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ПРОМЕНЕ У ИНИЦИЈАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ ПЕДАГОГА 
ЗА РАД У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Апстракт  
Рад се бави праћењем и анализом промена у образовању педагога за 
рад у предшколским установама. Потребе за променама у образовању 
педагога јављају се као последица друштвених промена, промена 

које настају на нивоу институционалног образовања у коме постоји тенденција 
трансформације предшколских установа у заједнице у којима се учи и тежње 
факултета у којима се стиче иницијално образовање да пруже адекватан одговор 
новим образовним потребама у оквиру професије и струке. Опште промене у 
образовању педагога усмерене су ка развоју нових компетенција у којима знање 
представља само један од аспеката ка развоју способности за креирање другачијих 
стратегија у решавању различитих ситуација и проблема, као и способности 
и вештина управљања педагошким процесом. У оквиру општих промена веома је 
важно питање позиционирања педагога као креатора, иницијатора и стратега 
од кога зависи квалитет педагошког рада, отварање предшколске установе према 
локалном окружењу и укључивање родитеља као партнера у процес васпитања 
и образовања. У раду су отворена нека питања и дилеме у вези с програмском 
структуром наставних предмета, садржаја, метода и облика рада који се користе 
у припремању студената за рад у предшколским установама.

Кључне речи : промене, образовање педагога, компетенције, предшколска 
установа.
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CHANGES IN PRE-SERVICE PEDAGOGUE TRAINING FOR WORK IN 
PRESCHOOL INSTITUTIONS

Abstract  
The article deals with monitoring and analysing the changes in educating 
future pedagogues for work in preschool institutions. The need for curricu-
lar changes in pre-service pedagogue training is the consequence of general 

social changes, the changes in institutional education in which there is a tendency to trans-
form preschool institutions into a learning community, and the efforts of the university to 
respond adequately to these new educational needs within the frame of the profession and 
science. General curricular changes in pre-service pedagogue training are directed to-
wards the development of new competencies in which knowledge is only one of the aspects 
necessary for the development of the abilities necessary for creating different strategies for 
solving different situations and problems, as well as the abilities and skills necessary for 
managing the educational process. Within the frame of general changes it is important to 
determine the position of the pedagogue as a creator, initiator and strategist upon whom 
the quality of the educational work depends, as well as the opening of the preschool institu-
tion towards the outer community and inclusion of parents as partners in the educational 
process. The paper also opens some questions and dilemmas related to the curricular 
structure of some teaching subjects, contents, methods and techniques used in training the 
students for work in preschool institutions.

Keywords: changes, pre-service pedagogue training, competencies, preschool 
institution.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНИЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ В 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Резюме  
В данной работе исследуются и анализируются изменения в образова-
нии педагогов, готовящихся к работе в дошкольных учреждениях. Про-
изшедшие изменения в образовании педагогов являются следствием об-

щественных перемен, перемен на уровне институционального образования, в кото-
ром усматривается тенденция к трансформации дошкольных учреждений в подго-
товительные дошкольные классы и стремления педагогического факультета адек-
ватно ответить на новые образовательные потребности в рамках профессии и 
специальности. Общие изменения в образовании педагогов направлены на развитие 
новых компетенций, в которых знание считается только одним из аспектов в раз-
витии способностей для изобретения новых стратегий в решении различных ситуа-
ций и проблем, связанных с управлением педагогическим процессом. В рамках общих 
перемен очень важным является вопрос о месте и роли педагога как творца, ини-
циатора и стратега от которого зависит качество педагогической работы, отно-
шение дошкольного учреждения к окружающей среде и участие родителей как пар-
тнеров в процессе воспитания и образования. В работе ставятся некоторые вопро-
сы и дилеммы в связи с программной структурой учебных предметов, содержаний, 
методов и приемов работы, используемых в подготовке студентов к работе в до-
школьных учреждениях.

