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Француска буржоаска револуција ‒ почетак новог доба

� Француска је у 18. веку феудално-апсолутистичка монархија

� Друштво је подељено на три сталежа – свештенство, племство и                                   
трећи сталеж (буржоазија, грађанство, сељаштво и остали)

� Идеолози Револуције су: Монтескје, Волтер и Русо

� Пад Бастиље обележава престанак апсолутизма и почетак                                                                     � Пад Бастиље обележава престанак апсолутизма и почетак                                                                     
организовања буржоаске власти

� Крај феудалног поретка и успостављање капитализма

� Декларација о правима човека и грађанина ‒ темељни документ
у историји људских права којим су слобода, једнакост и власништво проглашени 
неотуђивим правом човека

� Парола Револуције: Слобода, једнакост, братство (франц. Liberté, égalité, fraternité) 



● Сјајно доба француске просвећености

● Брза индустријализација повећава богатство и моћ буржоазије

● Протестантска етика и дух капитализма – рационализам и дух капитализма као 
морални императив

● Марксова критика капиталистичког друштва: отуђење, феномен покретне траке, 
експлоатација и угњетавање радничке класе

● Дијалектички материјализам је филозофско језгро научног социјализма (посматрање    
природних процеса кроз њихову међусобну повезаност, развој и трансформацију) 

● Развијају се природне науке – геологија, ембриологија, физиологија; појавио се 
еволуционизам, као и значајна научна открића: закон о очувању енергије, откриће 
ћелије и др.

● Учвршћују се филозофија позитивизма, новокантовства и прагматизма



Јохан Хајнрих Песталоци ‒ актуелности изворних идејаЈохан Хајнрих Песталоци

� Снажан утицај на Песталоција имао је тежак положај сељака 
и њихова велика заосталост у образовању

� На педагошке идеје Песталоција значајно је утицао Русо 
и његово чувено педагошко дело Емил или о васпитању

� Педагошки рад у Нојхофу и Ивердону
� Песталоци посматра човека у његовој социјалној заједници, 

а не као одвојено, изоловано биће (васпитање срца, руке и главе)
�

а не као одвојено, изоловано биће (васпитање срца, руке и главе)
� Основа дидактике је посматрање и први степен сазнавања
� Једна од његових главних заслуга је детаљно разрађивање принципа                                                  

очигледности 
� Истицао је важност принципа систематичности и поступности
� У историји педагошке мисли његово дело остаће међу онима од најважније                                                       

вредности
� „ ...Оснивач народне школе, учитељ људског рода. Човек, хришћанин, грађанин.                                                                                                   

Све за друге, ништа за себе.”



Фридрих Фребел ‒ актуелности изворних идеја

☼ Захтев за складношћу васпитања са природом
☼ Снажан утицај на Фребела имале су Песталоцијеве педагошке                                                  

идеје и рад у Ивердону
☼ Истиче значај принципа активности и саморадње (дете треба                             

запослити игром, ручним или умним радом)
☼ Игра је почетак дечјег развоја и дечјег стваралаштва (фантазија,            

осећање, активност)осећање, активност)
☼ Познати су Фребелови дарови (лопта, кугла, коцка, ваљак и коцка подељена на мање 

коцке)
☼ Први је развио систем предшколског васпитања и пружио богату конкретну 

оријентацију; Киндергартен 
☼ Залаже се за педагошко образовање забавиља
☼ Педагошка питања је решавао на основу непосредног проучавања детета и 

уопштавањем искуства васпитног рада
☼ „Дођите да живимо за нашу децу!”



Адолф Дистервег – допринос дидактици

☼ Педагог који је стекао углед својом практичном и теоријском
активношћу

☼ Дидактика: уклонити формалистички наставни дух, „касарнски
карактер” и догматичност у настави

☼ Истицао је принцип саморадње

☼ Настави је придавао васпитни карактер – поред мишљења, треба                                   
развијати осећања, вољу и карактер

☼ Настава треба да буде поступна (од ближег ка даљем, од лакшег                                     
ка тежем, од познатог ка непознатом, од конкретног ка апстрактном)

☼ „Свака метода је рђава ако навикава ученика на просто примање и пасивност.”

