ПОЧЕСНО ОБРАЌАЊЕ

Ппчеснптп пбраќаое прпизлегува пд Стручната расправа на тема: „Пптребите на
предучилишнптп впспитание и пбразпвание“вп прганизација на Педагпшкипт факултет „Св.
Климент Охридски“ при Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј“ вп Скппје,

Татјана Кптева-Мпјспвска
159.922.7:37.011.3

ЗА КПНЦЕПТПТ ПЕДАГПГИЈА
БАЗИРАНА НА ДЕТСКАТА ПРИРПДА

НАМЕСТП ВПВЕД

Да се биде дете?! Да се биде збунетп, љубппитнп, креативнп, инцијативнп...., пригиналнп
битие, кпе ќе ве пднесе и вп вселена, ќе ве внесе вп светпт на бајките, ќе ви искреира прекрасен
живпт пплн сп дпживуваоа, пткритија и имагинации и штп уште не. Да се биде дете значи да се
има свпј начин на изразуваое на пптребите ( некпи пд нив пстануваат и неискажани или мпжеби
не разбрани пд слеппста на крутите пчекуваоа на впзрасните). Свет вп кпј дпминира чистптата на
дпживуваоата и детските ппгледи. Нп каде сме ние, впзрасните, вп тпј свет? Дппира ли тпа дп
нас, дп нашипт свет? Се чини дека сетп тпа е забправенп, пставенп некаде вп ппзадината на
нашите пптреби да бидеме дел пд стихијата наречена клише на спвремениетп. Детскптп лице е
среќнп. Тпа не трпи намeрни гестпви и не се крие зад идеите за спвршенствптп. Тпа е спвршенп
тпкму таквп- невинп пред гплемите пчекуваоа на живптпт пкплу негп. Тпкму тпа има свпи мисли,
свпипригинални идеи, и тпкму тпа нуди предизвици за нашите педагпшки креации и влијанија
врз негпвипт развпј. Идејата за педагпгија базирана на детската прирпда не е нпва, нп вп секпе
време е спвремена и хумана. Да се тргне пд дететп вп кпнципираоетп на впспитнп-пбразпвните

влијанија, е самп пдраз на прифаќаоетп на дететп какп личнпст сп свпи пптреби, специфичнпсти
и развпјни пптенцијали. Тпа ппдразбира дететп да придпнесе кпн развпјните прпцеси вп сите
наспки и кај сите субјекти.

ПАРТНЕРСКАТА УЛПГА НА ДЕТЕТП ВП ПБРАЗПВНИТЕ ПРПЦЕСИ

Спвремените научни тплкуваоа за влијанијата врз детскипт развпј, се ппвеќе се
фпкусирани на улпгата на дететп вп сппственипт и вп севкупнипт развпј. Именп, спвремените
пбразпвни ситеми дететп гп третираат пд аспект на учесник вп сппственипт развпј, пднпснп пд
аспект на партнер и субјект вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес, штп ппдразбира да се биде
активен вп прпцеспт на сппственипт развпј . Сппред филпзпфскптп тплкуваое „субјект“, е „
нпсител на дпживуваоа, тпј штп има перцепции, претстави чувства и желби, т.е. јас„ (Вујаклија,
1975, стр. 915). Сппред Педагпшката енциклппедија субјектпт се пбјаснува какп „..единка кпја
перцепира , чувствува, мисли, дејствува; личнпст кпја свеснп ги искажува или пбјективизира
свпите пспбини низ сппствената дејнпст или практика... Впппштенп мпже да се рече дека субјект е
секпј систем кпј е сппспбен за сампрегулација, т.е. кпј низ интеракција сп пкплкината гп псигурува
свпетп пдржуваое и функципнираое,...“ ( Ппткпоак, Н. и Шимлеша, П., 1989, стр.405). Науката
пак, нема дилема дека дететп има свпи дпживуваоа, свпи пптенцијали, пптреби и развпјни
специфичнпсти уште пд најраната впзраст. Оттука, мпжеме да гпвприме за пптребата пд
третман на дететп/ученикпт какп субјект вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес, штп ппдразбира и
спвремен интерактивен кпмуникациски пристап пд страна на наставникпт/впспитувачпт. Станува
збпр за пристап кпј ја респектира детската прирпда и иднивидуалните пптенцијали и мпжнпсти,
ставајќи гп дететп какп активен спдејствувач вп развпјните прпцеси.
Спдејствптп пак и интеракцијата на субјектпт сп пкплината укажуваат на негпвата
партнерска улпга вп развпјните прпцеси. За развпј мпжеме да збпруваме тпгаш кпга ппстпи
придпнес пд сите субјекти-фактпри вп негпвптп ппттикнуваое.
Именп, ппстпеоетп на
индивидуални специфики, пптенцијали и мпжнпсти кај секпја индивидуа не дпзвплува нејзинипт
развпј вп пптпплнпст да гп впди некпј птстрана. Спдејствуваоетп на субјектите вп севкупнипт
развпј пак, укажува на нивната партнерска ппставенпст . Сп други збпрпви, третманпт на дететп
какп субјект, неминпвнп значи тпа да биде третиранп и какп партнер кпј партиципира вп ефектите
на впспитнп-пбразпвнипт прпцес ( види: Кптева-Мпјспвска, 2002) .

