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 Идеје Коменског (Jan Amos Comenius) су 
незаобилазне у бољем схватању 
инклузивних програма:
◦ да у школу иду сва деца, и дечаци и девојчице, и 

сиромашни и богати, и паметни и они који теже 
уче,

◦ свако дете може нечему научити, 

◦ неуспех деце у учењу увек крив учитељ свим 
друштвеним слојевима.  



 Основна теоријска полазишта идеје о 
инклузивном васпитању и образовању 
потичу од Карла Роџерса и Лава Виготског 
али и идеја присталице индивидуалне 
подагогије који су својим схватањима 
допринели да се пажња посвети сваком 
појединцу, његовим могућностима, 
потребама, снагама и способностима -
Марије Монтесори (Maria Montessori) у 
Италији, Рудолфа Штајнера (Rudolf Steiner) 
у Аустрији, Едуарда Клапареда (Edouard 
Claparede) у Швајцарској и осталих. 



 Њихови доприноси дали су основе и 
полазишта за заснивање покрета који данас 
у савременим условима васпитања и 
образовања означавамо као инклузивни 
покрет у образовању (Вукобрат, 2016).



 Феноменолошка теорија личности Карла 
Роџерса (Carl Ransom Rogers) - срж 
личности је основна тежња организма да 
одржи, оствари, унапреди и прошири своје 
инхерентне могућности – потенцијале 
(Роџерс, 1985, према Вукобрат, 2016). 

 Ова тежња је уочена код свих људи. 



 Овакво схватање личности је у основи идеје о инклузији 
имајући у виду да је откривање очуваних потенцијала деце 
са сметњама у развоју један од основних аспеката 
инклузивног образовања, које доводи до тога да, у 
интеракцији са вршњацима, деца са сметњама у развоју 
одрже и унапреде мотивацију за учењем, напредовањем и 
остваривањем својих очуваних потенцијала.

 Према овој теорији личности самоостварење обухвата и 
потребу за уважавањем себе од стране других и потребу за 
позитивним самопоштовањем. 

 Прихватање деце са сметњама у развоју од стране 
одраслих и вршњака, као и подизање њиховог 
самопоуздања и самопоштовања је један од битних 
циљева инклузивног образовања (Вукобрат, 2016).



 Виготски (Лев Семёнович Выготский) и 
други руски научници (социокултурна 
теорија) - велики утицај на образовање 
деце са сметњама у развоју. 

 Виготски говори о неадекватности 
специјалне социјалне средине за децу са 
сметњама у развоју. Социјална изолација 
има негативне ефекте на њих (Daniels & 
Stafford, 2001, према Вукобрат, 2016), 
односно средина у којој дете живи и услови 
које она обезбеђује имају значајну улогу у 
развоју сваког детета. 



 „Зоне наредног развитка“ (Виготски) - у социјалној 
интеракцији, радећи у сарадњи са одраслом особом 
или компетентнијим вршњаком, дете може да уради 
више, односно оствари боље постигнуће, него када 
ради самостално. 

 Вртић и школа, васпитачи и наставници, вршњаци -
важно место у процесу учења и развоја сваког детета.

 Развој деце се одвија кроз интеракцију, како са 
другим људима, тако и са физичким објектима који 
окружују дете (Виготски, 1983, према Вукобрат, 
2016). 



 Едуард Клапаред (Edouard Clapared) – представник 
индивидуалне педагогије („Школа по мери“):
◦ увиђа потребу за реформом образовања и школе као образовне 

институције,

◦ реформу могуће остварити једино практичним покушајима и новим 
решењима, 

◦ једна од основних слабости старе школе је недовољно поштовање 
личности детета, његових потреба, интересовања и способности. 

◦ потребно је обратити пажњу на разлике међу децом, на различите 
способности које дете носи са собом и у складу са тим способностима 
на различита интересовања деце

◦ Потребно је омогућити избор сваком ученику - оно што њему највише 
одговара што представља индивидуалну меру ученика.  



 Марија Монтесори (Maria Montessori) из њеног педагошког рада 
можемо издвојити следеће идеје за инклузивно образовање: :
◦ уважавање индивидуалних разлика међу децом у погледу интересовања, 

могућности и потреба, могућност избора и испољавања сопственог мишљења, 
партнерски однос васпитача према деци и максимална активност детета у 
процесу учења – дете као активни чинилац сопственог развоја (Вукобрат, 2016).

◦ проблем ментално недовољно развијене деце према Марији Монтесори није 
медицински већ педагошки,

◦ идеја о равноправности људи укључује и децу од њиховог рођења.

◦ полазећи од тога да је свако дете индивидуа за себе и да напредује сопственим 
ритмом и темпом у развоју, у Монтесори педагогији се посебна пажња придаје 
индивидуалном приступу сваком детету. 

