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ПРЕДГОВОР

Унија синдиката просветних радника Србије не бори се само 
за социјални и материјални положај просветних радника. Подјед-
нако су важне и наше активности у корист стабилног и квалитет-
ног образовног система. Где год и када је год то могуће, упозорава-
мо, анализирамо, критикујемо, али и промишљамо, предлажемо 
и саветујемо. Тако је било и увек ће бити.

Овог пута просветне власти подигле су праву буру незадо-
вољства Правилником о екстерној евалуацији и стручном усавр-
шавању. Посебно нас је узнемирила чињеница да посете часовима 
нису саветодавне, нити добронамерне. Старије колегинице и ко-
леге сматрају, с пуним правом, да после дугог просветног стажа, 
не треба да слушају од почетника неке друге струке, шта би у раду 
требало да промене. Тако се већ десило да Реторику и беседништво 
вреднује дипломирани ветеринар, а час Физичког васпитања, со-
циолог. Врло нам је стало до мишљења сваког члана нашег еснафа, 
а најдрагоценија су размишљања оних који имају највише година 
проведених у учионици.

Ово је за Унију био и више него довољан разлог да организује 
окупљање у Равном гају, надомак Крагујевца, 22. и 23. децембра, 
сада већ прошле, 2012. године. Теме семинара под називом „Ко 
и како оцењује наставу у Србији“, биле су поменути правилник, 
Стратегија образовања и предстојеће усвајање нових Закона о ос-
новном и средњем образовању. Требало је упознати чланство са 
могућим последицама усвајања и примене ових докумената, као и 
мерама које ће Унија предузети како би предупредила, већ извесне, 
негативне последице по цео образовни систем.

Интересовање за семинар било је огромно. За два дана слуша-
ло је и учествовало у раду преко сто наших колегиница и колега из 
целе Србије. Чули су се занимљиви говорници, донети закључци, 
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а Главном одбору УСПРС-а понуђена је на усвајање Резолуција са 
предлозима и јасним ставовима. Упознали смо се и са различитим 
искуствима средњих стручних школа и гимназија, које су инспек-
тори већ посетили. По мишљењу присутних ово је био један од 
најбољих семинара на ком смо се нашли. Истина, није било никога 
од представника власти, иако су били благовремено позвани, што 
нас није зачудило.

Забрињавајућа је чињеница да Министарство просвете не зна 
и не жели да зна, шта о српском образовању мисле они који су у 
њега укључени, практичари, извођачи наставе, свакодневно суо-
чени са проблемима везаним за инклузију, програме, планове, ис-
ходе, испите, администрацију, услове у којима раде... Друге земље 
имају испитивања, статистике, континуитет, а ми и даље „експери-
мент уживо“, како је својевремено српско школство назвао његов 
министар из 2003. године, господин Гаша Кнежевић.

Поред постојећих, крхка и болешљива српска просвета, нашла 
се пред још једним великим, исхитреним изазовом, недореченим 
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и трапаво изведеним, а уз све поменуто, чак и језички нејасним – 
пројектом. Чему екстерна евалуација, ако је већ сада извесно да то 
неће поправити, већ само додатно угрозити школство?

Храбро смо отворили спорну тему и понудили вам текстове из 
Равног гаја, скупа који је многе недоумице и бесмислице препоз-
нао, а за неке дао конкретне одговоре на који начин се могу решити. 
Пред вама је ново издавачко „чедо“, Унијина шеста књига по реду.

Нa крају ове и почетку наредних занимљивих страница, треба 
пожелети свима много здравог разума, истрајности и упорности. 
Само тако наша мисија поправке (скоро уништеног) просветног 
система може имати смисла и успеха.

И даље корачамо први, неистраженим и слабо проходним пу-
тевима, то је наша клетва, али и благослов.

 
Јасна Јанковић,

руководилац Ресора за 
образовни систем УСПРС
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СВЕ ШТО СТЕ ХТЕЛИ ДА ЗНАТЕ О СРПСКОЈ ПРОСВЕТИ,
А НИСТЕ СМЕЛИ Д А ПИТАТЕ

У последњих десетак година Србија је уложила много напора 
како би се реформисало – унапредило српско образовање. Данас 
можемо рећи да се у томе успело у потпуности. Резултати су такви 
да потврђују сумње да су такву реформу могли осмислити само 
највећи српски генији.

Најкраће, српска просвета данас може се упоредити са модер-
ним спортом у који се сви разумеју и где баш свако има право да 
саставља репрезентацију. А где је много бабица...

Овакво стање заступљено је на свим нивоима, од петлића до 
сениора.

Строго се води рачуна да у настави раде најбољи предавачи, а 
критеријум који су директори користили при запошљавању рад-
ника је епски: „Ни по бабу, ни по стричевима“. Код директора нико 
више не сме да лобира. Лобирање је, иначе, модеран европски израз 
за корупцију који се у Србији, на срећу, није „примио“ и са гну-
шањем је одбачен. Није се дозволило да се направи зачарани круг у 
коме свако свакоме нешто дугује. Тако су створени услови да наша 
деца добију најбоље родитеље, васпитаче, учитеље, наставнике, 
професоре, директоре, министре...

ПЕПСИ

У том победничком тиму почасно место, поред министра, зау-
зели су неки психолози. Њихова улога је толико значајна да ћемо је 
још дуго памтити. Управо њиховом заслугом ауторитет наставника 
и професора је толико порастао да су почели да личе на високо по-
носно дрво уз које може да диже ногу свака сеоска џукела. 
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До ове победе уопште није било лако доћи. Пуно семинара 
је морало бити одржано како би наставници схватили све бла-
годети оваквог односа и како би са радошћу прихватили сваку 
врсту „менталног запишавања“. Уживање је било загарантовано. 
Истина, било је ту и појединих антиевропских мрачних ставова. 
Они су се базирали на тези да, ако би се прихватио америчко-скан-
динавски модел образовања, по коме је у центру ученик коме су 
дата сва могућа и немогућа права, а лишен је сваке могуће одго-
ворности, да би то довело до „дивљег Запада“ у сред Балкана. Та 
мањина конзервативаца је покушала да протури и тезу да управо 
такав систем промовише насиље и да чак може од добре деце да 
направи преступнике. Каква је ово глупост нема потребе докази-
вати и сваки аргумент против је сувишан. Довољно је само да се 
осврнете око себе...

ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ

Као доказ да је глупост протерана из српске просвете може 
да послужи и покушај утеривање деце са посебним потребама у 
редовне школе. Дата је могућност да и ментално ретардирана деца 
буду у истом одељењу са децом која нису ометена у развоју, уз пре-
тпоставку да ће њихов напредак у таквој средини бити бољи и 
бржи. Извршиоци тих радова и експеримената треба да буду они 
које нико ништа није питао. Наставници, родитељи неометене деце 
и дефектолози су они који чине већину у образовном процесу и 
управо њих ће на крају највише да боли глава. Они који ову кашу 
кувају мисле да ће им паре које су добили анестезирати осећај од-
говорности. Али једно је мислити, а друго живети. Занимљиво 
би било сазнати да ли се сви родитељи о овоме питају или само 
неки и да ли у појединим сегментима српског образовања постоји 
дискриминација већине у односу на разне мањинске групације.

 У сваком случају, наставници – практичари ревносно су 
почели да примењују сва „знања“ која им је „пепси“ служба дала. 
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Мантра која им је понављана безброј пута гласила је: „То је у инте-
ресу деце“. Које деце и чије деце никако да сазнају. Важно је да тај 
пут и тај интерес нема алтернативу. 

Тако је после „исклизнућа“ са Титовог пута, избетониран 
нови, модеран, европски. Поново децу учимо како са тог пута 
никад нећемо скренути, па макар сви „скренули“. Управо на том 
коридору направљена је нова српска школа, са модерним „европ-
ским“ тоалетима, док су до темеља порушени сви „чучавци“ из 
наше тмурне прошлости. Зато смо сада у Европи до гуше.

ЈАВНЕ (МЕДИЈСКЕ) КУЋЕ

Одавно се зна да онај ко овлада медијима и просветом, влада 
и прошлошћу, садашношћу и будућношћу Србије. Дакле, највећу 
помоћ у бици против српске прошлости српска просвета је добила 
од српских јавних медијских кућа. Оне су одавно постале „пр(а)ва 
сила“. Толико су моћне да од бабе праве девојку, од чучавца златну 
шољу, а од 25. јануара Светога Саву. 

Пошто таква магија или такво спиновање много кошта, сваки 
динар који „претекне“ просвети и полицији „тутне“ се медијима. 
Као резултат таквог премошћавања, сваки „успешан“ пројекат 
(експеримент) у просвети, медији брже боље „испеглају“, сваки 
пораз претворе у победу, а сваку глупост опамете. 

Зато све чешће постављамо питање: „Чији су наши медији и 
чија је наша просвета?“

Одговоре на ова питања добићемо кад дочекамо Годоа или кад 
Ђекна умре. И за то чекање су обезбеђени озбиљни новци. Стижу 
са разних страна, из ближе, али и даље околине. Пара у просвети, 
дакле, има, и веома добро су распоређене. Оне су само за одабране. 
Што се више сагнеш – више добијеш. Најтеже је први пут, а после 
већ иде... Одабрани директори, главни уредници, психолози, ми-
нистри, синдикалци... Сви су они на истом задатку. Игра звана 
„посипање пепелом“ у Србији се некоме веома исплати.
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И баш у просвети десио се један изузетак, феномен можда 
непознат у свету. Наиме, иако су се обични просветари прво мало, 
а онда све више сагињали, све су мање добијали. Неко је селектив-
но применио горњи критеријум, јер је добио мишљење по коме је 
добар и задовољан учитељ само онај који је мало плаћен, а да су 
најбољи они који су највећи п(л)аћеници. Само од таквих просве-
тара Србија ће добити добре лекаре, инжењере, банкаре, пољопри-
вреднике, рударе...

У једном тренутку се и министар забринуо за своје стадо. Није 
могао да верује да они и даље држе час. Претила је опасност да се 
наставници „испрсе“ и да затраже његову оставку уколико им не 
услиши последњу жељу – да раде џабе. Министар није био толико 
великодушан, па се зауставио на оној чувеној коти од око 65 динара 
по часу. 

Тако су, све радећи у интересу туђе деце, родитеља, директора, 
министара, туђих држава и амбасада, просветни радници забора-
вили на себе, на своју децу и своју државу...

А кад су они мазохисти и кад неће паре, има ко није и ко хоће...

ИЗДАВАЧИ И СЛОБОДНО ТРЖИШТЕ УЏБЕНИКА

У Србији се издаје све, свашта и свако. А то се плаћа и 
наплаћује.

Пример први: 
„Тата, шта је то мало црвено, иде горе-доле?“ 
„Шта, сине?“, пита поносни родитељ.
„Беба у лифту сиса жилет.“
Пример други:
„Мама, играо сам фудбал са децом.“ 
„Како, сине, када ти немаш ни руке ни ноге?“ 
„Био сам лопта.“
Пример трећи:
„У Србији праве глупости још од 1389. године.“
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Ово су неки од „смешних вицева“ које деца могу прочитати у 
књигама „Да пукнеш од смеха“ издавачке куће Креативни центар. 
Да се нешто страшно дешава у српском издаваштву за децу јавио 
нам је И. Н. (41), забринути родитељ осмогодишњег Александра.

Из Креативног центра кажу да су вицеви овог типа корисни 
за развој деце и да нема разлога за бригу да ће их деца погрешно 
протумачити или из њих извући лошу поуку.

Издања „Да пукнеш од смеха“ осмислила је проф. Др Вера 
Смиљанић, дугогодишњи професор развојне психологије на Фи-
лозофском факултету у Београду и истраживач хумора код деце 
школског узраста, и заједно са својим унуком Видом Стамболо-
вићем прикупљала их баш од деце. Према томе, нема потребе да 
се бринемо око тога како ће деца схватити ову врсту хумора. Деца 
су врло паметна и знају да разликују виц од стварности. Вицеве 
схватају као шалу, а не као образовни садржај – каже Љиљана Ма-
ринковић, директорка Креативног центра.

Каква креативност! 
Видим, пукли сте од смеха! 
Или вам је мука?
А без велике муке нема великог протеста!!!

СИНДИКАТИ, ЛИДЕРИ И ЧЛАНСТВО

Једна од основних улога синдиката свуда у свету је да дижу 
буне и устанке, пардон, да организују протесте, штрајкове уколико 
су права радника угрожена. Предуслов за тако нешто је постојање 
јаких и добро организованих синдиката, некорумпираних синди-
калних вождова и бројно синдикално чланство. 

Постоје два синдикална концепта у српској просвети. Први је 
тзв. унитарни или централистички, како га називају неки кнезови. 
Овај концепт залаже се за мањи број синдиката и синдикалних 
лидера (који се често мењају), али са великим и бројним чланством. 
Његово полазиште је пракса која је показала да ако је неко угрожен, 
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много ће се лакше одбранити, много ће тврђи орах бити уколико 
се удружи. Нема разлога да правило које важи код животиња не 
важи и за људе и да таква аналогија не може да се примени и на 
синдикате у просвети.

Други концепт је за тзв. децентрализацију – што већи број 
локалних независних синдиката од којих има свако свог лидера 
(кнеза). Ти локални синдикати су из нужде (због репрезентатив-
ности) у некаквој лабавој и слободној вези. Сматрају да имају право 
да флертују с ким стигну, а сваку одлуку „одозго“ доживљавају или 
као централизам, или као брак из кога неће извући живу главу, или 
као мешање у унутрашње ствари једне државе, пардон, синдиката. 
Или све то заједно.

Министру тренутно више одговара овај други концепт пошто 
игра на сујету остављених млада. Да ли ће три остављене младе 
заједно доћи главе Милошу, остаје да се види, али сам уверен да 
то највише зависи од Милоша. 

Деца из тих синдикалних бракова нису ни лепа, ни паметна. 
Могу да буду само луда, збуњена и осуђена на вечно тумарање – 
трагање за изгубљеним родитељима како би их макар мало заш-
титили. А свако им говори: „Ја сам ти тата, мама, брат...“ Деци 
још не пада на памет да пре него што пронађу најбоље, праве 
родитеље, морају нешто и сами да ураде. Морају да буду спремни 
сами да се бране, сами да траже, јер само у том случају трагање 
може бити успешно и само тада ће наћи исте такве родитеље. Те 
битке нема ко други да бије, него прво свако сам са собом, а онда 
сви заједно... 

ЕТО НАС, ЕТО ВАС...

На крају, све синдикалне вође треба да схвате да Карађорђе 
може да буде само један, али и да нема ВОЖДА без добре свите. 
Треба да схвате да ако просвета пропадне, свеједно је у ком смо 
синдикату. Треба сви заједно да схватимо да се свака битка добија 
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прво у срцу и мислима, а затим и у животу, а да је сваки пораз 
коначан тек кад га „овериш“ у срцу. А нама је пораза, ваљда, доста.

Зато, ето нас, ето вас....
Рат глупости, страху, тиранима, најгорима... министру!!!
Објавимо поново Рат за српски језик, и просвету, за српску 

децу и ћирилицу... рат за живот.
Зато кад избројим до три и пуцнем прстима ви лагано отво-

рите очи прво себи, а затим и свима око вас!!! Остало ће ићи само 
од себе...

Један... два... три... 

Александар Алексић,
професор српског језика 

и књижевности
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ПОВОДОМ УСВАЈАЊА СТРАТЕГИЈЕ 
ОБРАЗОВАЊА

Октобра 2012. године, Влада Републике Србије је усвојила 
Стратегију образовања у Републици Србији до 2020. године, до-
кумент на основу кога би ваљало уредити једну од најважнијих 
области у свакој, па и нашој земљи - образовање. У израду Страте-
гије је уложено доста труда, урађен велики број анализа, а поста-
вљени циљеви се у много чему поклапају са циљевима и ставовима 
УСПРС.

Наравно, УСПРС је изнела и своје замерке, аргументовано 
оправдане сумње у остваривост одређених циљева постављених 
у Стратегији, нарочито делова који се односе на деполитизацију 
школа и већу аутономију истих. Указали смо да је, уколико желимо 
остварење ових циљева, неопходно променити законску регула-
тиву. Међутим УСПРС, чак и у нацртима нових закона не види ту 
могућност. Предвиђени механизми договора политичких странака 
нису ефикасно средство за постизање ових циљева и наслућујемо 
да ће остати мртво слово...

Остале начелне примедбе се односе на постављене циљеве за 
које је неопходно обезбедити додатна и увећана средства. Овога 
пута питање се поставља Влади Републике Србије: да ли је то има-
ла у виду када је усвајала текст Стратегије образовања? Последње 
што желимо да слушамо јесу немушта објашњења садашњег, али и 
будућих министара просвете да, ето, постоји добра воља, али нема 
новца... Користимо прилику да укажемо Влади Републике Србије, 
Министру просвете, стручној и широј јавности да ће спровођење 
Стратегије образовања до 2020. године коштати много више него 
што се тренутно издваја за образовање! Поред свих мањкавости 
у Стратегији образовања, а једна од њих се односи и на чињеницу 
да је Стратегија образовања у Републици Србији до 2020. године 
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писана на више од 250 страница текста, што сматрамо да је пре-
више (по нама, не би требала да има више од 100 страница, као и у 
другим земљама), УСПРС поздравља њено доношење и усвајање. 
Мишљења смо да је један овакав документ неопходан како би се 
избегла лутања и непотребна експериментисања, која би могла да 
угрозе образовни систем у целини.

УСПРС изражава своје задовољство и због поштовања ло-
гичног редоследа потеза. Наиме, прошле године Министарство 
просвете је припремило Нацрте закона о средњој, основној школи 
и Закон о образовању одраслих, имајући намеру да их проследи 
Народној Скупштини Републике Србије на усвајање пре доноше-
ња и усвајања Стратегије образовања. Тада је критичка оштрица 
стручне јавности била пре свега усмерена на анализу поменутих 
закона. Том приликом УСПРС је дала свој скромни допринос. 
Обратила се са молбом за пријем Одбору за образовање Народне 
Скупштине Републике Србије јануара 2012. године. Није дошло до 
захтеваног пријема, али разум и логика су ипак превладали и сет 
закона о образовању се није нашао на дневном реду Скупштине 
Републике Србије.

НОВИ ЗАКОНИ И СТАВ УСПРС

Када су у питању нови Закони о основној и средњој школи, као 
и Закон о образовању одраслих, чије усвајање се може очекивати 
на основу најава које долазе из Министарства просвете, УСПРС ће 
и овога пута заузети став који ће уважити струку, али и постулате 
елементарне логике. Уколико у оваквом облику буду усвојени За-
кони о средњој, основној школи и образовању одраслих, добићемо 
неколико различитих закона који уређују исту област. Да би став 
УСПРС био што јаснији, неопходно је да се вратимо у не тако давну 
прошлост и да се подсетимо свих досадашњих лутања.

Пројекат свеобухватних реформи у образовању Србије, које је 
започео 2001. године тадашњи министар просвете Гашо Кнежевић, 
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почео је да се примењује 2003. године. Овај пројекат је био усло-
вљен доношењем нових Закона о основној и средњој школи. Како 
се са почетком реформи журило, па није било времена да се донесу 
ови закони, прибегло се доношењу тзв. „кровног“ закона, односно 
Закона о основама система образовања и васпитања. Њиме су је-
динственим решењима за оба нивоа образовања регулисана многа 
питања на исти начин, док су специфичности остале у посебним 
законима. На тај начин су два нивоа образовања регулисана по-
моћу три закона и тиме је створен законски основ за почетак ре-
форми. Закон је донет по хитном поступку у јуну 2003. године. Све 
ове чињенице су криле у себи опасност да нека питања не буду 
квалитетно решена, а то је пракса убрзо и показала.

УСПРС је тада жестоко нападала неке реформске потезе и 
сама решења која су се тада налазила у Закону о основама система 
образовања и васпитања. Било нам је савршено јасно да ће многе 
одредбе тог закона изазвати ненадокнадиву штету по образовни 
систем. Између осталог смо тврдили да ће начином, саставом и из-
бором школских одбора, школских управа, инспекцијских служби, 
директора, Националног просветног савета, и разних „центара“, 
образовни систем уместо демократизације довести до потпуне по-
литизације, да су овлашћења директора неразумно велика, да су 
заштићена права деце, али не и наставника и да нема довољно фи-
нансијских средстава за спровођење реформе. На жалост, време је 
показало колико смо били у праву. Школе су у међувремену поста-
ле полигони за надметање политичких странака, дошло је до поде-
ла у самим колективима, злоупотреба од стране директора, пада у 
квалитету руковођења школама, раста броја минорних наставних 
предмета (довољно је погледати списак више од 30 изборних пред-
мета у основној школи) на рачун фундаменталних наука, раста 
броја запослених које ће довести до каснијег „бодовања“, односно, 
пребројавања прекобројних на почетку сваке школске године... 
Прве измене Закон о основама система образовања и васпитања 
је претрпео већ маја 2004. године, а септембра 2009. године, поно-
во по хитном поступку, усвојен је сасвим нови Закон о основама 
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система образовања и васпитања, који је уз козметичке измене из 
2011. године још увек на снази.

Када би у оваквој форми, која је прошла кроз јавну расправу, 
били усвојени Закони о средњој и основној школи, једну област би 
уређивало неколико закона, чија би тумачења у пракси довела до 
потпуног хаоса. Већ смо указали на чињеницу да је први Закон о 
основама система образовања и васпитања из 2003. године усвојен 
по хитном поступку (као и остали), и да је био условљен нужношћу 
спровођења реформских захвата. Такође, чињеница је да оваквог 
„кровног“ закона нема у другим образовним системима у окру-
жењу, а ни у Европи. Због свега тога, УСПРС сматра да је Закон о 
основама система образовања и васпитања сувишан. Сва потребна 
решења ваља уградити у Законе о основној и средњој школи, а на-
кон њиховог усвајања ставити га ван снаге. По нашем мишљењу, 
његова историјска улога у образовању Србије је завршена.

Доношење сета нових закона о образовању, уз истовремено 
задржавање и Закона о основама система образовања и васпитања, 
не би допринело унапређењу образовног система у Србији. Напро-
тив, довело би до већег хаоса, до погрешних тумачења, сувишног 
парничења, мешетарења и експериментисања у области у којој би 
правила требало да буду кристално јасна.

Милан Јевтић,
потпредседник УСПРС
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ЕВАЛУАЦИЈА ЕКСТЕРНЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ СА 
ИНДИКАТОРИМА

Постојеће околности у којима је почео да се примењује Пра-
вилник о стандардима квалитета рада установа, налажу да се 
свестрано сагледају сви кључни аспекти развоја образовања у Ср-
бији, са посебним освртом на раскорак између реалног стања и 
стратешких циљева које је прокламовало Министарство просвете 
и науке.

Садржај Правилника показује на који начин просветне инсти-
туције реагују на изазове постављене пред образовни систем, док 
највећи број индикатора идентификује управо оне факторе који 
ометају ефикасно функционисање тог система.

Материјал из презентације о показатељима остварености пре-
дуслова за мерење квалитета образовних установа искоришћен је 
као основа за обухватну анализу актуелног стања у српској про-
свети.

У првом делу текста се говори о квалитету као кључном па-
раметру за оцењивање образовања.

У другом делу изнети су индикатори квалитетног и ефикасног 
образовања на основу којих се може формирати слика о реалном 
стању у којем се налазе наше образовне установе.

Трећи део упућује на међусобну неусклађеност индикатора у 
Правилнику са нормативним актима који регулишу област обра-
зовања, са посебним освртом на садржај документа о стандарди-
ма постигнућа за крај основног образовања. У Стратегији развоја 
образовања у Србији до 2020. истиче се да је „подизање квалитета 
најтежи проблем при достизању визије основног образовања, а 
има кључно место, јер оно представља темељ за даље школовање“. 
Анализиране формулације и терминологија исказа у документу 
о стандардима показују неповезаност између наставних циљева, 
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наставних програма и очекиваних постигнућа, што сведочи о ста-
билности тог темеља. Поређење са енглеским моделом документа о 
стандардима доказује неусклађеност са европским узорима.

Четврти део текста се односи на оптерећеност наставника и 
ученика, на структуру наставних планова који одступају од закон-
ске норме као и на структуру радног времена наставника која није 
јасно дефинисана.

У неколико сегмената анализирани су индикатори који садрже 
недовољно јасне исказе или нису мерљиви у постојећим условима.

Осми део анализе пружа увид у садржај једног од акредито-
ваних програма стручног усавршавања који се пропагирају као 
подршка наставницима.

Девети део приказује постигнућа скупих „развојних“ проје-
ката. Детаљан приказ Портфолија професионалне оријентације 
може да послужи као пример „доприноса и помоћи у стварању 
образовања по мери наше будућности“ (Еду визија 2011).
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У закључку су наведене кључне слабости система и предлози 
мера за његову ревитализацију.

Анализа је обухватила само неколико важних области, али 
омогућава дефинисање оперативних препорука за решавање иден-
тификованих проблема.

I

КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА КАО РЕЗУЛТАТ КВАЛИТЕТА 
ОБРАЗОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВНОГ 

СИСТЕМА

Квалитет је кључни параметар за оцењивање једног образо-
вног система. Учешће популације у процесу образовања и доступ-
ност образовања нису довољни да гарантују постизање планира-
них ефеката образовања.

