, него трајан вишеутицајни процес инкултурације, 

социјализације и персонализације. 

2) Образовање као ток спознаје делатности, тј. усвајања знања, 

поседовања схватања, изградње способности, општих и 

посебних компетенција. 



3) Школа и предшколске установе као васпитно-социјалне 

установе организованог васпитања, образовања, и 

оспособљавања које своју хуману димензију искуственог учења 

требају испољавати као интегрални део и корак према новим, 

отвореним установама из којих се стално чују креативни 

истраживачки  



Предшколско васпитање је формативни процес којим се на 

узрастима од рођења детета до поласка у школу буде и актуализују 

његови психофизички потенцијали, подстичу и усмеравају 

позитивне тенденције које се испољавају током развоја, 

задовољавају дечје потребе као сталан извор развојних могућности 

и стварају услови за што боље и успешније изражавање и 

коришћење ових могућности како би се постигли све виши нивои 

способности, проширила и усавршила искуства, изградиле вољно-

карактерне особине и ставови, оплемениле емоције и мењала 

понашања детета, односно оформила и развила сва позитивна 

својства његове личности. 



Тест бр. 1 

1. Како схватамо курикулум? _____________________________________________ 

         ___________________________________________________________________. 

 

2. Саставни делови курикулума су: 

         1. _________________________________________________________________ 

         2. _________________________________________________________________ 

         3. _________________________________________________________________ 

         4. _________________________________________________________________ 

         5. _________________________________________________________________ 

         6. _________________________________________________________________ 

         



3. Шта је васпитање? ___________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________. 

 

4. Шта је образовање? __________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________. 

 

5. Наведите основне карактеристике предшкослког васпитања:  _______________ 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________. 

 

 



ПОЈАМ И ПЕДАГОШКО 

ЗНАЧЕЊЕ КУРИКУЛУМА 

Курикулум је веома сложена филозофија целокупног васпитања и 

предшколске установе. Развој педагогије, као и осталих наука, 

затим њој блиских дисциплина те њених матичних грана не доводи 

увек до јасноће него до нових недоумица, неспоразума и дилема.  



Када смо мислили да све знамо о наставном плану и програму, 

појавио се појам курикулума који је довео у питање све оно што 

смо о томе до сада знали. Док се под наставним планом 

подразумевало, једноставно речено, попис предмета по разредима 

и број часова недељно и годишње, а под програмом наставни 

садржаји који ће се реализовати у тим предметима, курикулум је 

дошао са идејом да нагласак треба бити на циљевима, задацима и 

садржајима које треба операционализовати, реализовати и учинити 

их мерљивима. 



Елементи курикулума: 

• циљеви, 

• садржај,  

• образовне активности и поступци за евалуацију, 

• образовни материјали и извори, 

• време, 

• простор и средина и 

• облици рада и стратегије. 

 



КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРСТЕ 

ПРОГРАМА ЗА РАНО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Последњих десетак година прошлог века у свету су се збивале 

велике реформе у васпитању и образовању, које су подразумевале и 

промене курикулума. Подразумевале су и строго одређен и 

прописан курикулум за све установе темељен на већ превладаном 

правилу у менаџерству, мислећи притом на један курикулум за све 

установе, без обзира на специфичне услове, културу и 

индивидуалну историју. 



Без обзира на искуства у свету, васпитна пракса, а њу сачињава 

безброј одредница, придагођава концепт реформе теорије и 

курикулума својим условима и култури, способностима и зрелости 

својих чланова. Навешћемо неке примере из литературе, чиме 

желимо објаснити однос теорије и праксе, курикулума и васпитне 

стварности. 

 

Reggio педагогија разрађена је у бројним приручницима и 

студијама на енглеском језику. Други део познате студије Сто 

језика деце посвећен је покушају примене њихове теорије на 

установе у САД-у. Међутим, резултати су врло скромни. 



Постоји врло строго разрађена теорија Марије Монтессори. У 

свету постоји америчка, немачка и холандска верзија. У нашој 

земљи постоји и једна друга верзија. 

 

Waldorfska педагогија проводи се у неким вртићима целовито или 

у елементима. Вртићи у којима се она проводи међусобно се 

разликују. 



Корак по корак, теорија је разрађена у бројним приручницима и 

курикулумима према доби деце. Упркос тим напорима, у пракси 

постоје велике разлике између вртића који ту теорију настоје 

применити. 

