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Примена холистичког приступа у пракси 
из перспективе васпитача2

Резиме: У овом раду доносимо резултате истраживања усмереног ка испитивању 
примене холистичког приступа у пракси из перспективе васпитача. Истраживање је ре-
ализовано током школске 2021/2022. године на узорку од 229 васпитача са територије 
АП Војводине. Предмет истраживања је самопроцена васпитача о сопственим знањи-
ма, умењима, вредносним ставовима и мотивацији за примену холистичког приступа 
у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста. Циљ је да се утврди акту-
елно стање када је реч о примени холистичког приступа, као и појединачних поступака 
(подупирања, проширивања, моделовања, охрабривања иницијативе деце, консултовања), 
инкорпорираних у нове Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године 
узлета, за рани развој и учење из угла самих реализатора – васпитача. 

Добијени резултати показали су да се васпитачи у највећој мери слажу да примена 
холистичког приступа током раног развоја деце доприноси добробити све деце. Када је реч 
о појединачним поступцима, резултати до којих се дошло указали су на то да васпита-
чи у свом непосредном васпитно-образовном раду најчешће користе подупирање, а најређе 
моделовање. Такође, васпитачи процењују моделовање и проширивање као најзначајније, а 
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Увод

У холистичком приступу на свако дете се 
гледа као на јединствено и целовито биће које има 
јединствене могућности и једнака права да се ње-
гова јединственост препозна и уважи. Верује се 
у дететове потенцијале који га чине компетент-
ним учесником сопственог учења и развоја. Дете 
учи аутентично, учи оно што је у складу са ње-
говом заинтересованошћу. Примена холистичког 
приступа у раду доприноси томе да деца пред-
школског узраста реагују целим својим бићем; 
њихов интелектуални, емоционални, сензомо-
торни, социјални и говорни развој узајамно су 
условљени и испреплетани.

Истраживања показују да је новорођен-
че далеко способније него што се раније мисли-
ло (Keller, 2007), да су прве године живота период 
најбржег развоја мозга (Johnson & De Haan, 2011), 
као и да је рани развој у значајној мери резултат 
интеракције са окружењем (Engle, 2007; према: 
Baucal, 2012: 10). Кроз интеракцију у социјалном 
окружењу деци се омогућава да их прихвате други 
и да прихватају друге, да заједнички граде одно-
се са вршњацима и одраслима, да развијају односе 
уважавања, да проширују своја искуства, да раз-
вијају позитивни лични и социјални идентитет...

Дакле, развој се не дешава у вакууму, већ у 
конкретним условима одређене средине и среди-
на има формативни значај (Baucal, 2012: 92). Ре-
зултати наведених истраживања акцентују да се 
на раном узрасту, током првих година живота, 
постављају темељи целокупног развоја (Baucal, 
2012: 10), тако да су у том периоду од суштинског 
значаја одговарајући васпитни поступци. Од вас-
питача као носиоца васпитно-образовног рада у 

предшколској установи очекује се демократски 
и критичко-рефлексивни приступ пракси пред-
школског васпитања и образовања, уз примену 
иновативних, креативних и инвентивних посту-
пака, који подразумевају стварање могућности и 
ситуација које обезбеђују развој свих потенција-
ла детета.

Холизам (грч. holos – сав, цео) у психоло-
гији и друштвеним наукама претпоставља начело 
према којем живо биће (или друштво) предста-
вља целину, несводиву на делове. Холистичким 
је приступом наглашена неопходност задовоља-
вања свих људских потреба. Абрахам Маслов, по-
знат по својој теорији хијерархије људских по-
треба из 1943. године, тврди да се те потребе могу 
задовољити постепено, и то одређеним редосле-
дом. Ако би се оне представиле замишљеном пи-
рамидом, дно пирамиде чиниле би: основне фи- 
зиолошке потребе, тј. храна, вода, ваздух и за-
штита од атмосферских (не)прилика; виши те-
мељ су: сигурност, поузданост и заштита од стре-
са из околине; на средини је: љубав, припадање, 
породица; торањ пирамиде чине: самопошто-
вање, самопоузданост, цењеност, независност и 
слобода; на самом врху пирамиде је: самоакту-
ализација, максимизација сопствених потенција-
ла као људског бића (Maslow, 2013). Ако дође до 
заобиласка једног дела потреба, долази до уру-
шавања целог људског система. Главно начело хо-
листичког приступа, дакле, јесте начело целови-
тости (Letina, Lacković, 2021: 102).

  Савремено васпитање и образовање за-
хтевају холистички приступ, а идеја о оваквом 
приступу образовању није нова. Бројни критича-
ри и реформатори јавног школства (Јохан Песта-
лоци, Френсис Паркер, Џон Дјуи, сестре Агаци, 

консултовање и охрабривање иницијативе деце као најмање значајне поступке засноване 
на холистичком приступу у непосредном раду са децом. 