Сваки образовни систем оцењује се на основу више различи-
тих индикатора:

1. квалитет школске средине,
2. квалитет школског програма,
3. квалитет процеса наставе,
4. квалитет постигнућа у учењу...

Сваки од наведених индикатора подразумева испуњеност 
одређених услова.

Школска средина:
 – квалитет школе као физичког простора и здраве средине
 – остварени услови за рад ђачких кухиња и здравствених 

служби
 – школе добро опремљене за наставне и ваннаставне актив-

ности
 – школе без насиља...
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Квалитет школског програма:
 – наставни програми нису предимензионирани
 – садржај и начин излагања прилагођени су узрасту и нивоу 

развоја ученика
 – програми су актуелни, корелативни и оствариви
 – релевантни су за стицање знања и вештина важних у свако-

дневном животу, омогућавају наставак школовања... 

Квалитет процеса наставе:
 – окренутост разумевању наученог уместо усвајању преко-

мерних чињеница
 – фокусирање образовног процеса на постигнућа ученика, а 

не на формалну реализацију програма
 – коришћење формативних метода за оцењивање...

Квалитет постигнућа у учењу: 
 – елиминисање механичког учења
 – обезбеђивање суштинских и употребљивих знања
 – оспособљеност за коришћење новостечених знања и 

вештина...

Вредновање система образовања кључни је део успостављања 
и осигурања квалитета образовања. То је процес систематичног 
прикупљања доказа и података и њихове анализе, ради обез-
беђивања квалитетног обрaзовања. Приоритет сваке државе у 
унапређивању система образовања јесте успостављање система 
екстерног вредновања стандардизованим поступцима, како би се 
пратила, развијала и унапређивала делотворност и ефикасност 
система. 

Преглед стања у земљама широм света указује на све већу 
међусобну сличност у управљању системима образовања и то по-
себно када је реч о инсистирању на: тражењу баланса у (де)цен-
трализацији система, повећању аутономије школа, јачању улоге 
евалуације и професионалне одговорности и развоју квази-тр-
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жишних регулативних механизама у образовању. Конвергенција 
управљања образовним системима условљена је заједничким, пре 
свега, економским изазовима и све већим значајем транснацио-
налне регулације у образовању. Поред традиционалних начина 
преноса, као што је позајмљивање решења из других система, у 
новије време у транснационалном ширењу образовне политике 
значајно место имају бројне мултилатералне организације. (Дејан 
Станковић, Управљање системом образовања: међународни трен-
дови и главне теме, 2010)

Међу различитим међународним моделима управљања, код 
нас је заступљен модел контроле квалитета у којем централне 
власти све више теже да успоставе контролу над квалитетом об-
разовних процеса и продуката. Модел наликује традиционалном 
бирократском приступу, јер се заснива на централно дефинисаним 
правилима, захтевима и стандардима и функционише кроз низове 
процедура, контрола и праћења. Школа се овде посматра као ме-
сто пружања образовних услуга, а центар гравитације система је 
централна власт.

Како се квалитет дефинише и као мерило способности неког 
производа да удовољи захтевима тржишта и потрошача, онда се 
и знање може тржишно реализовати. Иако је знање духовна кате-
горија која се не може свести само на употребну вредност, оно у 
овом систему свакако има тржишну вредност. 

КВАНТИТЕТ УГРОЖАВА КВАЛИТЕТ

Образовна експанзија у Србији иде у погрешном правцу зато 
што се истовремено врше захвати на свим пољима, без провере 
остварљивости и ефикасности предузетих корака. Доминантни 
интереси различитих групација из просветног система довели су 
до апсурда наставне планове, наставне програме, стручно усавр-
шавање, издавање уџбеника, исходе и стандарде постигнућа, ин-
клузивно образовање...
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Сви досадашњи захвати који су изведени под геслом расте-
рећења ученика, студената и наставника резултирали су бујањем 
наставних програма који су својим обимом постали реметилачки 
фактори и у школи, и у породици, и у друштву, реализацијом ску-
пих и јалових пројеката који су били осуђени на пропаст јер су 
међусобно неповезани, непримењиви у српској просветној ствар-
ности те стога потпуно несврсисходни.

Такође, ни сам процес вредновања није утемељен у постојећем 
начину функционисања школе нити је уређен према карактерис-
тикама актуелног школског система. 

Кључни редуслови за спровођење екстерне евалуације уста-
нова јесу:

 – делотворан и ефикасан систем
 – остваривост, применљивост и променљивост образовне 

стратегије.
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II

ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА И ЕфИКАСНОСТИ
СИСТЕМА

Пре доношења правилника, било је потребно размотрити ис-
пуњеност одређених услова према утврђеним и признатим инди-
каторима квалитета:

А)  Адекватни и расположиви подаци за међународна по-
ређења и поуздану анализу националне образовне поли-
тике

Б) Систем за објективну екстерну евалуацију ученичких по-
стигнућа (стопе пролазности: велики проценат одличних 
ученика, екстремно мали број понављача...)

В)  Поуздан систем за проверу ефикасности – трајности и ко-
рисности знања и вештина

Г) Национални стандарди квалитета: простора у којем се 
реализују програми, опреме и дидактичких материјала

Д) Институционални ресурси
Ђ) Равнотежа између академског образовања за програмске 

садржаје и педагошког образовања за праћење ученичких 
образовних и развојних постигнућа 

Е) Наставни планови у складу са развојним могућностима и 
потребама ученика

Ж) Релевантни стандарди постигнућа 
З) Наставни програми који представљају дидактички ос-

мишљене садржаје које ученици одређеног узраста треба 
да усвоје (а не пресликани садржаји појединих академских 
дисциплина)

И) Оперативни и поуздани механизми за контролу квалитета 
образовања

Ј) Оперативни централни информациони систем за упра-
вљање у просвети 

К) Укључивање наставника и школа у процедуре одлучивања. 
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У свету, вредновање образовних установа врше министарства 
образовања. 

Република Србија има МПН и две агенције: ЗУОВ и ЗВКОВ 
које обављају његове послове. Екстерна евалуација у образовном 
систему Републике Србије предвиђена је Правилником о стручно-
педагошком надзору, који у члану 3 дефинише кључне области, 
подручја вредновања, показатеље и нивое остварености квалитета 
рада установе. 

У сарадњи са холандском инспекцијом било је предвиђено 
да се развије нови оквир за проверу квалитета који би омогућио 
побољшање успешности рада институција и запослених.

Пројекат Развој стандарда и инструмената за спољашње вред–
новање квалитета рада образовно-васпитних установа, реализо-
ван је од јуна 2008. кроз сарадњу ЗВКОВ-а и Образовног инспек-
тората Краљевине Холандије, уз учешће и подршку Министарства 
просвете до 15. децембра 2010. када је у Палати Србије на Новом 
Београду одржана Међународна конференција Праћење квалите-
та рада школа у Србији. 

На тој су Конференцији под покровитељством ЗВКОВ-а учест-
вовали представници Краљевине Холандије, Енглеске, Шкотске, 
али и наши стручњаци из области образовања и васпитања. Учес-
ницима и гостима Конференције обратио се министар просвете 
Жарко Обрадовић, истичући да је Србија усвојила европске стан-
дарде квалитета рада образовних установа и да је потребно ак-
тивно радити на њиховој примени у пракси. 

Након излагања страних представника, тим Завода за вред-
новање квалитета образовања и васпитања (Јелена Најдановић 
Томић, Саша Гламочак, Јасмина Ђелић и спец. Видосава Грахо-
вац), представио је Национални оквир квалитета за вредновање 
рада образовно-васпитних установа Србије, истичући области 
квалитета рада који обухватају све кључне аспекте рада школе, 
затим стандарде који су постављени као остварени циљеви, као и 
показатеље у којима се препознају захтеви који су у зони наредног 
развоја школа. (преузето са сајта ЗВКОВ-а)
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Оно што није представљено јесте упоредник са европским 
стандардима стопе издвајања из буџета за развој образовних ус-
танова и образовног система.

Церемонија затварања Међународне конференције уприличе-
на је поделом серификата учесницима пројекта Развој стандарда 
и инструмената за спољашње вредновање квалитета рада обра-
зовно-васпитних установа који су својим радом стекли услове 
за добијање сертификата. Тридесет учесника из ЗВКОВ-а, МП и 
ЗУОВ-а добили су сертификате који документују да су спремни 
да самостално и компетентно примене методологију екстерног 
вредновања коју су развили током заједничког двогодишњег рада.

Након сарадње са представницима поменутих европских зе-
маља, донети су нови подзаконски акти: Правилник о вредновању 
квалитета рада установа и Правилник о стандардима квалитета 
рада установа на основу којих треба да се врши екстерна евалу-
ација.

У њима су постављени изузетно високи стандарди и предвиђе-
ни бројни индикатори који нису у непосредној вези са постојећим 
стањем у српској просвети.

Проучавање највећег броја показатеља из овог правилника 
упућује на закључак да нам недостаје систем у образовању и обра-
зовна стратегија утемељена на реалним поставкама.

Шта су страни представници рекли на међународној конфе-
ренцији „Праћење квалитета рада школа у Србији“

Г. Рик Стур, главни инспектор за средње, стручно и високо 
образовање при Холандском инспекторату за образовање фор-
мулисао је најједноставнијим речима кључна тежишта холандске 
образовне стратегије:

 – Желимо најбоље за наше ученике и наше друштво;
 – Холандски инспекторат: дугогодишња традиција, стално 

у покрету;
 – Јачање капацитета кроз сарадњу и иновације;
 – Уочавање ризика кроз процену објављених резултата школа;
 – Оцењивање школа и оцењивање система: 
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•	 сумирање: како школе напредују, целокупно;
•	 Како нам иде на међународном нивоу (PISA, 2009);
•	 Како нам иде у односу на стратешке циљеве владе (бити 

међу најбољима у свету, смањење броја ученика који на-
пуштају школу, подизање нивоа за холандски језик и 
аритметику...)

На основу кратких и јасних дефиниција о томе како унапређи-
вати квалитет образовања ослањањем на традицију и везу са прак-
сом, настали су наши нејасни и преамбициозни правилници који 
се ни на шта не ослањају.

У донетим правилницима о вредновању квалитета који су 
настали као резултат двогодишње обуке не могу се препознати ни 
обриси стабилног и јасно дефинисаног система. Они садрже углав-
ном механички пренете туђе инструменте који су неприменљиви 
у постојећим условима.

Правилник о стандардима квалитета рада установа садржи: 
подручја квалитета, стандарде који описују посебне области ква-
литета и индикаторе као мерљиве компоненте стандарда. Међу-
тим, стандарди који су у њима постављени највише доприносе 
сагледавању спорних системских решења, односно пропуста.

Очекивања су висока и неоснована зато што се односе на ве-
лики број тек уведених промена које се још нису у довољној мери 
имплементирале у праксу. Мерљивост и одрживост индикатора 
квалитета одсликава квалитет нашег образовног система, односно 
његових законских и подзаконских аката.
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III

НЕУСКЛАђЕНОСТ НОРМАТИВНИХ АКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАЊА СА ИНДИКАТОРИМА У ПРАВИЛНИКУ

Правилник садржи нереална очекивања да наставници кре-
ирају интердисциплинарне школске програме од постојећих нас-
тавних програма.

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА

1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно 
усклађени у оквиру сваког разреда.

1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски 
усклађени у оквиру сваког разреда.

У документу Стратегија образовања у Србији до 2020. године, 
стр. 23, међу бројним узроцима ниског квалитета основног обра-
зовања констатовано је: А) планови и програми су обимни, нефле-
ксибилни, неусклађени Б) деца су преоптерећена, нема времена за 
рад на разумевању, повезивању и примени знања.1

Курикулум 

Постојеће наставне планове и програме за основне и средње 
школе одобрило је МПН у високо централизованој процедури.

1 „Неки од проблема  укључују: слабу или никакву комуникацију или 
хоризонталну координацију између различитих група које састављају 
наставне програме за различите области наставе; узак приступ заснован 
на предметима који искључује интердисциплинарне или унакрсне везе 
између наставних програма; минимално учешће наставника у процесу 
израде и накнадног утврђивања наставних програма.“ (OECD (2012), 
Strengthening Integrity and Fighting Corruption in Education: Serbia, OECD 
Publishing)
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Hаставни програми углавном се састоје од спискова јединица 
наставног садржаја без помињања процеса учења у учионици; ку-
рикулум садржи само обавезне предмете који се морају у потпу-
ности обрадити у учионици, мада реално није могуће испредавати 
односно научити све обухваћене информације (OECD, 2003) због 
недовољно времена за наставу. OECD (2012)2

Недељни фонд часова

Сектор за истраживање и развој образовања објавио је још 
1998. године податке о заступљености базичних предмета у нас-
тавним плановима европских земаља:

Матерњи језик је заступљен у свим разредима, односно на 
свим нивоима обавезног образовања са различитим фондом ча-
сова. Начелно се може закључити да је у већини земаља фонд ча-
сова матерњег језика, у односу на фонд часова предвиђен за остале 
предмете, изузетно велики (нпр. у поређењу са фондом часова за 
математику – и дупло већи, у свим наставним плановима, осим у 
наставном плану Србије).

Фонд матерњег језика, предвиђен за млађе и старије разре-
де обавезног образовања, уједначен је једино у наставном плану 
Србије (у млађим разредима 5 недељно, у старијим 4), у другим 
земљама је далеко већи фонд часова за млађe разреде (у Шведској, 
Грчкој, Јапану и Француској и по 9 часова недељно). (МП Сектор 
за истраживање и развој образовања 1998)

У вези с тим, указано је на примере заступљености матерњег 
језика у настави неких држава са специфичном културом и тради-
цијом, и у некима са референтном. Фонд je изражен кроз укупан 
број часова од 1. до 8. разреда. 

2 Оцена наставних програма из 2003. потврђена је 2012.
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 Грчка  ........... 69 (8,61) Бугарска  ............. 52 (6,5) 
 Шведска ..... 63 (7,9) Аустрија  ............. 46 (5,75)
 Данска  ........ 54 (6,75) Словенија  .......... 38 (4,75)
 Јапан  ........... 55 (7) Србија  ................ 37 (4,63)
 Русија  ......... 56 (7)

Или, исказано кроз недељни фонд часова у појединим раз-
редима: 

 – Француска, 12; 
 – Немачка 9;
 – Бугарска, 10 у првом, 7 у петом, 6 у шестом;
 – Руска федерација, 5+4 (руски језик + књижевност);
 – Словенија 6 у првом разреду, 7 у другом и трећем разреду;
 – Србија 5 од првог до петог, 4 у шестом, седмом и осмом 

разреду.

Словенија је иначе по просечном фонду часова матерњег јези-
ка у основној школи претпоследња земља на свету. После Србије 
која је на последњем. 

Занимљиво је да је наш наставни план из 1883. године пред-
виђао фонд часова српског језика примерен данашњим европским 
стандардима: десет у 1. разреду, осам у 2, шест у 3. и пет у 4. разреду. 
На жалост, приликом реформисања наставних планова и програма, 
из европских модела није преузето оно што је важан предуслов ква-
литетне наставе него су копирани пројекти и активности које имају 
смисла само у оквиру одређених социјалних и образовних система. 

Дакле, приликом конципирања нових наставних планова и 
програма, уместо да се фонд часова базичних предмета прилаго-
ди европским стандардима, обим програма знатно је проширен у 
оквиру исте норме часова. 

Према ПИСА информацијама, часови матерњег језика у Ср-
бији трају недељно у просеку 145 минута, у ОЕCD подручју 217 
минута. Просечан недељни фонд часова математике износи 155 
минута у Србији, а 214 минута у државама ОЕЦД.
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IV

ОПТЕРЕЋЕНОСТ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА

Неоперативност и непримереност наставних планова највише 
се огледа у раскораку између законске норме и стварног стања у 
пракси.

У распоред часова редовне наставе и осталих облика образов-
но-васпитног рада није могуће сместити све сегменте који су про-
писани наставним плановима нити је могуће све видове образов-
но-васпитног рада у основној школи сместити у један дневник рада 
зато што нема довољно рубрика за уписивање часова. Предвиђено 
је уписивање само 9 часова дневно, што је знатно више од законске 
норме, али је недовољно за стварни обим задужења наметнут кроз 
Правилнике о наставним плановима.

Правилници о вредновању садрже још неке додатне облике 
непосредног рада са ученицима и друга бројна задужења која нису 
предвиђена ни законом ни наставним плановима.

Вредновање није довољна гаранција
побољшања квалитета

Деца у школи нису пасивни контејнери које треба напунити до 
врха. До десете године она ће проводити живот у институцијама 
обавезног образовања и, велика је вјероватноћа, већ су неколико 
времена провели у установама предшколског образовања, а још 
пар година их чека у институцијама послеобавезног образовања. 
Због тога се не може занемаривати сама природа искуства стеченог 
у школи као ни окружење које она представља. Ако дијете до адо-
лесценције стигне као бриљантно по резултатима тестирања, али 
је оптерећено досадом и није сигурно у себе, то значи да је дошло 
до неког очигледног пропуста... Претјерано ослањање на метафоре 
из области економије које се односе на резултате и производе могу 
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довести до смањивања вриједности којима школа треба да обогати 
учениково животно искуство. (ОECD студија Школа и квалитет, 
1998)

Одступања од законски предвиђеног оквира
оптерећења ученика и наставника

И поред раскорака између нормираног недељног фонда часова 
у Закону о основној школи и броја захтева у осталим нормативним 
актима, у нацрту новог закона нема помака ка усаглашавању са 
реалним стањем. 

Поред бројних протеста везаних за преоптерећеност ученика 
и наставника која је последица спроведене реформе, није извршено 
никакво истраживање везано за објективне психофизичке способ-
ности ученика. Обим наставних планова не заснива се ни на каквој 
студији о развојним карактеристикама и могућностима ученика.  

Закон о основној школи / Нацрт 2011
Члан 26 / члан 56

Ученик разредне наставе има до 20 часова наставе недељно, 
односно до четири часа наставе дневно, а ученик предметне наста-
ве до 25 часова недељно, односно до пет часова наставе дневно. 

У недељни број часова из ст. 1. и 2. овог члана не урачунавају 
се часови из изборних предмета и ваннаставних активности. 

Часови из ст. 1. и 2. овог члана могу се увећати до 5 часова 
осталим активностима.

(На овај број часова додаје се по три часа за припаднике на-
ционалних мањина)
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Структура наставног плана за други циклус

■■ Облик обр. васпитног рада V  VI  VII  VIII
■■ Редовна настава 23  24  26  26
■■ Обавезни изборни предмет 1 1  1 1
■■ Други страни језик  2 2 2 2
■■ Одабрани спорт 1 1 1 1
■■ Изборни предмет 1 1 1 1

   28  29  31 31
■■ Додатна настава  1 1 1 1
■■ Час одељенског старешине 1 1  1 1

  30  31 33  33
■■ Допунска настава  1 1  1  1
■■ Слободне активности  1-2 1-2 1-2 1-2
■■ Друштвене, техничке,

 хуманитарне, спортске и
 културне активности 32-33  33-34 34-35  34-35

Наведени збир не означава коначни број часова зато што је 
узет у обзир само један час додатне наставе, а она је обавезујућа 
за све наставнике, као и допунска настава. Према задужењима 
наставника, уместо 1 часа додатне, морало би да стоји бар 5 часо-
ва (српски језик, математика, страни језик, географија, историја, 
биологија, физика, хемија...). Осим тога, слободне активности не 
могу у оквиру 1–2 часа да обухвате све што је наметнуто учени-
цима, наставницима и стручним сарадницима: секције (библио-
течка, драмска, литерарна, новинарска...), учешће у вршњачким 
тимовима, ђачком парламенту, одељенској заједници, пројектима, 
припремама за такмичење, стимулативним програмима, процесу 
професионалне оријентације...
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Непрецизно регулисана структура радног времена
наставника, васпитача и стручних сарадника

Педагошка норма наставника, васпитача и стручних сарадни-
ка у основној школи није регулисана правилником него Законом 
о основама система образовања и васпитања (члан 125. став 1 и 
153). У средњим школама она је регулисана Правилником о педа-
гошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника 
и стручних сарадника у средњој школи (2000).

Ако се има у виду колико је промена извршено током по-
следње деценије, јасно је да ови правилници више нису адекватни, 
али ништа није учињено на њиховом усаглашавању са ситуацијом 
у пракси. Да је било покушаја да се сагледа која су све очекивања у 
међувремену наметнута, морало би доћи до преиспитивања већи-
не предузетих реформских корака.

Измењена је само мерна јединица педагошке норме, то јест 
норме непосредног рада са ученицима која износи: за наставника 
– 20 сати = 23 часа.

Непосредни рад са ученицима у ОШ – обавезни део 

 � 18 редовна настава
 � Допунска настава
 � Додатна настава
 � Припрема и такмичења ученика
 � Културна и јавна делатност школе
 � Припреме за полагање поправних испита
 � Припреме за полагање завршног испита
 � Слободне активности
 � Одељенска заједница и одељенско старешинство
 � Излети и екскурзије
 � Стимулативни програми
 � Образовно-васпитне активности у складу са потребама 

ученика, школе и локалне заједнице 
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Структура четрдесеточасовне радне седмице 
– обавезни део

 � Планирање, програмирање, припрема за рад
 � Учешће у раду Стручног актива за развој школског про-

грама
 � Стручно усавршавање
 � Планирање активности реализације и развоја школског 

програма
 � Сарадња са родитељима, стручним сарадницима и локал-

ном заједницом
 � Праћење развоја и напредовања ученика у остваривању 

исхода образовања
 � Вођење педагошке евиденције
 � Стручно веће
 � Разредно веће
 � Тим за самовредновање
 � Културна и јавна делатност 
 � Педагошки колегијум
 � Стручни тим за развој школског програма
 � Тим за имплементацију и праћење образовних стандарда
 � Интерни и екстерни маркетинг (школски лист, летопис, 

сајт...)
 � Рад у стручним органима
 � Дежурство у школи
 � Вођење школске документације
 � Комисије
 � Менторски рад 
 � Тим за праћење реализације стручног усавршавања

Излиставање постојећих обавеза које далеко превазилазе 40 
сати седмично доказује да нема простора за нове захтеве унете у 
правилник о стандардима квалитета. Обим административних 
задужења на вођењу непотребно великог броја извештаја и еви-
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денција прети да маргинализује и сведе на најнижу границу ак-
тивности везане непосредно за наставу.

Потврда неоперативности система 

 � Неусклађеност са недељним и годишњим фондом часова 
ученика европских земаља 

 � Систем омогућава само извођење редовне наставе из оба-
везних школских и обавезних изборних предмета.

 � С обзиром на обим програма и релативно мали број часова, 
већи део времена издваја се за излагање новог градива

 � Ученицима се оставља мало времена за самостално ба-
вљење новим наставним градивом и за његово усвајање

 � Интензитет рада је већи, а квалитет педагошког процеса 
лошији

 � Ваннаставне активности се маргинализују и гасе – егзис-
тирају само на папиру

 � Замиру активности које доприносе остваривању социјали-
зацијских и васпитних циљева

V

ИНДИКАТОРИ КОЈИ НИСУ МЕРљИВИ У 
ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА 

Одређени број индикатора није мерљив у постојећим усло-
вима зато што се захтева од наставника да ускладе оно што није 
усклађено системским решењима.
1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и 

стандарда образовања и васпитања.
1.3.1.  У годишњим плановима наставних предмета наведени су 

циљеви учења по разредима.
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1.3.2.  Годишњи планови наставних предмета садрже образовне 
стандарде.

1.3.4.  У оперативним/месечним плановима наставника наведено 
је којим садржајима ће се остварити циљеви учења предме-
та у датом разреду.

Стандарди нису операционализовани тако да би се могли 
разврстати по разредима. Оно што ЗВКОВ није предвидео у доку-
менту, нити ускладио према наведеном критеријуму, не може се 
очекивати од наставника.

1. Документ о Стандардима за крај основног
образовања – Српски језик 

На дискусионим групама које су организоване у оквиру проје-
кта ревизије документа о стандардима, наставници 10 предмета 
истакли су: нејасност, неприменљивост и неоперативност Стан-
дарда за крај основног образовања.

Део материјала који је прослеђен на адресу ЗВКОВА-а упућује 
на неусклађеност овог документа са наставним циљевима, а посеб-
но са наставним програмима.

О томе сведоче примедбе на јасност и релевантност преко 80% 
исказа. Посебно је истакнута интерна и екстерна неусклађеност 
захтева и теминологије документа о стандардима и важећих, тек 
донетих наставних програма.

Професори српског језика Подружнице Друштва за српски 
језик Моравичког округа аргументовано и темељно су указали на 
пропусте и недоследности:

Анализа исказа СЈ 1.1.2.

Анализа прва два стандарда са основног нивоа постигнућа 
ученика основне школе прослеђена је представницима ЗВКОВ-а 
који су надлежним за овај наставни предмет. 
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Посебно је истакнута терминологији која је потпуно неприме-
рена за стандарде на основном нивоу. Изнете примедбе, комента-
ри и сугестије указују на то шта представља основне препреке да 
овако креиран документ постане реална основа за унапређивање 
квалитета наставе.