 

Курикулум обухвата педагошки усмерена искуства, васпитну 

филозофију, вредности, циљеве, организационе структуре, 

материјале и изворе, време, простор и средину, облике рада и 

образовне стратегије. 



Основе програма предшколског 

васпитања и образовања за децу од три до 

седам година у Србији 

У Србији службено постоје два модела А и Б, иако их документ 

проглашава целовитом концепцијом. Од установе зависи за који ће 

се модел одлучити. Већ у уводном делу наглашено је да су ови 

модели основа на темељу које се израђују специјални програми и 

наглашава потреба за аутономним одлучивањем установа о 

програмирању и вредновању резултата. 



Модел А је отворен систем васпитања и образовања и садржи 

полазиште програма, циљеве, начела, планирање и евалуацију 

васпитно-образовког рада, улогу васпитача као практичара, 

креатора и истраживача сопствене праксе. У моделу А наводи се 

општи циљ васпитања који би требао допринети целовитом развоју 

детета. Подељен је у три подциља, и то: 

• упознавање и овладавање самим собом, 

• развијање односа и спознаје о другим људима и 

• изграђивање спознаје о околини и начинима деловања на њу. 

 



У образложењу остваривања наведених циљева истиче се потреба 

сагледавања конкретне деце и њихових животних ситуација, а не 

неке имагинарне, просечне и непостојеће. 

Начела васпитно-образовног рада у овом моделу су: 

• поштовање другог, 

• ангажованости, 

• важност дететовог искуства, 

• реалности и доследности и 

• поступне трансформације установа у место заједничког 

живљења деце и одраслих. 

 



 

Васпитач у овој концепцији има посебну улогу. Он ствара услове за 

квалитетно живљење, учење и развој деце организујући физичку и 

социјалну средину у установи и ван ње. Организација установе, 

просторна, времекска, материјална, начин груписања деце, 

састасни је део концепције, а програм није дат унапред већ настаје 

у интеракцији деце, одраслих и средине у којој се борави.  

 



Планирање је континуирани процес, а реализација ове концепције 

подразумева истраживаче, креаторе и евалуаторе васпитне праксе, 

трансформацију установа, континуирано стручно усавршавање 

васпитача, провођење акцијских истраживања и развој теоријских 

основа о систему отвореног предшколског васпитања. У моделу А 

видљива је савремена концепција предшколског васпитања деце од 

треће године до поласка у школу. У овом моделу нема „лепих 

жеља“ као у разради другог модела, па се у препоруци на крају уз 

акцијска истраживања и континуирано стручно усавршавање, 

захтева континуирано развијање теорије отвореног курикулума. 



Модел Б ослања се на позитивна искуства из васпитно-

образовне праксе и садржи начела, системе активности, 

организацију живота и васпитно-образовног рада, сарадњу са 

родитељима и локалном заједницом. Модел Б садржи начела, 

циљеве система активности, делимично и програмске садржаје, 

организацију живота, сарадњу с породицом и локалном 

заједницом. 

Начела овог модела се односе на следеће: 

• целовит развој укупних потенцијала детета, 

• еманципација личности, 

• формирање особености комуникативних и конструктивних. 



Ови циљеви би се могли остваривати у складу са потребама и 

могућностима сваког детета. 

Активиости се деле на четири велике групе: 

• физичке, 

• социо-емоционалне, 

• когнитивни развој и 

• активности за неговање комуникације. 

Може се закључити да је модел А савремен и отворен, а модел Б 

традиционалан, с примесама савременог. Међутим, и један и други 

програм оставља по страни васпитање и образовање деце до треће 

године - дечје јаслице. 

 

 



ОДНОС ПРЕМА ДЕТЕТУ КАО 

ОДРЕДНИЦА ПРОГРАМА 

 

Начин на који ће у једном васпитно-образовном програму 

бити формулисани циљеви, највише зависи од схватања 

односа између детета и друштва карактеристичног за 

одређену васпитну филозофију. Које ће компоненте ући у 

курикулум зависи од тога хоће ли се курикулум заснивати на 

потребама детета, потребама друштва или и једним и другим. 



Када се приликом сачињавања курикулума у први план 

стављају деца и њихове потребе, интересовања, способности 

и претходна искуства захтева знатно више сарадње између 

васпитача и деце. Групе се формирају спонтано по жељи 

деце. Осим тога оне се структуришу више према 

заједничким иитересовањима својих чланова него по узрасту 

и изједначеним способностима. 