Ключевые слова: изменения, образование педагогов, компетенции, дошкольное 
учреждение.
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Познато је да уношење промена у систем васпитања и образовања 
представља сложен и дуготрајан процес, који се по правилу не креће 
праволинијски. Увођење промена у процес васпитања и образовања прате 
бројне дилеме и недоумице: да ли ће промена бити адекватно прихваћена, 
колико ће трајати, ко су носиоци и учесници промене, како се борити с 
евентуалним отпорима, хоће ли промена имати развојни карактер, колико 
ће допринети унапређењу рада? Претходна искуства везана за ефекте ре-
форми и реформских процеса у систему васпитања и образовања указују 
на деликатност проблема и евентуалне проблеме и потешкоће које се могу 
јавити. Значајно питање за адекватно прихватање промене јесте питање 
одакле промена долази, односно да ли је она резултат законске регулативе 
која се доноси с врха или представља потребу непосредних носилаца да 
мењају своју васпитно-образовну праксу? Ранија искуства показују да се 
промене које су наметнуте и долазе „одозго“ прихватају тешко и углавном 
декларативно, док уношење промена као дела професионалног развоја непо-
средних носилаца остварује боље ефекте.

Сматрамо да у уношењу промена у васпитно-образовни рад пред-
школских установа педагози, као непосредни носиоци, имају значајну улогу 
и веома одговорне задатке. Њихов задатак је, између осталог, сензибилиза-
ција средине за прихватање промена, имплементација промене и њено даље 
унапређивање. За реализацију овако вредног циља неопходно је да и сами 
педагози у току свог иницијалног образовања имају прилике да схвате и ис-
куствено спознају да су промене неопходан део васпитне стварности, да су 
оне перманентан процес, као и да њихов професионални развој и квалитет 
практичног рада нису независни од увођења промена.

Зашто су потребне промене у образовању педагога за рад у 
предшколским установама?

Промене у општем друштвеном контексту – потребе друштва

Глобалне друштвене промене које карактерише напредовање у 
области науке, технике и технологије видљиве су у свим друштвеним под-
системима, укључујући и систем васпитања и образовања. Процес мењања 
друштвене стварности, посебно у социјалној, економској и културној сфери, 
оставља бројне последице које се у нашој свакодневици манифестују као 
пад животног стандарда, осиромашење становништва, повећање броја неза-
послених, урушавање друштвених институција, пад квалитета живота који 
прате несигурност и неизвесност. Посматрано с историјског становишта, од-
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носи друштва и васпитања увек су били комплексни и вишесмерни, а си стем 
васпитања и образовања, као подсистем глобалног друштвеног система, 
увек је прихватао утицаје који долазе из друштва. Међутим, однос друштва 
и васпитања карактерише динамичност и интерактивност, што подразуме-
ва да систем васпитања и образовања активно утиче на остале подсистеме, 
као и на глобални систем, односно друштво у целини. У тако сложеној 
констелацији друштвених односа, потенцирају се нове образовне потребе 
како појединаца, тако и друштва у целини. Нове образовне потребе настају 
као резултат неусклађености развоја друштва и образовања појединаца, при 
чему је образовање одвојено од живота и потреба друштвеног окружења 
и не задовољава потребе друштва у коме се живи и у коме ће се живети. 
Традиционални систем васпитања и образовања заснован на поседовању 
информација и чињеница занемарује животне потребе појединаца, њихов 
развој и право на лични избор. Промене у образовању попут увођења нових 
образовних технологија пружају нове могућности за конструкцију система 
знања, при чему институција и књига нису једини извор сазнавања. Знање 
појединца представља део његовог личног образовања, његову особеност и 
индивидуални квалитет, али и опште знање, социјалну компетенцију и од-
говорност да се знање примењује у циљу побољшања живота других људи. 
У том смислу у избору васпитно-образовних, наставних садржаја пожељно 
је ускладити и пратити опште смернице развоја друштва и друштвених 
потреба, као и развоја појединаца и њихових образовних потреба.

Систем васпитања и образовања има сложен и одговоран задатак да 
пружи адекватан одговор друштву које се налази у процесу промена. Овај 
задатак постаје још комплекснији ако се има у виду чињеница да се и сам 
систем васпитања и образовања налази у процесу мењања, односно уноше-
њу различитих промена на свим нивоима.