Одабрани су примери који речито доприносе разумевању 
суштине проблема:

СЈ 1.1.2. основни ниво: разликује уметнички и неуметнич-
ки текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), де-
скрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, 
пропаганда 

Јасност исказа и процена у односу на садржај:
 � Формулација СЈ 1.1.2. садржи 3 захтева и 5 појмова који 

немају исти ниво релевантности и остварљивости
 � Наведени захтеви не могу бити стандард у истом разреду
 � Сви захтеви нису за исти, основни ниво
 � Неопходно је раздвојити захтеве да би се могло прецизира-

ти ком су разреду и нивоу примерени 

Уметнички и неуметнички текст 

Недостају почетни стандарди за основни ниво: 
а) познаје појмове уметнички и неуметнички текст; 
б) разликује уметнички и неуметнички текст; 
в) именује врсте уметничког и неуметничког текста.

Врсте текста

Одређивање сврхе текста не може бити на основном нивоу, 
посебно ако се укључују аргументација и пропаганда.

Исказ је нејасан због непримерене терминологије: појмови 
нису прикладни јер нису познати као врсте текста.
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Примереност употребљених термина

Документ садржи термине који нису стандардизовани и могу 
имати различита значења у стручној литератури:

Аргументација, 1. доказивање, образлагање; начин изношења 
и распоређивања доказа. 2. скуп аргумената. (Иван Клајн, Речник 
страних речи, стр. 143)

1. Аргумент у књижевности означава кратак апстракт, пре-
глед заплета или препричану садржину која се штампа као 
предговор или увод у дело. 

2.  У драми означава кратко изношење замисли писца (сродан 
прологу)...

3.  У беседништву последњи део беседе. (Тања Поповић, Реч-
ник књижевних термина, стр. 55)

Исти проблем представља и коришћење термина пропаганда:
Пропаганда јесте планско ширење идеја и уверења ради при-

добијања јавног мњења.
Да ли се у документу мисли на рекламу која представља: исти-

цање добрих својстава робе и услуга посредством средстава јавног 
информисања?

Несклад између стандарда и програма

Посебно је изражен несклад између терминологије која се ко-
ристи у наставним програмима у односу на документ о стандар-
дима или одобрене уџбенике.

Недоследно се користе термини дескрипција (описивање) и 
нарација (приповедање) – врсте текста, док су у СЈ 2.4.7. наведени 
као облици казивања у књижевноуметничком тексту.
1.1.2.  Вештина читања и разумевања прочитаног, основни ниво  
2.4.7.  Књижевност, средњи ниво

Наставни програм за 7. разред, област Језичка култура, основ-
ни облици писменог и усменог изажавања:
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Подела текстова (и облика изражавања) према основној сврси: 
излагање (експозиција), опис (дескрипција) и приповедање (нара-
ција) као три од пет главних врста текстова.

Програм наговештава главне врсте текстова, што оставља 
простор и за неке друге, споредне. Нигде се даље не говори о томе 
које су преостале две врсте.

Експозиција

Наставни програм за 7. разред, област Језичка култура, обли-
ци писменог и усменог изражавања: 

Експозиција: писање обавештења из текућег школског живота; 
најава догађаја; интервју. 

експозиција, изношење, излагање; уводни део књижевног или 
сценског дела у којем се читаоци или гледаоци уводе у даљи ток 
радње... (Иван Клајн, Речник страних речи)

експозиција, излагање, уводни део у књижевном остварењу. 
Обично предочава почетну ситуацију дела, тако што читаоца 
упознаје са догађајима који претходе почетку радње и који одређују 
даљи заплет и односе међу ликовима (Тања Поповић, Речник књи-
жевних термина)

Процена документа о стандардима са аспекта 
наставне праксе

На основу анализе сваког појединачног исказа, донети су 
закључци:

 – читав документ о стандардима је непрецизан и неопера-
тиван

 – садржи мноштво захтева непримерених узрасту ученика
 – искази су углавном нејасни
 – терминологија је спорна
 – стандарди се понављају без проширивања захтева
 – постоје материјалне грешке…
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2. Паралела нашег документа о стандардима за српски језик са 
The National Curriculum 2007 (Programme of study for key stage 3 

and attainment targets)

Трагом одређених термина из документа о стандардима за 
српски језик може се доћи до истоветних формулација и исказа у 
стандардима за енглески као матерњи језик: 

 – компетенције
 – нелинеарни елементи текста
 – језички варијетети
 – жанрови писане комуникације
 – целовит и кохерентан текст

1.1 Competence 

A Being clear, coherent and accurate in spoken and written 
communication.

B  Reading and understanding a range of texts, and responding 
appropriately.

C Demonstrating a secure understanding of the conventions of 
written language, including grammar, spelling and punctuation.

D Being adaptable in a widening range of familiar and unfamiliar 
contexts within the classroom and beyond.

E Making informed choices about effective ways to communicate 
formally and informally.

Компетенције (способности, спремности)

а. Бити јасан, смислен и прецизан у говорној и писаној кому-
никацији.

б. Читање и разумевање различитих текстова и реаговање на 
одговарајући начин.

ц. Показивање/демонстрација сигурног разумевања конвен-
ција писаног језика, укључујући граматику, правопис и 
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интерпункцију.
д. Бити прилагодљив у широком распону познатих и непоз-

натих контекста у учионици и ван ње.
е. Прављење правих избора ефикасних начина формалне и 

неформалне комуникације.

1.3 Cultural understanding

A  Gaining a sense of the English literary heritage and engaging 
with important texts in it.

B  Exploring how ideas, experiences and values are portrayed 
differently in texts from a range of cultures and traditions.

C  Understanding how English varies locally and globally, and how 
these variations relate to identity and cultural diversity.

Књижевно наслеђе

а.  Стицање осећаја за енглеско књижевно наслеђе …
б.  Откривање како су идеје, искуство и вредности приказани 

у текстовима из домена културе и традиције.
ц.  Разумевање како енглески језик варира локално и глобално 

и како су те варијације повезане са идентитетом и култур-
ном разноликошћу.

EXPLANATORY NOTES

Cultural understanding: Through English, pupils learn about the 
great traditions of English literature and about how modern writers see 
the world today. Through the study of language and literature, pupils 
compare texts from different cultures and traditions. They develop 
understanding of continuity and contrast, and gain an appreciation of 
the linguistic heritages that contribute to the richness of spoken and 
written language. 
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Comparing texts helps pupils to explore ideas of cultural excellence 
and allows them to engage with new ways in which culture develops.

This also enables them to explore the culture of their society, the 
groups in which they participate and questions of local and national 
identity, for example by exploring regional and global variations in the 
way English is spoken.

ОБЈАШЊЕЊА 

Културно разумевање: кроз енглески језик, ученици уче о ве-
ликој традицији енглеске књижевности и о томе како савремени/
модерни писци виде свет данас. 

Кроз изучавање језика и књижевности, ученици пореде тек-
стове из различитих култура и традиција.

Они развијају разумевање континуитета и контраста и стичу 
поштовање за језичко наслеђе које доприноси богатству говорног 
и писаног језика.

Поређење текстова помаже ученицима да открију идеје кул-
турне посебности и допушта им да се укључе у нове токове/начине 
којима се култура развија,

То им такође допушта да откривају/истражују културу њи-
ховог друштва, групе у којој учествују и питања локалног и на-
ционалног идентитета, на пример истраживање регионалних и 
глобалних варијација у начину како се енглески језик говори. 

Културни идентитет

Literature in English is rich and influential. It reflects theexperiences 
of people from many countries and times and contributes to our sense 
of cultural identity

Енглеска књижевност је богата и утицајна. Она рефлектује 
искуства људи из многих земаља и времена и доприноси нашем 
осећају за културни идентитет.
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Корпус националне енглеске књижевности

Тexts that enable pupils to understand the appeal and importance 
over time of texts from the English literary heritage. This should include 
works selected from the following pre-twentieth-century writers: Jane 
Austen, Elizabeth Barrett Browning, William Blake, Charlotte Brontë, 
Robert Burns, Geoffrey Chaucer, Kate Chopin, John Clare, Samuel 
Taylor Coleridge, Charles Dickens, Arthur Conan Doyle, George Eliot, 
Thomas Gray, Thomas Hardy, John Keats, John Masefield, Christina 
Rossetti, William Shakespeare (sonnets), Mary Shelley, Robert Louis 
Stevenson, Jonathan Swift, Alfred Lord Tennyson, HG Wells, Oscar 
Wilde, Dorothy Wordsworth and William Wordsworth* (болдирана 
су имена аутора који се изучавају у основним школама у Србији)

*Текстови који омогућавају ученицима да разумеју привлач-
ност текстова из енглеског књижевног наслеђа. Ово треба да обух-
вати радове изабране од следећих писаца пре двадесетог века…

Паралела постоји у теминологији, али није комплетна. Наши 
стандарди не издвајају незаобилазне ауторе и наслове из књиже-
вног наслеђа нити истичу лепоту, богатство, вредност и значај срп-
ског језика и културне традиције.

Ревизија документа о стандардима

Ревизија документа о стандардима требало би да обухвати 
питање његовог допуњавања захтевима који се односе на оства-
ривање циљева везаних за национални и културни идентитет. У 
тестовима за завршни испит преовлађују неуметнички текстови 
и одломци из дела страних аутора што представља директно иг-
норисање образовних и васпитних циљева наставе српског језика.

Неопходно је добити реалну слику садашње праксе, рекон-
струисати документ, прилагодити га узрасту и могућностима уче-
ника да би могао постати здрав темељ за ревизију наставних про-
грамма, а пре свега за документ о стандардима за средње школе.
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Пројекат ревизије стандарда

ЗВКОВ је према захтеву финансијера пројекта ревизије стан-
дарда укључио наставнике у процес процене организовањем дис-
кусионих група и слањем потпуно неоперативних упитника на 
основу којих није могуће добити било какве релевантне податке

Анонимни експерски тим треба да изведе закључке о сугес-
тијама из наставне праксе

Фокус групе

На основу начина спровођења пројекта, поуздано се може 
очекивати став да је истраживање потврдило ваљаност документа 

Подружница Друштва за српски језик за Моравички округ 
поседује документацију са фокус групе у којој су стављене стручне 
примедбе на јасност, применљивост и релевантност 85% исказа

VI

НЕДОВОљНО ЈАСНИ ИСКАЗИ И ИНДИКАТОРИ
НЕМЕРљИВИ У ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА

 
Правилник вреднује установе према стандардима за које оне 

објективно немају неопходне људске ресурсе. Велики број инди-
катора садржи нереална очекивања која не могу да испуне наста-
вници образовани за предавање наставних предмета предвиђених 
наставним плановима за основну школу. 

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника 
(2012) увео је бројне нове профиле сарадника који су неопходни за 
рад са наведеним категоријама уведеним у основне школе чиме се 
званично потврђује потреба за кадром другачијим од наставног. 

Како је андрагогија наука усмерена на образовање одраслих 
и како постоји мрежа школа за образовање одраслих, поставља се 
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питање сврсисходности укључивања андрагога у основне и средње 
школе:

Примена релевантних, савремених теоријских, практичних и 
истраживачких сазнања андрагошке науке у процесу остваривања 
и унапређивања образовно-васпитног рада андрагога у школи за 
образовање одраслих, у основној и средњој школи зависно од пот–
реба школе и програма који се остварује, у складу са принципима, 
циљевима и стандардима постигнућа дефинисаних Законом о ос-
новама система образовања и васпитања. Правилник о програму 
рада свих стручних сарадника (2012)

У области рада андрагога исти правилник предвиђа нове об-
лике усавршавања наставника:

Учествовање у изради делова годишњег плана рада школе 
који се односе на планове и програме унапређивања образовно-
васпитног рада, унапређивања рада стручних органа, андрагошко 
усавршавање наставника (андрагошко-организационо, андрагош-
ко-дидактичко-методичко, за инклузивно образовање, за деловање 
на подручју доживотног образовања и учења), увођења приправника 
у рад, сопственог континуираног професионалног усавршавања, 
пружања андрагошке подршке полазницима, професионалне 
оријентације и каријерног вођења полазника, ваннаставних ак-
тивности полазника, рада са полазницима са сметњама у развоју 
и инвалидитетом, рада са полазницима са изразитим способно-
стима, полазницима у различитим развојним и животним кри-
зама, особама блиским полазницима и сарадње школе са ширим 
окружењем...

Сличне ингеренције има и социјални радник у у основној и 
средњој школи па се поставља питање како је смело да дође до 
тога да се предметним наставницима наметну обавезе према од-
ређеним категоријама полазника пре увођења стручних кадрова.

То отвара још једно ново питање каква је то установа у којој 
се окупљају андрагози, социјални радници, дефектолози, школски 
полицајци...
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Поједине индикаторе из Правилника о вредновању који 
упућују на активности, задужења и захтеве намењене андрагози-
ма, социјалним радницима и дефектолозима којих у школама још 
увек нема, треба ставити ван снаге.
1.4.  Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су 

на задовољење различитих потреба ученика.
1.4.2.  Наставници су прилагодили годишњи план рада школе спе-

цифичностима одељења.
2.3.  Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика.
2.3.1.  Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
2.3.2.  Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама 

ученика.
2.3.3. Наставник прилагођава наставни материјал индивидуал-

ним карактеристикама ученика.
2.3.4.  Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим 

образовним и васпитним потребама.
2.3.5.  Наставник примењује специфичне задатке/ активности/

материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна 
додатна подршка у образовању.

2.4.1.  Ученици су заинтересовани за рад на часу.
2.4.2.  Ученици активно учествују у раду на часу.
2.5.4.  Наставник функционално користи постојећа наставна сред-

ства.
2.5.5.  Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да 

је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре 
ученика за рад на часу).

2.6.2.  Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.

Искази који се односе на могућности ученика потпуно су не-
прецизни, без класификације и категорисања.
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Оцењивање 

2.6.1.  Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању 
ученика.

У индикатору се захтева оцењивање према Правилнику који 
изазива бројне недоумице тако да су стручни сарадници тражили 
његово тумачење.3

Проблеми у оцењивању знатно су нарасли од доношења Пра-
вилника о оцењивању у којем нема селективности: прописан је 
одговарајући број оцена по класификационом периоду (4 × 2) без 
обзира на недељни фонд часова једног предмета (1–5) или на број 
ученика у одељењу (30–34).

Предавачко-испитивачка настава диктирана наставним про-
грамима условљава оцењивање памћења и репродуковања великог 
броја чињеница, без обзира на практична знања и способности 
њихове примене. Понављају се нереална очекивања да наставници 
премосте јазове између базичних докумената којима нису успоста-
вљене узрочно-последичне везе.  

Док се не успостави валидан систем оцењивања, заснован 
на стандардима квалитета постигнућа у учењу, није примерено 
оцењивање наставника према овом индикатору.

VII

НЕДОВОљНО ЈАСНИ И ОБРАЗЛОЖЕНИ ИНДИКАТОРИ

3.1.  Успех ученика показује да су остварени образовни стан-
дарди.

3.1.1.  Резултати на завршном испиту/матури показују да је оства-
рен основни ниво образовних стандарда.

3  Правилник о оцењивању ученика као неоперативан и неприменљив, при-
морао је ЗВКОВ да спроведе обуку за његово коришћење. 
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3.1.2.  Резултати на завршном испиту/матури показују да је оства-
рен средњи ниво образовних стандарда.

3.1.3.  Резултати на завршном испиту/матури показују да је оства-
рен напредни ниво образовних стандарда.

3.1.4.  Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању 
остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 
учења/прилагођеним образовним стандардима.4

3.1.5.  Школске оцене су у складу са резултатима на завршном/ 
матурском/ националном испиту.5

3.1.6.  Резултати ученика на завршном/матурском/ националном 
испиту показују да је школа остварила резултате на нивоу 
просека Републике.

Није узета у обзир неповезаност нивоа постигнућа и оцене 
зато што се на стручним обукама наставници редовно упозоравају 
да не изједначују основни ниво са нижим (1, 2, 3), односно средњи 
и напредни са вишим оценама (3,4,5)!

Проблематично је постићи усклађеност школских оцена са 
резултатима на завршном испиту зато што нема подударности у 
садржају наставних програма са садржајем завршних тестова.

Дефинисана и недефинисана задужења

3.2.  Школа континуирано доприноси већој успешности ученика.
3.2.1.  Школа примењује поступке којима прати успешност уче-

ника.
3.2.3.  Ученици који похађају допунску наставу показују напредак 

у учењу.

4  Ко је задужен за прилагођене образовне стандарде? Тај документ је до-
нет високоцентрализованом процедуром. Ко је компетентан за њихово 
прилагођавање? 

5 Не постоји склад између наставних програма који се реализују у школи, 
стандарда постигнућа и садржаја тестова на завршном испиту.
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3.2.4.  Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у скла-
ду са циљевима постављеним у плану.

3.2.5.  Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак 
у складу са постављеним циљевима.

3.2.6.  Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи 
су у односу на претходну школску годину.

4.1.  У школи функционише систем пружања подршке учени-
цима.

4.1.1.  Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које 
пружа школа.

4.1.2.  На основу анализе успеха предузимају се мере подршке уче-
ницима.

4.1.3.  У пружању подршке ученицима школа остварује комуни-
кацију са породицом.

4.1.4.  У школи функционишу тимови за подршку ученицима у 
прилагођавању школском животу.

4.1.5.  Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању 
подршке ученицима.

4.2.  У школи се подстиче лични, професионални и социјални 
развој ученика 

4.2.1.  Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији за-
довољавања различитих потреба и интересовања ученика, 
у складу са ресурсима школе.

4.2.2.  У школи се организују програми/активности за развијање 
социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, 
ненасилна комуникација...).

4.2.4.  У школи се промовишу здрави стилови живота. 
4.2.5.  У школи се промовишу заштита човекове околине и одржи-

ви развој. 
4.3.  У школи функционише систем подршке деци из осетљивих 

група.
4.3.1.  Школа предузима активности за упис у школу ученика из 

осетљивих група.
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4.3.2.  Школа предузима мере за редовно похађање наставе учени-
ка из осетљивих група.

4.3.3.  У школи се примењују индивидуализовани приступ/индиви-
дуални образовни планови за све ученике из осетљивих група.

4.3.4.  У школи се организују компензаторни програми/ активнос-
ти за подршку учењу за ученике из осетљивих група.

4.3.5.  Школа сарађује са релевантним институцијама и поједин-
цима у подршци осетљивим групама.

У наведеним индикаторима спорно је присуство бројних ис-
каза који се односе на ненормиране активности и захтеве. Којим 
актом су дефинисани облици подршке и у коју су норму смештена 
наведена задужења? 

Којим правилником се регулише компетентност наставника 
за наговештене видове подршке? 

Може ли се декретом или осмочасовном обуком наставник ма-
тематике преименовати у експерта за рад са ученицима из осетљи-
вих група или за њихов лични, професионални и социјални развој?
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5.1.  Регулисани су међуљудски односи у школи.
5.1.1.  У школи постоји доследно поштовање норми којима је регу-

лисано понашање и одговорност свих.
5.1.2.  У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно 

уважавање.
5.1.3.  За дискриминаторско понашање у школи предвиђене су 

мере и санкције.
5.1.4.  За новопридошле ученике и наставнике примењују се раз-

рађени поступци прилагођавања на нову школску средину.

Иако не постоји посебан кодекс понашања за наставнике и ус-
танове, договорен на националном нивоу, индикатори предвиђају 
одређени ниво тих односа. Индикатори наводе на потребу да се 
донесе море интерних правилника, међу којима би се нашао и овај 
за регулисање поступака прилагођавања на нову школску средину.

1. Индикатори са неутемељеним захтевима

ЕТОС 5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и 
промовишу.
5.2.2.  Ученици и наставници међусобно изражавају висока очеки-

вања у погледу резултата рада.
5.2.3.  У школи се примењује интерни систем награђивања ученика 

и наставника за постигнуте резултате.
5.2.4.  У школи се организују различите школске активности за 

ученике у којима свако може имати прилику да постигне 
резултат/успех.

5.2.5.  Резултати ученика са сметњама у развоју се посебно промо-
вишу.

Ови индикатори садрже нејасне исказе који не наговештавају 
начин реализације ни доказивања.
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5.3.  Школа је безбедна средина за све
5.3.1.  У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према 

насиљу.
5.3.2.  У школи функционише мрежа за решавање проблема на-

сиља.
5.3.3.  У школи се организују превентивне активности које допри-

носе безбедности у школској заједници.
5.3.4.  У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног по-

нашања.
5.3.5.  Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интер-

венције у случајевима насиља у складу са Протоколом о заш-
тити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
у образовно-васпитним установама.

Одређена нормативна акта инсистирају на негативним ставо-
вима што је начелно погрешно, чак и када је у питању став према 
насиљу.

Мрежа за решавање проблема насиља није прецизирана ни 
терминолошки присутна у осталим нормативним актима. 

Начин обезбеђивања безбедности школе није јасно дефинисан 
нити је подржан у материјално-техничком смислу.
6.2.  Директор ефективно и ефикасно организује рад школе.
6.2.1.  Директор организује несметано одвијање рада у школи.
6.2.5.  Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетен-

цијама запослених.

Правилником се предвиђа свемоћност директора да обезбеди 
све што је потребно на свим нивоима функционисања школе што 
је потпуно нереално с обзиром на зависност од МП и локалне са-
моуправе и у погледу налога и у погледу средстава за реализацију.
7.1.  У школи су обезбеђени потребни људски ресурси. 
7.1.1.  У школи је запослен потребан број наставника и стручних 

сарадника у односу на број ученика.
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7.1.2.  Наставно особље има прописане квалификације.
7.2.  Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.
7.22.  Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим 

планом стручног усавршавања и могућностима школе.
7.2.5.  Запослени примењују новостечена знања из области у који-

ма су се усавршавали.
7.3.  У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ре-

сурси (простор, опрема и наставна средства).
7.3.1.  Школа је физички безбедно место.
7.3.2.  Школски простор задовољава здравствено-хигијенске усло-

ве.
7.3.3.  У школи постоји простор за рад у складу са нормативом.
7.3.4.  Школски простор је опремљен у складу са прописима.
7.3.5.  Школа је опремљена потребним наставним средствима за 

реализацију квалитетне наставе.

Сви наведени индикатори потврђују нереалан систем вредно-
вања јер су директно повезани са средствима које школа не може 
самостално да обезбеди. 

2. Административне обавезе и очекивања из Правилника

Школски програм и Годишњи план рада школе
Развојни план установе сачињен на основу извештаја о ре-

зултатима самовредновања и извештаја о остварености стандарда 
образовних постигнућа 

Глобални/годишњи планови наставних предмета 
Оперативни/месечни планови наставника
Годишњи план стручног усавршавања
Посебни програми васпитног рада
Акциони план школског развојног плана за текућу годину
План израде ИОП-а
Факултативни програми и понуда ваннаставних активности 
План ваннаставних активности 
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Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занема-
ривања

План за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава

Невидљива задужења 

Шта се не налази у структури четрдесеточасовне радне седми-
це, али је обавеза према овом правилнику

 � предузимају се мере подршке ученицима у учењу
 � примењују се поступци којима се прати успешност ученика 
 � промовишу се здрави стилови живота 
 � промовишу се заштита човекове околине и одрживи развој
 � подстиче се професионални развој ученика
 �  предузимају се активности за упис у школу ученика из 

осетљивих группа
 � Мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих 

група
 � индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за све ученике из осетљивих группа
 �  организују се компензаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из осетљивих група 
 � Годишњи план стручног усавршавања
 � функционише систем редовног информисања родитеља о 

активностима и делатностима школе
 �  развијен је систем информисања о свим важним питањима 

из живота и рада школе 
 � целоживотно учење свих у школи
 � постоје норме којима је регулисано понашање и одговор-

ност свих
 � предвиђене су мере и санкције за дискриминаторско по-

нашање у школи
 � разрађени су поступци прилагођавања на нову школску 

средину
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 � постоји интерни систем награђивања ученика и наставника 
за постигнуте резултате

 � Организују се различите школске активности за ученике 
у којима свако може имати прилику да постигне резултат/
успех

 �  Посебно се промовишу резултати ученика са сметњама у 
развоју 

 � Функционише мрежа за решавање проблема насиља 
 � Организују се превентивне активности које доприносе без-

бедности у школској заједници
 � Прате се и анализирају сви случајеви насилног понашања
 �  Предузимају се мере интервенције у случајевима насиља у 

складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним ус-
тановама

 � Организују се различити облици активног учешћа роди-
теља у животу школе

 � Организују се заједничке активности чији је циљ јачање 
осећања припадности школи 

Посебни планови и програми

 – годишњи план стручног усавршавања
 – план коришћења школског простора
 – план коришћења наставних средстава 
 – план рада тимова за подршку ученицима у прилагођавању 

школском животу
 – програм превентивних активности које доприносе безбед-

ности у школској заједници
 – програми/ активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуни-
кација...) 