Простор у коме се одвијају активности у таквом програму је 

променљив (соба, двориште и погодна места ван установе). 

 

Распоред времена је флексибилан и о трајању одлучују деца. 

 

Карактеристика оваквог курикулума је што је, васпитно- 

образовни поступак прилагођен детету као личности. 

 

Курикулуму који полази искључиво од деце стављају се 

приговори да се занемарују друштвени циљеви и културно 

наслеђе човечанства и да он не може да припрема како треба 

живот у друштву. 

 



ОТВОРЕНО ВАСПИТАЊЕ КАО 

ПРИМЕР ПРОГРАМА КОЈИ У 

ПРВИ ПЛАН СТАВЉА ДЕЦУ 
 

То је нови дух слободе у предшкослким институцијама. 

Отвореност се односи на простор (учионице без преградних 

зидова које се могу спајати), време (нема распореда часова) и 

односе између васпитача и деце. Циљ и задаци отвореног 

васпитања односе се на обогаћивање сазнања, развој појмова 

и припрему за писање. Такође се наглашава неговање 

интелектуалне сфере. 



Курикулум програма отворено васпитање садржи у себи 

многе елементе васпитања и образовања на западу. Не прави 

се разлика између игре, рада и учења. Васпитач и деца 

заједнички одређују шта ће се учити, а ниједно дете није 

обавезно да остварује исти програм са истим циљем и у 

истом обиму. Читава организација простора и материјала 

подређена је потребама појединих активности, а намештај 

покретљив, тако да се све може мењати. 



Међутим свему реченом треба додати још нешто. 

Отвореност се налази у традицији предшколских установа 

од њиховог почетка, тако да су захтеви за њоме заправо 

куцање на отворена врата. Извесна затвореност се јавља 

само у случајевима када се њиховом организацијом 

подражавала школа чега се одавно одрекла педагошка наука. 



МОГУЋА ПОЛАЗИШТА 

ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ 

КУРИКУЛУМА (ПРОГРАМА) 
 

 

Приликом разматрања неког програма (и сагледавања његове 

функције) најважније питање које се поставља је чиме се 

првенствено треба усмеравати у планирању, остваривању и 

вредновању васпитно-образовног рада - децом или 

програмским задацима и садржајима.  

 

 



ДЕЦА KAO „ПРИРОДНИ“ ИЗВОР 

ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Захтев за природношћу дефинисао је још Русо. Међутим, 

нема ничег природног у предшколској институдији. Суштина 

сваког васпитно-образовног процеса је да уноси промене у 

дете, што значи да дете из вртића изађе у мање природном 

стању него што је ушло. 



ТЕОРИЈЕ РАЗВОЈА КАО ИЗВОР 

ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Једна од теорија је Геселова која дечји развој разматра као 

процес сазревања, а деца се проучавају да би се пратио ток 

развоја. Према резултатима овог праћења деца се деле у 

узрасне групе. 



 

Друга теорија развоја која је коришћена као извор 

предшколског програма је Пијажеова. Садржаје 

предшколског програма првенствено треба одређивати 

имајући у виду циљеве васпитања и образовања. Теорије 

развоја су значајно средство за анализу програма, 

значајније него његово извориште. 



ТЕОРИЈА УЧЕЊА КАО ИЗВОР 

ПРОГРАМА 

 

Док су теорије развоја покушавале да сагледају дете током 

дужег временског периода, теорије учења су окренуте 

краткотрајним променама. Као што је познато, психолошке 

процесе није могуће директно посматрати, о њима се може 

само закључивати посредно, преко видљивог понашања.  

 

 



 

Међутим, вежбање одређеног понашања, на основу којег 

се с извесном сигурношћу закључује о одређеном 

психолошком процесу, не значи да ће довести до промена 

у том процесу. Исто тако, краткотрајне промене које се 

изазову, још не значе трајнији утицај на развој, што је циљ 

сваког предшколског програма. 