Кључне речи: холистички приступ, васпитно-образовна пракса, деца предшколског 
узраста, васпитачи, Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године уз-
лета.
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Марија Монтесори, Рудолф Штајнер), током дуге 
историје школског система, сматрали су да обра-
зовање треба схватити и посматрати као умет-
ност развоја моралних, емоционалних, физич-
ких и духовних димензија младог бића (Ignjatov 
Popović, 2019: 8).

Холистички приступ подразумева целови-
тост свих аспеката развоја. Може се рећи да је хо-
листички врло сличан хуманистичком приступу. 
Холистичко образовање заснива се на претпо-
ставци да свака индивидуа изграђује свој иден-
титет, смисао и сврху живота кроз повезаност и 
интеракцију са заједницом, природом и хумани-
стичким вредностима као што су емпатија и мир 
(Ron Miller, 1992; према: Ignjatov Popović, 2019: 8).

Подршка коју треба пружати деци на ра-
ним узрастима не би смела да буде „исецкана” и 
циљана на један од аспеката развоја, већ да се има 
на уму смислена, суштинска целовитост (Baucal, 
2012: 94). Холистичко учење најчешће се везује уз 
облике интегрисаног учења темељеног на Песта-
лоцијевој идеји примарног образовања, у којем 
ученик учи главом, срцем и руком (Matijević, 
2001: 13). 

У предшколском васпитању треба потен-
цирати на интегрисаном учењу тако што се ства-
рају могућности да деца истражују своје претпо-
ставке и задовољавају радозналост кроз интерак-
цију са физичким и социјалним окружењем, кроз 
сарадњу са вршњацима и другим одраслима који 
доприносе проширивању њиховог учења.

Примена холистичког приступа  
у предшколским установама 

У контексту раног детињства, холистички 
приступ подразумева да се сви кључни аспекти 
овог развојног периода (физички, когнитивни, 
емоционални, социјални, морални), као и про-
цеси и промене које га карактеришу, разматрају 
не као издвојени делови или елементи, него као 
узајамно повезани саставни делови једне шире 

и веома сложене целине (Nedimović, Činč, 2021: 
89). Предшколске установе треба да буду мес-
та где деца и одрасли раде заједно у заједнич-
ком циљу, а једна од најважнијих улога у овом 
васпитно-образовном процесу свакако је улога 
васпитача.

Доласком у вртић дете ствара нови свет 
око себе, доводи се у различите социјалне ситу-
ације и учи нове начине живљења. У том проце-
су васпитачи, као кључни носиоци васпитно-об-
разовног процеса у предшколским установама, 
имају бројне важне улоге којих морају бити свес-
ни – организатора инспиративне средине у којој 
деца бораве, уче и истражују, стручних фаци-
литатора целовитог развоја деце, организатора 
одговарајуће педагошке климе у којој се развој 
деце ненасилно подстиче одговарајућим когни-
тивним, афективним и психомоторичким иза-
зовима, креатора педагошко-стваралачких ситу-
ација, партнера који подстичу отворену, равно-
правну комуникацију и интеракцију, истражи-
вача, аналитичара свог и дечјег рада, покрета-
ча креативних истраживачких активности деце, 
инспиратора стицања нових знања и умења, 
креатора тимске климе, планера целоживотног 
учења, иницијатора партнерства са родитељи-
ма, иноватора сопствених знања и умења, ини-
цијатора промена, евалуатора васпитних ефека-
та и др. (Stojanović, 2011: 114–121). Професија 
васпитача је етичка, рефлексивна и специфична 
због своје комплексности, друштвене вредности 
и одговорности и због тога је веома важан кон-
стантан и континуиран рад на усавршавању њи-
хових компетенција – педагошких, социјалних, 
комуникативних, емоционалних, рефлексив-
них... Васпитач не барата само једном стеченим 
компетенцијама, већ их константно проширује, 
модификује и спонтано примењује у свакоднев-
ном раду (Stojanović, Bogavac, 2016).

Чињеница је да васпитач највише васпита-
ва оним што јесте као личност и оним што уме 
да ради у складу са својим знањима и умењима. 
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„Васпитач је једна од окосница васпитног про-
грама. Васпитач као креатор програма васпит-
но-образовног рада у васпитној групи уједно је 
и истраживач сопствене праксе, планира уку-
пан рад и васпитну средину. Полазећи од пос-
матрања и разумевања конкретне деце, дела у 
складу с тим планом и процењује његове ефек-
те и ваљаност” (Pravilnik o Osnovama programa 
predškolskog vaspitanja i obrazovanja, 2018: 71). 

Васпитач је тај који подржава дете, даје му 
потпору, помаже му да стиче нове доживљаје и 
искуства. Циљ у холистичком образовању је ра-
дити заједно (Mihajlović, 2014; према: Đorđević, 
2019: 54). 

Применом холистичког приступа васпи-
тач води и усмерава децу више него што их кон-
тролише, моделује своје понашање тако да се по-
наша према деци са поштовањем, саосећањем 
и разумевањем. Омогућава деци да сарађују и 
тако стичу знања и развијају своје потенцијале 
(Macura, 2015). 