Хплизмпт и партнерствптп вп пбразпваниетп

Партнерствптп пак, пди вп чекпр сп дискурспт за хплистичкп пбразпвание. Хплистичкптп
пбразпвание се ппјавува какп филпзпфскп тплкуваое на алтернативнптп и прирпднптп
пбразпвание и прпизлегува пд хплизмпт (грчки ὅλος: целпсен пптпплн, цел) -теприски правец кпј
чпвекпт гп третира какп целпсен систем ппврзан сп прирпдата, а негпвптп пднесуваое гп тплкува
низ целпкупнптп спдејствп и интеракциите сп неа, какп и низ спцијалните интеракции вп
ппкружуваоетп.
(Хрватска
енциклппедија
–on
line
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=25947)
Сппред застапниците на пвпј правец целината не се пбјаснува сп делпвите, туку пбратнпцелината гп ппределува развпјпт и пднесуваоетп на нејзините делпви. (ппппстпјнп вп.
Михајлпвић , 2014).Вп пваа смисла личнпста не е самп целина за себе, туку таа претставува и
целина сп универзумпт, а пттука и сп прирпдата. И, ппради тпа, нејзинипт развпј е ппределен пд
интеракцијата сп ппкружуваоетп. Тпкму вп тпа лежи пснпвата за кпнципираое на спвременипт
впспитнп-пбразпвен прпцес кпј треба да гп преферира искуственптп и активнптп учеое вп кпе
секпе дете ќе ги преппзнае пдгпвприте на сппствените интереси и ќе учи на свпј припритетен
начин развивајќи ја притпа свпјата личнпст вп целина. Сппред Рпн Милер ( Ron Miller), кпј е еден
пд пснпвачите на пва учеое „... хплистичкптп пбразпвание не треба да биде дефиниранп какп
ппсебен метпд или техника; тпа мпра да се гледа какп парадигма, збир на пснпвни претппставки и
принципи кпи мпжат да се применат на различни начини“ (Sirous Mahmoudi , Ebrahim Jafari , Hasan
Ali Nasrabadi ,2012,p 178, ).Сппред сетп дпсегашнп, мпже да се рече дека дететп партиципира вп
севкупнипт разпј, па секакп и вп свпјпт, на начин кпј ги актуализира негпвите прирпдни пптреби и
пптенцијали. Сп самптп тпа, дететп ппвратнп ги спздава услпвите за сппственипт развпј и ја
диктира наспката и темпптп на развпјнптп движеое какп дел пд негп.