Тест бр. 2 

1. Идеја курикулума је да нагласак треба бити на циљевима, задацима и 

садржајима које треба _________________________________________________  

 

2. Наведите три подциља модела А: 

         а) _________________________________________________________________ 

         б) _________________________________________________________________ 

         в) _________________________________________________________________ 

  

3. Која су начела рада у моделу А: 

         а) _________________________________________________________________ 

         б) _________________________________________________________________ 

         в) _________________________________________________________________ 

         г) _________________________________________________________________ 

 



 

 

4. Наведите начела рада у моделу Б: 

         а) _________________________________________________________________ 

         б) _________________________________________________________________ 

         в) _________________________________________________________________ 

  

 

5. Наведите активности у моделу Б: 

         а) _________________________________________________________________ 

         б) _________________________________________________________________ 

         в) _________________________________________________________________ 

      

 



Тест бр. 3 

 

1. Наведите три основне групације програма за предшколско васпитање и 

образовање: 

         1) ________________________________________________ 

         2) ________________________________________________ 

         3) ________________________________________________ 

  

2. Које ће компоненте ући у курикулум, зависи од тога хоће ли се курикулум 

заснивати на потребама ________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________ 

 

3. Гаселова теорија дечји развој разматра се као процес _______________________ 

____________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

4. Према Пијажеовој теорији садржаје предшколског васпитања треба 

првенствено одређивати имајући у виду __________________________________ 

         ____________________________________________________________________ 

 

 

5. Која је разлика између теорије развоја и теорија учења? ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



АЈТЕМИ ТЕСТОВА КАО ИЗВОР 

ПРОГРАМА 

 

Многи предшколски програми имали су за задатак 

унапређивање интелектуалног развоја, који је процењиван уз 

помоћ тестова интелигенције. Ајтеми у тестовима 

представљају узорак интелигентног понашања, а примена 

програма тежи њиховом успешном решавању. То је 

погрешно, јер пуко учење правих одговора на одређене 

стимулише не може се сматрати за интелигентно понашање. 



ШКОЛСКИ САДРЖАЈИ КАО 

ИЗВОР ПРОГРАМА 

 

Док је психолошка теорија једна од основа или извора за 

потврђивање вредности једног предшколског програма, друга 

основа је садржај каснијег школовања. На пример 

„оспособљеност за писање“ је значајна јер припрема децу за 

каснију наставу писања. Међутим, ово повезивање не мора (и 

не треба) да се изврши тако што би се неки делови 

основношколског курикулума уносили у предшколски, 

односно понављали у оба, већ више у развојно постављеним 

циљевима и структури имајући у виду узрасне карактеристике 

и потребу да предшколски курикулум буде више усмерен на 

глобални развој личности. 

 



ДРУШТВЕНА ЗАЈЕДНИЦА У 

КОЈОЈ ДЕТЕ ОДРАСТА КАО 

ИЗВОР ПРОГРАМА 
 

Садржаји програма се могу изводити и из најважнијих 

активности у друштвеном животу, друштвених функција и 

проблематике учествовања деце и одраслих у друштвеној 

заједници. Коришћење друштвене заједнице као извора 

програма носи са собом и одређене опасности које се 

повећавају у тоталитарним друштвима. Ту се пре свега мисли 

на индоктринацију деце и за одржавање постојећег стања у 

друштву више него за уношење промена у њега.  

 

 



ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА 

КАО ПОЛАЗИШТЕ ПРИЛИКОМ 

ИЗРАДЕ ПРОГРАМА 
 

Имајући у виду васпитно-образовну функцију, као једну од 

примарних функција предшколске установе, предшколска 

педагогија би требало да буде примарно полазиште приликом 

израде програма васпитно-образовног рада. Због чега? Због тога 

што предшколска педагогија све поменуте изворе узима 

критички, усклађује их и вреднује. Предшколска педагогија се 

ослања и на друге науке и дисциплине које садрже чињенице о 

развоју и учењу деце разних узраста. 

 

 



САДРЖАЈИ  И СТРУКТУРА 

КУРИКУЛУМА (ПРОГРАМА) ЗА 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ  

 

 

По мишљешу многих аутора, курикулум, треба, пре свега, да 

садржи васпитно-образовне циљеве, односно да се одреди куда 

треба да доведе његова примена, шта треба постићи у 

когнитивном, афективном и психо-моторном погледу. Циљеви 

могу бити општији и специфичнији. 