 – програм увођења приправника у посао.
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Неусклађеност и неповезаност нормативних аката 

Према анализи појединих индикатора из Правилника, може 
се закључити да су у нескладу са следећим законским и подзакон-
ским актима:

Закон о основама система образовања и васпитања (2009) 
измене и допуне (2011)

Закон о основној школи (2002)
Нацрт Закона о основном образовању (2011)
Правилник о нормативу школског простора, опреме и нас-

тавних средстава (1990)
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању 

звања наставника, васпитача и стручних сарадника (2012)
Правилник о стручној спреми наставника, васпитача и 

стручних сарадника (2012)
Правилник о стручно-педагошком надзору (2007)
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника 

(2012)
Правилници о наставним плановима и наставним програми-

ма за први и други циклус основног образовања (2002 – 2010)
Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпит–

ног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи (2000)
Педагошка норма наставника, васпитача и стручних сарад-

ника према члановима 125 и 153 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања 

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог 
професионалног развоја (2011)

Стратегија образовања у Србији до 2020. године (2012)
Образовни стандарди за крај основног образовања (2010)
Из анализе структуре Правилника и наведених индикатора 

намеће се закључак да је неопходна прерада већег броја индикатора 
или израда властитих инструмента који одговарају стању у српској 
просвети и који ће бити подложни променама у складу са реалном 
стопом развоја, односно остваривања образовне стратегије.
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Ово важи и за наставне планове, програме, стандарде и друге 
образовне програмске документе.

Сви промашаји приписују се недовољној стручној усаврше-
ности наставника, без осврта на реализовани број сати стручног 
усавршавања. То директно упућује на проблем недостатка контро-
ле квалитета програма обуке (обука не доноси резултате).

Нема захтева за повезивање обавезне компоненте стручног 
усавршавања са модернизацијом образовног система.

VIII

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАО ПОДРШКА
НАСТАВНИЦИМА 

Пример садржаја једног од програма за стручно усавршавање 
показује у којој су мери искомпликоване процедуре које се односе 
на васпитни рад у школи и колико су увећани захтеви да се наста-
вници баве пословима који премашују њихове надлежности. 

Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи, Ката-
лог СУ за 2012/13 број 75

Програм се заснива на упознавању и повезивању Конвенције 
о правима деце, Протокола о заштити ученика од насиља, зло-
стављања и занемаривања у образовно- васпитним установама, 
Закона о основама система образовања и васпитања и осталих 
законских аката који регулишу и подржавају појачан васпитни 
рад са ученицима.

У материјалу са семинара понуђени су модели образаца за 
поступање у одређеним ситуацијама:

Процедуре и обрасци који се примењују у процесу појачаног 
васпитног рада са ученицима (захтев, решење, оперативни план, 
извештај, евиденција) 

Списак образаца школске документације
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 � Захтев директору за појачаним васпитним радом
 � Решење о појачаном васпитном раду
 � Извештај о појачаном васпитном раду
 � Решење о изрицању васпитне мере
 � Решење о укидању васпитне мере
 � Захтев за покретање васпитно-дисциплинског поступка
 � Закључак о покретању васпитно-дисциплинског поступка
 � Записник комисије о спроведеном васпитно-дисциплин-

ском поступку
 � Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере
 � Решење о укидању васпитно-дисциплинске мере
 � Решење о обустављању васпитно-дисциплинског поступка
 � Жалба родитеља Шк. одбору за изречену васпитно-дис-

циплинску меру
 � Извештај о кризној ситуацији
 � Извештај медијатора
 � Пријава за повређена права ученика
 � Одговор директора на пријаву због повређених права уче-

ника
 � Обавештење Градској просветној инспекцији о ученицима

Из наведене процедуре јасно је да поступак не може да води 
наставник ликовне културе или географије уколико је одељенски 
старешина одређеног ученика. Питања има више:

 – према коме су усмерена оваква очекивања
 – како се регулише време за вођење поступка
 – у коликој су мери валидни обрасци
 – шта се сме прогласити кризном ситуацијом
 – да ли медијатор мора познавати правну науку... 
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IХ

ПРОЈЕКТИ 

У Информатору о развојним програмима и пројектима у обра-
зовању Еду визија (МП 2011) може се прочитати колико су висока 
стремљења српског образовања и са колико се оптимизма очекује 
брз напредак. Наведено је да ће се билтен тромесечно објављивати 
са циљем да обавештава о развојним пројектима са страним парт-
нерима, о активностима и постигнућима тих пројеката. 

У првом информатору наведени су циљеви пројеката и високи 
износи за финансирање у којима је дискретно наговештено кре-
дитирање, кофинансирање или партиципација, без прецизирања 
односа домаћих и страних средстава. 

Овај информатор је једини иако су сви наведени пројекти већ 
завршени и морали би имати анализу постигнућа.

Сами можемо да проценимо постигнућа пројекта Подршка 
осигурању квалитета система завршних испита на националном 
нивоу у основном и средњем образовању који је коштао 4 милиона 
евра. Подружница за Моравички округ реаговала је на неадекватну 
обуку наставника и спорне формуларе, као и упутства за завршни 
испит. Иако је потрошен толики новац, није било помака у вези са 
процедуром завршног испита, тестови су се продавали на улицама, 
а наставници су прегледали без дневница и без путних трошкова 
иако су били упућивани у школе ван места боравка.

IХ 1. ЈИСП (2002) – ЗАЈАМ ОД СВЕТСКЕ БАНКЕ РАДИ РАЗВОЈА 
СВЕОБУХВАТНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ОБРАЗОВАЊУ 

О судбини појединих пројеката може се сазнати из више из-
вора, међу којима је ОЕЦД студија Јачање интегритет и борба 
против корупције у образовању Србија (2012). 

У њој је изложено како је пропао скупи пројекат који се одно-
сио на јединствени информациони систем у образовању. Од 2006. 
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удео школа које уносе податке спао је са 95% на 5%. Сада се више 
нико не бави тиме, нити се ко пита где су нестала средства добијена 
на кредит.

МПН нема утицај да обавеже школе да користе систем (Из-
вештај МП 2010). Истовремено, није се успоставио никакав вали-
дан систем који би садржао неопходне податке.

ПОСЛЕДИЦЕ 

 � Неадекватни подаци 
 � Недостаци показатеља у неким областима
 � Непоузданост претпоставки
 � Одсуство јасних и поузданих података оспорава валидност 

одлука 
 � Недостатак аргумената за решавање кључних питања
 � Не постоје детаљни и поуздани подаци о броју запослених 

у сектору
 � Спорни критеријуми: нема разлике између наставног и не-

наставног особља, између запослених са пуним и непуним 
радним временом (РЗС, МПН)

 � Не постоје детаљни и поуздани подаци о броју школа, о 
упису у ОШ, о обухвату предшколским програмима...

2. Портфолио професионалне оријентације

Питање професионалне оријентације ученика основне школе 
није решено на јединствен начин у правилницима који се њим баве. 
Присутна је неусклађеност и недефинисаност захтева и очекива-
них активности у вези са професионалном оријентацијом међу 
следећим актима:

Правилник о стручно-педагошком надзору (2007) 
Правилници о наставним плановима и наставним програми-

ма за први и други циклус основног образовања (2002–2010)
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Педагошка норма свих облика образовно-васпитног рада на-
ставника и стручних сарадника 

У Правилнику о вредновању, на ово питање односе се инди-
катори:
4.2.  У школи се подстиче лични, професионални и социјални 

развој ученика 
4.2.6.  Кроз наставни рад подстиче се професионални развој уче-

ника. 

У међувремену, без обзира на спорна очекивања, појавио се 
Портфолио професионалне оријентације – Регистратор докумена-
та за припрему избора будуће школе/занимања

 � Издавачи: МП
 � Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung
 � Тираж: 40 000 примеракa
 � Штампан латиницом мимо Закона

Портфолио професионалне оријентације представља луксуз-
но опремљену фасциклу са 44 стране штампаног материјала. На 
корицама су наведени сарадници у пројекту:

 – Im Auftrag des Bundesministerium fuer wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ des Bundesrepublik 
Deutschland

По налогу државног министарства за привредне заједничке 
послове и развој Савезне Републике Немачке

 – Deutsche Gesellschaft fuer Internacionale Zusammenarbeit   
GIZ GmbH

Немачко удружење за интернационалну сарадњу- ГИЗ ГмбХ 
(правна форма удружења са ограниченом одговорношћу)

 – Pädagogische Hochschule des Bundes in Steiermark 
Педагошка висока школа савезне републике месту Штрајер-

марк.



УСПРС Ко и како вреднује образовање у Србији

64

Недоумица коме је намењен овај портфолио није везана само 
за наведене школске установе из државе која има сасвим друга-
чији образовни систем него и сам садржај који је далеко од српске 
стварности:

Изводи из Портфолија:
Шта ти доноси твој Портфолио професионалне оријентације 

(ПФПО)
У нади да ћеш са радошћу и задовољством, док остављаш 

записе као трагове на свом јединственом путу до жељене школе 
и занимања, заједно са другим осмацима/осмакињама путовати 
кроз програм професионалне оријентације...

ПЕТ КОРАКА ДО ОДЛУКЕ

1. корак: упознајем самог/саму себе – мој профил личности
Status qvo и моја очекивања од инструктаже
Које би алтернативно занимање дошло у обзир? 
… Знам које све врсте подршке могу очекивати од омладин-

ских инструктора/ки… 
Информишем се
Прикупљам 

 – све радне листове са радионица професионалне оријента-
ције у школи… у којима си се интензивно бавио/ла избором 
школе

 – (не)писане процене теби важних особа које служе твојој 
личној процени

Упоређујем себе са захтевима школе и занимања
Остали кораци
Припрема и спровођење интервјуа, структурисање и визуелни 

приказ квалификационог оквира
УПИТНИК за прикупљање информација о „ШКОЛАМА ЗА 

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ“
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Документација са реалних сусрета – СА САЈМА ОБРАЗО-
ВАЊА 

Интервјуи са експертима/кињама, критеријуми за избор шко-
ле, избор занимања и приходи

ПОГЛЕД УНАЗАД
Моје расположење (после овог дана праксе осећам се…)
Мој негативан (непријатан) доживљај…
О чему сам још размишљао/ла…

РЕАЛНИ СУСРЕТ
ПИТАЊА ЗА ЕДУКАТОРА/КУ
ПИТАЊА ЗА ШЕФА/ШЕФИЦУ ПРЕДУЗЕЋА
ПИТАЊА ЗА ПРИПРАВНИЦУ
Да ли си раније маштао/ла о неком занимању…
ПИТАЊА ЗА ЕКСПЕРТА/КИЊУ  У ЗАНИМАЊУ
МОЈ ДОЖИВЉАЈ РЕАЛНИХ СУСРЕТА

ОДЛУЧУЈЕМ 
Познајем начине како да остварим предност при презенто-

вању; познајем замке процеса одлучивања и зато се осећам сигур-
није код одлучивања.

МОЈ СВ
ПРОПРАТНО ПИСМО
МОТИВАЦИОНО ПИСМО
МОЛБА
Евалуација одлуке о школовању, односно занимање

 � Упитник: тражи се моје мишљење
 � Шта је утицало на твоју одлуку?
 � Пракса у школи
 � Пракса у предузећу
 � Сарадња са саветницима за професионалну оријентацију
 � Настава о професионалној оријентацији
 � Регионалне околности
 � Колеге/инице у школи, пријатељи/ице, рођаци/ке
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 � Наставници и наставнице
 � Омладински/а координатор/ка
 � Психолог/шкиња и педагог/шкиња у школи

Терминологија портфолија је непримерена нашим условима и 
неусклађена са нашим кадровским профилима, односно школском 
праксом и потребама:

Омладински инструктор/ка; Омладински/а координатор/ка
Радни листови са радионица професионалне оријентације у 

школи…
Настава о професионалној оријентацији
Интервјуи са експертима/кињама, 
Излагања експерата/киња из занимања; 
Разговор са експертима/кињама из струке
Сусрети са стручном праксом (извештаји, записници са раз-

говора, формулари за распитивање…
Едукатор
Пракса у школи
Пракса у предузећу
Одрживост пројекта огледа се у раскораку између наше ствар-

ности и онога што је предвиђено, односно није предвиђено: 
 � СИСТЕМИ ОБРАЗОВАЊА НЕМАЧКЕ И СРБИЈЕ
 � НЕУСКЛАЂЕНОСТ СА ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМОМ
 � РЕСУРСИ - РАСПОДЕЛА ЗАДУЖЕЊА
 � ВРЕМЕ
 � МЕСТО ВРШЕЊА ПРАКСЕ
 � ПРАЋЕЊЕ ПОРТФОЛИЈА
 � НЕПОСТОЈЕЋИ ФАКТОРИ
 � МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 � ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

У модерним друштвима, очекивања од наставника су вели-
ка. Они морају бити експерти у једном или више предмета (ака-
демско образовање), као професионалци они морају да поступају 
аутономно, да стално унапређују своја знања, да употпуњују своје 
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предметне експертизе са педагошким способностима, укључујући 
и мотивацију за учење, креативност, сарадњу, разумевање социјал-
ног контекста образовања, да имају разумевање педагошког потен-
цијала технологије и да развој способности интегришу у процес 
држања наставе – учења, да умеју да интегришу принципе дожи-
вотног учења у процес држања наставе и учења, да истражују и 
унапређују сопствену праксу. Све наведено је услов за успешног 
наставника практичара, који ће допринети систематском преис-
питивању праксе.

Ко је најновији иноватор и лидер?

У једном од нових правилника, један стручни сарадник пред-
стављен је овим компетенцијама:

Посвећеност целоживотном учењу, неформалном и инфор-
малном образовању, стручно усавршавање у оквиру школе и ван 
ње – на семинарима, стручним скуповима уз коришћење савреме-
них информационо-комуникационих технологија за самоучење, 
императив је успешног школског ________________.

Он познаје наставне планове и проналази ресурсе за реализа-
цију садржаја различитих наставних предмета. Промовише важ-
ност читања из забаве и задовољства и за ученике и за наставнике. 
Постаје иницијатор и организатор тематске и интердисциплинарне 
наставе, интегрише ИКТ и информациону писменост у школски 
програм. Поседује компетенције за успешну комуникацију и за 
тимски рад. Сарађује са наставницима и другим стручним сарад-
ницима у школи – у планирању, подучавању и вредновању ОВ рада. 
Проналази одговарајуће материјале за различите облике учења и 
примену различитих метода и облика рада. Помаже ученицима да 
успешно уче, критички мисле, проналазе и на прави начин користе 
информације. Сарађује са колегама у школи и Друштву, са локал-
ном заједницом и реализује просветно-културне активности школе. 
Стиче нова знања и професионално се развија, преноси знања коле-
гама и организује различите облике стручног усавршавања у школи.
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Ако се има у виду проценат улагања у школске библиотеке, 
или у суморну стварност у којој су школски библиотекари углав-
ном технолошки вишкови који чекају крај свог радног века, овакав 
ултрамодерни профил свестране личности звучи као подсмевање. 

Х

ДОДИРНЕ ТАЧКЕ МЕђУ НОРМАТИВНИМ
АКТИМА 

Међу свим споменутим нормативним актима постоје одређе-
не додирне тачке које их посебно удаљују од праксе и стварности. 
Једна од њих се односи на коришћење бирократског језика којим се 
постиже формална и лажна слика високих домета и велике струч-
ности оних који их састављају или одобравају.

Позадину таквог приступа треба да познају и ученици основ-
не школе од којих се из области Граматика, лексика, народни и 
књижевни језик, основни ниво очекује постизање стандарда:
1.3.11.  препознаје бирократски језик као непожељан начин изра-

жавања
Извод из уџбеника за 7. разред:
Бирократија – 1. бирократски систем управљања, власт засно-

вана на чиновницима и административном апарату.
Реч бирократа потиче из француског језика и означава чинов-

ника (службеника) који се слепо држи прописа. Моћ бирократа 
заснива се на њиховој функцији и положају у држави.

Језик бирократије као оруђе 
Бирократски језик често служи да се прикрије онај ко врши – 

или треба да изврши радњу.
Бирократски језик често служи да прикрије истину уколико је 

непријатна – изражавајући је на мање разумљив начин. 
Говорник се служи бирократским језиком да би изгледао уче-

није, стручније и стекао већи ауторитет.
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Многи говоре бирократским језиком зато што мисле да тако 
треба, да се то од њих очекује, нарочито кад говоре јавно

Бирократски језик је моћно средство манипулације: начин да 
се много говори, а ништа битно не каже, или да се нешто каже, а 
да не изазове пажњу или прикладну реакцију. 

ЗАКљУЧАК

Евалуација процеса екстерне евалуације

Систем је премало фокусиран на саме ученике, а сувише на 
бављење собом.

Образовни документи у највећој су мери спискови намера, 
жеља, декларација и неостваривих програма. 

Нормативна акта не наводе механизме и ресурсе који ће гаран-
товати остваривање прокламованих циљева и програма.

Мере за ревитализацију образовног система 

 � Извршити измене постојећих закона који регулишу процес 
образовања и васпитања којима ће се регулисати питања 
права и одговорности

 � Регулисати права и обавезе учесника тог процеса на начин 
који ће да оснажи систем и подигне ниво његовог квалите-
та. Поседовање неограничених права одређених категорија 
доводи наставнике у позицију да се штите преопширном и 
несврсисходном администрацијом која не дориноси реша-
вању него умножавању проблема.

 � Извршити анализу структуре постојећих наставних кадро-
ва и евентуалних технолошких вишкова

 � Донети краткорочне и дугорочне мере за њихово реша-
вање
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 � Ставити ван снаге правилнике који предвиђају профиле 
чија систематизација нема додирних тачака са процесом 
образовно-васпитног рада у школи

 � Изједначити услове рада са европским узорима (број учени-
ка у одељењу, обим и садржај програма, простор, опрема...) 
пре процеса вредновања рада по тим узорима

 � Реформисати Заводе јер њихове издвојене делатности 
доприносе неусклађености система

Неопходне евалуације пре евалуације 

 � Извршити евалуацију наставних планова 
 � Преиспитати њихов обим у односу на узрасне, психофи-

зичке карактеристике и могућности ученика
 � Извршити евалуацију документа о стандардима
 � Извршити евалуацију наставних програма 
 � Извршити евалуацију донетих подзаконских аката који се 

не заснивају на нашој стварности
 � Ускладити захтеве са реалним могућностима и постојећим 

ресурсима
 � Ургентно избацити оно што није ушло у праксу и оно што 

јој штети
 � Ускладити захтеве са правилницима о педагошкој норми
 �  Нормирати обрасце за педагошку документацију – упрос-

тити је и допринети њеној ефикасности
 � Проценити рад ШУ, увести систем озбиљне подршке наста-

ви контролом непосредног рада са ученицима и пружањем 
стручне подршке

 � На нивоу округа формирати тимове истакнутих практича-
ра које треба ангажовати за рад на терену

 � Направити оперативне и примерене чек листе за процену 
квалитета рада засноване на условима

 �
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 � Преиспитати сврху и ефекте пројеката, посебно финансијс-
ку позадину, стране донације и начин трошења сред става

Потребно је у најкраћем року преиспитати реформске кораке 
који су били усмерени на урушавање образовног система чији је 
квалитет био оцењен високом оценом:

Кључ за јачање традиције изврсности у просвети, на шта је 
Србија с правом поносна јесте способност да се подстакне мотива-
ција свих заинтересованих страна да уважавају постојеће обавезе 
на промене у образовању тако да оне не остану само добре намере. 
(Strengthening Integrity and Fighting Corruption in Education: Serbia, 
OECD Publishing, 2012)

 � Школе, наставници и директори школа треба да учествују 
у изради и развоју наставних планова и програма и стра-
тешких докумената.

 � Прописи из ове области морају бити више оријентисани 
на ученике и постизање националних циљева образовања 
и васпитања.

 � Ако наставници не верују у праведност и интегритет соп-
ственог система, покушаће да га заобиђу и тиме допринесу 
снижавању образовних стандарда а не подизању њиховог 
квалитета.

Мада МПН не може да контролише све аспекте друштва у 
коме ради, од виталног је значаја да као чувар српског идентитета 
прикаже интегритет у сопственом раду као пример. 

Обједињавање система у кохерентну целину, допринеће не 
само унапређивању стандарда и обезбеђењу образовања, него и 
препороду Србије.

 
Оливера Крупеж,

професор српског језика
и књижевности
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ИСКУСТВО ВРЕДНОВАЊА 1

ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА ИЛИ ПРАВИМО ВРАТА
ВЕЋА ОД КУЋЕ

Драго ми је што је овај текст започео једном причом у кафани, 
јер ,,кафана је литература која не лаже“ (С. Винавер). Можда нис-
мо најстарији европски народ, али зато имамо најдужу кафанску 
традицију на Старом континенту. Она траје од 1522. године када 
је на Дорћолу отворена прва кафана.

„У прошлости се сав наш јавни живот манифестовао у кафа-
ни, и када се данас која од њих руши, односи собом читаву једну 
прошлост и свако рушење брише по једну традицију.“ 

Ово није забележено данас, већ почетком прошлог века из 
пера Бранислава Нушића. На Западу се незадовољство лечи код 
психијатра, а у Србији се то најчешће ради за карираним кафан-
ским столом.

*  *  *

Наставнички позив је једна од најважнијих делатности која 
директно утиче на развој појединца, друштва и државе. Настав-
ник би требало да буде стручњак за област коју предаје, да познаје 
природу развоја деце и процеса учења, стручњак у планирању, про-
грамирању и извођењу наставе, одговоран и подстицајан у току 
праћења и оцењивања напредовања ученика, вешт у комуникацији 
са колегама и родитељима, да тежи сталном властитом и стручном 
усавршавању, да мотивише ученике и њихове родитеље, а у исто 
време приоритети су му штедња, одрицање, самопрегоран рад, 
инклузија, борба против насиља, екстерна евалуација, рациона-
лизација, живот по рецепту ММФ-а, што значи дужи радни век, 
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и на крају реформе којy ће морати да спроведе па да Србији сване. 
Доведени смо у апсурдну или гротескну егзистенцијалну ситу-
ацију која ће нам, можда, омогућити неку важну спознају и извући 
нас из учмалости и овог музеја успомена у коме тренутно живимо.

У две чачанске школе, 16. маја 2012. године, дође омања група 
просветних саветника да се обучи и успут изврши тзв. екстерну 
евалуацију или спољашње вредновање рада школе. Мислио сам 
да ће њихова улога бити саветодавна, што у називу њиховог звања 
и пише, да ће држати огледне часове, бити нека врста ментора, 
да ће пружати помоћ и подршку колегама и да ће учествовати у 
превазилажењу проблема. Међутим, они су најмање били прос-
ветни саветници, а више су се понашали као контролори или као 
просветни инспектори. 

Шта је онда просветни саветник? Kаква је његова улога? Ко су 
људи који нам долазе у школе и посећују часове? 

У члану 108ђ Закона о основама система образовања и васпи-
тања пише: ,,Послове просветног саветника може да обавља лице 
са одговарајућом високом стручном спремом, које се истиче у ст-
руци, има објављене радове и најмање звање ментора, са положе-
ним стручним испитима у области образовања и најмање 7 година 
радног стажа у области образовања (а виши просветни саветник 
чак 15 година радног стажа у области образовања).“ Затим се у 
члану 108д додаје да просветни саветник пружа стручну помоћ 
наставницима, да учествује у припреми и извођењу нових облика 
и метода наставе итд.

Да ли нови или стари просветни саветници испуњавају на-
ведене критеријуме и да ли сам ја то видео? Нисам! Човек који 
није одржао огледни час, човек који је до јуче радио као државни 
службеник а не као предавач, човек који је завршио скраћени курс 
или неколико течајева не заслужује да носи звање просветног са-
ветника. Изгледа да смо рециклирали стари материјал преостао 
из прошлих времена. 

У Правилнику о вредновању квалитета рада установа у чла-
ну 14. пише: ,,Спољашње вредновање врши Министарство преко 
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просветних саветника и Завод преко запослених који су савладали 
програм обуке за спољашње вредновање (у даљем тексту: споља-
шњи евалуатор).“

Дакле, спољашњи евалуатор јесте надлежан, али се питам ко-
лико је и како савладао скраћени програм обуке.

Посебно ме изненађује чињеница да просветни саветник који 
долази на час није и не треба да буде из струке, односно не мора 
да поседује знање тог наставног предмета. Напротив, пожељно је 
да буде из неке друге наставне области. Тако ће нам часове мате-
матике походити професори музичког, час ликовног филозоф, а 
географије психолог (што и није тако лоше с обзиром да ја предајем 
географију).

Непосредно праћење наставе обухвата реализацију часо-
ва најмање 40% наставника. Присуство спољашњих евалуатора 
на часу траје најмање 20 минута. Шта господа саветници за тих 
двадесетак минута боравка на часу прате, односно шта оцењују? 
Следеће:

1. Да ли је циљ часа јасно изречен и да ли је усаглашен са 
збором садржаја, односно да ли има образовни, васпитни, 
материјални и функционални садржај;

2. Какви су организациони елементи часа, које наставне ме-
тоде предавач користи и да ли су активирани одређени 
облици учења;

3. Каква је комуникација на релацији професор – ученик;
4. Каква је активност ученика на часу ;
5. Да ли избор метода обезбеђује активност свих ученика;
6. Временску организацију часа, односно да ли је све пла-

нирано могуће остварити у току једног часа;
7. Вредновање и оцењивање резултата рада групе и поје-

динца, са посебним освртом на број оцена у дневнику;
8. Реализацију допунске и додатне наставе и какви су ефек-

ти те наставе итд.
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Државни и друштвени систем је лош када од добрих људи на-
прави рђаве. Врлина је изгубила своју цену међу људима. Тирани 
све проституишу и упропасте и није зло само у самовољи рђавих 
него и у слабости добрих.

