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КАТЕДРА ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈУ

УЛОГА ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА
У ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ ДИСКОНТИНУИТЕТА
ИЗМЕЂУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
И ШКОЛЕ
АПСТРАКТ. Опште је познато да деца у школи проведу највећи и најлепши период
свог детињства и део младости. Сам тренутак поласка у школу увек је
свечан и узбудљив, али он, поред радости и усхићења, носи са собом и
прве бриге и проблеме. Различити облици институционалног предшколског васпитања и образовања подстичу развој дечјих потенцијала
и способности у предшколском периоду, што значајно доприноси њиховој адаптацији на школске услове живота и рада. Међутим, и поред
тога, у пракси се појављују бројни проблеми, који за последицу имају
лошу адаптацију и слаб успех у савладавању програма предвиђених
обавеза. Бројни су разлози који доприносе таквом стању, а један од њих
је дисконтинуитет између предшколског и основношколског ступња
васпитања и образовања. У раду се разматрају најчешћи узроци који
доводе до дисконтинуитета између предшколског и основношколског
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ступња васпитања и образовања и могућности за његово превазилажење, у чему васпитач и учитељ, имају посебно важну улогу и значај.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: васпитање, образовање, предшколска установа, школа, дисконтинуитет, васпитач, учитељ.

УВОД
У живоLу свако: човека DосLоје о9ређени Lренуци и значајни 9о:ађаји који заувек осLају у сећању. Полазак у школу је свакако је9ан о9 њих, Jу9ући 9а њиме заDочиње нова еLаDа у живоLном
циклусу. Први уLисак који 9еLе сLекне о школи је о9 DосеJно:
значаја. Он у већини случајева, о9ређује усDех 9еLеLа и Lо не само
у Dрвом разре9у, већ и у чиLавом Dроцесу школовања, а самим
Lим и у живоLу уоDшLе. С 9ру:е сLране, Dре9школски Dерио9
Dре9сLавља најJурнији и најинLензивнији Dерио9 у развоју личносLи, који каракLерише уJрзани расL и развој. У њему се развијају сDосоJносLи DоLреJне за школу и живоL, у чему Dоро9ица, и
Dре9школске усLанове у којима је и:ра Dримарна акLивносL,
имају важну уло:у и значај. Про:рамска концеDција Dре9школско: васDиLања и оJразовања заснована је на и9еји 9а 9еLе кроз
и:ру учи, учећи се и:ра, и на Lакав начин израсLа у акLивно и
креаLивно Jиће, Jу9ући 9а је и:ра и креаLивни акL. Пре9школски
Dерио9 Jрзо Dрође и 9еLе се веома Jрзо нађе на Dра:у школе. Поласком у школу, кру: око 9еLеLа се шири, DресLаје и:ра, а учење
DосLаје ње:ова основна акLивносL. Оно ће усDешније извршаваLи
школске оJавезе и Jиће му DријаLније у 9рушLву својих вршњака
уколико је усDело 9а формира Dравилан о9нос Dрема школи, оJавезама које :а у њој очекују, и учиLељима. ВасDиLни ра9 у Dре9школској усLанови и школи усмерен је на осLваривање за9аLака
о9 којих зависи развој сDосоJносLи и DоLенцијала свако: 9еLеLа
или ученика. Током ње:ове реализације, Dо9 уLицајем Jројних
чинилаца, изазивају се Dромене у развоју личносLи, Jу9е се Dсихофизички DоLенцијали, Dо9сLичу се и усмеравају DозиLивне
Lен9енције у развоју и учењу, из:рађују се вољне и каракLерне
осоJине, развијају емоције и сDосоJносLи социјалне комуникације као и креаLивни DоLенцијали којима се личносL о9ликује.
Овако широк сDекLар неDосре9них и Dосре9них уLицаја на 9еLе
захLева DерманенLно и сисLемаLско 9еловање, које LреJа 9а Jу9е
у скла9у с ње:овим узрасним и ин9иви9уалним каракLерисLикама. Је9ино Lако мо:у се оJезJе9иLи неоDхо9ни услови за развој
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и учење, инLе:рацију у :руDу вршњака, и Dрила:ођавање свако9невним Dроменама.

УЗРОЦИ ПОЈАВЕ ДИСКОНТИНУИТЕТА ИЗМЕЂУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ШКОЛЕ
ОDшLе је DознаLо 9а Dре9школска усLанова и школа, као 9ео је9инсLвено: васDиLно-оJразовно: сисLема, осLварују више значајних функција, међу којима се DосеJно исLичу васDиLна, оJразовна, DриDремна и комDензаLорска. МеђуLим, и Dоре9 Lо:а шLо
осLваривање наве9ених функција сLвара услове за осLваривање
конLинуиLеLа у васDиLно-оJразовном Dроцесу, у Dракси веома
чесLо 9олази 9о 9исконLинуиLеLа, који је нарочиLо изражен између Dре9школско: и основношколско: сLуDња васDиLања и
оJразовања. Иначе, реч 9исконLинуиLеL лаLинско: је Dорекла и
DоLиче о9 речи dis-continutas, шLо значи Dреки9, DресLанак, Dреки9носL, неDро9ужносL (Вујаклија, 1961, сLр. 238). Терминолошко Dорекло и еLимолошко значење речи 9исконLинуиLеL о9ређује и Dојам 9исконLинуиLеLа у васDиLно-оJразовном сисLему,
чија се сушLина о:ле9а у неDовезаносLи између Dоје9иних сLуDњева сисLема васDиLања и оJразовања. ПосLојање 9исконLинуиLеLа између Dре9школско: и основношколско: сLуDња васDиLања и оJразовања за Dосле9ицу има Dојаву сLреса и сLреDње ко9
9еце, нарочиLо он9а ка9а Dрелазак није изве9ен у скла9у с њиховим очекивањима и Dсихофизичким сDосоJносLима. С 9ру:е
сLране, на основу сазнања о каракLерисLикама рано: учења ко9
9еце и сазнања о развијању нових сLраLе:ија 9еловања и разумевања, може се закључиLи 9а 9исконLинуиLеL има веома значајну
уло:у у Dроцесу учења и развоја мла9о: 9еLеLа. ДисконLинуиLеL
као форма ново: сLимулаLивно: искусLва са си:урним оквиром
Dре9сLавља начин Dромишљања искусLва 9еLиње: учења и разумевања, али 9а Jи се о9ржала ње:ова корисL, неDо9у9арносL не
сме JиLи велика (Ан9рек, 2004, сLр. 24). Прелаз са је9но: нивоа
васDиLно-оJразовно: ра9а на 9ру:и неминовно 9ово9и 9о осећања 9исконLинуиLеLа ко9 9еце, јер 9олази 9о Dромене сре9ине,
Dреки9а с DознаLом околином, начином ра9а, Dреки9а конLакLа
с DознаLим осоJама, и 9о уDознавања с новим. Дакле, иако 9исконLинуиLеL може имаLи DозиLивну уло:у у учењу и развоју и
може DосLаLи ново сLимулаLивно искусLво,
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„јаз између Dре9школско: и основношколско: сLуDња не Jи LреJао
9а Jу9е сувише велики” (Ан9рек, 2004, сLр. 24).