  

 



 

После циљева могуће је навести садржаје којима ће се они 

постизати. Следе васпитно-образовна искуства, активности деце 

или интеракција између деце и васпитача. Васпитно-образовне 

стратегије, методе или организација васпитно-образовног рада, 

односе се на оно што васпитач треба да чини како би помогао 

детету у постизању васпитно-образовних циљева. Саставни део 

организације је време које се предвиђа. Васпитно-образовни 

извори се односе на средства путем којих се садржаји преносе 

детету. Евалуација представља суд о достигнутом нивоу у 

развоју и учењу у формативном и сумативном смислу. За то се 

још користе изрази дијагноза, мерење и повратна информација. 

 

 

 



3АХТЕВИ ЗА ВАЉАН КУРИКУЛУМ КОЈЕ 

ТРЕБА ИМАТИ У ВИДУ ПРИЛИКОМ 

ИЗРАДЕ ОСНОВА ПРОГРАМА 

Полазећи од искустава стечених систематским експериментисањем 

разноврсним курикулумима у свету, предложено је да се приликом 

њихове израде узимају у обзир следећи принципи: 

1. Повезивање курикулума са реалним животним ситуацијама 

подразумева интеграцију друштвених и инструменталних 

васпитно - образовних циљева, као и циљева који предвиђају 

дечју аутономију и ослањање на сопствене способности; 

2. Десколаризација стицања искуства и образовног процеса – значи 

да се нацрт курикулума мора заснивати на анализи реалних 

животних ситуација и индивидуалним могућностима деце. 

3. Преношење инструмеиталних вештина у социјални контакт 

повезивати с обезбеђивањем услова за социјализацију деце. 

 

  

 



 

Узимајући у обзир свега што се показало као добро у 

претходном курикулуму подразумева да нови курикулум треба 

вредновати у односу на њега и усвојити га само ако уноси 

прихватљиве новине, односно ако садржи гаранције да ће 

представљати напредак и бољитак. 

 

Душу курикулума треба да представља његова структура, у којој 

ће бити изложени системи свих елемената које он садржи. 

 

 

 



 

Имајући све то у виду, може се закључити да је један од 

квалитета курикулума који омогућава његово шире прихватање 

и одговарајућу примену - његова недовршеност, отвореност, 

прилагодљивост свима који ће учествовати у његовој примени, 

као и конкретним условима те примене. Та својетва курикулума 

треба да буду изражена у тој мери да васпитач у току његове 

разраде и примене може да негује сопствени стид, испољава 

стваралаштво и успешно га надграђује. И коначно садржајем 

курикулума неопходно је обухватити све аспекте дечјег развоја. 

 

 

 

 



 

ЗАШТО ОСНОВЕ ПРОГРАМА, А 

НЕ ПРОГРАМ ИЛИ КУРИКУЛУМ 
 

 

Основе програма представљају језгро курикулума разрађено до 

оног степена који омогућава прилагођавање свој разноврсности 

у типовима установа, стилова рада васпитача и што је 

најважније, индивидуалним разликама међу децом 

предшколског узраста. 

  

 



3АХТЕВИ 3А САДРЖАЈЕ И 

СТРУКТУРУ ОСНОВА 

ПРОГРАМА КОЈИ ЋЕ СЕ 

ПРИМЕЊИВАТИ КОД НАС 

 

Будући да код нас постоји тежња да се васпитање заснује 

хуманистички, онда је и један од основних захтева да програм по 

којем ће се обављати буде по мери детета. И поред тога што је 

програм намењен свим вртићима његова функција није да се рад у 

њима уједначи до те мере да се занемаре локалне карактеристике, а 

још мање да сва деца добију исто васпитање без обзира на њихове 

индивидуалне карактеристике и потребе. 



 

Програм пре свега треба да послужи као еластичан оквир, ослонац, 

полазна основа и оријентација васпнтачу. Да би програм о којем је 

реч задовољио основне захтеве, замишљен је као Основе програма, 

Овај програм се састоји из два дела. Први представља теоријски 

приступ ономе што чини програм у ужем смислу речи. У њој би се 

концизно изнеле основне одреднице васпитно-образовне 

делатности, која би била описана у другом делу Основа. 



 

 

 

У првом делу би се одредио степен дечјих способности, потребе које 

треба задовољити васпитањем и образовањем, интересовања, 

мотивација и могућности за усвајање одређених културних садржаја. 

До извесне се мере назначава и шта дете под одређеним условима, 

може да усвоји. 

