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Критичке теорије образовања и васпитања

‒ Извори критичких теорија образовања и васпитања налазе се у марксистичкој традици-
ји, која је настојала да у револуционарним променама од капитализма ка социјализму 
обликује социјалну и аутономну личност. 

‒ Заступници ових теорија користе марксистичке теорије и концепте (централна улога    
економије у друштвеним променама, класна борба за контролу над средствима и    
начинима производње, отуђење, искривљена свест) како би објаснили своје ставове начинима производње, отуђење, искривљена свест) како би објаснили своје ставове 
према образовању. 

‒ Велики утицај на критичке теорије образовања и васпитања имали су мислиоци 
повезани са Франкфуртском школом (М. Хоркхајмер, Х. Маркузе, Т. Адорно, Е. Фром,       
Ј. Хабермас).

‒ Настале су шездесетих година 20. века и имале су снажан утицај на развој неомарксис-
тичке идеологије.



‒ Према неомарксистима, образовање је културни и идеолошки феномен, и  
неодвојиво је повезан са економском и политичком структуром друштва.

‒ Ревидирајући и модификујући неке марксистичке концепте, неомарксисти   
данас спроводе испитивања која имају фокус на класизму ‒ контроли једне 
класе над другом, расизму ‒ дискриминацији на основу расне припадности 
и сексизму ‒ дискриминацији на основу полне припадности.

‒ Неомарксисти истичу да доминантна класа, која има контролу над   
материјалним условима и економијом, контролише школе и школски 
курикулум, и користи их за властити економски профит и напредак.

‒ Неомарксисти посматрају школу у капиталистичком друштву као средство 
одржања капиталистичког система и репродукције постојеће класне 
структуре друштва.



Пауло Фреире и ослобађајућа педагогија

–Уз Џона Дјуија, Пауло Фреире се сматра једним од најзначајнијих 
теоретичара образовања 20. века.

‒ Његово животно дело често се назива тестаментом критичке
теорије образовања.

‒ Поред тога што је дао визионарски допринос критичкој педагогији,
одиграо је и кључну улогу у развоју изузетно успешне кампање за ширење
писмености у Бразилу пре државног удара војне хунте 1964. године.писмености у Бразилу пре државног удара војне хунте 1964. године.

– Oписмењавање је означио као стваралачки акт који обухвата критичко суђење, 
критичко мишљење и схватање стварности.

‒ Из Фреирове перспективе критичке педагогије описмењавање није имало за циљ
меморисање чињеница извађених из контекста без икакве везе са савременим
околностима нити просто овладавање одређеним вештинама. Напротив, реч је била о
упуштању у критички дијалог са историјом и замишљању будућности која неће бити
једноставна репродукција садашњости.



‒ У свом најутицајнијем делу Педагогија обесправљених, Фреире је јасно изрекао да 

педагогија не подразумева обуку у коришћењу техника и метода нити да укључује 

присилу и индоктринацију. 

‒ Критичка педагогија, по Фреиреу, ученике треба да обучи аналитичким 

вештинама, којима ће моћи да проникну у смисао онога што уче, да критички 

промишљају и преиспитују, као и да им отвори нове хоризонте како би доносили 

боље моралне судове и стицали свест о одговорности према другима на основу тих 

судова.

‒ Образовање не може бити неутрално; тренутно знање ученика зависно је од 

одређеног историјског контекста и политичких струјања.

‒ Фреире истиче да је најважније пребацивање тежишта са наставника на ученике. 

У таквим условима ученици нису пасивни примаоци знања, већ имају могућност да знање 

трансформишу, да га доводе у питање, али и у везу са сопственим искуством.

То представља суштински корак ка деловању, самозаступању и учењу како да се влада, а 

не само да се буде поданик.



Постмодернизам и критичке теорије образовања и васпитања

– Постмодернистичка филозофија има снажан утицај на критичке теорије           

образовања и васпитања; одбацујући објективно знање и истину, постмодернисти  

заступају мишљење да свака тврдња о постојању универзалне истине и вечне 

вредности представља социјалну конструкцију доминантне групе.

‒ Постмодернисти се залажу за курикулум који није организован у подвојене        

предмете и дисциплине.предмете и дисциплине.

‒ Постмодернистички курикулум треба да израсте из локалног контекста и да  

представља флуидно и флексибилно средство испитивања персоналног и 

групног идентитета, као и социјалних, политичких и економских проблема.

‒ Актуелни курикулуми нису једина верзија реалности, па је потребно да им   

наставници критички приступе и вреднују различитост.

– Наставници треба да помогну ученицима да развију свест о томе да живе у  

идеолошки обојеном окружењу, које од њих захтева да постану социјални 

критичари и критички делатници.