Основе програма предшколског васпи-
тања и образовања – Године узлета (2018), чија 
је имплементација у Србији у току, у значајној 
мери се заснивају на холистичком и интегри-
саном приступу нези, васпитању и образовању 
(Pavlović Breneselović, Krnjaja, 2017; Stojanović 
i sar., 2018). На дете се гледа као на креативно 
биће које има креативни потенцијал да изрази 
себе и своје разумевање света на много начина 
и да на креативан начин повезује различите ди-
мензије свог искуства и прерађује своје идеје и 
доживљаје. Дете изражава, разуме и размењује 
осећања, идеје, мисли, вредности и уверења. 
Дете је биће игре, а игра је природан и урођен 
начин на који се дете односи према свету кроз 
који оно доживљава, проширује и прерађује ис-
куства које је доживело; тако обликује себе и 
свет и гради сазнања о себи и свету, развија по-
тенцијал отворености, флексибилности и ства-
ралаштва, као основе општег учења и развоја. 

У холистичком приступу деци се не нуде 
готова решења у игри, већ одрасли постају парт-
нери у игри са дететом. Игра се стимулише и 
подржава као најприроднији начин учења, кроз 
који дете учи да промишља, стиче нова сазнања 
и важне животне вештине. Основе програма 
предшколског васпитања и образовања – Годи-
не узлета у Србији имају за циљ целовит развој 
и добробит детета. Важно начело раног развоја 
је управо холистички, целовити приступ детету. 

Поступци у раду са децом предшколског 
узраста засновани на холистичком приступу 

Дете учи у ситуацијама и активностима 
које се заснивају на игровном обрасцу – добро-
вољности, иницијативи, динамичности, прегова-
рању, посвећености, отворености и преиспити-
вању. У заједничком развијању програма у Осно-
вама програма предшколског васпитања и обра-
зовања – Године узлета посебан значај се даје сле-
дећим поступцима у раду са децом који се засни-
вају на холистичком приступу: 

Охрабривање иницијативе деце.  Васпитач 
подржава иницијативу деце тако што: подсти-
че честе делатне размене међу децом и децом и 
одраслима и ствара ситуације у којима деца имају 
прилику да предлажу и дају идеје и изразе своје 
мишљење; омогућава деци да испробавају и праве 
изборе; охрабрује децу да замишљају и маштају, 
износе претпоставке и изражавају своје идеје, 
сазнања, осећања и доживљаје на различите на-
чине; подстиче децу да воде аутентичне и њима 
смислене разговоре, да посматрају и слушају шта 
друга деца раде и говоре и дискутују о свом ис-
траживању; слуша децу и посвећује пажњу идеја-
ма и предлозима деце и интегрише их у програм. 

Консултовање. Кроз консултовање са де-
цом васпитач омогућава да се програм развија у 
складу са дечјом перспективом. Консултовање 
подразумева вођење разговора са дететом о не-
ком питању, нпр. о томе како се деца осећају у 
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групи, како би желели да изгледа простор, у ком 
простору воле да се играју, шта их све занима и 
чиме воле да се баве у вртићу, који материјали су 
им изазовни за истраживање, чему се посебно ра-
дују, кога би волели да упознају, шта их плаши. 

Моделовање. Васпитач својим понашањем, 
вербалним и невербалним порукама, моделује 
начине успостављања односа са другима, начи-
не разумевања света, однос према учењу и игров-
ни, стваралачки приступ у активностима. За 
децу је пример не само оно што васпитач говори 
него, превасходно, оно што васпитач чини и как-
ве односе успоставља. Васпитач моделује игров-
ни стваралачки приступ себи и свету и својим 
учешћем у игри и заједничком истраживању са 
децом у оквиру теме/пројекта моделује уживање 
и отвореност према новом, спремност на преузи-
мање ризика, радост откривања и истраживања и 
однос уважавања, разумевања и сарадње са дру-
гима.

Подупирање. Васпитач је пажљиви посма-
трач деце и охрабрује их да иду изнад датог нивоа 
знања и вештина. Он подупире активности деце 
тако што: пружа помоћ када је потребна; помаже 
деци да се фокусирају на активности које за њих 
имају значење и смисао тако што: обраћа пажњу 
на њихова интересовања; штити их од претера-
не стимулације; присуствује и учествује на нена-
метљив, а поуздан начин; охрабрује активности 
деце, не директним вођењем или навијањем, већ 
шаљући поруку да верује у њихове могућности.

Проширивање.  Васпитач проширује ак-
тивности и учење деце кроз комуникацију: ко-
ришћењем различитих симболичких и знаковних 
начина; причањем, тумачењем, вербализовањем 
активности деце; подстицањем говора и говорног 
стваралаштва деце, као и различитих начина пи-
смености у ситуацијама смисленим деци; сталном 
упитаношћу и постављањем питања себи и деци; 
вођењем дијалога са децом о игри и другим ак-
тивностима у које су деца укључена; кроз акције: 
учешћем у игри и активностима; омогућавањем 

деци да се укључе у друштвена дешавања у вр-
тићу и локалном окружењу; обезбеђивањем ин-
спиративне и провокативне средине и материја-
ла и уношењем подстицаја за зачудност; укључи-
вањем деце у активности одраслих; укључивањем 
других одраслих у процес учења; стварањем при-
лика за заједничко учешће деце различитих уз-
раста; омогућавањем деци да користе дигиталне 
технологије у праћењу сопственог учења; израђи-
вањем са децом различитих симболичких мате-
ријала (в. Osnove programa predškolskog vaspitanja i 
obrazovanja – Godine uzleta, 2018: 38–41). 