 

Следило би поглавље о карактеристикама и функцијама 

предшколског васпитања и образовања у нашој земљи. Посебно би 

требало одредити функције институционалног и породичног 

предшколског васпитања и образовања и дефинисати јасно однос 

предшколског и основношколског васпитања и образовања.  



 

 

После навођења ових карактеристика могло би да следи поглавље 

које би обухватало принципе и начела којима се треба руководити у 

васпитно-образовном раду у предшколским установама. 

 

У другом делу би требало одредити опште циљеве васпитно- 

образовног рада којима се формулишу особине и ставови личности, 

способности и вештине, знања и искуства чијем развијању би 

требало доприносити. 



Тест бр. 4 

1. Школски садржаји као извор предшколског програма има задатак да децу 

припреми за ________________________________________________________. 

 

2. Зашто предшколска педагогија треба да буде примарно полазиште приликом 

израде програма васпитно-образовног рада? ______________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________ . 

 

3. По мишљењу многих аутора курикулум треба пре свега да садржи ___________ 

       ____________________________________________________________________. 

 

4. Једна од квалитета курикулума који омогућава његово шире прихватање и 

одговарајућу примену је _______________________________________________ 

        ____________________________________________________________________. 

 

5. Зашто је програм васпитно-образовног рада код нас замишљен као Основе 

програма ____________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________. 

         



ЕВАЛУАЦИЈА 

КУРИКУЛУМА (ПРОГРАМА) 

После стварања једног програма за предшколско васпитање и 

образовање неопходна је његова валидација, која представља 

проверавање да ли се њиме остварује оно што је дефинисано као 

разлог за његово доношење.  



Смисао евалуације је да се сагледају сложени односи између 

стварности у васпитно-образовним установама и квалитета које 

садржи програм, процени његов педагошки квалитет, утицај на 

конкретну праксу и прилагодљивост различитим условима у којима 

треба да се примењује. 

 

Да би се поменуте функције ваљано оствариле, потребно је 

познавати врсте евалуације и њихове карактеристике. У погледу 

врста разликују се евалуација продуката и евалуација процеса. 

 



У првом случају мери се васпитно-образовни учинак једног 

програма, а у другом прате активности и интеракцкјз васпитача и 

деце.  

 

Затим се разликују формативна и сумативна евалуација. 

Формативна евалуација тече паралелно са применом програма и 

њен је циљ да обезбеђује непрекидну повратну информацију. 

Сумативна евалуација сe врши на крају примене експерименталног 

програма и служи за доношење закључака да ли одређени програм 

треба пренети у праксу. 

 

 



Код формативне евалуације најважније је сагледати шта се 

догађало између иницијалног и финалног испитивања. У 

педагошком истраживању код формативне евалуације треба 

одредити да ли је програм имао успеха у унапређивању 

способности и понашања које се очекивало, а не задовољити се 

само поређењем постигнутих резултата са стандардом изграђеним 

на међусобном поређењу деце. Значи, предност имају мерења у 

којима се може сагледати какав је напредак дете постигло и под 

којим околностима је дошло до тог напретка. 

 

 



Програм васпитања и образовања не оцењује се као нешто за себе, 

него повезано с другим програмима који сеостварују у 

предшколској установи (програм социјалне и здравствене заштите). 

Процењује се и колико пружа могућност васпитачима да 

задовољавају дечје базичне потребе, а посебно колико одговара 

друштвеној заједици и њеним демократским идеалима. 

 

За поузданије резултате евалуације врло је зкачајна подударност 

између циљева и садржаја програма. 

 

Програм васпитања и образовања у предшколској установи не 

оцењује се као нешто за себе, него повезано са другим програмима 

који се остварују у тој установи. 

 

 



ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Методологија педагошких истраживања није довољно развијена да 

би се могло установити који методи истраживања треба да имају 

предност у истраживању ефеката предшколских програма. И поред 

уочљивог напретка у развоју методологије предшколске педагогије, 

запажа се све већи раскорак између разрађених предшколских 

програма и пратећих техника и инструмената за мерење њихових 

ефеката. По правилу се концепција васпитних и образовних 

задатака програма и начина њиховог остваривања конституише 

брже и потпуније него стварање техника и инструмената за њихово 

изучавање. 



 

 

Последњих година опао је интсрес за експеримектисање у области 

програма за предшколско васпитање и образовање. Такође постоји 

и парадокс на који су указале студије ефеката предшколских 

програма на основу којих се желело доказати који су најбољи. 