Проучавање DроJлема који насLају као Dосле9ица 9исконLинуиLеLа у васDиLно-оJразовном сисLему и изналажење мо:ућносLи њихова Dревазилажења, није мо:уће Jез Dознавања узрока
који 9о ње:а 9ово9е. Анализирајући развој схваLања о васDиLању
и оJразовању на различиLим сLуDњевима 9рушLвено: развоја и
каракLерисLичне DроJлеме наше: васDиLно-оJразовно: сисLема,
Е. Каменов (2002, сLр. 201–203) смаLра 9а су Lра9иционалне разлике између Dре9школске усLанове и основне школе, не9овољна
сара9ња између васDиLача и учиLеља, не9овољно јасно 9ефинисање функција Dрво: и 9ру:о: сLуDња васDиLања и оJразовања,
као и Dро:рамске разлике између врLића и школе (на:ли Dрелазак из сисLема и:ровних акLивносLи у сисLем насLавних акLивносLи), најчешћи узроци Dојаве 9исконLинуиLеLа између Dре9школско: и основношколско: сLуDња васDиLања и оJразовања.
Тра иционалне разлике између ре школских ус анова и основне
школе насLале су у DрошлосLи, и Jиле су условљене Lиме шLо је у
Dоје9иним Dерио9има, Dре9школско васDиLање Dре9сLављало
суDроLносL знаLно формалнијој ор:анизацији школе. Такав о9нос ни 9анас није у DоLDуносLи Dревазиђен, Dа се онима који се
Jаве Dре9школским васDиLањем 9ешава „9а заJораве на чињеницу, 9а оно Dре9сLавља само је9ан краLак Dерио9 у консLанLном
Dроцесу учења и осDосоJљавања за живоL и ра9” (Каменов, 2002,
сLр. 201). Развој 9еце у Dре9школском Dерио9у о9ликује се о9ређеним каракLерисLикама и сDецифичносLима које се не мо:у Dорећи, али Jез оJзира на Lу чињеницу, не LреJа 9озволиLи 9а се
њиховим на:лашавањем 9ове9е у DиLање конLинуиLеL који LреJа 9а DосLоји између свих сLуDњева васDиLно-оJразовно: ра9а.
Разло:е за наве9ену консLаLацију налазимо у сазнању 9о којих је
9ошла Dсихолошка наука, која Dоказују 9а не DосLоје значајнији
разлози за чврсLо раз9вајање Dре9школско: о9 основношколско:
васDиLања и оJразовања, јер, као шLо је DознаLо, нису уLврђене
ошLре :ранице између Dоје9иних сLа9ијума 9ечје: ко:ниLивно:
развоја којима Jи се ово раз9вајање мо:ло оDрав9аLи. Чак и он9а,
ка9а су Lе :ранице уочљиве, Dре Jи се мо:ло рећи 9а оне Dре9сLављају Dосле9ицу о9ређених околносLи, које су више каракLерисLичне за сре9ину у којој се 9еLе развија, и које захLевају нешLо
еласLичнији DрисLуD у о9ређивању сDремносLи Dоје9ине 9еце за
Dолазак у школу.
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Не овољна сара ња између вас и ача и учи еља заснована на анLа:онизму сLавова о васDиLно-оJразовном ра9у, значајно 9оDриноси Dојави 9исконLинуиLеLа између Dре9школске усLанове и
школе. ВасDиLачи веома чесLо изражавају не:аLиван о9нос Dрема школи и за њих је она „месLо на којем се :уши 9ечја креаLивносL, DоLискује и:ра и маниDулише оценама као уценама” (сLр.
202). С 9ру:е сLране, има учиLеља који на Dре9школску усLанову
(врLић) :ле9ају као на „месLо :9е 9еца :уJе време у некорисним
заJавама и не Lру9е се 9а свој ра9 насLаве на оно шLо је DосLи:нуLо на DреLхо9ном сLуDњу” (Каменов, 2002, сLр. 202).
Не овољно јасно ефинисање функција рво% и ру%о% с у ња вас иања и о разовања, Lакође, Dре9сLавља је9ан о9 узрока за Dојаву
9исконLинуиLеLа. Ни сам сисLем није јасно 9ефинисан, ни у својим најважнијим елеменLима као шLо су: чему служи, којим
вре9носLима се руково9и, шLа је свим сLуDњевима заје9ничко а
шLа различиLо, у зависносLи о9 узрасLа, DоLреJа и инLересовања
9еце и инLереса 9рушLва (Каменов, 2002, сLр. 202). Овакво сLање
9оDриноси сLварању великих разлика између Dре9школске усLанове и школе, јер за разлику о9 васDиLно-оJразовно: ра9а који се
реализује у школи, а који је усмерен на насLавне Dре9меLе и развој сазнајних сDосоJносLи, концеDција Dре9школско: васDиLања
и оJразовања више је усмерена на социјалноемоционални развој, развијање сLваралашLва и слоJо9но: изражавања и Lо DуLем
и:ре и Dо 9ечјој жељи изаJраних акLивносLи.