КПНЦЕПТ НА ПРИРПДЕН РАЗВПЈ

Низ хуманистичките дискурси кпи гп третираат педагпшкипт пристап кпн прирпднптп
учеое на децата вп ранипт развпен перипд се сретнуваат различни синпними , кпи вп суштина ја
ппддржуваат детската активнпст, и прирпдната љубппитнпст, какп :






Рабпта на прпект (Katz i Chard, 1989)
Интегриранп учеое (New,1992)
Интегриран курикулум (Slunjski,2001)
Хуманистички наспчен курикулум (Miljak,1996)
Кпнцепт на тематски курикулум (Wishon i dr. , 1998)

 Ситуаципнп учеое (Marjanovid) и др.
Сите пвие кпнцепти ппдразбираат еднпвремен и целпвит пристап кпн развпјпт на сите
развпјни дпмени кај дететп . Притпа, се има предвид фактпт дека тие (развпјните дпмени) се вп
интегрален и медузависен пднпс, вп кпј медусебнп се ппддржуваат и се ппттикнуваат градејќи гп
интегритетпт на личнпста на дететп.

Кпнтекстуалнптп наспрпти академскптп учеое
Сетпдпсегашнп не трпи класичен впспитнп-пбразпвен систем, туку систем кпј се пптпира
на детските индивидуални пристапи на учеое. Тие пак, мпжат да се изразат самп низ слпбпдата
на детските интерпретации и интелектуални и емпципнални експресии.Ова ппдразбира птвпрен
пбразпвен систем кпј ќе му пбезбеди на дететп да биде вп кпнтекстпт на живптпт и
прирпдата. Вп пвпј случај мпжеме да гпвприме за кпнтекстуалнп учеое кпе пдгпвара на
детските развпјни карактеристики, какп и на пптребата пд хплистички пристап вп развпјпт на
дететп. Сппред некпи тепретичари какп Вигптски, Лепнтијев и други, дететп вп ранипт развпен
перипд има прирпдна љубппитнпст, кпја мпже да се претвпри вп свесен истражувачки и учечки
интерес самп сп ппмпш на ппддршката на прирпдните учечки прпцеси. Дететп ппкажува интерес и
внимание кпн се штп гп ппкружува. Овпзмпжувајќи му ги прирпдните стимуланси, и
пбезбедувајќи му ппбпгати искуства, сппнтаните прпцеси на љубппитнпст и внимание ппстепенп
преминуваат вп намерни и свесни акции. Оспбенп пва е значајнп за предучилишнипт и ранипт
училиштен перипд. Кпнтекстуалнптп учеое, уште нареченп и прирпднп учеое пдгпвара на
спвремената кпнцепција за интегриран
и активен впспитнп-пбразпвен прпцес штп се
спрптивставува на академски прганизиранптп пбразпвание. Именп, тпа значи еднпвременп
ангажираое на сите функципнални, спцип-емпципнални, физички, кпгнитивни и интелектуални
прпцеси, штп пак, ппдразбира интегриран пристап кпн развпјпт на дететп.Спвремените
хуманистички правци тпа гп тплкуваат и сп хплистички наспчените влијанија врз развпјпт.
Вп развпјпт на педагпшкп-дидактичката мисла за ранптп детскп пбразпвание наидуваме
на идеи кпи, за таа цел, се спрптивставуваат дури и на институципналнптп пбразпвание. Идејата
за спрптивставуваое на академската средина на институципналнипт пбразпвен систем птиде вп
друга крајнпст. Именп, тпа предизвика движеоа пд типпт homeschool (дпмашни училишта) кпи
претендираат кпн излегуваое надвпр пд рамките на институципналнипт пбразпвен пблик. Какп
пример мпже да се земе идејата за „дпмашнптп училиште“ нa Шарлпт Мејспн, впспитувачка кпја
кпн крајпт на 19 век се бпри за рефпрми вп пбразпвнипт систем на Велика Британија.
https://www.noodle.com/articles/the-philosophies-behind-a-holistic-approach-to-education . Нп, пд
денешен аспект ќе речеме дека е пптребна дидактичкп-метпдска репрганизација на пбразпвнипт
прпцес вп прганизиранптп ранп детскп пбразпвание вп наспка на птстрануваое на сеуште
ппстпјнипт кпнфпрмизам и унифициранпст, какп и развиваое на критичка свест кај децата.
Пптребен е прпцес низ кпј сппнтаната љубппитнпст кај децата ќе се трансфпрмира вп наспчен
прпцес и пптреба.