Поређени су програми од којих је један стављао нагласак на социо-

емоционални развој, други на когнитивни, а трећи на учење језика.  

 

 



 

Резултати истраживања се нису битније разликовали. То упућује на 

закључак да резултати примене једног програма могу мање 

зависити од његове карактеристике, а више од брижљиве разраде и 

привржености васпитача његовим циљевима и методама. То 

практично значи да, ако се ефекти неког програма припишу 

његовим квалитетима, а занемари контекст у којем је он 

оствариван, долази до погрешних закључака. 

 

На крају можемо закључити да и поред уочљивог напретка у 

развоју методологије предшколске педагогије, запажа се све већи 

раскорак између разрађених предшколских програма и пратећих 

техника и инструмената за мерење њихових ефеката. 

 

  

 



НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 
 

Најједноставнији облик евалуације представља мерење продуката 

које се обавља у односу на постављени критеријум, Оно се 

примењује да би се утврдило колико је васпитаник овладао 

одређеним знањима, умењима и вештинама. 

 



 

 

За трајније праћење напретка у погледу васпитно-образовних 

резултата неопходно је ићи шире од онога што пружају стандардни 

тестови. За анализу процеса препоручује се коришћење мноштва 

инструмената, од којих не морају сви да буду стандардизовани. То 

могу бити аудио и видео снимања, коришћење чек листа за 

бележење понашања према одређеним критеријумима, скалери 

којима се на пример процењују односи између васпитача и 

родитеља и друге технике. Поменута испитивања називају се још и 

еколошка јер се у њима прати утицај средине у којој се дете 

развија. 

 

  

 

 



РАСПОРЕД ПОСТУПАКА ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ ЈЕДНОГ ПРОГРАМА 

 

Евалуација једног програма треба да садржи три неопходна 

односа:  

    а) однос између циљева и садржаја програма;  

    б) однос између циљева и инструмената евалуације и  

    ц) однос између програма и инструмената евалуације. 



 

 

Евалуација се затим одвија следећим редоследом: 

1. Прикупља се и проучава потребка литература, 

2. Одређују се циљеви, извори података, 

3. Бира се стратегија евалуације, 

4. Успоставља се веза између теоријског модела евалуације и 

реалне ситуације на терену, 

5. Успостављају се односи између тима који учествује у 

евалуацији и људи који остварују програм, 

6. Прави се план евалуације, 

7. Ствара се оперативни план (посматрања и мерења која 

треба обавити, методе и инструменти који ће бити 

примењени), 



 

8. Планирају се начини обраде података, 

9. Предвиђа се начин објављивања резултата, 

10. По потреби се прилагођавају, испробавају и израђују 

инструменти за прикупљање података, 

11. Прикупљају се подаци, 

12. Обрађују се и анализирају подаци, 

13. Подаци до којих се дође евалуацијом програма се објављују, 

расправља се о њима и доносе се одлуке о програму. 



 

 

Приликом планирања поступака за евалуацију програма треба 

увек имати на уму да је њихова успешност условљена 

сарадњом свих субјеката (васпитача, стручних сарадника, 

управног особља, надзорника, представника министарстава и 

стручњака за стварање и евалуацију програма.  

 

 



ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА 

 

Не треба имати илузије о томе да ће програм који су 

израдили и евалуацијом потврдили стручњаци у пракси бити 

прихваћен као добродошао без икаквих резерви. То зависи од 

општег стања у предшколским установама, а често и од 

промена у читавом систему васпитања и образовања. 



 

 

Веома је важно размењивање информација између корисника 

програма и његових твораца, захваљујући чему се иновације у 

програму повезују са захтевима и потребама установа и особља 

које ради у њима. Уколико се не оствари овај демократски 

захтев, васпитачи ће нови програм, без обзира на његов садржај 

и намере, доживљавати као наметнут.  

 

 



 

Имплементацији програма треба да претходи поступак његове 

легитимизације који се обавља на више начина од којих су 

следећи; 

1. анализа у односу на прихваћену програмску концепцију и 

усвојене циљеве, 

2. јавна расправа међу свим будућим реализаторима програма 

и   

3. резултати његове примене у пракси. 