Холистичко се учење најчешће повезује, 
како је већ претходно истакнуто, уз облике ин-
тегрисаног учења. Оно подразумева сукцесив-
но прожимање интегрисаних садржаја, еманци-
пацију детета, нуђење прилика за развој (о дида-
ктици омогућавања в. Gojkov, 2009), без строге 
предметне атомизираности. Деца предшколског 
узраста уче, сазнају и доживљавају интегрисано, 
сва учења се одвијају повезано и симултано, а то 
значи да се дететово учење дешава истовремено 
и испреплетано, а у складу са тим, развој детета 
се одвија истовремено у различитим областима 
(Lazić i sar., 2019: 28). Интегрисани приступ раз-
воју и учењу деце предшколског узраста заснива 
се на схватању детета као јединственог и целови-
тог бића, активног, интерактивног и креативног 
(Milošević i sar., 2017). Зато и предшколско васпи-
тање и образовање мора бити целовити процес у 
коме су процеси бриге, неге, васпитања и образо-
вања повезани и уткани у све сегменте живљења 
у вртићу. Учење треба да се одвија кроз целокуп-
но, интегрисано искуство које дете непосредно 
стиче у процесу активног деловања на своју око-
лину, у ситуацијама које за њега имају смисла и 
које смисао повезује. 

За адекватан развој деце предшколског уз-
раста неопходно је да васпитачи стекну и даље 
развијају компетентност, на првом месту, у не-
посредном раду са децом (Pravilnik o Standardima 
kompetencija za profesiju vaspitača i njegovog 
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profesionalnog razvoja, 2018: 3). Када у фокусу има-
мо димензију знања, то су: знања о холистичкој 
природи развоја детета: узајамној зависности 
и условљености социјалног, емоционалног, ког-
нитивног, моторног развоја и развоја говора 
(Pravilnik o Standardima kompetencija za profesiju 
vaspitača i njegovog profesionalnog razvoja, 2018: 3). 
Основе програма предшколског васпитања и об-
разовања – Године узлета, у оквиру разматрања 
трећег подручја професионалног развоја вас-
питача (Osnove programa predškolskog vaspitanja i 
obrazovanja – Godine uzleta, 2018: 34–35), акцен-
тују потребу за сталним учењем и надограђи-
вањем, преиспитивањем и промишљањем о кон-
цепцијским поставкама, личним уверењима и 
пракси. Први корак у томе свакако јесте испити-
вање затеченог стања, те процена потреба за даље 
усавршавање. 

Методолошки оквир

У складу са претходно истакнутим, осмис-
лили смо истраживање које има циљ да утврди ак-
туелно стање када је реч о примени холистичког 
приступа раном развоју и учењу из перспективе 
васпитача. Предмет истраживања је самопроце-
на васпитача о сопственим знањима, умењима, 
вредносним ставовима и мотивацији за приме-
ну холистичког приступа у васпитно-образовном 
раду са децом предшколског узраста. Из поста-
вљеног циља произилазе следећи задаци: 1. утвр-
дити знања, умења, вредносне ставове васпита-
ча о примени холистичког приступа; 2. утврдити 
које поступке засноване на холистичком присту-
пу васпитачи најчешће примењују у непосредном 
васпитно-образовном раду, а које процењују као 
најзначајније; 3. испитати мотивисаност и спрем-
ност васпитача да креирају и спроводе активно-
сти, размењују информације и професионално се 
оснажују у домену правилне примене холистич-
ког учења. Пажња ће истовремено, како је већ ис-
такнуто, бити посвећена и испитивању вредно- 

сних ставова васпитача о примени холизма у 
пракси. Полазна хипотеза конципирана је на 
претпоставци да васпитачи процењују да посе-
дују одговарајућа знања, умења и вредносне ста-
вове, као и мотивисаност за примену холистич-
ког учења у раном развоју, али да постоји израже-
на потреба за даљим усавршавањем, поготово у 
домену примене знања о холистичком приступу у 
свакодневном васпитно-образовном раду.

Узорак истраживања је намерни – у истра-
живању је учествовало укупно 229 васпитача који 
обављају васпитно-образовну делатност на тери-
торији АП Војводине (од тога је 226 било женског 
пола). Структура узорка представљена је на Гра-
фикону 1. Највећи проценат васпитача има рад-
но искуство у трајању од десет до двадесет годи-
на (38%). Такође, највећи проценат васпитача из 
узорка има високу стручну спрему као највиши 
завршени образовни ниво (35,8%). Више од по-
ловине васпитача који су учествовали у истра-
живању свој рад изводи у вртићкој васпитној 
групи (55,9%) и највећи проценат васпитача свој 
васпитно-образовни рад изводи у установама 
које се налазе у градовима (63,2%).