Про%рамске разлике између вр ића и школе, о9носно на:ли Dрелазак из сисLема и:ровних акLивносLи који каракLерише ра9 у
Dре9школској усLанови у сисLем насLавних акLивносLи, заснованих на реализацији за9аLака Dрема о9ређеним уDуLсLвима којих
се LреJа Dри9ржаваLи већ у Dрвом разре9у, не о9:овара развојним мо:ућносLима 9еце и 9ово9и их 9о осећања 9исконLинуиLеLа. Указујући на овај DроJлем Е. К. Вукашиновић (2006а,
сLр. 178–179), исLиче 9а се зJо: Lо:а, ко9 9еце која Dолазе у школу,
јављају различиLи DроJлеми, као шLо су: Lешко је Dривући њихову Dажњу, Lешко им је 9а ра9е школске и 9омаће за9аLке, заJорављају оно шLо су уDраво чула, не конценLришу се 9овољно 9у:о,
Jрзо им 9оса9е акLивносLи на часу, врDоље се, Dраве несмоLрене
:решке и сLално Dонављају исLе :решке. Са9ржаје насLавних Dро:рама мо:уће је реализоваLи Dравилно о9аJраним и у скла9у са
9и9акLичко-меLо9ичким захLевима заснованим и:ровним акLивносLима, иако је Jило Dокушаја 9а се осDори оJразовна вре9носL 9ечје и:ре, а ра9 у насLави исLакне као је9ини оJлик сисLеЗВЕЗДАН М. АРСИЋ, ЗОРИЦА Н. САВКОВИЋ
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маLско: учења. У савременим Dе9а:ошким концеDцијама 9ечија
и:ра у школском сисLему, DосеJно на млађем школском узрасLу,
9оJија свој смисао. Њена сушLина о:ле9а се у Lоме, шLо се, њоме
сLварају услови за лакши Dрелаз из Dре9школско: у школски сLуDањ васDиLно-оJразовно: ра9а, али и за слоJо9но, сDонLано и
креаLивно изражавање и развој 9ечијих сDосоJносLи и инLересовања.

ОБЛАСТИ ИСПОЉАВАЊА ДИСКОНТИНУИТЕТА
ВасDиLно-оJразовни ра9 у Dре9школској усLанови заснован је на
акLивносLима Dо слоJо9ном изJору, :9е 9еца у оDушLеној и DријаLној аLмосфери, у скла9у са својим мо:ућносLима и соDсLвеним LемDом реализују Dре9виђене оJавезе. У школи, 9инамику
реализације Dре9виђених оJавеза о9ређује учиLељ. Он Jира о9:оварајуће насLавне са9ржаје, Dримењује о9:оварајуће насLавне
меLо9е и насLавна сре9сLва и уз DошLовање закониLосLи насLавно: ра9а реализује насLавни Dро:рам. Такав о9нос 9еци 9аје
мање DросLора за о9лучивање и она морају JиLи сDремна 9а DрихваLају оJавезе које им школа намеће.
Ка9а Dрими ученике у Dрви разре9, учиLељ 9оJија :руDу 9еце
са различиLим навикама и различиLим Dсихофизичким сDосоJносLима и ње:ов Dримарни за9аLак је 9а у шLо краћем Dерио9у,
о9 Lе :руDе из:ра9и хомо:ен колекLив. То није ни мало лак за9аLак, Dо:оLово ако се у оJзир узме чињеница 9а Dрви 9ани школовања нису на а9екваLан начин Dрила:ођени DоLреJама и навикама ученика који 9олазе из Dре9школских усLанова. У школи 9еца
чекају 9а 9ође учиLељ, 9а се заврши је9ан час, 9а Dочне 9ру:и, а и
Lерминоло:ија у комуникацији је аDсLракLнија. шLо 9ово9и 9о
Dојаве DроJлема у а9аDLацији на школске услове. За разлику о9
Dре9школске усLанове, у школи се инсисLира на развоју сазнајних сDосоJносLи, а и консLанLан је DриLисак у смислу DосLизања
шLо Jољих резулLаLа. Све Lо 9ово9и 9о Dојаве DроJлема у а9аDLацији 9еце на школски режим ра9а, који се најчешће манифесLују
кроз осећање 9исконLинуиLеLа у физичком окружењу, социјалном окружењу, језику и комуникацији, и 9исциDлини.
Дискон инуи е условљен роменом физичке сре ине, јесLе је9на
о9 најочи:ле9нијих Dромена Dриликом Dреласка 9еце из Dре9школске усLанове у школу. Долазећи из врLића као DознаLо:
оJјекLа, 9еLе се суочава са Dроменама које захLевају уDознавање,
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и Dрила:ођавање физичким Dроменама које усLанове захLевају
(Ан9рек, 2004, сLр. 26). Деца су се у Dре9школској усLанови навикла на из:ле9 и унуLрашњу ор:анизацију оJјекLа, који је Dрила:ођен њиховим Dсихофизичким каракLерисLикама и њиховим
инLересовањима, укључујући Dе9а:ошко-Dсихолошке и з9равсLвено хи:ијенске криLеријуме. ОJјекаL у коме се налази Dре9школска усLанова, уређен је Lако 9а је Dривлачан и разумљив за
9ецу, а ор:анизација ра9а у њему сLимулаLивно 9елује на изJор
и реализацију акLивносLи. Оно шLо је DосеJно JиLно, у Dре9школској усLанови, захваљујући начину на који је ор:анизован
DросLор, 9еца се слоJо9но крећу, осLварују конLакLе с 9ру:ом 9ецом и Dовлаче се „сама у сеJе” ка9а за Lо осеLе DоLреJу. За разлику о9 све:а на шLа су 9еца навикла у Dре9школској усLанови, Dоласком у школу сусрећу се с великим Dроменама ка9а је оJјекаL
у DиLању. Школске з:ра9е су, у:лавном, мно:о веће не:о Dре9школске усLанове, с 9у:ачким хо9ницима и са учионицама у
низу у којима је и расDоре9 9ру:ачији. КлуDе и сLолице, Dоређане у низу је9на за 9ру:ом, мо:у се учиниLи веома сLрано 9еци
која су Dрви DуL крочила у школу, а намешLај и величина DросLора мо:у 9еловаLи чу9но и Dре све:а ресLрикLивно, јер онемо:ућавају слоJо9но креLање 9еце (Ан9рек, 2004, сLр. 26). У учионицама нема DросLора за и:ру, нема ни месLа (куLка) у које Jи 9еLе
мо:ло 9а се Dовуче ка9а за Lо осеLи DоLреJу, Lако 9а је на извесLан начин „Dрисиљено” 9а све време Jорави с 9ру:ом 9ецом и
9а се Jави исLим акLивносLима којима се и она Jаве. Осећај 9исконLинуиLеLа у физичком окружењу изражен је и ка9а је у DиLању из:ле9 школско: 9воришLа, јер „велика LравнаLа и асфалLирана Dовршина сама Dо сеJи 9елује засLрашујуће на мало 9еLе
које се Dо Dравилу осећа си:урнијим на малим DросLорима уз
DрисусLво осоJе којој верује” (Каменов, 1997, сLр. 49). ПроJлем
с којим се сусрећу 9еца ка9а Dођу у Dрви разре9, а који свакако
није занемарљив, о9носи се на Jуку, :аламу и јурњаву сLарије
9еце на хо9ницима за време о9мора и Dриликом уласка и изласка из школе, шLо може изазваLи осећање неси:урносLи. И LоалеLи у школи, о9носно коришћење „Dисоара” 9ово9и 9о осећаја
9исконLинуиLеLа, јер никако не о9:овара навикама сLеченим у
Dре9школској усLанови.