Шта још просветни саветник ,,гледа”:
1. Проверава школску, личну и педагошку документацију; 
2. Тражи мишљење родитеља и савета родитеља о дотич-

ном професору;
3. Тражи мишљење ученика и ученичког парламента о до-

тичном професору; 
4. Проверава да ли се дете, далеко било, плаши „убогог“ на-

ставника;
5. Проверава резултате рада наставника кроз разна такми-

чења и читав низ других радњи за које се процени да су 
неопходне. 

Форма се мора испоштовати, али шта је са суштином? 
По обављеном разговару са представницима Савета родитеља 

и са представницима Ученичког парламента, просветни саветник 
разговара и са наставником. Указује му на мане, опаске родитеља 
и запажања Ученичког парламента, а ако је био добар, онда га и 
похвали. Потом одлази код дирeктора школе и понаша се као ,,ту-
жибаба,” односно преноси инокосном органу све оно што је за-
пазио: да ли је било пропуста у раду, да ли се професор коректно 
понашао према ученицима, да ли је истакао циљ часа или белу 
заставу, да се није, далеко било, загрцнуо у току наставе итд. 

Као што видите, све релације се своде на три кључне тачке 
– директор, родитељ и ученик. Они то називају триангулацијом. 
Где је ту професор? Изгледа да ће ,,господин“ професор у том ,,бер-
мудском троуглу” да се изгуби, да нестане. Квалитативно ће бити 
поражен, док ће сви остали имати већа права, привилегије и знање 
од самог предавача.

Просветни саветник мора све ово да оцени. Оцењује школу, 
али и ,,преплашеног” појединца оценом од 1 до 4.
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 – Оценом 4 оцењују се установе које остварују више од 75% 
свих стандарда, укључујући 100% стандарда који су кључни 
за вредновање.

 – Оценом 1 оцењују се установе које не остварују минимум 
од 30% свих стандарда, укључујући 50% стандарда који су 
кључни за вредновање.

Наставнике такође оцењују (,,И коње убијају, зар не?!) од 1 до 
4, кроз процену нивоа остварених стандарда уписаних у ОБРАЗАЦ 
ЗА ПОСМАТРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКОГ ЧАСА. 

Наша школа је ,,положила” испит: добили смо јаку тројку (3), а 
и ја сам слично прошао. Тражили су ми припреме које нисам имао 
и замерено ми је што на крају часа, за 2-3 минута нисам испитао 
и оценио бар једног, два или три ученика. Све оно што просветни 
саветници примете или забележе шаље се Министарству, односно 
Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања.

У Правилнику о стручно-педагошком надзору (Сл. Гласник 
бр. 34), у члану 10. пише да просветни саветник сачињава извештај 
о извршеном надзору у року од 30 дана, који садржи оцену стања, 
предлоге за предузимање неопходних мера за отклањање недоста-
така и унапређења образовно-васпитног рада и рокове за њихово 
извршавање. По истеку рока за извршење предложених мера, про-
светни саветник врши контролни надзор и ако утврди да ни после 
предложених мера за отклањање утврђених недостатака у раду 
није дошло до побољшања, даје прву негативну оцену наставнику. 
Касније може и другу, уколико се школа или ,,мучени” наставник 
нису ,,поправили”. Време између два надзора не може бити дуже 
од два месеца. У Правилнику не пише шта ће бити са наставником 
уколико га и други пут страшни саветник ,,оклевета”. Изгледа да 
репресивне мере или неке консеквенце према појединцу, тј. про-
фесору, нису предвиђене.

Директор установе дужан је да са извештајем о спољашњем 
вредновању упозна све органе установе, запослене у установи, уче-
нике и родитеље, органе локалне самоуправе у року од 15 радних 
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дана од дана пријема извештаја о спољашњем вредновању. Изве-
штај је доступан свим заинтересованим корисницима.

У члану 25. Закона о основама система образовања и васпи-
тања пише: ,,Ако установа остварује слабе резултате у функцио-
нисању и има слаба постигнућа ученика у 3 године за редом, Ми-
нистарсво и Завод могу да спроведу поновно вредновање рада у 
тој установи.“

Установа може да поднесе приговор Mинистру на извештај о 
спољашњем вредновању у року од 15 дана, али не и на саму оцену. 
Ако се утврди да је направљена грешка, министар може да наложи 
поновно спровођење вредновања установе. Осим екстерне евалу-
ације или спољашњег вредновања рада школа које прописује закон, 
свака школа мора да има и свој тим за самоврадновање. У члану 7. 
Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања на-
ставника пише да тим за самовредновање бира директор за период 
од годину дана. Тим је састављен од најмање 5 чланова. У Правилни-
ку не пише како га директор бира и по ком критеријуму. Он и његов 
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тим обезбеђују услове за спровођење самовредновања (ма шта то 
значило), прикупљају и обрађују податке и врше анализу квалитета 
предмета самовредновања. Дакле, поред екстерног или спољашњег 
имаћемо и интерно или унуташње вредновање рада наставника. 

Некада, не тако давно, свако село у Србији је имало попа и 
учитеља као оличења вере и образовања. Данас смо веру изгуби-
ли, а на образовање не дајемо ,,ни пет пара“. Ипак, кроз мусава 
стакла српске просвете видим трачак светлости. Сетите се само 
ђачких дана и оних који су нам цењену памет образовали. Шта је са 
оним дивним, старим учитељима и наставницима који су изашли 
из ,,шешира професора Вујића“? Зашто смо заборавили те мудре 
главе које се повлаче и беже пред најездом којекаквих екстерних 
евалуатора или просветних саветника? Зар они не би могли, ако 
им смањимо норму часова, својим саветима, искуством, знањем 
или коначно добротом, да нам помогну? Додуше, нису похађали 
разне течајеве које је прописало Министарство или нису по вољи 
цењеног нам министра, а можда и Тинде Ковач-Церовић или међу-
народне заједнице. Неко ће рећи да сам традиционалиста и конзер-
вативац. И јесам! Међутим, за мене реч ,,конзервативац“ означава 
оног који се залаже за вредности које би требало очувати.

Кад последњи постане први и морални хаос постане једина 
природна средина, онда се каже да је потоње време дошло. На делу 
је опет ,,нова европска педагогија” и тешко ономе ко је не усвоји 
као кредо властите образовне будућности.

ПОДУЧАВА КО ШТА СТИГНЕ ИЛИ КОМЕДИЈА АПСУРДА

Бивши министар Просвете који је хтео да направи ,,школу по 
мери деце и жељи родитеља“, у марту 2003. године, рече: ,,Просвета 
је експеримент уживо и све се дешава у реалном животу.“

Г-дин Гаша Кнежевић је био ,,визионар“. Данас је на делу не 
реформа просвете, него револуција у српској просвети. Реформа 
подразумева постепено и ненасилно мењање стварности у складу 
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са потребама друштва, а револуција је нагло, скоковито улетање у 
непознато, са циљем да се оствари ново.

Црна слутња на српским универзитетима је неминовно сроза-
вање квалитета оних који студирају. Данас на свакој седмој факул-
тетској дипломи пише ,,менаџер“. Уследиће велика борба факулте-
та за студенте, јер ће уписни капацитети бити бити дупло већи од 
потребних. За осам година, због све мањег природног прираштаја, 
имаћемо 66 000 места на студијама, а само 38 000 потенцијалних 
академаца. Последице свега овога биће мањак кадрова одређених 
професија и упошљавање оних који нису стручно оспособљени за 
одређени посао. Зато држава треба да финансира само оне струке 
које ће бити потребне пракси.

У средњим стручним школама, од укупно 307 огледних обра-
зовних профила, чак за 74 нема заинтересованих ученика. Нико 
неће да учи за млинара или ролетнара. Диплома пивара била је вео-
ма популарна када су у нашу земљу долазиле стране пиваре, а сад 
се тржиште заситило (што ме посебно изненађује)! Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја разматра увођење нових 
профила: техничар за логистику, шумски секач моториста, димни-
чар, оператер дигиталне штампе и пратилац у лову (керовођа)!

У ,,Службеном гласнику“ је новембра 2012. године објављен 
Правилник о степену и врсти образовања наставника у основним 
школама. Ово су неке од одредби тог Правилника:

 – Дипломирани педагог, психолог или библиотекар могу да 
предају енглески језик основцима;

 – Као наставници информатике у основним школама могу 
да раде људи са неком од чак 55 различитих диплома. Међу 
њима су и мастер економије, дипломирани инжењер по-
словне информатике, професор информатике у образовању 
(као да се професори не школују за образовање);

 – Часове музичког може да држи и дипломирани музичар за 
медијску област;

 – За физику је квалификовано чак 39 диплома. Занимљиво 
да наставник физике који је ту диплому стекао на трого-
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дишњим студијама, не може и не постоји начин да се регу-
ларно запосли у школи, упркос томе што у дипломи пише 
да он има звање наставника;

 – Часове физичког могу да држе, осим професора физичке 
културе, и дипломирани педагози физичке културе, као и 
професори физичког васпитања са додатним вештинама - 
дипломирани тренер, дипломирани организатор спортске 
рекреације и дипломирани кинезитерапеут (шепавој срп-
ској просвети добро би дошла кинезитерапија!).

Ко одређује са којом и каквом дипломом можемо пред уче-
нике?

То одређује Комисија за акредитацију. Она процењује да ли 
факултетски наставни програм задовољава услове потребне да 
неко ради у просвети. Деси се ту понеки пропуст, па људи са тро-
годишњом школом добију звање наставника. Кривци за толики 
број различитих диплома подобних за исти посао су бројне про-
мене образовног система, али и неусклађеност звања са дипломама 
приватних и државних факултета. Сви који су уписали студије 
после 2005. године по ,,болоњи“ морају да имају дипломе мастера 
да би радили у настави. Само за оне који су студирали по старом 
довољне су четворогодишње студије. 

Шта ће бити када на конкурс стигне десетак различитих ди-
плома? Пресуђиваће, кажу, препоруке које кандидат има: дужина 
студирања, просек оцена, а код појединих и страначка припадност, 
боља залеђина или имовинско стање.

Нови сет просветних закона доноси извесне новине у обра-
зовању. Пазите, ђаци ће уместо у клупама, моћи да уче у кревету 
– замениће учионице дневним собама, а наставнице мамама! За ову 
могућност биће довољно да родитељи на време обавесте школу, па 
ће онда сами организовати наставу за своју децу. Питам се да ли 
ће власт приморати родитеље да се стручно усавршавају, па ако 
их натера, предлажем да то радимо ми ,,по кућама“ као допунско 
стручно усавршавање! На крају школске године школа обезбеђује 
деци да полажу испите и заврше разред, а било би боље да прво 
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заврше разред, па онда да полажу испите! Шта ће бити уколико не 
положе? Да ли ће маме, стрине или најбоље тетке да их спремају за 
поправни испит и да ли се то новим законом предвиђа? У исто вре-
ме, гле апсурда, из Закона је избачен део који се бави сарадњом са 
родитељима и њиховим ангажовањем у школама. Ипак, родитељи 
ће једном месечно моћи да присуствују настави када је отворени 
дан школе. Ето нама нове ,,родитељске евалуације“. 

Национални просветни савет је реаговао примедбама. На-
гласили су да максималан број ученика у одељењу треба да буде 
25 уместо садашњих 30 и упозорили да недељно средњошколци не 
смеју да имају више од 30 часова наставе. Да ли ћемо онда суботом 
и недељом држати додатну и допунску наставу, а о празницима или 
ноћу водити педагошку документацију? А где сместити грађанско 
васпитање и веронауку, када заказати час одељењске заједнице или 
час одељењског старешине? О самоусавршавању и самовредновању 
нећу ни да размишљам! Изгледа да ће стихови ,,наше младости“ 
упућени ученицима нижих разреда наћи свој пуни смисао у нас-
тавничком кадру:
 ,, Ау, што је школа добра
 Лечи тугу и самоћу
 Као да ми је кућа родна
 Штета што не ради ноћу!“

Нису исто школовање и образовање. Дошло је до извесног 
засићења. Дилетанти су упропастили сваку чар образовања. Сви 
су на интернету и уче само оно што их занима. Живимо у доба 
бездуховне технолошке цивилизације, a стваралачко лице SMS и 
Facebook генерације често се чини као лице маске. Мала љубавна 
китица из нове збирке песама М. Бећковића гласи овако:

 ,,Док сам те чекао на мејлу
 Ти си била на фејсу
 Док сам чамио на СМС-у
 Ти си скапавала на скајпу.“
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Долазимо у опасност да изгубимо идентитет. Без квалитетног 
образовног система постаћемо само потрошачи материјалних до-
бара, односно савремени робови.

 

КАКО НЕСТРУЧНО ЗАСТУПЉЕНУ НАСТАВУ 
СТРУЧНО УСАВРШИТИ

У општем метежу и маскаради неспоразума, разрушена и пус-
та српска просвета сведочиће о још једном људском паду. Дозивамо 
се памети, али памет неће ни да чује!

У члану 4. Правилника о сталном стручном усавршавању и 
стицању звања наставника пише да је је обавезна активност на-
ставника утврђена педагошком нормом у оквиру 40-часовне радне 
недеље.

Облици тог стручног усавршавања су:
1. програми сталног стручног усавршавања који се оства-

рују извођењем обуке;
2. акредитовани програми високо школских установа;
3. стручни скупови (конгреси, сабори – али не драгачев-

ски, саветовања, симпозијуми, разни округли столови и 
трибине...);

4. летње школе;
5. стручна и студијска путовања (организатор доставља 

цену котизације, па ако имате новца усавршавајте се);
6. и неки други непоменути облици стручног усавршавања 

за које наставник мора да приложи некакав доказ.

У члану 10. истог Правилника пише да су наставници, вас-
питачи и стручни сарадници дужни да похађају 100 часова про-
грама, у року од пет година, од којих је најмање 60 часова са листе 
обавезних и до 40 часова са листе изборних предмета. Такође, у 
току пет година наставник мора да оствари 120 бодова стручног 
усавршавања. За један сат похађања обуке добија 1 бод, за један дан 
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учешћа на стручном скупу такође 1, а бод из Европског система 
преноса бодова има вредност 25 бодова стручног усавршавања. Од 
тих 120 бодова наставник је дужан да оствари најмање 30 из при-
оритетних области као што су: превенција насиља, злостављање, 
превенција дискриминације, инклузија, сарадња са родитељима 
итд. За акредитоване облике стручног усавршавања добија се уве-
рење светлоплаве боје, за стручне скупове светлозелена уверења, а 
за програме доживотног учења бела уверења. Запослени може да 
има и неке друге, непоменуте облике стручног усавршавања за које 
мора да приложи некакав доказ (позивницу, фотографију, сувенир, 
записник) и то у различитим бојама. Предлажем: хром-жуту, миш-
сиву, кинеску белу или афричку црну. По мом дубоком уверењу 
најгоре ће проћи ,,далтонисти“, а најбоље они које прате ,,Жикину 
шареницу“ и то не због Жике, већ због шаренице!

У Правилнику о стручно-педагошком надзору, у члану 7. 
пише: ,,Просветни саветник врши надзор над радом наставника, 
васпитача и стручног сарадника у погледу њиховог стручног уса-
вршавања увидом у план и реализацију плана стручног усаврша-
вања и другу релевантну документацију у складу са Законом.“

Дакле, није битно само да походите сумњиве акредитоване 
семинаре које ћете дебело платити, да учествујете на стручним 
скуповима, конгресима или трибинама и није важно колико знате 
или како сте се сами стручно усавршавали, битно је да имате план 
стручног усавршавања. Отуда је прављење базе података и вођење 
личне евиденције о сатима стручног усавршавања, по њима, нај-
битније. 

И на крају, сваки просветни радник мора да има ПОРТФО-
ЛИО. Шта је портфолио и шта он подразумева? Кажу да је то лич-
ни професионални картон. Ако се упустимо у семантички корен 
речи долазимо до следећег: портфолио је енглеска реч која значи 
портфељ, а портфељ је опет француска реч која означава лисницу 
или новчаник. Тако ће сваки просветни радник, бар фигуративно, 
имати свој буђелар! Предлажем да га прекрстимо у АПОРТФО-
ЛИО. У Вујаклијином ,,Лексикону страних речи и израза“ одмах 
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после грчке речи апорија што значи збуњеност, нејасноћа или ло-
гичка грешка, долази француска реч апорт, која код обучених паса 
значи дај овамо или донеси! Дакле, апортфолио или апортирати 
портфолио значи – донеси нам новчаник!

Орвелове визије су духовите сатире у односу на Србију данас. 
Добро је што имамо духа, добро је што смо препуни вицева 

који су прилично болни, јер када бисмо реалност схватили на пра-
ви начин, мислим да бисмо сви имали психосоматске поремећаје. 
Ко је у овој земљи нормалан тај је ненормалан! 

Како убедити Министарство да овај пут не води ка бољем об-
разовном систему? Убеђивање подразумева контакт и добру ко-
муникацију. Контакт постоји, али за комуникацију не знам. То је 
изгледа виши степен интимности за коју су потребне две стране. 
Засада постоји само једна. Ко почне жртвовањем својих врлина, 
завршава жртвовањем туђих живота. Не допустимо да на крају 
живота, усред рушевина својих дела, морамо да објашњавамо шта 
смо све племенито хтели и како нам је успело да ништа од тога не 
изведемо! Деца, наши ученици, неће нам веровати.

Милан Селаковић,
професор географије
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ИСКУСТВА ВРЕДНОВАЊА 2

БИРОКРАТИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА

Одлука коју је СОЧ донео поводом екстерне евалуације нас-
тала је као плод незадовољства базе, наших колега, које смо ми, 
представници школских синдиката пренели на градском одбору.

Незадовољство је велико, не само што се тиче материјалног 
положаја (у јавном сектору смо на претпоследњем месту), него и 
због све већих намета који пристижу од стране министарства. При-
том смо и једна од најнадзиранијих категорија друштва.

Министарство жели да нас контролише копираним обрасци-
ма из европских земаља, а при том не прави разлику између њихове 
и наше организације рада и положаја радника. Ми не бежимо од 
надзора, али тражимо да се надзор врши по предметима, да над-
зорници буду људи од ауторитета, са искуством, који ће давати 
практичне савете за подизање квалитета наставе.

Надзорници присуствују часу од 15 до 45 минута, са листом 
праћења који садржи кратке одговоре ДА – НЕ типа. Постављају 
се питања: шта се може видети за то време? Шта ако све буде НЕ 
или ДА? Да ли је то права слика нечијег рада? Да ли је разговор са 
ђацима и родитељима најмеродавнији? Уместо да Министарство 
улаже новац у обуку „курсаџија“, предлажемо да, уместо тога, шко-
ле опреми наставним средствима и реновира оне школе које су ста-
ре и без основних услова за рад. Питам се, да ли гледамо „пинк“ у 
образовању? Изјава помоћника министра да он као биолог свакога 
може да контролише, казује нам о чему се у ствари ради. Све ово 
обесмишљава екстерну евалуацију.

Да ли смо писари или наставници, закључите сами после на-
веденог.
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Шта би све наставници требало да ураде пре него што почну 
да предају:

 – програм одељењских већа;
 – програм рада одељењског старешине;
 – план и програм за извођење екскурзије;
 – план и програм за извођење наставе у природи;
 – програм слободних активности;
 – програм допунске наставе;
 – програм додатне наставе;
 – лични план професионалног развоја;
 – стандарди;
 – оперативни и годишњи планови;
 – учешће у разним тимовима за самовредновање;
 – редовно попуњавање дневника и посебних дневника за до-

пунску и додатну наставу;
 – вођење педагошке администрације за сваког ученика и за 

сваки предмет (педагошка свеска или портфолио), која под-
разумева:

 – датум усменог испитивања;
 – постављена питања;
 – оцену уз писмено и усмено образложење;
 – препоруке за даље напредовање;
 – коментар за активност на часу;
 – евиденција домаћих задатака;
 – оцене са контролних вежби;
 – иницијални тест на почетку године и завршни на крају уз 

коментар;
 – оценити најмање три ученика приликом обраде новог гра-

дива.
Записивање свих питања и одговора ученика? Оцењивање 

сваког часа? Учитељ би онда цео час провео унезверено хватајући 
белешке. Коме је потребно ово детаљисање? На све ово учитељи 
првог разреда четири пута пишу оцену (описну и закључну оцену 
у Дневнику рада, закључну у књижици и матичној књизи).
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Зар нико од стручњака није погледао књижице браће Црного-
раца, који имају табеле на којима се само штиклира оно што је дете 
постигло и што представља јединствен стандард? Наши стандарди 
представљају гомилу набацаних циљева, означених бројевима на 
три нивоа тежине. Учитељ или наставник, поред свих послова, 
мора да пребира по тим бројевима и пише одређене стандарде. 
Зашто наши стандарди нису јединствени?

Траже нам да план писмених вежби урадимо за цело полу-
годиште, упишемо у дневник и објавимо на сајту школе. Измене 
одобрава веће и директор. Овим је основни дидактички принцип 
погажен, јер план треба прилагођавати наставној ситуацији и 
могућности ученика. Он је променљив, па је бесмислено унапред 
месецима планирати проверу знања. Очигледно је да ово није дело 
људи из наставе.

Нуде нам безброј семинара који не значе ништа, на којима 
не можемо много тога да научимо. Трка за новцем је учинила да 
имамо безброј тема које се не баве наставом, а ми смо приморани 
на њих да би смо поново, по други пут сакупљали бодове. Свесни 
сте да први круг нико није ни контролисао. 

Неко се лепо игра. Наставак приче је везан и за самовред-
новање. У школе је стигао допис да оних старих седам тимова и 
полузавршени акциони планови више не важе. Сад поново радимо 
самовредновање, по неком другом упутству. Поставља се логично 
питање. Ко смишља те глупости? Каква је била корист од старих 
акционих планова? Зашто их радимо поново? Да ли је циљ да неко 
наплати своје идеје? Ко се то над нама иживљава?

Са овог скупа морамо рећи НЕ бесмисленим наметима. Не до-
зволимо да нас, интелектуалце направе преписивачима. Плашим 
се, да ако се не одупремо овим и сличним наметима, за просветне 
раднике предстоји још један тежак период.

Горан Милисављевић,
професор разредне наставе
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ИСКУСТВА ВРЕДНОВАЊА 3

РЕфОРМА НАДЗОРНИЧКЕ СЛУЖБЕ

Окидањем просветно педагошких савета 1991. године, у Ср-
бији је дошло до значајне трансформације у раду надзорничких 
служби. Формирају се надзорничка одељења, а њихов рад се по-
мера са стручно-педагошког на управно-правни надзор. Тако се у 
више од 20 наредних година, полако истиснуо сегмент стручно-пе-
дагошке помоћи и провере у раду наставничког кадра у школама.

Има примера (и сам спадам у такве) да неким професорима 
15 и више година нико није ушао у учионицу да присуствује часу, 
изврши његову стручно-педагошку анализу и провери ниво знања 
ученика. То је посебно неповољно за почетнике у настави, који су 
углавном препуштени сами себи и малој помоћи стручног мен-
тора из других школа, који га надгледа током припреме стручног 
испита. У надзор на час често стижу саветници који су стручни за 
сасвим друге предмете од предмета који се предаје на часу и они 
могу оценити само уопштено педагошко-дидактичку активност 
на часу, али не и педагошко-стручну. Овакав приступ је значајно 
утицао на пад квалитета у раду предметних наставника. Зато је 
неопходно да се врате педагошки саветници, попут оних из про-
шлости, који би вршили такав надзор.

С друге стране, данашњи избор кандидата за рад у надзорнич-
кој служби не омогућава да најквалитетнији добију прилику да ис-
кажу своје способности у тој одговорној улози. За надзорнике или 
начелнике су се често бирали људи чији је једини видљив квалитет 
подобност странци која је тог тренутка на власти. Да је то тачно 
показује и податак да је број стручних семинара или број стручних 
радова и предавања на тим семинарима, од стране надзорника, из 
године у годину, у сталном опадању.
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Данас, у оквиру надзорничке службе постоји подела вршења 
надзора између просветних инспектора и просветних саветника.

Просветни инспектори врше надзор рада образовних устано-
ва на свим нивоима, од вртића до факултета. Њихов поступак ре-
довне контроле подразумева проверу примене прописа из области 
образовања и васпитања у одређеној установи. Инспектор не може 
да проверава квалитет наставе, испитивање и оцењивање, јер је то 
посао просветног саветника.

Просветни саветник је надлежан да процењује стручни рад 
просветних радника и установа. Он има право да присуствује из-
вођењу наставе на часу и процени квалитет наставе и оцењивања, 
као и да контролише стручност наставника, познавање материје 
коју наставник предаје и начин испитивања и оцењивања ученика.

За разлику од просветних инспектора, у школским управама 
има недовољан број просветних саветника и нема их за све пред-
мете. Такође, због великог броја школа, које покривају поједине 
управе и територијалне разуђености, често не успевају да остваре 
ни законски минимум, да најмање једном у 4 године посете сваку 
школу и предложе мере за уклањање недостатака у раду или про-
вере извршење таквих мера.

