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Refleksija – odbijanje, odblesak,odsjaj

- filozofsko razmišljanje, rasuđivanje, razmatranje 



Refleksivni praktičar

 Ne postoji jedinstveno razumevanje refleksivne prakse i načina
obrazovanja za refleksivnog praktičara, kao ni metodologije
istraživanja ovog problema.

 Načini razumevanja smisla i značenja refleksivne prakse i delovanja
nastavnika kao refleksivnog praktičara, brojni su i neretko veoma
različiti.

 Osnovno značenje moguće je naslutiti iz smisla konstitutivnih 
pojmova:

 Refleksija + Praksa

 Refleksija – kao ozbiljno razmišljanje, kontemplacija, i 

 Praksa – kao aktivnost i delovanje (Radulović, 2011.).

 Refleksivni praktičar je onaj koji misli o onome što radi!



 је „холистички процес који представља начин учења и 

истраживања у којем се теорија интегрише с рефлексијом 

(размишљање) и праксом и у којој рефлексија чини бит 

процеса учења и мењања“ (Šagud, 2006, 14). 

 Одвија се кроз фазе деловања, евалуације и рефлексије, 

подразумева не само примену већ преиспитивање знања у 

пракси. Рефлексивно деловање и преиспитивање води 

мењању кроз „непрестано прочишћавање продубљивање 

личне визије, усмеравања наших снага, развијања стрпљења 

и објективног сагледавања стварности“ (Senge, 2003, 20). 

Рефлексивна пракса



 је активни појединац који истражује различите могућности за решење 

практичних проблема. „Рефлексивни практичар ствара, односно гради 

рефлексивну праксу на основу свог размишљања о њој – пре и после 

активности и деловања те током акције што је карактеристика врсног 

(рефлексивног) практичара.” (Šagud, 2006, 14). 

 Рефлексивног практичара „карактерише „рефлексивна отвореност“, она 

се јавља кад смо вољни преиспитати властито мишљење и спознати да је 

било које стајалиште до кога можемо доћи, у најбољем случају – тек 

хипотеза о свету. Без обзира на то колико била уверљива, без обзира на 

то колико смо наклоњени „својој замисли“, она је увек подложна 

преиспитивању и побољшању“ (Senge, 2003, 266). 

 Критичка рефлексија властите имплицитне педагогије (често скривене, 

неизречене и неосвешћене концепције учења и развоја) која је одређена 

неком теоријом, али истовремено и истраживањем различитих 

перспектива педагошке праксе и преузимањем активног учешћа у њеном 

мењању (Schon, 1990) има сврху само уколико доведе до практичних 

импликација, промена праксе. 

Рефлексивни практичар



 Размишљање о пракси- У приступу у коме се истиче значај средине, 

физичке и социјалне, услова у којима деца живе, предност се мора 

дати размишљању у конкретној ситуацији, у пракси – само теоријска 

знања нису довољна да се одговори захтевима сложене праксе.

 Истраживање праксе- нема ништа боље за грађење квалитетне теорије 

од добре праксе - знања, вредности и уверења.

 Рефлексија о пракси- важност имплцитних или прећутних 

неартикулисаних знања, скривене идеје, претпоставке, вредности и 

уверења.

Усмереност васпитача на развој РЕФЛЕКСИВНЕ 

ПРАКСЕ кроз компоненте:



Obrazovanje nastavnika za refleksivnu 

praksu

 Tri faze u razvoju obrazovanja nastavnika, 

prema prof. dr Fredu Kortagenu (2016.):

1. Tradicionalno obrazovanje nastavnika je podrazumevalo da su studenti

tokom svog obrazovanja sticali brojna teorijska znanja, koja su

kasnije samo retki od njih uspevali da primene u praksi.

2. Fokus se stavlja na učenje kroz praksu, odnosno preterano stavljanje 

akcenta na praksu, što još više povećava jaz između teorije i prakse.

3. U traganju za novim i efikasnijim pristupima obrazovanju nastavnika, 

profesor Kortagen posebnu pažnju posvećuje refleksivnosti

nastavnika. Takav pristup može dovesti do integracije prakse, teorije i 

ličnosti, što zahteva duboko i lično razmišljanje, koje F. Kortagen

naziva „jezgrom refleksije“.



Koliko je ideja o refleksivnosti nova?

 Iako je veoma popularna, nije nova!

 Zbog složenosti procesa vaspitanja i obrazovanja, zaposleni u 

obrazovanju su prirodno oduvek preispitivali svoj rad i njegove efekte.

 Nije uvek bilo sistematsko!

 Uključivanje  refleksivnosti / preispitivanja prakse kao dela 

profesionalne uloge nastavnika upravo se naglašava sistematsko, 

plansko preispitivanje, usmereno ka cilju menjanja i unapređivanja 

prakse na osnovu stečenih uvida.

 Još kod Marije Montesori (1870-1952) možemo naći neke začetke ovog 

stanovišta: vaspitači su u njenoj metodi, pre svega, posmatrači i 

dijagnostičari dečjeg razvoja (ne glavni izvor informacija!), što 

neminovno uključuje analizu dečjih reakcija, aktivnosti i efekata 

programa na svako pojedino dete.    