Полазећи у школу, 9еца 9оживљавају искон инуи е условљен роменом социјално% окружења. У Dре9школској усLанови,
9еца су сLекла о9ређени ниво самосLалносLи, али су Jез оJзира
на Lо, увек мо:ла 9а рачунају на Dомоћ сLарије осоJе (васDиLача).
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О9 9еце у школи, очекује се већи ниво самосLалносLи у свим акLивносLима и оJавезама, како школским Lако и личним (оJлачење, свлачење, оJување, сазување, Jри:а о својим сLварима, узимање ужине, за9овољавање физиолошких DоLреJа, акLивносLи
за време школско: о9мора), на шLа она нису навикла. ПроJлем
Dре9сLавља и Lо шLо у 9омену самосLалносLи DосLоји несла:ање
између заDослених у Dре9школској усLанови и школи. Тај сукоJ
криLеријума и очекивања 9ово9и 9о велике заJуне међу 9ецом,
која (мож9а) осећају 9а им се самосLалносL више :уши не:о шLо
се Dо9сLиче и развија (Ан9рек, 2004, сLр. 27). Такво сLање условљавају „9ири:оване” акLивносLи и веома сLро:и насLавни Dланови и Dро:рами, који не 9озвољавају флексиJилносL у реализацији насLавних за9аLака, шLо се о9ражава и на квалиLеL о9носа
између о9раслих и 9еце. У Dре9школској усLанови 9еца су о9расле (васDиLаче) 9оживљавали као осоJе које су ор:анизовале,
омо:ућавале и Dо9сLицале Jављење различиLим акLивносLима.
За разлику о9 Lо:а, у школи, 9еца о9расле (учиLеље) 9оживљавају
као осоJе које 9оминирају свим акLивносLима, шLо уLиче на квалиLеL о9носа Dрема њима и означава Dромену у о9носу на квалиLеL о9носа који је Dрема о9раслима DосLојао у Dре9школској
усLанови. Поре9 Dромене о9носа Dрема о9раслима, Dоласком у
школу, мења се у квалиLеL о9носа међу 9ецом. За разлику о9 заје9ничке и:ре, 9ружења и сара9ње која каракLерише реализацију васDиLно-оJразовних акLивносLи у Dре9школској усLанови, у
школи 9еца се9е Lако, шLо су леђима окренуLи је9ни 9ру:има
Lако 9а не DосLоји мо:ућносL за међусоJну комуникацију за време часова, а сара9ња међу њима све9ена је на Dерио9 за време
о9мора.
Ка9а Dођу у школу, ђаци Dрваци имају о9ређених DроJлема и
са језиком који се корисLи у школи и насLави. То значи, 9а Dоласком у школу 9еца 9оживљавају искон инуи е и у о лас и језика и комуникације. Нека 9еца Dрви DуL 9оживаљавају сиLуације у
којима им се неко не оJраћа лично, не:о чиLавом о9ељењу, шLо
ко9 њих изазива неа9екваLну реакцију која се манифесLује Lако,
шLо она Dочињу 9а о9:оварају као 9а су Dрозвана. Осим Lо:а, за
разлику о9 Dре9школске усLанове, у реализацији васDиLно-оJразовних за9аLака у школи, мање се корисLе :есLови и сиLуациона
комуникација, а и Lерминоло:ија је аDсLракLнија. Све Lо оLежава
разумевање, шLо је DосеJно изражено ко9 оне 9еце која 9олазе из
кулLурно мање развијених сре9ина, заLим ко9 9еце чији маLер226
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њи језик није онај на ком се изво9и насLава и DосеJно, ко9 9еце
која из Jило којих разло:а имају смеLње у развоју :овора.
Иако су 9еца Dре Dоласка у школу суочена са о9ређеним очекивањима и сLавовима, али и са о9ређеним вре9носним сисLемима који су каракLерисLични, најDре за Dоро9ицу, а касније и за
Dре9школску усLанову, највећи 9исконLинуиLеL који 9еLе 9оживљава Dоласком у школу о9носи се на искон инуи е у омену
исци лине. У Dре9школским усLановама 9еци су 9озвољени
мно:и DосLуDци, а у неким сиLуацијама они се чак и Dо9сLичу.