Промене на нивоу институционалног васпитања и образовања – 
потребе праксе

Опште промене до којих долази у ширем друштвеном контексту 
одражавају се на функционисање друштва у целини, условљавају промене 
у организацији рада друштвених институција, укључујући и оне које се 
баве васпитањем и образовањем деце. Установе за предшколско васпитање 
и образовање налазе се пред новим изазовима и захтевима који се базирају 
на потреби континуираног прилагођавања актуелним потребама деце, 
родитеља и непосредног окружења. У прилог овом захтеву иду и нова 
научна сазнања различитих области која указују на значајне могућности 
предшколског детета и потенцирају потребу за променом става према де-
тету и детињству. Однос према детету као бићу које је социјално и активно 
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учествује у свом развоју и одрастању намеће потребу за другачијим присту-
пом у процесу васпитања и образовања. Традиционална предшколска 
институција коју карактерише селективност, ауторитарност, затвореност и 
режимски начин живљења, својом структуром и начином организације рада 
није у могућности да пружи адекватне услове и задовољи нове потребе, 
захтеве и очекивања. Зато су неопходне промене у оквиру самих установа 
које иду и смеру отворености, флексибилности, динамичности, односно 
у смеру трансформисања предшколских установа у заједнице у којима се 
учи. Тенденција прерастања предшколских установа у заједнице у којима 
се учи захтева читав низ промена које обухватају битне сегменте попут 
структуре саме предшколске установе и организације њеног рада. Самим 
тим отварају се значајна питања везана за улогу и положај деце, активно 
укључивање родитеља и других одраслих у процес доношења одлука и рад 
установе, као и питања отварања према локалној средини као непосредном 
партнеру у процесу васпитања и образовања. Суштинске промене нео-
пходне су на нивоу саме установе, која представља сложен систем у коме 
одрасли и деца заједнички уче, развијају се, живе и раде. Функционисање 
овако живог система са подсистемима међу којима постоји стална интер-
акција није предвидљиво ни једноставно, већ насупрот томе веома сложено, 
неодређено и непредвидљиво, комплексно. Такви услови захтевају стално 
прилагођавање новонасталој ситуацији и флексибилно усклађивање с 
променама. Предшколска установа се налази пред сложеним задатком који 
захтева флексибилност, оспособљавање за брзо и ефикасно адаптирање у 
променљивим условима. Истовремено, од предшколске установе се захтева 
да створи механизме за правовремено и адекватно реаговање у другачијим 
околностима. Ради остваривања овако озбиљних захтева неопходно је 
мењање постојећег стања у предшколским установама, односно уношење 
радикалних и дубоких промена. Према схватању Е. Слуњски, дубоке про-
мене не треба повезивати „с великим иницијативама за организацијским 
промјенама или мијењањем стања...“, већ пре свега према људима који раде 
у установи и који организационе промене виде у сопственим променама 
(Слуњски, Е., 2006:8). Слично схватање према наводима исте ауторке има 
Сенге, који дубоке промене означава као мењање у „унутарњем помаку у 
вриједностима појединаца, њиховим тежњама и понашању....“ (према Е. 
Слуњски, 2006, Сенге и др., 2003:11). Оваква схватања само потврђују ста-
новиште да је предуслов трансформације предшколских установа мењање 
оних који раде с децом, при чему се мењање не односи само на усвајање 
нових знања и усавршавање у струци, већ пре свега на трансформацију њи-
хових улога у процесу васпитања и образовања. У таквом процесу мењања 
веома су важне унутрашње промене у систему вредности људи, ставовима и 
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начину размишљања, чиме се на посредан начин остварују значајни циљеви 
везани за промене у односу према деци, васпитном поступању и начину 
рада. На путу ка трансформисању предшколске установе у заједницу која 
учи педагози имају значајну улогу и зато сматрамо да је сам процес промена 
пожељно и потребно започети од нас самих.

Значајну подршку процесу промена пружа сазнање да учење пред-
ставља неопходан, перманентан и доживотни процес, при чему иницијално 
образовање има за задатак да пружи стицање таквих компетенција које ће 
омогућити брзо и ефикасно адаптирање и квалитетно и правовремено реа-
говање у новонасталим ситуацијама.