Просветни саветник би требало да врши надзор тако да:
1. Проверава и вреднује квалитет рада установе;
2. Остварује непосредан увид у рад наставника присуство-

вањем одређеном броју часова, саветодавном и стручном 
помоћи;

3. Организује рад општинских и окружних актива настав-
ника;

4. Организује стручна усавршавања наставника, држи углед-
не часове;

5. Организује и учествује у верификацији такмичења ученика;
6. Организује датотеку угледних часова наставника и тестове 

објективног типа за проверу знања ученика;
7. Формира педагошку библиотеку и огледну лабораторију за 

стручно усавршавање наставника;
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8. Организује и синтетише стручне расправе код огледних 
наставних планова и програма и у случају реформисаних 
програма школа.

Општи услови за избор у звање педагошког саветника би били:
1. Поседовање важеће лиценце за рад у просвети за одређену 

област;
2. Рад у просвети 10 и више година;
3. Објављени стручни радови или предавања на стручним 

семинарима из одговарајуће области;
4. Истицање у струци и педагошком раду.
5. 
6. Посебни услови за просветног саветника:
7. Мора најмање 1/3 а највише 2/3 радног времена остати у 

установи из које долази због континуираности у обављању 
задатака наставника;

8. Мора при избору добити позитивно мишљење стручне ус-
танове из које долази и окружног стручног актива, да је 
подобан за послове саветника;

9. Мора у законском року положити стручни испит за про-
светног саветника;

10. Бира се на 4 године и мирује му радни однос у матичној 
установи.

На овај начин, уз минималне тошкове, за кратко време би се 
значајно подигао квалитет наставе у школама Србије.

Као прилог овој теми, наводим вам своје искуство, у форми 
приче, са просветним саветником, који би данашњим требало да 
буде узор.
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* * *

ПРИЧА ИЗ ПАРАЛЕЛНОГ УНИВЕРЗУМА

Године 1996. предавао сам у малој сеоској школи. У марту, на 
моје часове, стигао је у посету просветни саветник из Зрењанина. 
Био сам још увек почетник, са непуне три године искуства. „Нисам 
дошао да те критикујем, ловим грешке и контролишем. Дошао сам 
да те посаветујем, коригујем и тако ти помогнем“, биле су његове 
прве речи. Онда ми је рекао нешто што ме је оставило без даха: 
„Одабери час у разреду где имаш највише тешкоћа у предавању и 
ја ћу га одржати. Покушаћу да ти покажем како бих га ја одржао.“

Беше ту и једна шездесетпетогодишња учитељица пред пен-
зијом, која се након тога крстила и левом и десном руком. Рекла је 
да у свом веку није чула, а ни видела да неко дође у контролу у школу 
и покаже како би он одржао час, без икакве припреме и сазнања 
какав час треба одржати. 

Какав је то био саветник набројаћу вам као да пишем за ру-
брику „Веровали или не“:

11. Редовно је учествовао у раду окружних актива физике, 
зрењанинских основних и средњих школа. Између осталог, 
на њима смо једни другима држали угледне часове, кори-
говали се, а затим би такве часове држали по школама.

12. Организовао је стручне семинаре о настави физике, са 
којих смо одлазили оснажени самопуздањем и новим саз-
нањима.

13. Сам је држао угледне часове и помагао наставницима у 
одржању таквих часова по школама.

14. Организовао је општинска и окружна такмичења и као 
председник централне комисије учествовао у анализи 
задатака и њиховом решавању, прегледању и бодовању 
ученика.

15. Објављивао је радове на годишњим семинарима о настави 
физике. Зборници са тих семинара пуни су његових струч-
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них радова у периоду од 1991. до 1999. године, након чега се 
десила његова прерана смрт.

16. Помагао је опремање кабинета физике набавком и разме-
ном наставних средстава између школа, чак и њиховом 
поправком. Заједно са њим сам једном приликом оспособио 
таласну машину у једној основној школи.

17. У канцеларији је имао библиотеку са књигама и стручним 
часописима из области физике, астрономије и сродних 
научних дисциплина. Посебно је била вредна библиотека 
на руском језику. Могли смо да дођемо у свако доба, позај-
мимо књигу или седнемо за посебно намењен сто за нас и 
припремимо час, информишемо се, едукујемо.

18. Формирао је групу наставника који су се заједно са одабра-
ним ученицима бавили истраживачким радовима. И док 
је Министарство науке и просвете саветовало људима да 
се због потпуног помрачења сакрију у „мишије рупе“, наш 
саветник је повео 40 ученика и 7 наставника 11. августа 
1999. у Нови Кнежевац, у зону потпуног помрачења Сунца. 
Деца су мерила утицај овог природног феномена на физи-
олошке промене на људима, животињама и биљкама. Ме-
рила су температуру, влажност ваздуха, брзину ветра, 
промене магнетног поља и атмосферски притисак током 
помрачења. Осим што су се уверили да им изложеност 
овој појави никако не може шкодити, појединој деци је 
ова експедиција одредила даљу будућност и неповратно 
их привукла природним наукама.

19. На овај начин се формирало удружење „Наставника при-
родних наука“, познато по летњим школама које су одр-
жаване на Палићком језеру и зоо врту у периоду од 2000. 
до 2007. Године. Неколико радова из те школе су били део 
предавања и зборника на стручним семинарима о наста-
ви физике.

20. Био је то, ваљда, једини саветник у историји просвете у 
Србији код кога су дошли у контролу саветници из других 
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округа. До данас је остало нејасно да ли су долазили да 
нешто науче из његових активности, да га преконтро-
лишу или упозоре да престане да „штрчи“. Никада се о 
томе нису изјаснили.

Непосредно након његове смрти, 2000. године, школе у Зрења-
нину су прошле „Тимс“ тестове и показало се да се најбоља настава 
физике у Србији одржава у том граду, исказано средњом оценом 3,4 
од максималних 4.

Када смо се, у то време, срели на једном семинару са професо-
ром Богојевићем, са Физичког факултета, он нас упита чиме то 
„прашимо“ децу из Зрењанина, кад код њега долазе тако генијална.

Ето вам саветника који је већи део свог времена проводио у 
школи са наставницима и децом, помажући их, далеко од канце-
ларије и стерилних, папирнатих мудролија данашњих и ондашњих 
реформатора просвете у Србији.

Многи од вас нису ни чули ни видели сличну причу. Отуда она 
има овакав наслов и она је мој мали допринос сећању на овог доброг, 
скромног човека – Наумоски Крсту, дипломираног физичара и ас-
тронома и магистра методике наставе физике.

Никола Танкосић,
професор физике
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ШТА БИ ТРЕБАЛО ДА САДРЖИ СПОљАШЊЕ 
ВРЕДНОВАЊЕ ДА БИ БИЛО ВАљАНО?

Вредновање би требало вршити у три одвојена сегмента:
1. организациони
2. педагошко-методолошки
3. предметно-стручни 

У оквиру првог сегмента требало би кориговати следеће: 
 1.1. Вредновање рада школе, које се први пут спроводи, захте-

ва боравак у тој школи у зависности од величине школе, 
најмање три дана. Тек касније, када вредновања постану 
уобичајена могуће су посете које трају само један дан, па 
и краће.

 1.2. Интервју би требало да буде мање површан. Боље би било 
да се обухвати мањи број ученика, родитеља и радника 
школе, а да разговор буде детаљанији и да сваки учесник 
у разговору има обавезу да нешто каже.

 1.3. Требало би пратити исходе рада сваке школе: 
 – код основних школа успешност уписивања у средње 

школе;
 – код гимназија успешност уписивања на факултете;
 – код средњих стручних школа број запослених након 

школе.

У оквиру другог сегмента требало би кориговати следеће:
 2.1. Редефинисати критеријуме који се сада примењују, а који 

нису реални. У том редефинисању требало би да учествују 
просветни радници са искуством и угледом у својим 
срединама.
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У оквиру трећег сегмента требало би кориговати следеће:
 3.1. Дефинисане стручне стандарде за све или за већину 

предмета у средњим школама. У основним школама 
довршавање процеса стандардизације тј. корекција 
постојећих стандарда, која је у току.

 3.2. Осмишљавање стандардних тестова, при чему би се 
тестирање за одређене предмете вршило периодично и 
истовремено у свим средњим школама одређене врсте 
на територији целе Србије или по школским управама за 
основне школе.

 3.3. Укључивање стручног саветника за поједине предмете у 
рад тимова за вредновање, при чему је њихово присуство 
неопходно за исправно вредновање часова, јер се морају 
уважити специфичности методике сваког предмета.

 Тим УСПРС – Синдиката Гимназије
  „Вељко Петровић“, Сомбор
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА СРПСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Данашњи општи тренд налаже да се пре било каквог посла 
поставе циљеви.

Мој циљ је да кроз „причу“ покушам да разумем шта су уз-
роци који данас доводе до радикално другачијег схватања мисије 
образовања у друштву. Мој циљ је да нађем саговорнике који су 
заокупљени истим проблемима. Мој циљ је да пробам да артику-
лишем духовну „климу“ чији смо сви и саучесници и жртве, да 
укажем на њене корене и порекло. Циљ ми је да дефинишем праву 
мету ка чијем уништењу треба окренути све расположиве снаге. 
Циљ ми је да обзнаним лаж епохе, јер је добро и дуго познајем, а 
смрад joj препознајем на сваком кораку у данашњој Србији. Мој 
циљ је да укажем да смо сви таоци елитe, која из крајње личних 
интереса на овим просторима продаје депласиране англосаксон-
ске идеје које су штетне по наш идентитет, одрживост и бу-
дућност. Многе од тих идеја су, у међувремену, и на Западу 
одбачене, или су проузроковале крајње негативне последице. Но, 
за нас су и даље једина „реална“ алтернатива. Циљ ми је да се 
што чешће позовем на документарне видео записе, јер су „у духу 
епохе“ и јер су доступни. Мој циљ је да уместо речи „како“, што 
чешће употребим „зашто“ и „зато“. Признајем да сам пристрасан, 
признајем да сам емотиван, али зато у потпуности „стојим” иза 
свог мишљења. Здраво је да се понекад ствари кажу „без увијања“.
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ЛАЖ ЕПОХЕ: СВЕТ БЕЗ АЛТЕРНАТИВЕ

 „Парадоксална и трагична ситуација човека је да је 
 његова савест најслабија када му je најпотребнијa.“
 Ерих Фром

Свака епоха има своју велику лаж и то није нужно лоша 
ствар. Напротив. Она даје смисао људском бивствовању и везује 
човека са човеком на заједничком путу. Даје основу за изградњу 
комплексне структуре људских интеракција, али и оквир ван 
ког једна цивилизација не може. Сваки човек у тој комплексној 
грађевини проналази своје место, било кроз афирмацију, било 
кроз опозицију у односу на лаж епохе. Но, након неког времена 
она губи своју моћ, извитопери се и претвара у своју супротност, 
у силу која не мотивише и не обједињује, већ обесхрабрује и раз-
дваја. Ми живимо у таквом времену. Лаж наше епохе постала је 
погубна.

Епоха нам каже: „човекова слобода се мери искључиво еко-
номским успехом“. Човек је искључиво homo oeconomicus. Ако се 
сетимо да је код старих Грка реч економија представљала „зако-
не управљања домаћинством“, онда није потребно наглашавати 
колико је слобода оваквим схватањем осакаћена, маргинали-
зована и извитоперена. Пре се може тврдити супротно. Успех у 
економској утакмици од човека прави нечовека. Ако је слобода 
само могућност да схватимо и прихватимо себе и друге, и могућ-
ност да помогнемо себи и другима, онда од слободе не преостаје 
ни трага. Епоха нам се приказује као истинита тиме што је суро-
ва. Нажалост, то је изгледа једини преостали критеријум. Бивши 
амерички војни секретар Мекнамара о бизарном и апсолутно 
непотребном бомбардовању јапанских градова (овде се не мисли 
на Хирошиму и Нагасаки) током Другог светског рата, каже да 
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би Америка одговарала за ратни злочин да није била на страни 
победника6. Суровост је обезбедила „истину“.

Просто је невероватно како свака епоха себи даје посебност 
лажју да је „јединствена“ и да живимо у условима какви нису по-
знати историји. Поричући континуитет, лаж епохе покушава да 
спаси саму себе. То је јефтин трик и примењивала га је свака 
цивилизација на издисају. Немогуће је замислити како римски 
мислиоци пред сам распад Царства не сматрају да живе у ус-
ловима какви нису познати историји. Друга тактика, којом се 
лаж епохе спашава, је порицање саме могућности постојања ис-
тине. Ово је врло суптилна и опака превара. Креира се актуализо-
вањем вечите немогућности човека да до краја спозна себе, друге 
и историју, при чему се ово узима као полазиште песимистичног 
погледа на свет. Одржава се крајњим апсурдима: неповерењем у 
поверење, неверовањем у веру, и коначним апсурдом да истина не 
постоји. Ваљда не треба ни показивати у којој је мери ово лаж, 
јер уколико истина не постоји, онда засигурно није истина ни да 
истина не постоји, итд. Уметници тврде да је истина неизрецива, 
филозофи показују да је спознаја немогућа, а научници доказују 
да је све релативно. Но, једино човек за другог човека може да 
тврди да је нечовек. Уколико нема људи, нема нечовечности, али 
ни хуманости, тј. поверења, вере и истине.

Данашње грађанско, демократско, буржоаско друштво про-
живљава своје последње дане. Грубо гледано, капитализам може 
да се прати кроз три фазе: ослободиоца, грабљивице и лешинара. 
Последња фаза је започела средином прошлог века. Наше доба је 
„лешинарско“. Оно опстаје скоро искључиво захваљујући нечему 
што је давно мртво. Систем је потрошио своје духовне залихе, а 
није произвео нове који би стимулисале младе генерације да кре-
ирају, да осмисле себе и своју егзистенцију. То је разумљиво, јер је 
сва снага неопходна искључиво одржавању и полакој припреми 

6 Errol Morris (2003) Fog of War - 11 Lessons from the Life of Robert S 
McNamara
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целог система за колапс. Занос, имагинација и креативна моћ су 
пресушили и преостаје да се друштвени акценат, који се кретао од 
револуционара, уметника и филозофа, преко бизнисмена, гради-
теља и ратника, коначно пренесе на менаџере, адвокате и банкаре. 
Овај прелазак из духовне у материјалну сферу, или како каже Фром 
„из модуса бивствовања у модус имања“, може најбоље да се прати 
у Америци, која је због мањка духовних наслага из претходних 
епоха идеална за праћење огољених консеквенци капитализма. 
Европски лешинар и сам неретко примењује амерички модел и 
храни се сопственим месом. То је најевидентније у Грчкој, а потом 
и у Шпанији, Италији итд7. У таквој историјској клими, српска др-
жава је у процесу „демократизације“ изабрала несретно решење и 
потражила спас испод крила лешинара. Наш циљ је да „постанемо“ 
Америка, и ми храбро грабимо ка циљу.

7 Aris Chatzistefanou, Katerina Kitidi (2012) Catastroika



УСПРС Ко и како вреднује образовање у Србији

100

Амерички лешинар заповеда овако: друштво је тржиште, 
људи су роба, а живот је економска трка. Побеђује онај ко заради 
више у краћем року. Улагање у будућност није императив. Идиоти 
(како су стари Грци звали приватнике), добијају од државе на по-
клон цивилизацијске, генерацијске и националне тековине у циљу 
„оживљавања“ привреде. Идиот нема моћ да одржи нешто тако 
старо, осетљиво и сложено. Он од свог домаћина има више корис-
ти кад је мртав, него кад је жив. Без улагања, брзом егзекуцијом 
додатно се богати и постаје „конкурентнији“ у вишим економским 
круговима. Сви око њега нестају у бездану, што је економски оп-
равдано. Нису били конкурентни.

У даљем тексту ћу покушати да на основу духовне климе ле-
шинарске фазе Запада, а одакле потиче идеја „новог школског 
поретка“, објасним шта су циљеви школске реформе коју ми пре-
писујемо из империјалистичких центара моћи, у време кад мале 
нације користе предност тога што су мале, како би се бар делимич-
но оградиле и посветиле оном суштинском у свом националном 
бићу.

Склон сам, дакле, мишљењу да је данашњи Западни напад на 
образовање последица три по друштвену кохезију деструктивне 
силе друге половине двадесетог века. То су: рачунари, постмодерни 
начин размишљања и економски неолиберализам, и сво троје су 
деца (често и усвојена) свог доба и лажи своје епохе. Мислим да су 
и сами префикси у духовним „достигнућима“ Запада (постмодер-
на и неолиберализам) увелико показатељи јаловости епохе која 
не може ни да се дефинише нечим новим, већ живи на лешини 
умрлих идеја.

Када се нека будућа епоха буде са осмехом бавила нашом ис-
торијом (а из ње има много да се научи, углавном негативног), про-
цениће с правом да је највећи „допринос“ рачунара у подривању 
духовног идентитета човечанства. Oткад се појавио, рачунар за 
људе представља недостижни узор. Узор, како за појединца, тако 
и за друштво. У следећих пола века, људи су покушали прво да му 
се додворе, доказивањем како су и сами „генетски програмиране 
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машине“. Тумачили су своје понашање „теоријом игре“. Потом су 
покушали да уреде друштво посматрањем појединца као простог 
„обрађивача информација“, чије се понашање може измерити и у 
доброј мери предвидети. Рачунари у највећој мери подупиру први 
аргумент одрживости лажи епохе, тј. њену јединственост.

Постмодерни начин размишљања се може схватити као ос-
лобађање интелектуалаца од одговорности према друштву. Како 
је савремена ситуација толико комплексна, а у многим својим 
видовима контрадикторна, парадоксална и апсурдна, немоћ ин-
телектуалаца Запада пронашла је привремени излаз у порицању 
сарадње. Ово постаје тако болно очигледно кад се упореде инте-
лектуалне величине модерне наднете над епохом, у покушају да је 
тумаче, критикују и лече, са самозадовољним, самопрозваним и 
самодовољним величинама постмодерне, које је већ њихова епоха 
расточила по сопственом нахођењу. На тај начин, епоха се неми-
лосрдно свети за дезертирање и немоћ да јој се супротстави. Један 
од назива за ту немоћ је „политичка коректност“. Постмодерна у 
највећој мери подупире други аргумент одрживости лажи епохе, 
тј. немогућност спознаје истине.

Неолиберална економија је метафизички концепт по којем 
људи нису створили економију, већ економија ствара људе. Стога, 
друштво је дужно да на све могуће начине подупире економију, 
а не обратно. То је нада да ће крајње хаотично финансијско тр-
жиште, заузврат, својим неприкосновеним силама стабилизовати 
друштво. То је идеја краја државе. То је идеја Глобализације. То је 
огољена лаж епохе, која припрема самој себи крај, јер више нико 
не може да јој стане на пут.
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СМРТ ВРЕДНОСТИ: фИКЦИОНАЛИЗОВАЊЕ ЗНАЊА

 „Заједници уметност представља лек за 
 најгору болест ума, корупцију савести.“
 Колингвуд

Роберт Раушенберг, још увек неафирмисани 28-годишњи 
уметник је 1953. године замолио свог 49-годишњег славног колегу, 
Виљема де Кунинга да му поклони један цртеж. Кунинг је изабрао 
дело из атељеа у Њујорку и поклонио га младом колеги. Раушенберг 
је следећих месец дана провео педантно бришући комплетан рад. 
Како сам каже: „Отписао сам тај цртеж, јер сам хтео да „напишем“ 
нови са другим крајем оловке која је имала гумицу“8. Преостале 
трагове оловке и трагове гумице на папиру је након тога предста-
вио као своје оригинално дело. Оно се данас може видети у Музеју 
модерне уметности у Сан Франциску.

Овај догађај је индикативан за духовну климу целе друге по-
ловине двадесетог века. Из њега се могу извући бар три оријентира. 
Прво, ствари се раде на нов, али погрешан начин. Друго, тиме се 
руши оно што је до тада урађено. Треће, ново деловање је само 
реакција и у потпуности зависи од тековина које руши. У том па-
радоксалном смислу Раушенберг је заиста велики уметник, јер на 
самом почетку новог односа човека према себи, другима и свету, 
открива заједници тајне њеног срца.

Aко je у претходном примеру духовне смернице требало про-
тумачити на основу дела, само декаду касније 1963. године, велики 
гуру постмодерне уметности Енди Ворхол у интервјуу за Art News 
каже:

„Разлог мог сликања на овај начин је тај што хоћу да будем 
машина; (...) Сви изгледају слично и раде слично, и са нама је тако, 
све више. Мислим да сви треба да буду машине.“9

8 Barbara Hess: De Kooning (TASCHEN, 2007)
9 Ликовне свеске бр 5 (Универзитет уметности у Београду, 1977)
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Требало је сачекати још неку декаду након Раушенберговог 
деконструктивног чина, да епоха потпуно огрезне у својој лажи, 
па да се та лаж коначно јасно и чврсто уобличи у перцептивним 
умовима епохе. У свом реферату о знању и науци у најразвијенијим 
друштвима Запада, „Постмодерно стање“, филозоф Жан-Франсоа 
Лиотар коначно обелодањује нове принципе функционисања за-
падне духовности.

Реферат је објављен 1979. године на француском, а 1984. године 
на енглеском језику10. На самом почетку излагања Лиотар нам казује: 
„Ако се изразимо крајње упрошћено, „постмодерним“ се сматра не-
поверење према метанарацијама. (...) Са застаревањем метанаратив-
не основе нарочито се подударају криза метафизичке филозофије и 
криза универзитетске институције која је од ње зависила.“

Лиотар чита епоху. Он каже да су старе „велике нарације“, 
које су људи градили миленијумима (а оне за узврат градиле чо-
веков дух), у стању крајње кризе. Оне у изградњи човека више не-
мају пресудан утицај. Као „велике нарације“ овде се не схватају 
само религиозне, попут јудео-хришћанске, већ и нарације које су 
својевремено подриле религиозну моћ, а то је пре свега наука. У 
општем нападу на науку, постмодерни филозофи издвајају саму 
филозофију (!) и историју. Још једном зарад своје афирмације треба 
„брисати“ достигнућа претходних епоха. Што се тиче „застарелих“ 
друштвених институција, епоха их схвата као легло неправде у 
којем већина (чији се крајње спорни легитимитет заснива на некој 
метанарацији), практикује моћ, користећи наслеђени дискурс те 
институције у циљу угњетавања запостављене мањине. Овде се пре 
свега мисли на законодавство, здравство и школство.

Србија је просто преплављена разним владиним и невлади-
ним организацијама чији је „задатак“ да се „боре“ против дис-
криминације најразличитијих мањина и на тај начин оправдају 
добијена средства.

10 Ликовне свеске бр 5 (Универзитет уметности у Београду, 1977)
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Један од примера је пројекат „Подршка спровођењу антидис-
криминационог законодавства и медијације у Србији“ (финанси-
ра Европска унија а спроводи се у сарадњи Министарства рада 
и социјалне политике и Програма Уједињених нација за развој), 
на чијем се званичном сајту под називом „Чија права су људска 
права“11 може наћи и следећа дефиниција појма дискурса:

„Пре свега под утицајем француског теоретичара Мишела Фу-
коа, термин дискурс упућује на систем знања и њему припадајућих 
пракси које омогућавају везу знање-моћ.“

Како каже Батлер у књизи „Посмодернизам“12: „(...) то је ство-
рило културу у којој су многи подстакнути да себе виде као жртве.“

У истој књизи, могу се пронаћи и следеће одреднице постмо-
дерног начина размишљања:

 – Напад на реализам је апсолутно најважнија одлика сваке 
постмодернистичке активности.

 – Главни аргумент деконструкције заснива се на релативиз-
му, то јест на ставу да је истина увек релативна, јер зависи 
од разлике у становишту и предиспозицији субјекта, као и 
интелектуалног оквира унутар кога је он просуђује.

 – Ова најважнија употреба деконструкције – подривање на-
шег веровања у логичка, етичка и политичка општа места 
– показала се најреволуционарнијом и типичном за пост-
модернизам.

 – Све нам то може дати самопоуздање да се ослободимо 
верности било ком „датом“ систему као и веру да је могуће 
и потребно мењати свет.

 – Овакво разумевање историографије кључни је тест како 
постмодернистичка доктрина утиче на све сегменте наше 
културе. (...) Основна постмодернистичка тврдња гласи да 
је објективна реконструкција у складу са доказима само мит.

11  http://www.cijapravasuljudskaprava.org/index.php
12 Кристофер Батлер: „Постмодернизам – сасвим кратак увод“ (Службени 

Гласник, 2012)
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 – Иако су овакви радикални постмодернистички аргумен-
ти данас на удару снажне критике, ипак су они у великој 
мери променили начин на који америчка и европска кул-
тура посматрају научне дисциплине, уневши више скепсе 
и политике.