За потребе овога истраживања осмишљен је 
упитник за васпитаче. Након социодемографских 
података (године радног стажа, образовни ниво, 
васпитна група у којој васпитачи обављају васпит-
но-образовни рад, место извођења васпитно-об-
разовног рада – село/град) следила су питања која 
се односе на примену холистичког приступа у не-
посредној васпитно-образовној пракси. 

Истраживање је спроведено почетком 
зимског семестра школске 2021/2022. године. 
Упитник је био анониман, дизајниран у онлајн-
-формату на платформи Гугл формс (енг. Google 
forms). Подаци добијени квантитативним ис-
траживањем анализирани су у SPSS пакету, де-
скриптивном статистиком и анализом поређења 
просека.
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Графикон 1. Структура узорка према: годинама радног стажа (горе, лево), образовном нивоу (доле, лево), васпитној 
групи (горе, десно) и према величини места у којем се васпитно-образовна установа налази (доле, десно).

Резултати и дискусија

Добијени резултати показали су (в. Гра-
фикон 2) да се васпитачи у највећој мери слажу 
(87%) да примена холистичког приступа током 
раног развоја деце доприноси добробити све 
деце – у категорији потпуног слагања проценту-
ална заступљеност одговора је 49% а делимич-
ног слагања 38%. 

Речју, васпитачи који су учествовали у на-
шем истраживању разумеју значај целовитости 
искустава у процесу учења, односно значај пове-
зивања личног искуства, сопственог односа пре-
ма неком питању, размене идеја и разумевања 
са другима. Током свог образовања и касније, у 
практичном раду, већина васпитача је схватила 
суштину холистичког приступа и интегрисаног 
учења који омогућавају истовремено више на-
чина ангажовања (посматрање, игра, практико-

вање, експериментисање, акције, животно-прак-
тичне ситуације итд.), више различитих начина 
изражавања идеја и претпоставки (говор, цр-
теж, звук, покрет, модел итд.), као и више раз-
личитих извора учења (предмети за свакодневну 
употребу, сензорна искуства, уметнички проду-
кти, други људи, књиге, сликовнице, информа-
ционо-комуникационе технологије итд.). Било 
би веома значајно да сви васпитачи знају да је 
интегрисано учење холистичко и да има функ-
цију подршке дечјој добробити; да интегриса-
но учење подразумева прожимање игре и учења, 
и да се свака ситуација поштује као ситуација 
учења; да у учењу подржавају интеракцију из-
међу деце, као и између деце и одраслих, уз ува-
жавање других и њихових идеја и перспектива, 
јер то доприноси обликовању односа детета пре-
ма себи, учењу и животном окружењу.
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Графикон 2. Знања, умења, вредносни ставови и мотивација за примену холистичког приступа.

На Графикону 2 уочавамо да су у катего-
ријама потпуног и делимичног слагања висо-
ки проценти и код процене знања о значају хо-
листичког приступа у раду са децом (83%) и 
код умења за примену тих знања (84%); висок 
је и проценат мотивације за креирање и спро-
вођење активности које се заснивају на хо-
листичком приступу (82%), размену релевант-
них информација (84%) и професионално уса-
вршавање (84%).

Занимљив је резултат који показује значај-
не разлике у одговорима на ова питања у зави-
сности од тога да ли су се васпитачи стручно уса-
вршавали за примену холистичког приступа у 
раду са децом предшколског узраста. Потпуније 
стручно усавршавање за примену холистичког 
приступа васпитачи су углавном имали прилике 
да добију на вишим нивоима студија (специја-

лизација и мастер), као и током обуке за импле-
ментацију Основе програма предшколског вас-
питања и образовања – Године узлета, почев од 
2018. године. Васпитачи који су се стручно уса-
вршавали се значајније слажу са свим наведе-
ним тврдњама од оних који такво усавршавање 
нису похађали. Имајући у виду да је даље уса-
вршавање на вишим нивоима студија пре свега 
унутрашње мотивисано, посебно важном про-
фесионалном особином васпитача сматрамо от-
вореност за промене и стално стручно усаврша-
вање.

Такође, сматрамо да би за још потпуније 
разумевање и прихватање холистичког присту-
па значајни били професионално повезивање 
и сарадња свих васпитача – да о проблематици 
васпитно-образовног рада у вртићу промишљају 
заједно са колегама и стручним сарадницима. 
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То би допринело да васпитачи, расправљајући 
са својим колегама о практичним проблемима, 
уче и професионално се развијају. Заједничке 
рефлексије подстичу и млађе и искусније вас-
питаче, као и оне који се нису довољно стручно 
усавршавали за примену холистичког присту-
па, да промишљају о свом раду и схватању реле-
вантних питања. С обзиром на то да су социјал-
не компетенције васпитача у уској вези са њихо-
вим педагошким компетенцијама, учешће у рас-
правама са другим васпитачима и стручним са-
радницима у вртићу свакако доприноси бољем 
разумевању и квалитетнијем развијању сопстве-
них идеја и начина размишљања. Наведено ис-
тичу бројни аутори који су се бавили овом про-
блематиком (Šepard i sar., 2006; према: Stojanović, 
Bogavac, 2016) и наглашавају да подизање свес-
ти васпитача о властитом размишљању, знању и 
учењу, тј. оснаживање метакогнитивних спосо-

бности, представља корак према њиховом ре-
флексивном мишљењу и темељ је развоја њихо-
ве рефлексивне праксе. 