ДеLе у Dре9школскоју усLанови се васDиLачу оJраћа са „Lи”,
усLаје са месLа ка9а зажели, о9лази у LоалеL ка9а оно за Lо осеLи
DоLреJу, може 9а о9Jије учешће у некој акLивносLи или 9а је Dрекине он9а ка9а му 9оса9и. Све Lо у школи није 9озвољено и Dре9сLавља 9исциDлински Dрекршај. Иако су 9еца еласLична и Jрзо
науче које је Dонашање DрихваLљиво у различиLим сиLуацијама
и различиLим усLановама, Е. Ан9рек (2004, сLр. 30), смаLра 9а
„Dрави DуL 9исциDлиновања 9еце Dре9сLавља усклађивање различиLих схваLања 9исциDлине, 9оминанLне у 9ому и у врLићу,
или у школи”. МеђуLим, велике су разлике у схваLању DроJлема
9исциDлине не само у оквиру Dоро9ице, Dре9школске усLанове и
школе, већ и међу заDосленима у оJе усLанове. ИсLичући DоLреJу за уважавањем конLинуиLеLа између 9еLеLа и о9расло:, Н. Кораћ (1984, сLр. 262), сLоји на сLановишLу „9а је и у васDиLној Dракси Lзв. DримиLивних 9рушLава веома уочљиво на:лашавање конLинуиLеLа између 9еLеLа и о9расло:, али уз Dуно уважавање
њихових међусоJних и Dриро9них разлика”. У школи 9еца веома
Jрзо науче 9а се Dовинују захLевима о9раслих који Dроизилазе
из каракLерисLике ор:анизације васDиLно-оJразовно: ра9а у
њој. Оно шLо је очи:ле9но за о9расле који желе 9а 9ају смисао
живоLу у учионици, јесLе 9а се инLеракција 9о:ађа у конLексLу, и
9а различиLи конLексLи захLевају различиLе сLилове Dонашања .
Тај конLексL је неоDхо9ан, јер оJезJеђује мо:ућносL за акцију како учиLеља, Lако и ученика (Galloway & Edvards, 1991, str. 48). Школа захLева о9 9еце захLева Dравилно Dонашање и DошLовање о9раслих, 9ок се у Lоку и:ре 9еца мо:у DонашаLи слоJо9није, исDољавајући своју машLу.
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УЛОГА ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА У
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ ДИСКОНТИНУИТЕТА ИЗМЕЂУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ШКОЛЕ
СушLина је9но: о9 основних Dе9а:ошких Dравила, DроисLекла из
ло:ике сисLема васDиLања и оJразовања, о9носи се на захLев 9а
се вешLине и навике које LреJа формираLи у о9ређеној фази развоја зачињу раније, о9носно у DреLхо9ној фази. То је основни
услов за усDешан Dрелазак из је9не у 9ру:у фазу и уколико он не
Jу9е реализован, неминовно ће 9оћи 9о Dојаве DроJлема који ће
за Dосле9ицу имаLи 9исконLинуиLеL у оJласLима о којима је
DреLхо9но Jило речи. Из Lо: разло:а, Dро:рам Dре9школско: васDиLања и оJразовања LреJа 9а оJухваLи оно шLо сле9и у Dро:раму основне школе, која LреJа 9а се на9овеже на васDиLно-оJразовни ра9 у Dре9школској усLанови, 9а :а унаDре9и и Dојача
ње:ове ефекLе. Веза између ова 9ва сLуDња LреJа 9а DосLоји, како
у Dо:ле9у са9ржаја Lако и у Dо:ле9у меLо9а ра9а, јер „квалиLеL
знања не зависи само о9 количина информација које се 9еци
ну9е, већ и о9 начина сLицања знања и сDосоJносLи њихове сисLемаLизације (КоDас-Вукашиновић, 2006J, сLр. 180).
Између васDиLача, учиLеља, али и ро9иLеља, DосLоји висок
сLеDен са:ласносLи о Lоме 9а ра9 у Dрвом разре9у LреJа 9а Jу9е
сличан васDиLно-оJразовним акLивносLима у Dре9школским
усLановама из којих 9еца 9олазе. Поучени Lим сазнањем и руковођени Dолазним основама Dро:рама Dре9школско: и школско:
васDиLања и оJразовања, као и меLо9ичким уDуLсLвима за њихову реализацију, а у циљу Dревазилажења DосLојеће: 9исконLинуиLеLа између Dре9школске усLанове и школе, ауLори који се
Jлиже Jаве овим DроJлемом, (АнLроDова и Кољцова, 1986; Ве:нер, 1973; Даниловић, 2003; Ељконин 1978; Какавулис, 1997; Каменов, 1989; КоDас-Вукашиновић, 2006J; Ливајн, 2005; Марјановић,
1977; Пешић, 1985; Шефер, 2005; и 9ру:и), Dоказују веома висок
сLеDен са:ласносLи о Lоме 9а сушLинска својсLва и:ре Dре9школско: 9еLеLа LреJа DренеLи у о9ређене школске акLивносLи. Тиме
Jи се учење у школи Dо9ре9ило о9ређеним начелима која су каракLерисLична за и:ру. У Dре9школском и на млађем школском
узрасLу, развој Dсихофизичких сDосоJносLи 9ееLа у великој
мери зависи о9 и:ре, јер кроз њу 9еLе уDознаје сLварносL и уLиче
на њу. Кроз и:ру, 9еLе уDознаје мно:е чињенице, Dовезује их и
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сређује у мисаоне целине, усDосLавља о9носе и Dрави различиLе
комJинације, шLо указује на Lо 9а и:ра има инLе:раLивну функцију. Проучавајући 9уJље феномен и:ре и њен значај за развој
9еLеLа, Е. КоDас-Вукашиновић (2006J, сLр. 182–183) закључује 9а
се у и:ри
„9еLе учи 9а 9елује у о9ређеној мисаоној сиLуацији, шLо у извесном смислу о9ређује и чесLо условљава Dромену у ње:овом Dонашању, шLо 9ово9и 9о симJоличке Lрансформације сLечено: искусLва шLо JиLно условљава развој 9еLеLа”.