☼ Посебно наглашава важност хеуристичке методе у учењу и сазнавању



Јохан Фридрих Хербарт 

Формални ступњеви наставе

☼ Јасноћа: саопштавање новог градива; ученик треба да се 
удуби у појединости, што се може постићи очигледношћу.

☼ Асоцијација: ново градиво треба да се удружи са старим; 
повезивање старих представа са новим. Тако се у настави повезивање старих представа са новим. Тако се у настави 
ствара континуитет.

☼ Систем: повезивање сазнања у целину. Сваки поједини 
предмет треба да добије одређено место и своју вредност у 
склопу целине. Стварање општих закључака и закона.

☼ Метода: вежбање и практично примењивање знања.



Преимућства Хербартовог педагошког рада 

☼ Први је разрадио педагогију као теоријску дисциплину и унапредио дидактику.

☼ Разрадио је питања методике наставе, нарочито посебних методика (историја, 
географија, матерњи језик, књижевност)  и поставио низ драгоцених             
дидактичких правила:                                           

‒ од самог почетка ученике треба упознати са циљем,                                                 
‒ не гомилати много материјала (нарочито другостепеног),                           ‒ не гомилати много материјала (нарочито другостепеног),                           
‒ избегавати сувише тешко, али и сувише лако излагање,                                      
‒ широко користити очигледност,                                                                                      
– избегавати велику разноврсност и нагле прелазе у излагању градива.

☼ Настава је и васпитна, јер развијањем многостраних интереса пружа основу за 
човекову вољну активност.



Критика Хербартовог рада као импулс за стварање реформске педагогије

☼ Критика формализма и шематизма у настави ‒ избор метода и наставних средстава 
зависи од садржаја, па је неприхватљиво да се сва предавања граде према једној 
универзалној шеми.

☼ Хербартов шематизам искључује индивидуални приступ детету, когнитивне стилове, 
персоналне карактеристике.

☼ Дух ауторитативности: крута дисциплина, разне врсте лишавања, ученици треба да ☼ Дух ауторитативности: крута дисциплина, разне врсте лишавања, ученици треба да 
се потчињавају наставнику.

☼ Атомизираност, рашчлањавање градива у самосталне етапе; изоловани делови.

☼ Наставник је доминантни извор знања.



Образовни традиционализам и прогресивне тенденције у образовању

Традиционални 
курикулум

Предметни 
(академски) 

Школа је одвојена 
од живота(академски) 

курикулум

У основи су 
трансмисионе 

теорије, а наставник 
је академски 
инструктор

Мало пажње се 
посвећује 

индивидуалним 
разликама детета и 

његовим 
интересовањима

Школа је одвојена 
од живота

Систематизована и 
организована знања 
се преносе логичким 

редоследом



Прогресивни курикулум

Истражи-

вачко 

Критичко 
мишљење

Курикулум 
усмерен на 

дете

вачко 

учење



Прогресивистичке теорије васпитања и образовања

☼ У основи је филозофија прагматизма, односно посебна варијанта прагматизма 
– инструментализам, специфична за Џона Дјуија.

☼ У области сазнања истине постоји плурализам истина (идеја), а основно мерило 
сазнања је његова практична вредност.

☼ Истина није ван човека; човек не прима знање, он га креира.☼ Истина није ван човека; човек не прима знање, он га креира.

☼ На основама прагматизма настаје конструктивизам.

☼ Образовни циљеви произилазе из самог појединца и његове делатности у окружењу, 
и као такви подложни су ревизији или експерименталној провери.

☼ Акценат је на искуственом учењу; школа је заједница живљења ученика и 
наставника; предмети су повезани на интердисциплинарни начин.



Реформска педагогија

Пројект метода
Монтесори 

систем
Валдорфска 

школа

Далтон план

Манхајмски 
систем

Френеова школа

Винетка план
Самерхилска 

школа

Школа Кузинеа



Хвала на пажњи!Хвала на пажњи!