Један од циљева овог рада био је да ис-
питамо колико васпитачи у свом непосредном 
васпитно-образовном раду користе различи-
те поступке који се заснивају на холистичком 
приступу. Резултати ове анализе показују да вас-
питачи из наведеног узорка релативно често у 
свом раду примењују различите поступке који 
су засновани на холистичком приступу. Добије-
ни резултати (Графикон 3) показују да они нај-
чешће користе подупирање (у категоријама увек 
и често 94,74%), затим охрабривање дечје ини-
цијативе (у категоријама увек и често 93,86%), 
проширивање кроз комуникацију и акције (у ка-
тегоријама увек и често 92,99%), а у нешто мањој 
мери консултовање (у категоријама увек и често 
92,10%) и моделовање (у категоријама увек и чес-
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Колико у непосредном васпитно-образовном раду користите доле 
наведене поступке који се заснивају на холистичком приступу?

НИКАД ПОНЕКАД ЧЕСТО УВЕК

Графикон 3. Учесталост примене поступака заснованих на холистичком приступу  
у непосредном васпитно-образовном раду.
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то 91,67%). То указује да код васпитача постоји 
свест о потреби за развијањем и неговањем по-
зитивног емотивног односа према деци, кроз ко-
муникацију која се заснива на подршци и охра- 
брењима, кроз већи степен флексибилности и 
уважавања индивидуалности деце, кроз кре-
ирање подстицајне атмосфере и остваривање 
добрих интерперсоналних односа и позитив-
них интеракција, кроз примену кооперативног 
учења у структурисаној средини. Овоме свакако 
доприноси оспособљеност васпитача за комуни-
кацију и партнерство.

Резултати, такође, показују да постоје од-
ређене разлике по групама када је реч о процени 
васпитача колико често користе различите пос-
тупке који се заснивају на холистичком присту-
пу. Образовни ниво васпитача је једна так-
ва варијабла. Васпитачи који су завршили спе-
цијализацију или мастер студије знатно чешће 
примењују методе охрабривања, консултовања 
и подупирања од васпитача који имају вишу 
стручну спрему. Овакви налази могли би се ту-
мачити у контексту њихових појачаних компе-
тенција након основних студија: за примену са-
времених стратегија и технологија у креирању и 
развијању реалног програма; поседовање знања 
о развоју деце у складу са хуманистичком кон-
цепцијом природе детета и способност да се она 
ставе у функцију; способност праћења дечјег по-
нашања у свакодневним ситуацијама и актив-
ностима; оспособљеност за развијање интегри-
саног приступа кроз тематско и пројектно пла-
нирање; подржавање дечјих потенцијала, до-
бробити, аутентичних искустава, заједничког 
учешћа, непосредних доживљаја и различитих 
начина изражавања. Осим тога, васпитачи који 
су се досад стручно усавршавали за примену хо-
листичког приступа чешће у свом раду користе 
охрабривање и проширивање кроз комуника-
цију и различите акције од оних васпитача који 
се нису стручно усавршавали за примену овог 
приступа. 

Осим питања о учесталости примене раз-
личитих поступака, занимало нас је и да испи-
тамо како васпитачи процењују значај ових пос-
тупака у раду са децом. Резултати (Графикон 4) 
показују да је у категорији најзначајнији највећа 
процентуална заступљеност одговора који исти-
чу моделовање (47,37%) и проширивање (46,49%), 
док су консултовање (37,72%) и охрабривање 
(31,58%) на зачељу. Речју, васпитачи процењују 
моделовање и проширивање као најзначајније, а 
консултовање и охрабривање (у посматраној ка-
тегорији) као најмање значајне поступке у непо-
средном раду са децом. 

Могуће је да су процене васпитача такве 
јер је већина схватила да код деце треба подсти-
цати продубљено разумевање неког појма или 
теме кроз повезивање различитих перспектива, 
у различитим контекстима и на различите на-
чине. Свесни су да питања која деца постављају 
и њихово настојање да нешто открију и истра-
же увек превазилазе границе једне одвојене об-
ласти учења; интегрисано и холистичко учење 
увек подразумевају виши ниво формулисања 
и разумевања проблема, што значи учење кроз 
различитости, комплексност и стварање нових 
синтеза, чиме се превазилазе симплификација и 
тривијалност у учењу.

Резултати показују и то да васпитачи који 
су завршили специјализацију или мастер сту-
дије процењују као значајнију употребу консул-
товања од васпитача који имају вишу стручну 
спрему. Томе је вероватно допринела употреба 
стратегија поучавања и учења на високошкол-
ском нивоу након основних студија, које више 
јачају еманципаторни потенцијал студената као 
субјеката у процесу учења. 