Да Jи и:ра Jила у функцији реализације насLавних акLивносLи и
Dревазилажења 9исконLинуиLеLа између Dре9школске усLанове
и школе, DоLреJно је за Lо оJезJе9иLи а9екваLне услове који мо:у
9еловаLи инсDираLивно и Dо9сLицаLи 9ечији развој. Да Jи мо:ао
9а 9елује инсDираLивно и 9а Dо9сLиче 9ечији развој, DросLор у
учионицама у којима се о9вија насLава LреJа 9а Jу9е а9екваLно
сLрукLуриран. А9екваLан изJор и расDоре9 намешLаја у учионици омо:ућава Dовољне услове за учење и развој, и DоLреJну комуникацију свих који учесLвују у за9аLим акLивносLима. То Dо9разумева сLварање о9ређених куLака (ликовни, лиLерарни,
музички), у којима ће 9еца JоравиLи у скла9у с њиховим DоLреJама и инLересовањима. Уколико је DросLор у учионици оDремљен и сређен на сличан начин као у Dре9школској усLанови, он
може значајно 9оDринеLи њиховој а9аDLацији на школске услове живоLа и ра9а. Наравно, за реализацију насLавних акLивносLи
DуLем и:ре, DоLреJно је DримениLи о9:оварајуће 9и9акLичке маLеријале, који се Dрема М. МонLесори (2003, сLр. 41) мо:у разврсLаLи у 9ве каLе:орије:
– ака9емски маLеријали (књи:е, ра9ни лисLови, 9и9акLичке
и:рачке, у којима 9еца Dроналазе, 9оDуњују, слажу, оLкривају, исDиLују) који се Dримењују у насLави DочеLно: чиLања и Dисања и
– кулLурно-умеLнички маLеријали за развој креаLивних DоLенцијала (за црLање, сликање, оJликовање, Dевање, и:рање).
МаLеријале је мо:уће разврсLаLи и Dрема нивоима Lежине и
сложеносLи, Dри чему LреJа во9иLи рачуна 9а 9еца на овом узрасLу решавају за9аLке о9 је9носLавнијих ка сложенијим, о9 конкреLних ка аDсLракLним (КоDас-Вукашиновић, 2006а, сLр. 182).
Тако се она кроз и:ру DриDремају за учење, јер и:ра за њих није
само заJава, већ и начин за9овољавања основних DоLреJа, како
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на Dре9школском Lако и на основношколском узрасLу, DосеJно у
млађим разре9има.
И:ра, 9акле, Dре9сLавља је9ан о9 значајних асDекаLа за Dревазилажење 9исконLинуиLеLа између Dре9школске усLанове и
школе у свим оJласLима ње:ово: исDољавања, али у овом 9омену LреJа учиниLи и 9оDунске наDоре како Jи Dрелазак са је9но:
нивоа васDиLно-оJразовно: ра9а на 9ру:и Jио шLо JезJолнији и
лакши. Јер, ин9иви9уалне разлике међу 9ецом исLо: кален9арско: узрасLа за Dосле9ицу имају Lо 9а свако 9еLе 9ру:ачије реа:ује
на новонасLале сиLуације у ње:овом живоLу. Још је Ј. А. Коменски
(1592–1670). у својој Ма еринској школи,3 :оворио 9а „сLаросна
:раница о9 6 :о9ина (ко9 нас 9еца у школу Dолазе са 6,5 :о9ина уз
DреLхо9но Dохађање DриDремно: Dре9школско: Dро:рама), о9носно 9осLизање кален9арско: узрасLа, није си:уран DоказаLељ
9а је 9еLе сDремно за школу” и 9а су знакови 9еLеLове зрелосLи за
Dолазак у школу
„ако зна шLа је имало 9а научи у маLеринској школи, ако DримеLимо 9а оно оJраћа Dажњу на оно шLо :а DиLамо и уколико на DиLања
може 9а о9:овори колико-Lолико разумно уз жељу 9а шLо више
сазна”.

Излазећи из Dоро9ично: окружења у коме је усDосLавило Jлиске
о9носе са осLалим члановима Dоро9ице, DосеJно са мајком, 9еLе,
најDре, у Dре9школској усLанови а заLим и у школи улази у сисLем о9носа са 9ецом исLо: кален9арско: узрасLа. О9 ње:а се очекује 9а у Dроцесу Dрила:ођавања Dоказује реакције сличне ње:овим вршњацима, које ће му омо:ућиLи лакшу а9аDLацију и
инLе:рацију у ново окружење.
Помоћ 9еци 9а се лакше Dрила:о9е ор:анизацији и начину живоLа на DочеLку школовања, је9ан је о9 основних за9аLака васDиLача из Dре9школских усLанова и учиLеља заDослених у основним школама. Да Jи се он усDешно реализовао у Dракси, неоDхо9но је сLвориLи о9ређене услове који LреJа 9а Jу9у
усмерени ка DосLизању DоLреJне Dрила:о9љивосLи васDиLно-оJразовних DосLуDака. Из Lо: разло:а DоLреJно је:
– 9а се васDиLно-оJразовни ра9 ор:анизује шLо је мо:уће
флексиJилније, нарочиLо у завршној :о9ини Dре9школско:
и Dрвој :о9ини основношколско: васDиLања и оJразовања;
3
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Дело Ма еринска школа је на, чешком језику, наDисано 1628. :о9ине, али је
Dрво оJјављен немачки Dрево9 1633. :о9ине. На нашем језику Dрви DуL је
оJјављено 1946. :о9ине.
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– 9а се ин9иви9уализују, колико је Lо мо:уће, DосLуDци учења
кроз Dрила:ођавање и DрерасDо9елу захLева за наDре9овањем, како Jи се онемо:ућило враћање уназа9 и Dонављање
са9ржаја;
– 9а DросвеLни ра9ници који учесLвују у васDиLно-оJразовном ра9у на оJа сLуDња схваLе DовезаносL и не9ељивосL
Dре9школско: и основношколско: васDиLања и оJразовања;
– 9а се учини све шLо је мо:уће за усDосLављање конLинуиLеLа између оJа сLуDња (Каменов, 1982, сLр. 59).
Реализација DреLхо9но наве9ених захLева Dо9разумева и 9ру:ачије уло:е васDиLача и учиLеља у конLинуираном васDиLно-оJразовном Dроцесу. То значи, 9а се у скла9у са DреDорукама и
захLевима за конLинуиLеLом, у Dре9школској усLанови морају
имаLи у ви9у захLеви који ће 9еци JиLи DосLављени у школи.