Подривањем саме могућности постојања истине, лаж епохе 
се брани. У својој трци да се осавремени (да што пре постане идеј-
но ђубриште Европе, као што је постала робно ђубриште Европе), 
Србија је безрезервно и искључиво поверовала тој лажи. Шта смо, 
дакле, од духовних тековина Запада увезли пре него што смо из-
градили сопствени национални интерес (којег још увек немамо)? 
Увезли смо: „више скепсе и политике“, „самопоуздање да се осло-
бодимо верности било ком систему“, „подривање нашег веровања у 
логичка, етичка и политичка општа места“ итд. И док су на Западу 
„радикални постмодернистички аргументи данас на удару снажне 
критике“, за народ који нема свој идентитет, ова идеолошка коска 
је сасвим довољна да се оштре зуби и тупи памет у недоглед. Као 
што објашњава пољски социолог Ремигиуш Окраска (Remigiusz 
Okraska), доминацијом тема – сурогата (права сексуалних мањи-
на, антифашизам, антирасизам, легализација лаких дрога итд), 
обезбеђује се да се суштинска друштвена питања уопште не могу 
отворити, а да они који их поставе не буду дисквалификовани као 
екстремни левичари или екстремни десничари13.

У свом пророчком реферату, Лиотар извлачи закључак да се 
некада чврста друштвена структура разлаже на „облаке друштве-
ности“ са замагљеним границама. Како је друштвену кохезију ипак 
неопходно постићи, на упражњено место метанарација, мора дођи 
нешто „јаче“ од човека, а то је машина. Лиотар нам предочава у ком 
правцу ће се кретати обликовање друштва:

13 Слободан Антонић: Компрадори (Печат, 2010)
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„Они који одлучују покушавају да управљају облацима 
друштвености на матрицама input/output, по логици која подразу-
мева мерљивост елемената и одредљивост целине. Они наш живот 
намењују увећању моћи. Његово оправдање (легитимација) у сми-
слу друштвене правде као и научне истине састоји се, наводно, у 
оптимализацији перформанси система. Примена тог критеријума 
на све наше игре немогућа је без нешто терора, благог или немило-
срдног: будите оперативни, то јест мерљиви, или нестаните.“

Оно што Лиотара, пре свега интересује, је промена природе 
знања у општем друштвеном преображају:

„Према томе, може се очекивати јака екстериоризација знања 
у односу на „зналца“, ма на ком степену се овај налазио у проце-
су сазнавања. Стари принцип да је стицање знања неодвојиво од 
образовања (Bildung) духа, па чак и личности, постаје и постајаће 
све застарелији. Тај однос снабдевача и корисника сазнања према 
самом знању поприма и све ће више попримати облик односа про-
извођача и потрошача робе према роби, то јест, облик вредности. 
Знање јесте и биће произвођено за продају, и трошено је и биће 
трошено да би се валоризовало у некој новој производњи: у оба 
случаја да би било размењено. Оно престаје да буде сврха себи са-
мом, оно губи „употребну вредност“.“

Постпостмодерно стање само продубљује свест чињеницом 
да без јаког смисла бивствовања, човек не може ни да буде човек. 
Болно смо свесни тога да зависимо од нечега што нисмо способни 
да креирамо. Преостаје да по инерцији служимо јединој могућој 
сврси: одржању и унапређењу система. Ова ће се „вера“ за кратко 
време показати као погубна, јер систем није могуће бесконачно 
убрзавати, а да то не доведе до његовог урушавања.

Знање је демистификовано, са њега је скинут метафизички 
ореол могућности спознаје добра и зла, хируршким путем је од-
страњена способност да васпитава, сведено је на чињеницу која се 
обликује као податак који се преноси као информација. У таквој 
ситуацији као императив се схвата згртање виртуалног знања – 
капитала. Једини смисао је креирање машина које ће на основу 
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знања производити ново знање, и тиме лишити човека било каквог 
разлога за опстанак.

Наука више не служи човеку да изгради дух, већ човек у ваку-
уму без смисла служи науци да изгради тржиште, водећи нас све 
брже општем бесмислу.

Знање постаје мртва чињеница без врхунске моћи коју је оду-
век имало: да мења човека, да му помогне да схвати и прихвати 
себе, друге и свет. Могућност да схвате свет, критички га осмисле 
и као последицу покушају да га промене на боље, данас је увелико 
изван домашаја омладине. То више није нихов циљ, нити је то циљ 
њихових родитеља, а циљ система је одувек био супротан. Сваки 
злочин има своју казну. Казна за одбијање промишљања света је 
трајни губитак моћи размишљања.

Не поставља се више питање јесмо ли једноумље заменили 
другим једноумљем. Заменили смо га безумљем. Овде није толико 
битно разрачунати се са онима који мисле другачије. Приоритет је 
спречити сваки покушај промишљања.

Скидањем вела мистификације са сваког позива, сводећи га на 
плаћени посао, који се обавља по одређеном алгоритму, отварају 
се нове могућности за злоупотребу. Људи се „уграђују“ у систем. 
Довољно је да су власници писмене „пропуснице“, при чему сами 
не морају да задовоље ни минимум људских квалитета. Доказ њи-
хове „подобности“ је економска моћ да прибаве пропусницу. Стари 
облик фер игре, где се противник, иако другачијег мишљења, по-
штује због својих моралних квалитета, нема више никакву тежину.

Позив је постао посао, и као такав више не даје „запосленом“ 
оно најважније, а то није плата, већ осећај сврхе, корисности и при-
падности нечему што превазилази појединца. Зато имамо потре-
бу за појачаном принудом од стране система, како би сваки точ-
кић обављао посао за који више није есенцијално заинтересован. 
Уосталом, ефекат рада постигнут као последица појачане принуде, 
бар у оквиру хуманитарних занимања, у најмању је руку дискута-
билан. Пре би се могло тврдити нешто сасвим супротно, појачана 
је активност која као циљ има покушај да се систем превари.
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Просветни радници у Србији су током периода обележеног 
влашћу Слободана Милошевића, када је сама идеја школовања 
проживљавала дубоку кризу, углавном препуштени себи, скоро 
без прихода и било каквог занимања друштва за њихов рад, успели 
да сачувају школство и достојанство сопствене професије, припре-
мајући тиме терен за предстојеће промене, и као одговорни инте-
лектуалци учешћем у променама оправдали поверење друштва. 
Трагична ситуација наступа након промена, када друштво од њих 
очекује да смисао своје друштвене улоге пронађу у деградацији 
сопственог друштвеног статуса.

Разлажући лаж епохе, Лиотар се већ тада пита какав утицај на 
улогу државе ће имати овакав „оптицај“ знања у друштву:

„Преображај природе знања може дакле да на утврђене јавне 
власти има такво повратно дејство које ће их присилити да преис-
питају своје правне и чињеничне односе с великим предузећима и 
шире, с цивилним друштвом.“

Епоха каже: „Човек је искључиво homo oeconomicus“. Лиотар 
је већ крајем 70-тих закључио шта Запад чека крајем миленијума. 
Катић о неолибералима каже:

„Њихов фокус није толико на тржишту чија је улога неспорна 
и неприкосновена – он је далеко више усмерен ка држави, њеном 
месту и улози. Мање или више експлицитно, тражи се радикал-
на реформа државе и свођење њених функција на минимум. (...) 
Гровер Норквист, председник удружења „Американци за пореску 
реформу“, сматра да државу треба тако смањити да она може стати 
у каду – а потом је ту и удавити. Ово је кратак, сликовит и ефектан 
исказ који најбоље објашњава суштину неолибералне идеје.“14

Многи аутори екстериоризацију знања називају и фикциона-
лизовање знања. Лиотар одмах примећује да ће фикционализовање 
знања довести до опште деморализације истраживача, научника 
и студената. У том смислу је интересантно упоредити стање на 

14 Небојша Катић: „Неолиберални корени светске економске кризе“ 
(НСПМ, 2010)
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нашем универзитету данас, са стањем из Лиотаровог доба. Фран-
цуски филозоф Жан Бодријар још 1977. пише:

„Универзитетске вредности (дипломе итд.) множиће се и 
наставити да циркулишу, помало као слободни капитали или ев-
родолари, оне ће се кретати без референцијалног критеријума, у 
крајњем случају потпуно девалоризоване, али то нема значаја: сама 
је њихова циркулација довољна да створи друштвени хоризонт 
вредности (...) аскетски културни менталитет је потпуно пото-
нуо. (...) Очајање студената што добијају дипломе без рада равно је 
очајању наставника, и допуњује га. (...) На том компромису – веш-
тачком изигравању наставника, сумњивом саучесништву студена-
та – на том фантомском сценарију педагогије ствари се настављају 
и овај пут могу да потрају бесконачно. Јер, постоји неки крај за 
вредност и за рад, али он не постоји за симулакрум вредности и 
рада. Свет симулације је прекостваран и прекомеран: ниједан до-
каз стварности га неће више окончати – ако то не учини тотално 
урушавање и клизање тла које остаје наша најлуђа нада.“15

Ако, као што то Бодријар тврди, Дизниленд својим постојањем 
само прикрива чињеницу да је цела Америка један велики Дизни-
ленд, онда у данашњој Србији опште прихваћено указивање на 
пропаст образовања само покушава да прикрије очигледан колапс 
целог друштва.

Образовање и васпитање услед недостатка времена и опште 
дезоријентације измичу из руку родитеља, а више се не доживља-
вају као битна функција школовања. Они су скоро у потпуности 
препуштени медијима. Још 1995. Нил Постман је писао да аме-
ричко дете у узрасту од 3. до 18. године одгледа око 500 000 ТВ 
реклама16 (да ли смо већ успели да достигнемо овај „узор“, про-
цените сами). То је трагична ситуација из бар два битна разлога. 
Први је што медији не промовишу критичко мишљење, већ слепо 
прихватање пласираних информација које су тако уређене да се 

15 Жан Бодријар: „Последњи танго вредности“ (Светови/Нови Сад, 1991)
16 Neil Postman: The End of Education (Vintage Books, 1995)
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конзументом вешто манипулише. Други је стварање зависности 
од самих медија и претварање корисника у вечитог потрошача 
углавном бескорисних информација. Неке од преосталих ката-
строфалних последица су промоција изолованости, пасивности 
и деструкције, за разлику од сарадње, активног учешћа у преносу 
знања и креативности. Поремећај пажње, константна надраженост 
чула која води тупости, слабљење емпатије још су само неке од 
лоших последица. Описујући уметничку публику, Акиле Бонито 
Олива као да мисли на данашњег ученика у Србији: „Ја, непоко-
лебљива муштерија, љуљушкајући се између видеа, инсталација, 
ресторана, тоалета и компјутера, слушалица и гардеробе, трго-
вачких центара и симпатичних људи, пред чудноватим мноштвом 
случајности, умилни сам бродоломник у тој инертној, мени тако 
драгој свакодневици.“17 Штета по појединца, друштво у целини, и 
у крајњој линији по цивилизацију (културу више и не спомињем) 
је једноставно несагледива. Поставимо ли оно непријатно пи-
тање „зашто?“, схватамо да је императив од младог бића креирати 
верног потрошача и доброг „подупирача“ економије. Потребно је 
створити неког ко не размишља, већ слуша и прихвата. Треба об-
ликовати неког ко не поставља непријатна питања.

У овој тачки, изгледа да долазимо до контрадикције. Ново 
„прогресивно“ образовање управо замера „класичном” на истим 
стварима. Поменути Нил Постман оптужује „класично“ образо-
вање за следеће „грехе“:

 – Пасивно прихватање је пожељнија реакција на нове 
идеје него активна критика.

 – Откривање новог знања је изван моћи ученика и, у сваком 
случају, није њихов посао.

 – Присећање је највиши облик интелектуалног достигнућа, а 
прикупљање неповезаних „чињеница“ је циљ образовања.

 – Гласу ауторитета треба веровати и вредновати га више од 

17 Акиле Бонито Олива: Уметност око двехиљадите (Clio, 2006)
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самосталног суда.
 – Сопствене идеје и идеје другова из одељења су неважне.
 – Осећања су небитна у образовању.
 – Увек постоји један, недвосмислено прави одговор на пи-

тање.18

Из овако представљеног стања ствари може се лако извести 
закључак да је школа схваћена у типично постмодернистичком 
кључу као „језичка игра дискурса“ који јача моћ наставника који 
се крију иза њега, а на рачун ученика који су „маргинализована“ 
група чија су права угрожена. У том смислу, наставник се у свим 
претходним тачкама „појављује“ само једном као алузија на „глас 
ауторитета“. Са друге стране је ученик који „активно критикује“, 
„открива нова знања“, има „самостални суд“, „сопствене идеје“, 
„осећања“ итд. Наставник се појављује, дакле, као реакционарна, 
апсолутистичка и тиранска сила која „савршено“ одгојене учени-
ке жели да „уназади“. Уколико се заиста вратимо корак уназад и 
још једном констатујемо да је њихове „судове“, „идеје“ и „осећања“ 
креирала пропагандна машинерија мултинационалних компанија, 
постаје нам јасно какав је наставник непожељан, а какав пожељан.

Медији приликом „васпитавања“ примењују заиста суптилне 
методе. Њихови императиви су: „одмори се“, „опусти се“, „забави 
се“, а то подупиру страховито неоснованим, страховито поди-
лазећим и због тога страховито ефикасним слоганом „јер ти то 
заслужујеш!“. Какву моћ треба да има наставник да би било шта 
што он ради имало било каквог ефекта у главама у којима одје-
кују овакви пропагандни слогани? Изгледа да је школа данас међу 
ретким преосталим институцијама ван виртуалне „матрице“ коју 
намеће глобализација, тј. капитал мултинационалних компанија. 
Главни задатак данашње глобализације, дакле, је убацити школе 
у „матрицу“ и за то се не штеди на средствима. Главни отпор још 

18 Neil Postman, Charles Weingartner: Teaching as a Subversive Activity (Dell/
New York, 1969)
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увек пружају наставници васпитавани само генерацију раније код 
наставника који су били увелико против било какве „матрице“, а 
камоли империјално-капиталистичке. Из тог разлога се врши ве-
лики притисак на „преваспитавање“ самих васпитача. На леђима 
наставника је данас огроман терет. Они морају да надвисе своју 
епоху, да је протумаче, да схвате њену лаж и да покушају да помог-
ну и својим ученицима у томе.

Жеља ми је да на неколико „практичних“ примера покажем 
како је знање „батина са два краја“ и како је увек могуће пронаћи 
његову „васпитну“ улогу. Одувек је постојало знање и ЗНАЊЕ. 
Чему нас, дакле, учи „ново“ знање? Има ли још увек „старо“ знање 
смисла?

Ако кажем „рачунар је електронска, нумеричка, бинарна, 
програмибилна машина“, онда је то знање (уз сва детаљна обја-
шњења која уз то следују). Међутим, уколико кажем „због рачу-
нарске индустрије, сви ми данас размишљамо својом главом мање 
него икад, подложнији смо пропаганди више него икад, мање 
водимо рачуна о свом здрављу, мишљењу других људи из наше 
средине и самој природној средини него икад“, да ли је то „знање“. 
Да ли је то лажно, па због тога штетно знање, или је то донекле 
тачно, па самим тим непотребно знање, или је то сасвим тачно, па 
на основу тога неопходно знање?

Ако кажем: „Стив Џобс (Stеve Jobs) је био један од оснивача 
фирме Apple и један од пионира РС револуције“, онда је то знање. 
Али, ако кажем: „данас се ајфон (iPhone) и ајпeд (iPad) фирме Apple 
производе у кинеској компанији Фокскон (Foxconn) у чијим рад-
ним логорима због нехуманих услова рада, власник Тери Гво 
на зградама инсталира мреже за хватање самоубица“, да ли је 
то знање? Ако кажем „Стив Џобс је 2011. године у разговору са 
Америчким председником Барак Обамом, одбио да у Амери-
ку „врати“ и једно радно место из Кине, јер су ефикасност и 
профит победили патриотизам и одговорност“, да ли је то знање 
? Ако нашим средњошколцима кажем: „Играчке фирме Apple 
које су за вас знак престижа, склапају у Кини деца млађа од 
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вас (четрнаестогодишњаци), која раде дневно по 12 сати“, да ли 
је то знање? Ако питам: „шта мислите да ли је овакво стање 
одрживо, и колико дуго је одрживо, и да ли ће се променити за 
вашег живота?“19, да ли је то „корелација“ са другим предметима? 
Или није на нама да постављамо оваква питања?

Ако кажем: „Бил Гејтс (Bill Gates) је оснивач и власник фирме 
Microsoft, и један од пионира РС револуције“, онда је то знање. 
Али, ако кажем: „Мајкрософт је једна од компанија која је наве-
дена као експлоататор руде колтан у Конгу, у извештају УН-а“, да 
ли је то знање? Ако кажем „због колтана који је неопходан у про-
изводњи електричних кондензатора за мобилне телефоне, лапто-
пове, играчке конзоле, у ратовима за контролу рудника у Конгу 
је страдало преко 5 милиона људи“, да ли је то знање? Ако кажем 
„тренутно је у Конгу 17000 УН војника који не могу да спрече да 
сваког месеца страда 45000 људи, а практично свако од нас у својим 
електронским играчкама „поседује“ део Конга“, да ли је то знање? 
Ако питам: „шта мислите да ли је овакво стање одрживо, и колико 
дуго је одрживо, и да ли ће се променити за вашег живота?“20, да 
ли је то „корелација“ са другим предметима? Или није на нама да 
постављамо оваква питања?

Ако кажем „Српски песник Алекса Шантић је у Мостару 1896. 
године написао песму „Остајте овдје““, онда је то знање. Међутим, 
уколико прочитам прву строфу:

 „Остајте овдје!.. Сунце туђег неба 
 Неће вас гријат ко што ово грије; 
 Грки су тамо залогаји хљеба
 Гдје свога нема и гдје брата није.“

Да ли је у њој садржано „знање“? Да ли је наш песник кроз 
своју песму практиковао „дискурс моћи језика“ како би дошао 
до славе, па је због тога ово „знање“ чак штетно. Да ли ми данас 

19 Jennifer Baichwal (2006) Manufactured Landscapes
20 Iara Lee (2010) Cultures of Resistance
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живимо у сасвим другачијим условима, претходно непознатим ис-
торији, па је ово „знање“ застарело и самим тим непотребно? Или 
је ово врхунско духовно достигнуће, духовно благо једног народа, 
завештање од непроцењиве вредности, нешто највише што један 
човек може да остави својим потомцима? Да ли је ово знање које 
васпитава, које образује, и више од тога, даје морални, духовни и 
егзистенцијални интегритет? Да ли је то „знање“ које пружа руку 
из прошлих времена како би „научили“ да су страст, љубав, и ис-
тина нешто нераздвојиво. Како би „схватили“ да наше време није 
последње и да је наша дужност да остављамо путоказе онима који 
долазе после нас, како се не би расејали и у мраку изгубили? Како 
би нас „васпитало“ да смо дужни и онима који су овде живели 
некад, као и онима који ће овде живети после нас?

Да ли такву врсту знања могу да нам пренесу људи попут Бил 
Гејтса и Стив Џобса? Да ли само тренутна фаза транзиције захтева 
да људи које је школовала Србија, враћају свој патриотски дуг 
другим државама и народима? Да ли је само тренутни „мали 
недостатак“ што ми као мали, заправо помажемо великима? Јер, 
ускоро ћемо сви бити једнаки? Укључујући Конго? Зар смо забора-
вили и оно што нас је историја учила вековима, а Шантић дивно 
испевао:

 „Сву муку твоју, напор црна роба 
 појешће силни при гозби и пиру, 
 а теби само, ко псу у синџиру, 
 бациће мрве... О, срам и грдоба!“

Пре завршетка излагања о постмодерним премисама, позваћу 
се још једном на Лиотарове далекосежне увиде:

„Рецимо укратко да се функције регулације и репродукције 
све више одузимају од администратора и поверавају аутоматима. 
(...) Јер на тај начин треба схватити да друштвени односи, на 
било којој равни узети, нису само нека теорија комуникације, 
него теорија игара (...)“
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ЈАВНИ ИЗБОР И ТЕОРИЈА ИГАРА

 „Свако је препуштен себи. А свако 
 зна да сам не представља много.“
 Лиотар

На самом почетку лешинарске фазе епохе, 1950. године тада 
широј јавности непознат математичар објављује дело са епохалним 
консеквенцама. То дело је настало на Принстону и одјек је одслу-
шаног курса „Међународна економија“, што је водило развијању 
идеја везаних за теорију некооперативних игара. Млади матема-
тичар се звао Џон Неш, а књига је носила назив „Нешов еквили-
бријум“. Оно што је тада остало непознато, је да је то био покушај 
одбране равнотеже сопственог духовног бића од наводног не-
пријатељског окружења, а јединим Нешу расположивим оружјем 
– математиком. Наиме, 1958 године Нешова каријера „блиставог 
ума“ је прекинута застрашујућом дијагнозом „параноидне шизо-
френије са депресијом и слабим самопоштовањем“.

Неш је, заправо, наставио рад на једном новом, необичном, 
али споредном колосеку математике где се она спаја са еконо-
мијом, а чији је један од отаца пионир рачунарства и нуклеарног 
наоружања Џон фон Нојман, који је заједно са економистом Ос-
каром Моргенстерном објавио 1944. године књигу „Теорија игара 
и економско понашање“.

Шта је „теорија игара“ која је имала пресудан утицај на ду-
ховну климу Запада друге половине двадесетог века? То је по-
ново метафизички концепт по којем су људи саморепродуцирајуће 
себичне машине, чији је смисао живота у непрекидном игрању 
игара са другим људима из личног интереса, ради повећања сопс-
твене добити, а непрестано се прилагођавајући стратегијама дру-
гих, и прорачунавајући вероватноћу победе сопствене стратегије 
над конкуренцијом.

Завирићемо мало у тај мрачни свет кроз пример игре „За-
твореникова дилема“. Проблем се поставља овако: након што је 
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ухапсила двојицу осумњичених за известан злочин, а убеђена у 
њихову кривицу коју не може да докаже, полиција их раздваја и 
нуди им следећу нагодбу:

затвореник Б ћути затвореник Б издаје

затвореник А 
ћути

обојица служе 
6 месеци

затвореник А: 20 
година затвореник 

Б: слободан

затвореник А 
издаје

затвореник А: 
слободан 

затвореник Б: 
20 година

обојица служе 
5 година

С обзиром да робијаш не зна одлуку другог робијаша, најра-
ционалнија стратегија која представља једину тачку равнотеже, 
и која затворенику доноси највеће шансе за нижу казну је да изда 
свог бившег „сарадника“. У најгорем случају, уколико је и онај 
други „издајица“, обојица служе казну од 5 година. У најбољем 
случају, уколико је онај други наиван, први играч је слободан а 
„наивчина“ служи робију од 20 година. Себичан играч је у сваком 
случају поштеђен најдуже казне. Овим се даје рационална основа 
да се издаја сваком „играчу“ највише исплати.

Примењена на „реалне“ проблеме затвореникова дилема даје 
чудне резултате. Ако су, на пример, две нације увучене у трку у 
наоружању, а како једна другој не могу да верују код преговора, 
теорија игре налаже сваком „играчу“ да је најбоља стратегија да 
се убрзано настави са наоружањем. Играјући рационално, оба 
„играча“ долазе до парадоксално нерационалног понашања. Ова 
стратегија је примењена у хладном рату између Русије и Америке, 
односно на почетку завршне фазе епохе.

Уколико мислите да све ово засад и нема неке везе са обра-
зовањем у Србији, подсетио бих вас да наша најнадаренија ом-
ладина у Петници увелико „игра“ баш ову игру, па је због тога и 
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изабрана као пример. На тај начин, наши најбољи ученици се 
упознају са духовним тековинама Запада. (О „окупацији“ Пет-
нице, школских планова и такмичења из информатике од стране 
мултинационалне компаније Microsoft би требало написати за-
себну студију.)

Оно што бих желео овде да истакнем је јачање једног новог 
начина „употребе“ егзактних наука. Математика је миленијумима 
опстајала као „врхунска игра духа“ и често су се њени највећи 
духови ужасавали „практичне примене“. Ова епоха јој је наме-
нила сасвим другачију, крајње прагматичну улогу. Ипак, то кроз 
историју математичарима није било потпуно страно. Оно што је 
заиста до сада невиђено, је да наука одређује „друштвено пожељ-
но понашање“, са свим консеквенцама које из тога произилазе. 
Математика, наиме, пружа „непобитан“ доказ да је исплативо, 
па самим тим и „добро“ бити себичан, похлепан и немилосрдан.

Пандорина кутија је отворена и није требало дуго чекати па да 
из ње избауља нова „седмоглава аждаја“. Овог пута, „економска 
наука“ која је већ деценијама била фасцинирана математиком, до-
бија довољно теоријског самопоуздања да храбро закорачи даље у 
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„промишљању“ суштине човека и његове улоге у неолибералном 
систему. Већ 1962. године светлост дана је угледала нова лажна 
библија под називом „Рачун сагласности“ (The calculus of consent) 
аутора Џејмса Бјукенена, која до дана данашњег фасцинира армију 
поклоника широм неолибералног света. Ја ћу цитирати речи срп-
ских поклоника ове библије:

 – (...) уобичајено је било да се привредним питањима баве 
економисти, а политичким политиколози, социолози или 
филозофи. Овде се подела улога мења (...)

 – Ако је појединац у привредној активности и свакодневи-
ци вођен себичним интересом, нелогично је да он постане 
алтруистичан када постане политичар или јавни службе-
ник (...)

 – Ако је тачно да је појединац и даље себичан, онда то значи 
да му је при бављењу јавним пословима потребно поста-
вити ограничења.