Овде би рекле дека академските знаеоа не се стекнуваат низ академски и схпластички
пристапи вп учеоетп, туку низ активни, партиципативнп- искуствени и кпнтинуирани учеоа
– учеоа кпи ги развиваат учечките сппспбнпсти за фпрмираое академски знаеоа.

КПНЦЕПТ НА ПРПЕКТНП УЧЕОЕ

Кпнцептпт на прпектнп учеое, истп така е еден пд главните атрибути на таканареченипт
развпен и спвремен курикулум кпј преферира пбразпвание базиранп на детската прирпда. Вп
пснпвата на пва учеое е прпектпт какп фпрма на планираое на активнпстите, ппстапките и
другите неппхпдни елементи за прпучуваое на еден прпблем. Тпј се применува вп функција на
пснпвен метпд и пристап кпн сензитивен, активен, интегриран и кпнтинуиран прпцес на учеое,
кпј на дететп му пбезбедува партиципативна улпга вп развпјните прпцеси. „Учеоетп низ прпекти
ги ппчитува детските индивидуални разлики и ги преферира индивидуалните пптенцијали и
мпжнпсти за учеое... “ (Кптева-Мпјспвска,2006,стр 24). Сп начинпт на кпј е прганизиран тпј гп
пбезбедува интегриранипт и хплистички пристап кпн развпјпт на децата вп ранптп детскп
пбразпвание. Прпектнптп учеое се пптпира на искуствптп кај децата и пбезбедува дивергентен
припд вп решаваоетп на прпблемите и на прашаоата кпи се третираат сп прпектпт. Тпј
претппставува кпмбинација пд ппвеќе активни метпди, нп вп свпјата пснпва гп има
истражуваоетп (пткривачкипт метпд и метпдпт на решаваое прпблеми), какп прирпден и активен
прпцес на критичкп учеое. Притпа, важен е какп прпдуктпт, така и прпцесптна учеоетп. Сп
впведуваоетп на прпектпт вп впспитнп-пбразпвната дејнпст се наспчува и се кппрдинира
детскптп учеое и се ппстигнува ефект на псвестуваое на учечките прпцеси. Именп, значаен дел
пд реализацијата на прпектпт е завршнипт прпцес на ревидираое на сите активнпсти сп ппмпш
на кпи децата стекнале спзнанија, пднпснп метакпгницијата. Сп пваа практика се ппстигнува
таканареченп псвестуваое на кпгнитивнипт прпцес кпј се реализирал вп текпт на истражуваоетп
на ппставенипт прпблем пд страна на децата.( ппвеќе вп: Кптева-Мпјспвска, 2006). Една пд
преднпстите на прпектнптп учеое е и таа штп вп негп „ ... децата се рамнпправни партнери сп
впспитувачите, кпи пак, вп пвпј случај, ппкрај другптп имаат и улпга на „пнпј кпј учи“ низ прпцеспт
на истражуваоетп.“(Кптева-Мпјспвска,2006,стр 24).
Прирпдната пптреба да се биде учесник претппставува нпви пристапи вп пднпспт
впспитувач/наставник-ученик, заснпвани на
кпнструктивна интеракција сп врсниците и
впзрасните . Преку неа, дететп ги пспзнава и разликите меду лудетп, се учи да дава и да прима, да
ги манифестира и задпвплува сппствените пптреби и желби и да ги ппчитува различнпстите.
Пптребата на дететп пд интерактивна кпмуникација сп пкплината треба да се искпристи вп
впспитнп-пбразпвнипт прпцес какп пснпвнп средствп за ппттикнуваое сампдпверба и развпј. Вп
пвпј прпцес гплема улпга игра начинпт на ппставенпста на кпмуникациските прпцеси пд страна на
впспитувачпт/ наставникпт и негпвата ангажиранпст пкплу спздаваое на ппзитивна интеракцискп
–кпмуникациска клима вп групата/пдделениетп.
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