Шире гледано, стиче се утисак да је у од-
ређеној мери дошло до промена у начину рада 
на нашим високошколским установама у правцу 
интензивније интеракције, истраживачког рада 
студената, менторског вођења, тимског рада, 
сарадње међу студентима, рада на пројектима, 
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мултидисциплинарне и интердисциплинарне 
размене и сл. На основу резултата можемо пре-
тпоставити да су методе извођења наставе у ви-
сокошколским институцијама за образовање 
васпитача у Србији у солидној мери иновиране 
и да је присутна дидактичка оријентисаност ка 
студенту, његовој аутономији, која подразумева 
партиципативни приступ учењу. Ово је посебно 
акцентовано у савременим реформским проме-
нама у европском високошколском образовању, 
а стиче се утисак да примену налази и на висо-
кошколским институцијама за образовање вас-
питача у Србији, посебно на вишим нивоима 
(специјализација и мастер). На овим нивоима је 
свакако заступљенија примена методе дискурса 
– разговора, расправе о одређеним темама и пи-

тањима, у полемичком виду, са могућношћу ра- 
зличитих углова посматрања и аргументовања 
различитих ставова, интерпретација, чиме се 
студенти упућују на истраживања. То је изузет-
но битно јер васпитачи у раду са децом пред-
школског узраста, такође, морају бити истражи-
вачи и одговарајући модел – да развијају кри-
тички став и истраживачки однос усмерен на 
иновирање праксе уз подстицање партиципа-
ције детета предшколског узраста у активност-
има. Метода дискурса доприноси променама у 
складу са савременом филозофијом знања, као 
основе плуралистичких концепата у еманципа-
торној педагогији, тако да је њена шира примена 
од суштинског значаја у високошколској наста-
ви у институцијама које образују васпитаче. 
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Обележите како процењујете значај следећих поступака, заснованих 
на холистичком приступу, у непосредном раду са децом:

најмање значајан делимично значајан веома значајан најзначајнији

Графикон 4. Процена значаја поступака заснованих на холистичком приступу у непосредном раду са децом. 
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Закључак

Добијени резултати потврдили су полазну 
хипотезу – васпитачи процењују да поседују од-
говарајућа знања, умења, вредносне ставове, као 
и мотивисаност за примену холистичког учења 
у раном развоју, али постоји изражена потре-
ба за даљим усавршавањем, поготово у домену 
примене знања о холистичком приступу у сва-
кодневном васпитно-образовном раду. Уоча-
ва се релативно висок ниво самокритичности и 
свести васпитача о потреби за стручним усавр-
шавањем и континуираним развојем (праћење 
стручне литературе, похађање семинара, дошко-
ловање, специјализација, мастер студије и сл.). 

Предшколско васпитање и образовање 
морају бити целовити процес у коме су процеси 
бриге, неге, васпитања и образовања повезани и 
уткани у све сегменте живљења у вртићу. Учење 
треба да се одвија кроз целокупно, интегриса-
но искуство које дете непосредно стиче у проце-
су активног деловања на своју околину, у ситу-
ацијама које за њега имају смисла и које смисао 
повезује.

Имајући у виду да квалитетни предшкол-
ски програми имају кључну улогу у постављању 
неопходних темеља целоживотног учења кроз 
подршку развоју свих потенцијала појединца и 
његовог оспособљавања за продуктиван власти-
ти и друштвени живот у остваривању контину-
итета људске културе и друштвеног прогреса, од 
суштинског значаја је даље унапређивање ини-
цијалног образовања васпитача и њиховог про-
фесионалног развоја и напредовања. Чињени-
ца је да професионалне компетенције васпитача 
представљају један од најрелевантнијих чинила-
ца од којих зависи квалитет предшколског вас-
питања и образовања. Квалитетније оспособље-
ни васпитачи пружају квалитетније педагошко 
окружење за игру и учење, чиме се доприноси 
добробити деце и развоју компетенција за цело-
животно учење.

 Структурирање програма иницијал-
ног образовања треба да буде у складу са са-
временим приступима, теоријским постула-
тима и програмима предшколског образовања 
заснованим на холистичком приступу детету, 
интегрисаном и ситуационом учењу усмере-
ном на подршку добробити детета и развијање 
диспозиција за учење; то подразумева усклађе-
ност са савременим поставкама о професионал-
ним улогама васпитача и очекиваним компетен-
цијама које проистичу из концепције дечјег вр-
тића и васпитног програма (Pravilnik o Osnovama 
programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, 
2018).