Промене на нивоу високошколског образовања – 
подршка потребама друштва и праксе

У складу с општим друштвеним променама мења се и систем васпи-
тања и образовања на свим нивоима. На нивоу универзитетског образовања 
дешавају се значајне промене које су усмерене ка ефикаснијем студирању и 
формирању такве врсте стручњака који ће бити компетентни да одговоре 
новонасталим друштвеним потребама, потребама науке и струке. Опште 
тенденције промена крећу се у смеру другачије организације наставног 
процеса, превазилажења традиционалних облика рада и развоја активног 
односа студената у процесу студирања. Значајне промене унете су и у нас-
тавне планове, програме, као и у методе и облике наставно-научног рада, 
чиме се битно мењају и поступци евалуације целокупног наставно-научног 
процеса. Осим тога, све су чешћи захтеви да се у универзитетској настави 
напушта педагошка концепција поучавања и уводе нови облици организа-
ције и извођења наставе која се заснива на стратегијама учења и самоучења. 
Тенденција превазилажења класичних предавања у којима професори 
предају, а студенти записују или слушају и увођење интерактивне наставе 
и мултимедијски обогаћених предавања битно утичу на мењање позиције 
студената током наставног процеса. Активност студената током наставе 
доприноси формирању трајних интересовања и мотива, развоју навика 
интелектуалног рада и формирању сопствених ставова према одређеним 
питањима науке и струке. Зато је веома важно развијање општих стратегија 
учења, различитих приступа у решавању проблема, проналажење решења 
које је применљиво на већи број ситуација и проблема, конструисање знања 
које има високе могућности трансфера и сл. Према схватањима неких ауто-
ра, у процесу реформисања универзитетске наставе као посебан захтев ис-
тиче се развој критичког мишљења и активног учења студената чији је циљ 
„да се пробуди сазнајна радозналост, да се у њима развије способност за 
откривање, да се изграђује разумевање путем одговора на њихова питања, 
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као и да се подстичу да размишљају о значењу њиховог знања“ (Ољача, М., 
2006:108). Мењању положаја студената битно доприноси отвореност уни-
верзитетске наставе за истраживања, дебате, дискусије и друге облике рада 
који доприносе развоју продуктивног мишљења.

Развијањем активног односа у процесу студирања током иницијалног 
образовања, стварају се повољни услови за формирање таквог профила 
стручњака који ће касније у процесу рада имати активну улогу. Значајан 
сегмент у припремању будућих педагога је стална повезаност с васпи-
тно-образовном праксом која представља непресушни извор за уношење 
промена у процес наставе. Повезивање теоријских знања са практичним 
проблемима омогућава перманентну везу између теорије и праксе, учења 
и живота, што представља вишеструку добит за унапређивање процеса 
наставе и адекватну стручну припремљеност студената.

Актуелне промене на нивоу универзитетског образовања битно утичу 
на мењање положаја и улоге студената, али и самих наставника. Доминантна 
предавачка улога наставника се мења и рад наставника је више везан за 
одређивање фокуса одређених тема и проблема и пружање инструкција које 
ће у већој или мањој мери усмеравати мишљење студената. Измењена улога 
наставника заснива се на другачијем схватању процеса наставе, потенцира 
интерактивни приступ и чини основу за развој партнерског односа у проце-
су сазнавања.

Међутим, чини се да без обзира на постојеће промене које се дешавају 
на нивоу универзитетског образовања (Болоњски процес, процес акредита-
ције..) још увек не постоји спремност да се студентима препусти одговор-
ност за сопствено учење, знање, стицање компетенција. Разноврсне дилеме 
и проблеми у високошколској настави, отпор према увођењу промена, као и 
различита тумачења актуелних процеса, могу сужавати простор за оствари-
вање активне позиције студената у настави и допринети да се неки модели 
високошколске наставе оцењују као неадекватни или тешко применљиви у 
нашим условима.

Опште смернице у развоју компетенција педагога за рад у 
предшколском установама

Промене које се дешавају на свим нивоима васпитања и образовања 
намећу потребу да се у иницијалном образовању педагога поново про-
мишља, критички и целовито преиспитује место и улога саме професије.

Креирање новог профила педагога зависи од многих фактора, а то 
су нове образовне потребе друштва и појединаца, потребе предшколске 
установе, захтеви професије и струке, као и визија места и улоге педагога, 
односно виђење његовог позиционирања у педагошком процесу. У том 
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смислу веома је важно да ли педагог има улогу бирократе и контролора у 
васпитно-образовној установи или је иницијатор промена, покретач и стра-
тег унапређивања васпитно-образовног рада. Такође, суштински значај има 
видљивост педагога у предшколској установи, односно његова присутност 
у свим активностима које се планирају и организују, укљученост и активно 
учешће које оставља печат и даје слику препознатљивости педагошког ан-
гажмана. Припремање педагога на нивоу иницијалног образовања базира се 
на задовољавању актуелних образовних потреба друштва, односно испуња-
вању општих захтева неопходних за живот у савременом друштву, као и на 
формирању и развоју специфичних компетенција које се истичу као захтев 
педагошке науке и струке.