Refleksivni praktičar u našem 

pedagoškom nasleđu

 Sanda Marjanović (1926-1987) upozorava da naučno-istraživačka 

delatnost ne može da odgovori na sva pitanja koja iskrsavaju u 

svakodnevnoj vaspitnoj praksi. “Koliko god da su vaspitnoj delatnosti 

potrebna istinita i proverena znanja, toliko je ona kao poduhvat uvek i 

stvar ličnog saznanja, saosećanja i predanosti.“ (PD 1-4/1987, str. 36) 

 U fusnoti dodaje: „Lično saznanje koje se rađa u pedagoškoj praksi je 

nešto posve drugo od bornirane svesti i pedagoške dogme, koja se u 

nas još često hoće da izda za praktično iskustvo i postavi kao kriterijum 

istinitosti i vrednosti naučnih i ličnih saznanja o vaspitanju.“ Iako Sanda 

Marjanović ne koristi izraz „refleksivni praktičar“ više je nego očigledna 

sličnost njenog tumačenja ličnog saznanja sa savremenim shvatanjem 

refleksivnosti. 



Refleksivni praktičar sada i ovde

 Radulović, L. (2011), Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu, 
Beograd: Filozofski fakultet.

 Buđevac, N., Jošić, S., Radišić,  J., Baucal, A. (2013), Nastavnik kao 
refleksivni praktičar, Priručnik za nastavnike, Beograd. 

 To je onaj praktičar koji svoje delovanje zasniva na istraživanju i
kritičkom promišljanju sopstvenog delovanja, koji sagledava praksu iz
različitih perspektiva, zasniva je polazeći od otkrivanja i razumevanja
sopstvenih pretpostavki, koji razvija i menja svoju praksu i okolnosti
koje su za nju značajne.

 Cilj preispitivanja nije da isključi upotrebu takvih implicitnih znanja i 
uverenja, već da ih nastavnik postane svestan, te da ih ciljano i planski 
koristi u svom radu.

 Slikovito rečeno: „Izraz refleksivni praktičar podrazumeva da bi 
nastavnik trebalo da se pogleda u ogledalo i razmisli o odrazu svog
nastavničkog rada.”



Šta čini refleksivnog praktičara

 Tendencija ka kontinuiranom samoanaliziranju i samopraćenju;

 Osetljivost za sagledavanje situacije iz različitih uglova;

 Traganje za elementima dobre prakse;

 Otvorenost da isprobavam drugačije načine rada od ustaljenih;

 Otvorenost da razmenjujem iskustava sa kolegama;

 Spremnost da na licu mesta promenim prethodno postavljeni

plan u zavisnosti od načina na koji učenici reaguju tokom časa;

 Spremnost da analiziram uverenja na kojima se temelje moji

postupci.



 Нема стриктног прописивања програма и планирања
- многи аутори данас сматрају да планирање у 
традиционалном смислу губи на значају, јер га је 
пракса демантовала!

 Програм се развија повезано са животним искуством 
деце и одраслих.

 Планирају се општи услови за учење и стицање 
искуства деце, а не ток самих активности, нити 
садржаји учења. 

 Сложени проблеми васпитно образовне праксе не 
могу се решавати без учешћа практичара.

 Документација има непроцењив значaj (основа
појединачне и заједничке евалуације властитог
педагошког рада).

Претпоставке за развој рефлексивног приступа 

пракси



 омогућава целовитији увид и рефлексију васпитача о 

искуствима деце

 праћење учења и постигнућа детета

 увиде у комплексна искуства деце

 систематско праћење и бележење интересовања и 

напретка деце

 прихватање учења као интерактивног процеса

 помоћ васпитачима у процењивању шта деца могу, 

знају

Документовање је при томе снажно оружје



 документација је сама по себи

процес учења

 развој “реалног програма”

 процена постигнућа и компетенција деце

 професионално учење (учење с колегама) 

 комуникација с другима (родитељи, заједница, 
васпитачи) 

 конструисање документације – прикупљање, 
проучавање, итнерпретирање записа – истраживачки
и рефлексивни процес (не постоји готова рецептура) 

Сврха документације



 Омогућава размену професионалног искуства међу

васпитачима – професионални развој

 заједничке рефлексије васпитача – размена, увид, 

заједничко учење

 предности документације: заједничка анализа, 

интерпретација, ослања се на вишеструке језике, 

процес учења чини видљивим а не приватним, није

само ретроспективна него и проспективна

Документација – алатка претварања 

установе у заједницу која учи



 Рефлексивни приступ пракси је начин перманентног 

личног усавршавања и континуираног учења, али и

 Могућност за развој сарадничких односа са другим 

запосленима у установи, а такође 

 Расправе, аргументоване конфронтације учесника из 

различитих установа су прилике за учење и начин 

мењања праксе.

 Стварање мреже сарадничких установа – трајно учење и 

трајно унапређивање.

Рефлексивна пракса и целоживотно 

учење



Refleksivnost – put do kvaliteta

 Možemo zaključiti da se sve više naglašava potreba 

refleksije i samorefleksije praktičara.

 Povezano sa holističkim pristupom učenju i razvoju –

sveobuhvatan, višeslojan, integrisan.

 Zalaganje za raznovrsne mogućnosti zadovoljavanja 

potreba dece i porodica – diversifikovani sistem kvalitetne 

brige o deci – nameće potrebu za stalnim vrednovanjem, 

preispitivanjem iz različitih perspektiva.



Kako obrazovati refleksivnog praktičara

- vaspitača?

 Još uvek smo svi u potrazi za najboljim načinom kako to da 
postignemo. 

(“U potrazi za Svetim Gralom” – prof. Fred Kortagen)

 Refleksija je ključni činilac PR vaspitača – prof. Dr Milena Valenčić
Zuljan

 REFLEKSIJA - jedna od najbitnijih profesionalnih navika!

 potrebno posvetiti posebnu pažnju (fakultet, praksa)

 mora postati svesna i planirano vođena 

 bitni su formalni, strukturirani razgovori

 dobijanje “ličnih pogleda” 