С 9ру:е сLране, у реализацији Dро:рама у школи LреJа узеLи у оJзир DосLи:нућа сLечена на DреLхо9ном нивоу, у Dре9школској
усLанови. Да Jи се Lо осLварило и 9а Jи Dрелаз из Dре9школске
усLанове у школу DроLекао Jез већих DроJлема, неоDхо9на је сара9ња ових инсLиLуција и заDослених у њима, DосеJно васDиLача и учиLеља, на свим нивоима, укључујући и 9ецу и ро9иLеље.
Овај асDекL је DосеJно JиLан, Dре све:а, зJо: DоLреJе за међусоJним уDознавањем са Dро:рамима који се осLварују у њима, како
Jи оJразовно искусLво 9еце Dре9сLављало конLинуирану целину
и како Jи се изJе:ле сиLуације 9а 9еца у школи уче оно шLо су већ
научила у Dре9школској усLанови. Јер
„Dро:рами Dре9школске усLанове и основне школе LреJа 9а Dре9сLављају конLинуирану целину, али са JиLно различиLим акценLима на формаLивној сLрани оJразовно: Dроцеса у Dре9школској
усLанови, и 9авањем све веће уло:е информаLивној сLрани у основној школи (Jез заDосLављања оне Dрве)”,

смаLра Е. Каменов (1971, сLр. 69).
МеђуLим, и Dоре9 Lо:а шLо и васDиLачи и учиLељи знају (или
Jи LреJало 9а знају) какве не:аLивне Dосле9ице на развој личносLи може 9а изазове 9исконLинуиLеL између Dре9школске усLанове и школе, они још увек нису на нивоу захLева за Dревазилажењем DроJлема у овом 9омену. И 9аље међу њима не DосLоји
воља за чвршћом сара9њом, коју захLева конLинуиран васDиLно-оJразовни Dроцес, Dа се и 9аље исDољавају не:аLивни Lрен9ови
на релацији васDиLач–учиLељ, о9носно Dре9школска усLанова –
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школа, о чему смо већ :оворили у 9елу који се о9носи на узроке
9исконLинуиLеLа између Dре9школске усLанове и школе, шLо је
са асDекLа савремено: развоја 9рушLва неDрихваLљиво. Јер, Dерио9 Dре9школско: 9еLињсLва и развоја Dре9сLавља Dерио9 формирања Dојмовних сLрукLура, ко:ниLивно: сLила и инLересовања која Dре9сLављају основу за 9аље учење, а искусLва сLечена у
овом Dерио9у развоја Dре9сLављају основу за мно:а каснија сазнања. То значи 9а о9 квалиLеLа Dре9школско: васDиLања и оJразовања у великој мери зависи 9аљи развој и учење васDиLаника.
С 9ру:е сLране, учење Dре9сLавља конLинуиран Dроцес и ње:ове
каракLерисLике и сDецифичносLи у Lоку живоLа љу9ске је9инке
условљене су сDецифичносLима развојних сLа9ијума кроз које
она неминовно Dролази. ЗаLо, у циљу Jоље: разумевања и DоLреJе конLинуиLеLа, LреJа наDравиLи јасну разлику између учења
9еLеLа у Dре9школској усLанови и 9еLеLа које Dохађа основну
школу. Учење у Dре9школском Dерио9у о9вија се на 9ва Dлана:
9еLе се развија, али исLовремено сLиче и сDецифична знања Dосре9сLвом менLалних сLрукLура које су у 9аLом моменLу развијене (Пешић, 1985, сLр. 31). Учење у школи се о9вија Dрема захLевима школско: Dро:рама и ње:ова основна каракLерисLика је
сврсисхо9носL, Jу9ући 9а се реализује у скла9у с DосLављеним
за9аLком, DроJлемско: или Lеоријско: LиDа (Каменов, 2006,
сLр. 177). Дакле, учење у школи, разликује се о9 сLицања искусLва
DуLем и:ре и ра9них акLивносLи у којима се 9о знања 9олази
сDонLано, и оно Dре9сLавља
„рационално и економично усвајање 9рушLвено: искусLва у ви9у
научних сазнања сисLемаLизованих у научни сисLем у оквиру
Dланско:, савремено ор:анизовано: и целисхо9но вођено: насLавно: Dроцеса” (Чановић, Dрема: Арсић, 2014, сLр. 97).

У циљу осLваривања конLинуиLеLа, с оJзиром на каракLерисLике учења 9еце Dре9школско: и школско: узрасLа, на оJа сLуDња LреJа Dронаћи мо9ел који ће омо:ућиLи хармонизацију, а не
о9вајање нече:а шLо се реализује у конLинуиLеLу. УDоLреJљиво
знање Dре9сLавља сисLем, и за9аLак школско: учења је 9а на Dрелазу из је9не усLанове у 9ру:у за9ржи каракLерисLике учења у
Dре9школском Dерио9у. ИсLо Lако и учење у Dре9школској усLанови, нарочиLо у DриDремном Dре9школском Dро:раму, DосLеDено LреJа 9а DосLане сврсисхо9на акLивносL. Умањивање вре9носLи је9но: или 9ру:о: LиDа учења, или њихова Dоје9иначна
инсLиLуционална фаворизација, може само 9а оLежа Dроцес
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а9аDLације 9еце Dри Dреласку с је9но: сLуDња васDиLно-оJразовно: ра9а на 9ру:и. Овакав о9нос Dрема овом DроJлему никако не
значи инсисLирање на Dо9у9арносLи. НаDроLив. У Lом случају не
Jи Jило DросLора за развојна DосLи:нућа и усмереносL ка вишим
нивоима, шLо је сушLина учења уоDшLе. ЗаLо, васDиLачи и учиLељи LреJа 9а сарађују у оном 9елу реализације акLивносLи које ће
JиLи у функцији усDешне DриDреме 9еце за Dолазак у школу, а
самим Lим и у функцији сLварања услова за Dревазилажење 9исконLинуиLеLа између Dре9школске усLанове и школе. ДисконLинуиLеL између Dре9школске усLанове и школе насLао Dроменом
физичке сре9ине, може се уJлажиLи Lако шLо ће васDиLач DосLеDено уDознаваLи 9ецу с школским оJјекLом, јер уDознавање
нових 9елова школе, уколико је а9екваLно и DосLеDено, може 9а
Jу9е узJу9љиво искусLво за 9еLе, у смислу изазивања ра9озналосLи о ономе шLо :а очекује ка9а Dође у школу. УчиLељ може 9а, у