Нове образовне потребе савременог друштва и појединаца захтевају 
другачије приступе у образовању и оспособљавању за „писменост 21. века“. 
Значење ове синтагме ближе одређује О. Кнежевић-Флорић која наводи 
да „писменост 21. века подразумева поседовање низа компетенција, како 
личних и професионалних, тако и социјалних компетенција: конкретније 
писменост за 21. век подразумева оспособљеност појединца за читање 
са разумевањем (способност за критичку дистанцу), оспособљеност за 
вештину јасне комуникације, способност решавања проблема, спремност за 
тимски рад, оспособљеност за рад на новим информатичким технологијама, 
поседовање технолошке културе, знање страног језика и оспособљеност за 
трајно, доживотно учење“ (Кнежевић-Флорић, О., 2006: 95-96). У циљу пру-
жања адекватног одговора потребама друштва и појединаца, припремање 
стручних профила који ће се бавити сложеним процесима васпитања и 
образовања треба да у својој основи садржи елементе поменутих компетен-
ција. Осим тога, у току иницијалног образовања потребно је да студенти 
педагогије стичу и развијају специфичне компетенције неопходне за аде-
кватно обављање послова и задатака педагога. Разматрајући могуће правце 
у образовању педагога, аутори пре свега наводе педагошке компетенције 
у којима знање представља само један од сегмената, затим способности и 
вештине управљања педагошким процесом, као и развијање способности 
за креирање нових и другачијих стратегија за реализацију педагошких 
процеса (Кнежевић-Флорић, О., 2006: 98). Имајући у виду да се у оваквом 
приступу превазилази парадигма доминације енциклопедијских знања и у 
подједнако исту раван стављају интелектуалне као и друге способности и 
вештине, може се закључити да се развојем нових компетенција другачије 
профилише професија педагога у смеру ширења и богаћења репертоара 
његовог понашања и деловања. Померањем тежишта с аспекта знања ка 
стицању и развоју компетенција, остварује се значајан помак у приближа-
вању непосредној васпитно-образовној пракси у предшколским установама. 
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У таквим околностима садржаји образовања постају блиски животним си-
туацијама и актуелним проблемима рада у установи, при чему се потенцира 
повезаност теоријских питања с могућим решењима у пракси. На тај начин 
стварају се могућности за изградњу квалитетне везе предшколске устано-
ве и факултета на којима педагози стичу иницијално образовање, од чега 
постоји вишеструка и обострана добит. 

Посматрано с тог становишта профил педагога добија сасвим нове 
димензије, другачију структуру и физиономију.

Имајући у виду поменуте захтеве, у оквиру процеса акредитације 
на Департману за педагогију Филозофског факултета у Нишу, у оквиру 
општих компетенција дипломираних студената, дате су и неке специфичне 
компетенције које се односе на рад педагога у предшколским установама. 
Оне се односе на припремање будућих педагога за:

– критички прилаз проблемима у предшколском васпитању и образо-
вању,

– истраживање актуелних проблема у васпитно-образовном раду и 
анализа сопствене праксе у циљу њеног мењања и унапређивања,

– укључивање у процес професионалног развоја, прихватање активне 
улоге у раду струковних и других удружења и организација,

– учествовање у планирању, дизајнирању и имплементирању инова-
тивних програма у предшколским установама,

– развијање вештина тимског рада и других кооперативних облика 
рада,

– вештине развијања квалитетне интеракције и позитивне комуника-
ције код свих актера процеса васпитања и образовања,

– креативно и стваралачко трагање за решењима у васпитној пракси,
– развијање партнерског односа у предшколској установи на нивоу 

васпитача, родитеља и других актера из непосредног окружења,
– отварање предшколске установе, сензибилизација средине и 

развијање позитивног односа према појединим категоријама деце (деца са 
посебним потребама, социјално угрожена деца, етничке мањине, даровита 
деца и др.),

– развијање предшколске установе као отвореног система према ло-
калној заједници, размена информација и искустава са школом ради прева-
зилажења постојећег дисконтинуитета у систему васпитања и образовања,

– вештине промовисања предшколске установе и активности које се у 
њој одвијају.