 

 



Тест бр. 5 

1. У погледу врста евалуације програма разликују се: 

         а) ______________________________,    б)________________________________ 

         в)______________________________,    г)________________________________ 

 

2. Формирање евалуације тече __________________________________________ и 

         њен је циљ да обезбеђује _____________________________________________ 

 

3. Сумативна евалуација се врши _________________________________________ 

         и служи за доношење закључка да ли одређени програм ____________________ 

____________________________________________________________________. 

 

4. Наведите односе које треба да садржи евалуација једног програма: 

        а) _________________________________________________________________ 

        б) _________________________________________________________________ 

        в) _________________________________________________________________ 

        г) _________________________________________________________________ 

 

         



 

5. Наведите начине легитимације програма који претходе његовој 

имплементацији: 

 а) _____________________________________________________ 

        б) _____________________________________________________ 

        в) ______________________________________________________ 





Тест бр. 1 

1. Како схватамо курикулум? _____________________________________________ 

         ___________________________________________________________________. 

 

2. Саставни делови курикулума су: 

         1. _________________________________________________________________ 

         2. _________________________________________________________________ 

         3. _________________________________________________________________ 

         4. _________________________________________________________________ 

         5. _________________________________________________________________ 

         6. _________________________________________________________________ 

         



3. Шта је васпитање? ___________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________. 

 

 

4. Шта је образовање? __________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________. 

 

 

5. Наведите основне карактеристике предшкослког васпитања:  _______________ 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________. 

 

 



Тест бр. 2 

1. Идеја курикулума је да нагласак треба бити на циљевима, задацима и 

садржајима које треба _________________________________________________  

 

2. Наведите три подциља модела А: 

         а) _________________________________________________________________ 

         б) _________________________________________________________________ 

         в) _________________________________________________________________ 

  

3. Која су начела рада у моделу А: 

         а) _________________________________________________________________ 

         б) _________________________________________________________________ 

         в) _________________________________________________________________ 

         г) _________________________________________________________________ 

 



 

 

4. Наведите начела рада у моделу Б: 

         а) _________________________________________________________________ 

         б) _________________________________________________________________ 

         в) _________________________________________________________________ 

  

 

5. Наведите активности у моделу Б: 

         а) _________________________________________________________________ 

         б) _________________________________________________________________ 

         в) _________________________________________________________________ 

      

 



Тест бр. 3 

 

1. Наведите три основне групације програма за предшколско васпитање и 

образовање: 

         1) ________________________________________________ 

         2) ________________________________________________ 

         3) ________________________________________________ 

  

2. Које ће компоненте ући у курикулум, зависи од тога хоће ли се курикулум 

заснивати на потребама ________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________ 

 

3. Гаселова теорија дечји развој разматра се као процес _______________________ 

____________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

4. Према Пијажеовој теорији садржаје предшколског васпитања треба 

првенствено одређивати имајући у виду __________________________________ 

         ____________________________________________________________________ 

 

 

5. Која је разлика између теорије развоја и теорија учења? ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



Тест бр. 4 

1. Школски садржаји као извор предшколског програма има задатак да децу 

припреми за ________________________________________________________. 

 

2. Зашто предшколска педагогија треба да буде примарно полазиште приликом 

израде програма васпитно-образовног рада? ______________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________ . 

 

3. По мишљењу многих аутора курикулум треба пре свега да садржи ___________ 

       ____________________________________________________________________. 

 

4. Једна од квалитета курикулума који омогућава његово шире прихватање и 

одговарајућу примену је _______________________________________________ 

        ____________________________________________________________________. 

 

5. Зашто је програм васпитно-образовног рада код нас замишљен као Основе 

програма ____________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________. 

         



Тест бр. 5 

1. У погледу врста евалуације програма разликују се: 

         а) ______________________________,    б)________________________________ 

         в)______________________________,    г)________________________________ 

 

2. Формирање евалуације тече __________________________________________ и 

         њен је циљ да обезбеђује _____________________________________________ 

 

3. Сумативна евалуација се врши _________________________________________ 

         и служи за доношење закључка да ли одређени програм ____________________ 

____________________________________________________________________. 

 

4. Наведите односе које треба да садржи евалуација једног програма: 

        а) _________________________________________________________________ 

        б) _________________________________________________________________ 

        в) _________________________________________________________________ 

        г) _________________________________________________________________ 

 

         



 

5. Наведите начине легитимације програма који претходе његовој 

имплементацији: 

 а) _____________________________________________________ 

        б) _____________________________________________________ 

        в) ______________________________________________________ 