◦ Улога васпитача није да поучава дете у класичном и традиционалном смислу, већ 
да посматра свако дете посебно, као индивидуу за себе. 



 Монтесори метод је јединствен систем 
образовања који је базиран на дечјом 
потреби за слободом без ограничења, а 
потом и на пажљиво припремљеном 
окружењу које изазива на учење. 
Дизајниран је тако да максимално користи 
дететову природну жељу за учењем.



 Деца треба да се третирају као међусобно различите 
индивидуе

 Дете поседује необичну чулну и интелектуалну 
способност да учи из свог окружења

 Најважније године у развоју сваког детета су првих 
шест година живота, након чега несвесно учење 
постепено прелази на свесни ниво

 Дете има дубоку потребу и љубав ка корисном раду. 
Међутим, оно ради не као одрасли, да би завршили 
посао, већ због саме активности. 



 Сва деца желе да уче 

 Деца уче кроз игру

 Свако дете пролази кроз исте фазе

 Свако дете пролази кроз исте периоде 
осетљивости:
◦ Жеља за редом и поретком ствари у окружењу

◦ Говор

◦ Ходање

◦ Осетљивост за ситне предмете и детаље

◦ Социјални интерес

◦ Жеља за истраживање чулима

◦ Свако дете тежи независности



 Помоћ сваком детету да достигне свој пуни 
потенцијал на свим пољима живота. 
Активности помажу развоју социјалних 
способности, емоционалних способности и 
телесне координације, као и припреми за 
даља академска настојања. Холистички 
приступ омогућава детету да окуси радост 
учења, да ужива у том процесу и да 
обезбеђује развијање самопоштовања. 
Обезбеђује искуства из којих дете ствара 
сопствена (са)знања. 



 Целокупно окружење мора потпомагати 
детету



 Елен Кеј (Ellen Key) - Идеје природности и слободе у васпитању, у 
ствари у развијању сопствене природе, неопходности да се 
створе повољне околности за такав развој детета, и веома често 
понавља у својим радовима. 
◦ једино ограничење слободе јесте неповредивост права другога - то је природно 

ограничавање слободе човека,

◦ поштовање индивидуалности сваког детета и у васпитању у породици и код 
васпитања у школи. 

◦ Елен Кеј истиче да су предшколске установе фабрике за калупљење деце, а да су 
школе убице дететове душе. У њима се људи не стварају као индивидуе. 

◦ Елен Кеј говори о школи будућности - школи у којој се поштују одређени 
принципи као што су омогућавање природног и слободног развоја 
персоналности сваког детета, индивидуални приступ сваком ученику, ученик који 
је у центру образовања и принцип да у истој школи треба да су заједно сва деца 
без обзира на пол и на класне разлике (Поткоњак, 2007, према Вукобрат, 2016). 



 Прва Валдорфска школа основана је 1919. 
године у Штутгарту, а основао је Рудолф 
Штајнер. 

 Од самог почетка осећа се утицај Марије 
Монтесори и Елен Кеј која је заговарала 
педагогију која полази од детета.

 „на дете не делује моралисање и доцирање, 
него оно што одрасли пред њим чине“



 У валдорфским школама сви су обухваћени 
уметничким активностима: сликање, цртање, музика 
(певање и свирање), пластично обликовање, драмско 
изражавање и еуритмија.

 Еуритмија је начин лепог и доброг усклађивања 
појединих делова једне целине, односно складно и 
хармоничноизражавање снаге која делује у говору, 
музици и покрету.

 У физичкој култури не негује се такмичарски дух (као 
ни у осталим активностима).

 Воља и мишљење одгајају се посебно

занатским активностима



 Једна од важнијих циљева валдорфске педагогије 
јесте припрема спознаје да само учење током целог 
живота води смисленом постојању човека 
(Glöckler/Goebel, 1990).

 Настоји се реализовати учење о задовољавању 
основних потреба сваке личности у процесу њеног 
развоја и остваривању оптималних развојнх 
могућности.

 У првом плану је појединац, а не школски програм и 
друштвени задаци који се постацљају пред школу.



Најазапаженије школе/правци:

• Пројект метода (САД, крај 19. и почетак 20. века)

• Манхајмски систем (Немачка, 1900.)

• Монтесори систем (Италија, 1912.)

• Френеова школа (Француска, 1919.)

• Валдорфска школа (Немачка, 1924.)

• Далтон-план (САД, 1920.)

• Винетка-план (САД, 20-тих година 20.века)

• Слободни рад по групама Кузинеа (Француска, 

1920-1940.)

• Индивидуална настава у Мајлу (Швајцарска, 1928.)
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