Поменуте компетенције одсликавају опште смернице промена у 
иницијалним образовању педагога за рад у предшколским установама. 
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Истовремено, треба поменути да се њима не исцрпљује целокупно деловање 
педагога у савременој предшколској установи и да оне представљају само 
солидну основу за укључивање у процес доживотног образовања и сопстве-
ног професионалног развоја. Имајући у виду промене које се дешавају на 
нивоу предшколских установа, пре свега процес трансформације установа 
у организације у којима уче деца и одрасли, јављају се нови захтеви који 
отварају простор за стицање и развој нових способности и вештина. С об-
зиром на то да је учење доживотни процес, који представља личну потребу 
појединаца, али и друштва у целини, сматрамо да стицање компетенција 
у току иницијалног образовања представља само полазну тачку за њихов 
даљи развој, богаћење и усавршавање. У том смислу веома је значајно 
укључивање педагога у систем професионалног развоја, стално преиспити-
вање ефеката личног напредовања и неговање сопствене иницијативе ради 
развоја и јачања компетенција.

Опште смернице промена у иницијалном образовању педагога 
за рад у предшколским установама

У циљу пружања адекватног одговора потребама друштва које се и 
само мења, потребама предшколских установа, које се и саме трансформи-
шу у организације у којима се учи, као и потребама струке и професије, 
долази до промена и иницијалном образовању педагога за рад у предшкол-
ским установама. Актуелни процеси промена на нивоу универзитетског 
образовања одражавају се на све сегменте наставно-научног рада у висо-
кошколским установама. У новим околностима битно се мења положај и 
улога самих актера процеса образовања, организација наставног процеса, 
планови и програми, као и методе рада и начини евалуације.

Имајући у виду да универзитет представља сложен систем, састављен 
од бројних подсистема у оквиру којих се образују стручњаци различитих 
профила, тешко је пратити промене у свим његовим сегментима. У даљем 
тексту ће бити приказане промене које су се дешавале у иницијалном 
обра зовању педагога за рад у предшколским установама на Департману за 
педагогију Филозофског факултета у Нишу.

Као релативно млада студијска група, која постоји непуних десетак 
година, група за педагогију је у својој јој краткој историји од самог почетка 
свога оснивања показала спремност за промене. Промене су обухватиле све 
аспекте наставно-научног рада, почев од наставних планова и програма, ор-
ганизације наставе, кадровске структуре, промене у методама и облицима 
рада, у увођењу нове образовне технологије и др. Упоредо с развојем групе 
и јачањем кадровског потенцијала долазило је до промена у наставним 
плановима и програмима, што је допринело остваривању бољег статуса 
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појединих области, посебно области предмета које баве предшколским 
васпитањем. У прилог томе иде и чињеница да је одређени број наставника 
претходно радио на вишим школама за образовање васпитача, тако да су 
знали значај изучавања предмета предшколске педагогије.

Наставни планови и програми на студијској групи за педагогију 
од оснивања групе мењани су четири пута, при чему су видљиве битне 
промене у програмској структури, посебно у увећању броја предмета чију 
основу представља предшколска педагогија. У првом наставном плану 
који је примењиван у школској 2000/2001. години, предмет Предшколска 
педагогија је заступљен са три часа предавања и два часа вежби и то је био 
једини предмет из предшколске области. Садржаји у наставном програму 
били су веома слични садржајима који су се изучавали у оквиру предмета 
Предшколска педагогија на вишим школама за образовање васпитача. Осим 
часова предавања и вежби, студенти су имали могућност израде семинар-
ског рада у оквиру овог предмета, као и часове обавезне праксе, као дела 
јединствене праксе у трајању од две недеље. Вредновање рада студената се 
одвијало на крају другог семестра путем усменог испита.