  У складу с тим, основни задатак високо-
школских институција за образовање васпитача 
је да припреме васпитаче за улоге и задатке који 
их очекују у пракси која ће бити у функцији до-
бробити деце и развоја њихових компетенција 
за целоживотно учење. Мора се имати у виду да 
савремена васпитна пракса тражи „освешћеног 
професионалца” који ће се усавршавати у скла-
ду са потребама професије за коју се определио. 
Зато се од васпитача очекује да буду рефлексив-
ни практичари којима евалуација треба да буде 
саставни део свакодневне праксе. Рефлексив-
ност треба сматрати једном од темељних про-
фесионалних компетенција васпитача, јер су ре-
флексивне стратегије нужне за процес разуме-
вања и реорганизовања начина на које васпита-
чи размишљају о васпитно-образовном проце-
су, тј. за разумевање свог понашања и понашања 
деце у том процесу. Све ово би требало бити у 
функцији ефикаснијег учења деце. 

Будући васпитачи у Србији на основним 
студијама треба да развијају одговарајуће про-
фесионалне компетенције које су у складу са са-
временим приступима, теоријским постулати-
ма и програмима предшколског образовања за-
снованим на холистичком приступу детету, ин-
тегрисаном и ситуационом учењу усмереном на 
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подршку добробити детета и развијање диспо-
зиција за учење. 

Очекује се да припремање будућих васпи-
тача на високошколским институцијама за об-
разовање васпитача у Србији буде у складу са 
теоријско-вредносним постулатима чија су ос-
нова савремене педагошке концепције, утемеље-
не на партиципативној епистемологији: инте-
рактивна педагогија, комуникативна педагогија, 
конструктивистичка педагогија и еманципатор-
на педагогија. Тиме се уважава чињеница да је 
суштина васпитања у интерактивним односи-
ма, да је социјална интеракција кључна за дечји 
развој, а учење процес трансформације учешћа у 
заједници праксе. Наглашава се значај подршке 
холистичког развоја свих потенцијала детета и 
његовог оспособљавања за продуктиван власти-
ти и друштвени живот, чиме се обезбеђује само-
актуализација појединца и доприноси контину-
итету људске културе. Ови теоријско-вредносни 
постулати чине интерпретативни оквир којим 
се обликују поступци васпитача, који своја ме-
тодичка знања треба да интегришу у развијање 
програма, а не примењују подучавање деце као 
усвајање садржаја.

Будући васпитачи треба да се припремају 
за когнитивно функционисање које карактери-
шу флексибилност, креативност, спремност за 
промене, способност толерисања неизвесности, 
прихватање плуралитета идеја, иницијативност, 
иновативност, спремност за преузимање ризика 
и сл. То су способности које су васпитачима нео-

пходне за примену демократског и критичко-ре-
флексивног приступа пракси предшколског вас-
питања и образовања, уз интегрисање знања из 
различитих области и њихову примену, као и за 
интегрисање методичких знања у планирање и 
развијање реалног програма. Осим методе дис-
курса у високошколској настави, развоју наве-
дених способности доприносе и: образлагање са 
реторичким питањима, самоорганизовано и ин-
терактивно учење, критичко проучавање лите-
ратуре, расправа на унапред најављену тему, об-
разлагање ставова у расправи и др. 

Шире гледано, студенте, будуће васпи-
таче, треба усмеравати ка самоорганизованом 
трагању за информацијама, да износе своја 
мишљења и запажања о питањима која су про-
блемског карактера, да дискутују о њима. Ово 
води ка „дидактици оријентисаној ка студен-
ту”, као и данас актуелној „дидактици односа”, 
која потенцира самоодређење и суодређење, и 
тежи да омогући самоодговорно и суодговорно 
делање, што је основа њиховог оспособљавања 
за анализу и вредновање савремених предшкол-
ских програма и примера добре праксе, а ради 
унапређивања сопствених активности у пред-
школској установи.

На крају, верујемо да добијени налази и 
њихова дискусија могу бити полазиште и моти-
вација за даља промишљања и обухватнија ис-
траживања, а с обзиром на комплексност и зна-
чајност испитиваног поља. 
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Примена холистичког приступа у пракси из перспективе васпитача

Summary
In the paper we present the results of a research on applying a holistic approach in practice from 

the perspective of preschool teachers. The research was conducted during the school year 2021/2022, 
on a sample of 229 in-service preschool teachers from Vojvodina. The subject of the research is the pre-
school teachers’ self-evaluation of their own knowledge, skills, valye system, and motivation regarding 
the application of the holistic approach in teaching preschool children.  The aim is to determine the 
current situation relative to using this approach, as well as individual actions (supporting, expand-
ing, modeling, encouraging children’s initiatives, consulting) incorporated in the new Foundations of 
the Preschool Education Program – Years of Ascent (Основе програма предшколског васпитања 
и образовања – „Године узлета”), for early development and learning from the point of view of the 
preschool teachers. 

The obtained results indicate that preschool teachers generally agree that using the holistic ap-
proach during an early development of children contributes to children’s welfare. When it comes to 
individual actions, the results show that preschool teachers use supporting the most and modeling the 
least in their everyday work. In addition, teachers evaluate modeling and expanding as the most sig-
nificant, and consulting and encouraging the least significant actions based on the holistic approach 
in their work with children. 

Keywords: holistic approach, educational practice, preschool children, preschool teachers, 
Foundations of the Preschool Education Program – Years of Ascent