сара9њи са школском уDравом, оJезJе9и а9екваLан DросLор и
оDрему која ће JиLи Dрила:ођена 9еци. ДисконLинуиLеL између
Dре9школске усLанове и школе, условљен Dроменом социјално:
окружења, може се уJлажиLи усклађивањем сLавова у овим
усLановама у о9носу на JиLна DиLања која Dроизилазе из 9омена
социјалних о9носа и DоLреJа 9еце. Да Jи се Lо DосLи:ло, васDиLач
у Dре9школској усLанови 9ецу LреJа 9а DосLеDено уво9и у сиLуације ка9а она из мање :руDе Dрелазе у већу, 9а их вежJа 9а се9е
мирно и 9а на DосLављена DиLања о9:оварају Dоје9иначно. Зара9
осLваривања исLо: циља, учиLељ у школи LреJа 9а на DочеLку
цело о9ељење 9ржи на окуDу како Jи се 9еца шLо Jоље уDознала
и усDосLавила везу с њим, а LреJа ра9иLи и на јачању веза између
9еце и учиLеља, Lако шLо ће се 9еци оJраћаLи именом, а ка9а за
Lо DосLоји DоLреJа (оJраћање 9еLеLу у :руDи, на Dример), усDосLављаLи конLакL Dо:ле9ом. У циљу Dревазилажења 9исконLинуиLеLа између Dре9школске усLанове и школе у оJласLи језика
и комуникације, LреJа насLојаLи 9а се максимално ускла9и Lерминоло:ија коју корисLе васDиLачи и учиLељи и 9а се DосеJна
Dажња DосвеLи Dравилној уDоLреJи речи и израза. Ка9а се :овори
о сLварању услова за Dревазилажење 9исконLинуиLеLа између
Dре9школске усLанове и школе у оJласLи 9исциDлине, LреJа уважиLи чињеницу 9а ко9 љу9и DосLоје разлике о схваLању DоLреJе
и начина 9исциDлиновања 9еце и различиLи нивои Lолеранције
Dрема DрихваLљивом, о9носно неDрихваLљивом Dонашању. Из
Lо: разло:а, Dрви корак у сLварању услова за Dревазилажење
9исконLинуиLеLа у овој оJласLи, усмерен је на захLев за усклађиЗВЕЗДАН М. АРСИЋ, ЗОРИЦА Н. САВКОВИЋ

233

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (2)/2016
вањем криLеријума који ће Dре9сLављаLи основу за о9ређивање
каLе:орије и санкционисања Dонашања, а неоDхо9ноно је и DриJлижавање сLавова ових инсLиLуција у о9носу на конLролу и
уDрављање у учионици, у чему је уло:а васDиLача и учиLеља веома значајна.
Поре9 DреLхо9но наве9ених захLева који на извесLан начин
Dре9сLављају оDшLе захLеве 9а се осLвари конLинуиLеL између
Dре9школских усLанова и школе, Е. КоDас Вукашиновић (2006а,
сLр. 184), у циљу Dо9сLицања инLересовања васDиLача и учиLеља
за овај DроJлем, али и Dо9сLицања научних ра9ника за исLраживања у овој оJласLи, Dре9лаже сле9еће кораке у Dроцесу унаDређивања васDиLно-оJразовно: ра9а у Dре9школским усLановама
и млађим разре9има основне школе:
– акLуелизоваLи и јасно о9ре9иLи васDиLну функцију основне
школе, самим Lим конкреLизоваLи васDиLне за9аLке Dо асDекLима 9ечје: развоја, као шLо је учињено у Dре9школском
Dро:раму,
– извршиLи Dро:рамско Dовезивање у о9носу на циљеве, за9аLке и са9ржаје васDиLно-оJразовно: ра9а са 9ецом Dре9школско: и млађе: школско: узрасLа, Dри чему LреJа во9иLи
рачуна ом узрасним каракLерисLикама и разликама Dре9школске и школске 9еце,
– Dрема захLевима разре9но-часовно: сисLема и оJразовних
са9ржаја које 9еца морају усвојиLи, исDиLаLи мо:ућносL ор:анизације оJразовних акLивносLи кроз и:ру, која ће си:урно имаLи и васDиLне ефекLе,
– је9инсLвена е9укација васDиLача у Dре9школским усLановама и учиLеља у основним школама, о мо:ућносLима заје9ничко: васDиLно: 9еловања на 9ецу (ученике) и Dовезивање
њихових акLивносLи у реализацији васDиLних за9аLака,
– у сисLему универзиLеLско: оJразовања Jу9ућих учиLеља,
кроз насLавне са9ржаје и ор:анизовану Dе9а:ошку Dраксу,
већу Dажњу DосвеLиLи њиховој DриDреми за васDиLни ра9
са ученицима.
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SUMMARY

ROLE OF THE EDUCATOR AND TEACHER IN CREATING CONDITIONS
TO OVERCOME THE DISCONTINUITY BETWEEN PRESCHOOL
AND ELEMENTARY SCHOOL

At school, children spend the most beautiful period of their childhood and youth, and the moment they start school is always festive
and exciting. However, it is known that school brings also the first
concerns and problems. Problems and difficulties, which can occur at
the beginning of schooling may, have long-term efects on the adaption and success of children, even on later adult life. The causes that
lead to this situation are many and varied, and one of the most
important is the educational gap in the educational system, whose
essence lies in the disconnection between the various degrees of
education. Taking into account the above findings, we discuss in this
paper the most common causes that lead to the discontinuty
between preschool and primary levels of education and areas in
which the discontinuity is usually expressed. Also, the operation is
determiend and focusedattention on centrain assumptions and
conditions that nead to beaccompliched in order to eliminate the
effects of discontinuity abd achieve the necessary continuity
between the pre-school and primary school children and facilitate
the transition from lower to higher levels of education.
KEY WORDS: discontinuity, continuity, preschool, school, teacher.
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