Значајније промене у структури наставног плана и програма уносе се 
школске 2004/2005. године увођењем изборних предмета и модула. У току 
четворогодишњих студија, према наставном плану у току прве три године 
студија, на свакој години студија постоје два изборна предмета, а у четвртој 
години студенти бирају један од шест понуђених модула. Предшколска 
педагогија и даље остаје као обавезни предмет на трећој години студија и 
представља основу за предмете који се слушају у четвртој години у оквиру 
Предшколског модула. У оквиру овог модула заступљени су следећи нас-
тавни предмети:

– Методика рада предшколског педагога
– Системи и програми предшколског васпитања
– Развој говора и језичког стваралаштва предшколске деце.

Настава у оквиру изборног модула траје током једног семестра, а ор-
ганизује се путем обавезних часова предавања, вежби и практичног рада у 
предшколским установама. Целокупни рад је организован тако да студенти 
у току радне недеље проводе два дана на факултету где имају обавезна 
предавања и вежбе, при чему су предавања заступљена са четири, а вежбе 
са шест часова. Преостала три дана у току радне недеље студенти проводе 
у предшколским установама у којима прате васпитно-образовни рад, укљу-
чују се у реализацију у договору с педагогом-ментором и реализују задатке 
с предавања и вежби. О својим активностима студенти воде дневник и 
пишу извештај координатору праксе. Континуираним боравком студената у 
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предшколској установи, њиховим активним укључивањем у процес васпи-
тно-образовног рада надомештена је једна од најслабијих тачака претходног 
наставног плана – недостатак праксе. Евалуацију рада, осим писменог и ус-
меног дела, чини и практични део, односно квалитет реализације задатака 
у предшколским установама. Значајна новина је увођење парцијалне евалу-
ације, и то не само за предмете у оквиру модула, већ за остале предмете, 
што доприноси већој мотивацији студената, остваривању бољих резултата 
и подизању нивоа ефикасности студирања. Примена континуиране евалу-
ације рада студената у односу на ранији, класичан начин испитивања, бе-
лежи добре резултате. У оквиру проучавања промена у систему студирања, 
М. Матејевић истиче да „...подаци указују на предности континуиране 
евалуације, како у односу на број студената који полаже испите, тако и у 
односу на квалитет знања“ (Матејевић, М., 2005:249).

Истовремено с применом наставног плана дошло је до значајнијих 
промена у организацији наставе, до увођења интерактивних метода рада, 
изградње јаче повезаности са васпитно-образовним установама и мењања 
положаја студената 

Премда је реализација наставног програма с модулима показала низ 
предности и студенти су је добро прихватили, сам процес организације 
и координације рада праћен је бројним потешкоћама. Ангажовање већег 
броја наставника и сарадника за реализацију наставе на самом факултету, 
тешкоће у координацији са захтевима предшколских установа, као и недо-
вољан број предшколских педагога, само су неки од разлога због којих овај 
наставни план није примењиван у дужем временском периоду. Томе свакако 
треба додати чињеницу да је својом структуром и начином реализације, 
листом изборних предмета и модула, начином конципирања, такав нас-
тавни план битно одударао од окоштале факултетске структуре и да, стиче 
се утисак, услови још увек нису били довољно зрели за прихватање овакве 
врсте промене.

У складу са све израженијим захтевима за променама на нивоу уни-
верзитетског образовања, на Департману за педагогију конципиран је нови 
наставни план и програм, који се примењује од школске 2007/2008. године. 
Структуру новог наставног плана чине обавезни и изборни предмети, а ос-
новна новина је време трајања за реализацију наставе свих предмета, које је 
ограничено на период од једног семестра. Предмети значајни за образовање 
педагога за рад у предшколским установама обавезни су и изучавају се у 
току V, VI, и VII семестра. Предшколска педагогија изучава се у V семестру, 
са два часа предавања и два часа вежби, предмет Програми предшколског 
васпитања у току VI семестра, Методика рада у предшколским установама, 
за разлику од претходног наставног плана, добија статус обавезног пред-
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мета и изучава се у VII семестру. У новом наставном плану предвиђена је 
и стручна пракса студената у току треће и четврте године студија и то из 
предмета Предшколска педагогија у трајању од 15 часова и у оквиру пред-
мета Методика рада у предшколским установама, такође у трајању од 15 ча-
сова. Вредновање резултата рада студената у оквиру ових предмета одвија 
се континуирано, током читавог семестра, писмено и усмено. Студенти у 
складу са својим интересовањима бирају теме за истраживање одређених 
проблема, које проучавају у оквиру семинарских радова и групних пројека-
та. Све ове активности вреднују се одређеним бројем поена и чине саставни 
део коначне оцене. Примена овог наставног плана и програма још увек траје 
и важи за студенте треће и четврте године студија.