Најпознатији постмодернисти и представници критичких теорија 
образовања и васпитања

Ж. Дерида Ж. Ф. Лиотар М. Фуко А. Жиру

П. Мекларен                                                                 А. Шор и      

П. Фреире 



Социјална реконструкција кроз образовање

‒ Социјални реконструкционизам као радикално шире крило Покрета за  

прогресивно образовање у САД-у двадесетих година 20. века.

– Инспирисаност у идејама Џона Дјуија.

– Идеологија достиже врхунац развоја током Велике депресије.

‒ Основни циљ образовања представља промоција програма социјалних реформи.

– Школа је медијатор између интереса локалне заједнице и идеја ширег друштва.– Школа је медијатор између интереса локалне заједнице и идеја ширег друштва.

– Како би постала катализатор социјалне реконструкције и оспособљавала  

(оснаживала) појединце за трансформацију друштва и сама школа мора да се мења.

‒ Преиспитивање и одбацивање метода образовања које промовишу традиционалне 

вредности и подржавају status quo. 

– Наглашавање истраживачког учења, конструктивне критике и искуственог учења.

‒ Пракса: школе лабораторије, кооперативни рад, партиципативна епистемологија  

(демократија).



Конструктивистичка педагогија и критички конструктивизам

‒ Конструктивизам се појавио као алтернатива бихејвиористичком приступу учењу као        
процесу апсорбовања и репродуковања знања, и традиционалном трансмисионом 

моделу образовања као процесу унапред изграђених облика знања.

– Поборници конструктивизма истичу да конструктивистичка средина за учење усмерена 
на ученика подстиче развој самопоуздања, креативности, независности у мишљењу, 

способности решавања проблема и доживотног учења. способности решавања проблема и доживотног учења. 

– Знање се не усваја пасивно, већ представља резултат активности конструисања оног 

који сазнаје.

‒ Дете је конструктор сопственог знања, а улога васпитача је да створи подстицајно       

окружење припремом материјала за учење путем различитих канала и стварањем 

социјалних ситуација за учење.

– У дидактичкој пракси предност се даје пројект методи, хеуристичким методама,    
истраживању у природи, креативним методама, учењу откривањем, проблемским 
ситуацијама.



Најчешће се групишу две форме конструктивизма: индивидуални (когнитивни) и 
социјални.

Индивидуални 
конструктивизам

Корени су у теорији 
когнитивног развоја 

Ж. Пијажеа.

Дете активно 
реструктурише 

знање на 
индивидуалан начин.

Акценат је на 
интрапсихичким 

когнитивним 
процесима.

Дете је активно у 
објашњавању, 

интерпретирању, 
постављању питања.



Социјални 
конструктивизам

У вези је са 
социокултурном 
теоријом Л. С. 

Виготског.

Акценат је на 
интерпсихичким 

процесима, 
социјалној 

конструкцији знања.

Учење се не одвија 
у когнитивној 

изолацији, већ кроз 
социјалну 

интеракцију.

Васпитач је ко-
конструктор, 
учествује у 
различитим 

интерпретацијама 
знања.



Критички конструктивизам: 
карактеристике и импликације за васпитно-образовни рад

– Индивидуални и социјални конструктивизам у новије време представљају предмет    

критике. 

‒ Критички конструктивизам је социјална епистемологија и разматра дидактичко-

методичке процедуре у васпитно-образовној пракси, подржавајући педагошки 

дискурс усмерен ка критичком саморефлексивном размишљању. 

– Учење се не односи на стицање знања које постоји негде ван детета, већ представља – Учење се не односи на стицање знања које постоји негде ван детета, већ представља 

процес који се одвија кроз интеракцију са другима у одређеном друштвеном и 

културном контексту.

‒ Учење се одвија кроз дијалог, па настава (в-о рад) мора да буде конципирана као 

учешће у колаборативним активностима.

– Деца (ученици) се укључују у процес производње знања, а преиспитивање поступака 

се одређује као кључни фактор у оснаживању и наставника и ученика.



Критичко мишљење

Критички дискурс –
преиспитивање 

наставних активности 
и активности учења

Отворени дискурс ‒ 
атмосфера узајамног 

поверења и 
поштовања



Критички конструктивизам и нове улоге и компетенције васпитача и 
наставника

‒ Дизајнирање васпитно-образовних 

ситуација у којима се полази од потреба 

и интересовања деце.

– Истраживање начина обликовања 

постојећег курикулума.постојећег курикулума.

‒ Промишљање сложеног односа 

међузависности знања, моћи, 

идеологије и курикулума.

– Оспособљеност за коришћење 
различитих методолошких приступа у 
истраживањима.

‒ Критичка саморефлексија.