Процес акредитације на нивоу универзитетског образовања поставља 
нове захтеве и стандарде, у складу с тим јавља се потреба за конципи-
рањем новог наставног плана и програма који је усаглашен са Болоњским 
процесом. У новом наставном плану специфични предмети који доприносе 
образовању педагога налазе се у нивоу основних академских студија, и то 
као обавезни предмети – Предшколска педагогија, Програми предшколског 
васпитања, и као изборни предмет – Развој говора и стваралаштва деце 
предшколског узраста. Поменути предмети су заступљени са два часа пре-
давања и два часа вежби, осим изборног предмета у коме је смањен број 
часова вежби. На четвртој години студија предмет Методика рада педагога 
у предшколским установама има статус обавезног предмета и заступље-
на је са два часа предавања и истим бројем часова вежби. У оквиру овог 
предмета студенти имају стручну праксу у трајању од 30 часова. Значајније 
промене јављају се у конципирању програма поменутих предмета, односно 
усаглашавања са сличним програмима земаља у окружењу. Евалуација рада 
студената је сложенија и обухвата праћење и вредновање рада студената у 
оквиру наставних активности и осталих обавеза које студенти имају, по-
пут семинарских радова, групних пројеката,анализа и истраживања и сл. 
Имајући у виду да се овај наставни план примењује у раду са студентима 
прве и друге године студија, још увек немамо искуства о предностима и 
недостацима кад је реч о предметима значајним за образовање педагога за 
рад у предшколским установама.

Из овог кратког приказа може се закључити да су планови и програ-
ми у сталном процесу мењања, усавршавања и усклађивања са захтевима 
различитих процеса који долазе изнутра, из оквира самог факултета као 
установе у којој се образују будући педагози, као и актуелних процеса у ви-
соком образовању попут Болоњске декларације, процеса акредитације и др. 
Тиме је свакако испуњен само један део захтева у конципирању наставних 
планова и програма, односно део захтева који се односи на унутрашње по-
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требе и кадровске могућности које постоје на нашем департману. У даљем 
процесу мењања приликом израде нових наставних планова и програма 
неопходно је имати у виду потребе друштва, посебно потребе непосредног 
окружења, као и конкретне васпитно-образовне праксе у предшколским 
установама. Истраживање потреба праксе, мењања самих предшколских 
установа, темељније проучавање компетенција које педагози треба да имају 
да би адекватно обављали своје сложене улоге и функције, неопходни су 
захтеви за израду нових планова и програма. Томе свакако треба додати и 
праћење нових научних и стручних сазнања, која чине основу за израду 
програмске структуре и обликовање наставних садржаја у складу с актуел-
ним токовима у образовању предшколских педагога које постоји у другим 
земљама. Континуираним иновирањем наставних планова и програма у 
целини или парцијалним променама, које ће пратити све наведене захтеве, 
а посебно захтеве и потребе праксе, отварају се могућности за обликовање 
таквог профила педагога у предшколској установи који ће компетентно 
моћи да одговори потребама деце, родитеља,васпитача, локалног окружења 
и друштва у целини.

Наставни планови и програми имају свакако велики значај у образо-
вању будућих педагога, промене које се дешавају на том нивоу иницирају 
различите врсте промена у самој организацији и реализацији наставе, 
увођење нових метода рада, савремене образовне технологије, другачије 
приступе у раду са студентима. Под утицајем ових промена битно се мења 
контекст образовања педагога за рад у предшколским установама, контекст 
који све више постаје динамичан, активан, променљив, контекст који се 
одликује позитивним реаговањем на промене и који је и сам у сталном про-
цесу промена. У таквом контексту отварају се могућности за образовање 
компетентних педагога који ће спремно прихватити промене и моћи да пра-
вовремено и адекватно на њих реагују, педагога који ће бити припремљени 
да анализом сопствене праксе осмишљавају и уносе промене и тиме допри-
носе унапређивању васпитно-образовног рада предшколске установе. 
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