 – Тако је рођена најпре нова теорија, а касније и наука, која 
се данас назива (...) јавни избор (...) У основи тог присту-
па је била економска анализа друштвеног одлучивања, тј 
политичког, законодавног и другог (...)

 – Данас је јавни избор етаблирана наука не само у САД, Јапа-
ну, Аустралији, Далеком Истоку, већ и у земљама Европе, 
укључујући Источну Европу.21

Већ из ових речи опчињених ученика, увелико проговара лаж 
епохе. Како се „подела улога мења“, економија преузима примат у 
осмишљавању и организовању друштва. Политика, социологија, 
филозофија итд. заузимају подређен положај као „метанарације 
у опадању“ по постмодернистичким премисама. Себични поје-
динац из теорије игара, овде се узима као претпоставка која се не 
доводи у питање.

21 http://katalaksija.com/2007/05/31/dzejms-bjukenen-ili-kako-je-javni-izbor-
postao-nauka/
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Како је, ето, јавни избор постао „етаблирана наука“ не 
само у недостижним САД, већ и у некој тамо Источној Европи, у 
наредном тексту желим да објасним какве је последице та наука 
оставила у јавним службама Запада, пре свега Британије, како би 
могли да схватимо шта се тренутно нама догађа и какве би могле 
да буду последице, пре свега по српско образовање.

Госпођа Тачер је у Британији крајем 1980-тих година увела 
систем који не покреће идеја јавне дужности, већ ће у складу са 
идејама изумитеља јавног избора државни службеници бити ох-
рабрени подстицајима да следе свој себични интерес. Сам Бју-
кенен је сматрао да су они службеници који у свом срцу имају 
идеју да раде за добробит друштва, заправо најопаснији. Он их 
је именовао „зилоти“ и обзнанио да се они морају уклонити. 
Госпођа Тачер је у помоћ позвала Алена Ентовена, који је по-
магао већ поменутом Мекнамари у Пентагону за време рата у 
Вијетнаму. Ентовенов циљ је био да се уклоне све емоционалне 
и субјективне вредности које збуњују и кваре систем и замене ра-
ционалним, објективним методама, математички дефинисаним 
циљевима и подстицајима. Оно што је уводио у здравство и школ-
ство у Британији, Ентовен је назвао „интерно тржиште“. Била је 
то математичка симулација слободног тржишта у оквиру јавних 
служби. Неопходно је створити конкуренцију коју покреће сис-
тем подстицаја. Та конкуренција би требало да имитира при-
тисак слободног тржишта на јавне службенике. Прво практично 
питање је било како извести ситем подстицаја како би се мотиви-
сао себични интерес службеника. Други проблем је мерљивост 
постигнућа. Опет је у помоћ прискочила математика. Развијен 
је нови „објективни“ метод заснован на бројевима, који поставља 
циљеве које онда „слободни“ службеници постижу онако како 
желе. У самом срцу овог система је одбацивање свих идеја о 
раду за добро заједнице и друштва.

Мислим да није ни потребно посебно наглашавати да се епоха 
на најбољи могући начин одужила и Нешу и Бјукенену, додељујући 
им Нобелову награду из економије, првом 1994, а другом 1986. 
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године. Разлог кашњења признања Нешу је углавном последи-
ца његове болести, коју је успео да превлада скоро искључиво 
захваљујући снази свог ума. У његовој аутобиографији поднетој 
Нобеловом комитету стоји:

„Тако је још времена прошло. Затим сам постепено почео да 
интелектуално одбацујем неке обмањујуће утицајне начине раз-
мишљања који су били карактеристични за моју оријентацију. 
То је почело, најпрепознатљивије, са одбацивањем политички 
оријентисаног размишљања као суштински безнадежног тро-
шења интелектуалног напора. Дакле, у овом тренутку изгледа да 
рационално размишљам поново у стилу који је карактеристичан 
за научнике.“22

У једном недавном интервјуу, овај намучени херој каже:
„Понекад размишљам... не желим да пренагласим рационал-

но мишљење код људи. Људска бића су много сложенија од чо-
веколиког бизнисмена. Људско понашање није мотивисано само 
личним интересом сваког појединца. (...) То је моје просветљење.“23

Привођењем крају анализе британског система, а пре него 
пређем на примере како се ти принципи примењују код нас, поно-
во наводим речи Небојше Катића: „Вера у егзактност економије, 
мање или више експлицитна, једна је од најкрупнијих модерних 
заблуда“.

У свом сну да постане Америка, Србија је морала да буде не-
милосрдна. За разлику од многих малих, али мудрих држава које 
је Вашингтонски консензус мимоишао, или су бар неке његове од-
реднице ублажене, одложене или модификоване, српски неолибе-
рални модел је наметнут грубо, силом и немилосрдно. И како то 
обично бива, с обзиром да преписује туђ модел, Србија га се при-
држава брутално и безрезервно, дословније чак и од саме државе 

22 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1994/nash-
autobio.html

23 Adam Curtis (2007) BBC, The Trap: What Happened to Our Dream of 
Freedom 2, The Lonely Robot
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из које је модел потекао. Нпр, Вашингтон препоручује заштиту 
приватне својине, што је Србија урадила и без испитивања порекла 
те имовине. Оно што смо, дакле, „преписали“ је приватизација, 
дерегулација тржишта, либерализација формирања каматних сто-
па, либерализација страних улагања, либерализација трговинских 
токова итд. Као заиста добри ђаци, ми смо „научили“ и оно што 
тамо не стоји експлицитно, као што је немилосрдна борба против 
синдиката и отпуштање радника са што мање обавеза од стране 
државе, а што су омиљене дисциплине на Западу још од владавине 
Роналда Регана и Маргарет Тачер, јер захтеви синдиката и радника 
стоје на путу слободном тржишту. Чак је и сам Запад уизвесној 
мери згрожен монструозним последицама либерализације Србије. 
У многим студијама, српска економија се назива „варварским ка-
питализмом“, а Србија „варварским друштвом“. Због свега овог, не 
треба имати илузија да и у реформи јавног сектора неће све бити 
преписано и наметнуто беспоговорно.

Шта је, дакле, са јавним сектором, а пре свега са школама? 
Данас армије младих, амбициозних и прогресивних „стручњака“ 
крстаре Србијом са циљем да наставнике науче КАКО да раде свој 
посао. КАКО да „осавремене“ наставу. КАКО да унесу „иновације“ 
у свом раду. КАКО да примене „прогресивне методе“ у настави итд. 
За свој посао лепо су плаћени, а срце им греје мисао да крчећи српс-
ку образовну џунглу врше битан патриотски посао. Шта је са нама, 
са становницима тих џунгли? Са домороцима? ЗАШТО све слепо 
прихватамо? ЗАШТО допуштамо да нас уче нашем послу? ЗАШТО 
смо поверовали у причу да ће нам након „осавремењивања“, руже 
процветати? ЗАТО што не знамо свој посао? ЗАТО што нас није 
брига? ЗАТО што се плашимо?

Ваљда је и сваком детету јасно да је свако „како“ само бедни 
сужањ оног „зашто“. Свако „зашто“ пронађе хиљаде „како“ (хвала 
педагозима), док ни једно „како“ никад није обезбедило ни најмање 
„зашто“. Разгрнимо за моменат непрегледну шуму оних „како“, и 
поставимо испред нас једно велико ЗАШТО.
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ЗАШТО? Зато што у држави која признаје дерегулисано „сло-
бодно“ тржиште за јединог господара, школа се схвата искључиво 
у економском кључу. Као таква, она с једне стране треба да буде 
извор профита попут осталих генерацијских тековина, а с друге 
стране треба да подржава и одржава економски систем. Како би 
се остварила оба гледишта, неопходно је пресликати економску 
утакмицу у школе.

ЗАШТО? Зато што утакмица ствара као последицу неједна-
кост. Победнике и поражене. Оне горе и оне доле. Неједнакост 
између запослених и неједнакост међу школама. Ова неједнакост 
гаранција је опстанка неједнакости у систему.

ЗАШТО? Зато што систем не препознаје противника у оном 
ко се материјално обогатио на било који „недозвољен“ начин, већ 
у оном ко одбија да буде део утакмице. Противник је онај који не 
може да се „измери“. Противник је онај који мисли да ради за опште 
добро.

Као и увек, Србији се жури. Као и увек, Србија нема поверења 
у сопствене снаге. Као и увек, Србија радије слуша моћнике него 
нацију. Као и увек, Србији је слађе све што је страно. Као и увек, 
Србија ће на крају морати ипак да остане у Србији. Јер, као и увек, 
Србија није ником другом толико потребна, колико Србима.

Школа у економском кључу 1: извор профита. Уколико је неко 
мислио како је данас немогуће на било који начин знатно мате-
ријално напредовати кроз образовање, у најмању руку се прева-
рио. У Србију се већ извесно време сливају огромна средства за 
реформу образовања. Та средства долазе од Светске банке, Савета 
Европе, берзанског мешетара Џорџа Сороша (Фонд за отворено 
друштво), који је „лично заинтересован“ за реформу образовања 
у тзв. Источној Европи, јер из ње и потиче. Поред ових извора, у 
Србију стиже помоћ из Финске, Шведске и још 8 држава Европе. 
Лавовски део тог новца нестаје у самом старту, у џеповима оних 
који су на овај или онај начин у тесној вези са „текућим“ Министар-
ством. Као покриће, наводе се научни радови, студије, докторс-
ке дисертације итд, а све на тему реформе образовања у Србији. 
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Бивша министарка образовања Љиљана Чолић тврдила је да су у 
периоду 2001 – 2004. године поједини ауторски хонорари дости-
зали суму од 50.000€. Остатак новца одлази на „пројекте“, које су 
писале разно-разне организације, опет у тесној вези са „текућим“ 
Министарством. Као покриће, овде већ ми „са терена“ прискачемо 
у помоћ, деградирајући даље свој позив. У типично постмодер-
нистичком кључу, овде је потребно да заштитимо све угњетаване 
мањине од нас самих. Оснивају се „стручни тимови“ за превенцију 
насиља у школама, против занемаривања у образовно-васпитним 
установама, за разне инклузије, подршку ученицима у прилагођа-
вању школском животу итд. Остатак новца иде на „студијска путо-
вања“ по белом свету, како би се обогатила искуства људи који нису 
никад закорачили у учионицу, али су врло битни за реформе, јер 
су у тесној вези са ... знате већ. Поставља се питање, не захтевају ли 
сви ти Сороши, Рокфелери и Финци и неке промене које би заиста 
биле видљиве у школама? Наравно. Ко ће то да плати? Грађани 
Републике Србије. И ми, наравно.

Школа у економском кључу 2: слободно тржиште у школи. 
Министарство се наоружало табелама, упитницима и анкетама; 
бројевима, графиконима и циљевима и кренуло да мери. Али шта? 
Успех наше деце на такмичењима није добро мерило, пролазност 
наше деце на факултетима није добро мерило, огроман број оних 
који одлазе у иностранство на даље школовање није добро мери-
ло... То већ добро радимо, и то није спорно. Потребно је нешто 
ново, што досад радили нисмо, и што нема никакве везе са оним 
што свакодневно радимо. А најбоље би било кад би за то још и 
плаћали из свог џепа, јер се каса истањила. Па наравно! Стално 
стручно усавршавање! Број сати у установи и ван ње, број пое-
на, број плавих и зелених бодова лако могу да упосле рачунаре у 
Министарству; табеле ће се попунити, статистике извлачити, а ни 
прилив у касу није занемарљив, јер треба поново платити „стручне 
сараднике“ да „среде“ и „обраде“ податке. Тржиште бодова и сати 
ће заузврат симулирати притисак слободног тржишта на оне који 
их немају довољно да се укључе у трку, а тераће оне који већ имају 
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известан капитал, да га „оплоде“ и „умноже“. У целој тој трци, док 
се пишу пројекти, организују трибине (тренутно треба уплатити 
Министарству 7500 динара да сами организујете трибину), воде 
електронски дневници, све се слабије ради оно што је суштина 
образовања. Но, то и није толико битно, јер ученици од својих на-
ставника пре свега треба да науче да је тржиште неприкосновени 
господар наших судбина.

Након овако преписаних „новина“ које су на Западу биле за-
иста нове у доба Реган & Тачер, а метастазирале у доба Клинтон & 
Блер, ред је бар да увидимо до чега оне воде с обзиром да Америка 
& Енглеска данас „уживају“ последице овакве реформе. Пре него 
наставим, наводим речи још једног нобеловца (економија, 2001), 
Џозефа Штиглица: „Забрињава ме што неке земље у Европи ими-
тирају Америку. Пре 30 година Велика Британија је, на пример, 
била просечна по друштвеној неједнакости међу индустријским 
земљама. Данас је она на другом месту, одмах иза Сједињених 
Држава.“ У самој Британији, низ научних студија из 2006. године 
је недвосмислено показао да постоји јака веза између реформи у 
образовању и пораста друштвеног подвајања заснованог на мате-
ријалном статусу у протеклих 30 година. Они су то назвали „смрт 
друштвене мобилности“.

Као централни моменат, студије наводе формирање табела 
за рангирање школа. Влада је „обећала“ да ће по систему слобод-
ног тржишта, мање успешне школе бити натеране да у економској 
утакмици поправе своје услуге (као што ће приватизација у Србији 
довести до добрих радних места за све). До чега је довела бесомучна 
приватизација у Србији, видели смо. Шта се десило са школама у 
Британији? Као и увек, тржиште је урадило оно што најбоље зна, 
поделило је „тркаче“ на мали број добитника (профитера), и огро-
ман број губитника. Родитељи, посебно они са дубоким џепом, са 
нестрпљењем су пратили рангирање. Своју децу су уписивали у 
школе са „врха“. Богати родитељи су се селили у крај са најбољим 
школама. „Најбоље“ школе су постале покретане приватним ка-
питалом. Политику школе више нису одређивали они који у њој 
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раде, већ највећим делом они који је „донирају“. Држава и локалне 
власти су коначно могле да одахну и скину школе са буџета. Цене 
некретнина у околини најпопуларнијих школа су скочиле, и сиро-
машнији слојеви су остали без било какве шансе да тамо приђу. У 
општој трци за заузимањем бољег места на табели за рангирање, 
школе су масовно „сервирале“ ученицима само неопходне чињени-
це за пролазак на тестовима. Оно што су сви изгубили је могућност 
широког образовања. Оно што су сви изгубили била је могућност да 
у друштву напредује неко ко је желео промене. Оно што су добили 
је бетонирање класног друштва заснованог на економској неједна-
кости. Друштвена мобилност је умрла.

Школа је, дакле, након симулације слободног тржишта, заис-
та сервирана „реалном“ тржишту, са све проценом вредности у 
облику табела за рангирање школа самог Министарства.

Шта је са Америком, одакле је ова чудна идеја о организа-
цији школства путем симулације слободног тржишта и дошла? 
По већини студија, разлика у резултатима тестова између богате 
и сиромашне америчке деце је већа за 30-40% него пре 30 година. 
Најпрестижнији универзитети су заправо они најбогатији, и једи-
но се са њих „регрутује“ будућа елита. На таквим универзитетима 
ради више менаџера него професора. Туда годишње протутњи 
више милијарди долара. Годишњи буџет универзитета Харвард у 
Америци износи више од целокупног буџета Француске за средње 
и високо образовање. Са друге стране, државне школе су у потпу-
ном расулу. У очајној ситуацији у којој су се наставници у тим 
школама затекли, пронађен је горак лек, пре нека врста анесте-
зије. Синдикат је успео да се избори да након исвесних услова и 
одређеног радног стажа, наставник не може бити отпуштени из 
службе. Већина након тога одлучује да не ради ништа24. Како се 
ово одразило на друштвену мобилност у Америци? У последњих 
30 година најшири сиромашни слојеви убрзано економски пропа-

24 Davis Guggenheim (2010) Waiting For Superman
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дају, средњем слоју, који је све тањи, је незнатно порастао приход, 
док је економском врху величина прихода у домену фантастике. 
Цитираћу још једном Џозефа Штиглица: „Шесторо наследника им-
перије „Vol Mart“ је 2011. године управљало богатством од близу 70 
милијарди долара, што одговара имовини свих најсиромашнијих 
30% америчког друштва.“ По неолибералном моделу, државу је 
појео капитал. И након очигледне пропасти овог модела који је 
показао своје право лице у краху берзе 2008. године, лаж епохе 
опстаје у свету без алтернативе. Држава, која није имала неколико 
милијарди за здравствену помоћ најсиромашнијој деци, издвојила 
је 700 милијарди долара за помоћ финансијским компанијама, које 
су корупцијом и грамзивошћу изазвале светску економску кризу.

Циљ наше политичке, економске и квази-интелектуалне елите 
је, дакле, легитимизација сопственог статуса. За тај задатак се не 
штеди на средствима. Потребно је свим снагама очувати преписа-
ни однос 95:5, где 5% друштва ужива комплетне привилегије, на ра-
чун преосталих 95%. „Економска промена је могућа само преко по-
литичке промене, а политичке промене нема без претходне победе 
у културном рату. Ко влада културом, влада и заједницом.“25 Они 
школи намењују улогу идејне потпоре постојећег система моћи.

Ред је да коначно будемо искрени. Ако сматрате да је неоли-
берални капитализам најбоље уређење за Србију, једино у којем 
Србија има будућност, онда су ове реформе ваш сан. Ако сматрате 
да је улога школе да подупире материјалну неједнакост која је нас-
тала либерализацијом, онда су ове реформе ваш сан. Ако сматрате 
да је циљ српске школе да производи радну снагу мултинационал-
них компанија, онда су ове реформе ваш сан. Уколико сматрате да 
су векови српске духовности нешто што треба да буде подупирач 
моћницима, како би постали још моћнији, онда су ове реформе 
ваш сан.

25 Слободан Антонић: Компрадори (Печат, 2010)
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Не треба заборавити, да нешто што једна генерација сматра 
смешним и неодрживим, већ следећа прихвата беспоговорно, као 
неминовност. Улога школе у преношењу „старог“ знања је кључна, 
јер знање које се не обнавља губи се и нестаје. У овој реформи, ми 
смо „замољени“ да направимо рез у преносу знања. Да би очувала 
себе, епоха нам још једном шапуће како живимо у новим исто-
ријским условима, како све што је важило миленијумима, више 
не важи. Национална историја, традиција и наслеђе немају више 
пресудну важност у свету „без граница“, у свету у којем се врши 
глобално „поравнавање“ вредности, у свету у којем мали имају 
само и једино судбину да великима помогну да буду још већи. Да би 
очувала себе, епоха нам још једном шапуће како „истина“ ионако 
не постоји, како „истина“ није нешто битно, како „истину“ ионако 
данас обликују они који имају економску моћ да то раде. Ако ве-
рујете да вам епоха казује „истину“, онда су ове реформе ваш сан.

Србији не треба економски препород, Србији треба културни 
препород. Србији треба једно велико ЗАШТО. Србија мора хитно 
поново да изгради свој духовни идентитет! Овде је право питање 
КАКО смо дошли до тога да народ, иза кога стоје векови врхунске 
духовности, не препознаје самог себе? Не зна више ЗАШТО живи. 
Не схвата више ЗАШТО је потребно да опстане. Не разуме ЗАШТО 
је ту где јесте. Наши преци, који су знали ЗАШТО, и у њему про-
налазили свети смисао живота, могли су да часно преживе свако 
КАКО. Где је српска економија? Млади који одлазе да раде за другог 
у белом свету, као и они који остају овде да не раде ни за кога су 
права српска економија. Без њих економија не постоји. Економија 
није нешто што ћемо да увеземо из Европе. То је нешто што морамо 
да направимо САМИ. За то су нам потребни вредни, поштени и 
образовани људи! Без њих, без нас, економија нема смисла. Циљ 
образовања је да „направи“ људе који ће да направе економију. Еко-
номија не прави људе. То је подла лаж епохе.

Одмах је јасно да ни данас није могуће, као што то никад и 
није било могуће, да се остане неутралан. Негирањем проблема та-
кође заузимате страну. У том случају, неко други бира за вас. Удоб-
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на позиција посматрача са стране није опција. По том питању не 
треба да се заваравамо. Васпитачи би требало да су више од других 
свесни ових проблема. Својим избором они посредно бирају и за 
младе људе које васпитавају. Самим тим, избор је тежи. Сваки 
покушај повлачења из горућих питања садашњице је дезертирање. 
Препуштање младима „да изаберу сами“ је изговор за продукцију 
лаког плена корпоративном свету. Уколико им не отворите очи за 
алтернативу, уколико им не укажете на друге путеве, уколико 
им не понудите другачија решења, онда сте, уствари, изабрали 
само један пут за њих. Још горе, довели сте у питање будућност 
и кредибилитет своје сопствене професије. Јер, оно како сте ви 
схватили свој позив, много боље умеју да ураде машине.

ПРОГРЕСИВНА СРБИЈА: ДА ЛИ СМО ВЕЋ МАШИНЕ ?

 „Бела вило, на тебе ми криво ! 
 Што не јавиш да л’ је робље живо?“
  српска изворна песма

Након што смо спознали да је највиша вредност „новог“ об-
разовања која треба да се „инсталира“ у школама, заправо вред-
ност тржишта, пробаћемо да разумемо тренутна правила „теорије 
игара“. Министарство примењује нове вредности савршено, и у 
том погледу је заиста испред времена свакодневице „са терена“. 
Сам министар егзистира као роба највише виртуалне вредности 
на тржишту. Њега купују приватни универзитети, како би им дао 
фиктивни „легитимитет“. Он служи као маскота која на себи носи 
цену и подсећа све да човек вреди онолико за колико се прода. 
Он рекламира једини преостали циљ образовања: „узми диплому 
и пали“. Он се обрачунава са „заосталим“ државним сектором и 
уздиже „прогресивни“ приватни сектор. Он ратује против настав-
ника, а „штити“ ученике. Он слуша родитеље, а „просветари“ има 
да слушају њега.
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Наше Mинистарство се такође осавременило. Оно не ради за 
нас, већ против нас. Оно се бори против синдиката. Оно покуша-
ва да државу „ослободи“ терета образовања. Оно финансирање 
пребацује на локалне власти, а потом у приватни сектор (у област 
идиота). Нико више није одговоран за пропаст неконкурентних 
образовних институција. Нико више не штити оно што није про-
фитабилно. То је превазиђено. Истовремено, Министарство „наш 
живот намењује увећању моћи. Његово оправдање (легитима-
ција) у смислу друштвене правде као и научне истине састоји се, 
наводно, у оптимализацији перформанси система. Примена тог 
критеријума на све наше игре немогућа је без нешто терора, бла-
гог или немилосрдног: будите оперативни, то јест мерљиви, или 
нестаните.“

Министар је, дакле, научио да игра своју улогу. Министарство 
такође.

Да ли су наставници научили да играју своју? Да ли су свој 
животни позив схватили као посао? Да ли су научили да глуме да 
раде? Да ли су уклонили све емоционалне и субјективне вредности 
које су сметња систему? Да ли су постали мерљиви?

Промене највише боле оне који су до јуче сматрали да раде 
нешто искрено, и искрено веровали у то. Оне који су мислили да 
је знање полуга за васпитање. Да није само себи сврха. Оне који су 
веровали да раде за добро заједнице и друштва. Зилоте. На Западу 
је симулација однела победу над искреним радом. Из наше „ску-
чене“ перспективе то делује наопако, но потребно је да научимо да 
нам перспектива није добра. Ова операција ће се изводити на от-
вореном прелому, уз шкргут зуба и пуцање ребара. Оно што боли, 
морално и физички, је што за анестезију нема новца. Студенти 
данас на почетку семестра добијају некакве кредите за присуство 
настави. За нас ни таквих виртуалних кредита нема. Ми добија-
мо плату која је најмања у државном сектору, а део ње треба вра-
тити тржишту сталног стручног усавршавања. Као свим добрим 
купцима, дата нам је „кобајаги слобода“ да сами изаберемо којем 
производу ћемо поклонити више поверења. Један од највећих за-
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говорника идеје јавног избора у Британији, Том Петерс, каже: „Да 
заменимо заувек наше представе о бирократској неефикасности и 
самозадовољству. Ти људи имају визије; постављају циљеве. Стал-
но траже повратну информацију од клијената; излазе на крај са 
буџетом, и ревносно теже ка иновацијама.“ Ми на нашем школском 
тржишту, дакле, заиста предано тражимо повратну информацију 
(свако се на семинарима упознао са feedback-ом) од наших учени-
ка – клијената. За то време самоевалуацијом процењујемо шта то 
није добро у нашем застарелом приступу настави, потом самостал-
но постављамо циљеве сопственог самоусавршавања. Зар то није 
довољно слободе? Мала разлика у односу на британски систем је 
што су тамо покушали да се ослободе бирократског начина раз-
мишљања, имали су званичне планове и програме, па и уџбенике 
за професоре са понуђеним припремама за час које обухватају тех-
нике, методе, динамику часа итд, али свега тога нису морали да се 
придржавају. Ми све наведено немамо, али ништа зато, написаће-
мо сами о свом трошку, у слободно време. Мала разлика у односу 
на британски систем је што су тамо они који постигну постављене 
циљеве награђивани повишицом. Ми новца немамо, али ништа 
зато, ко не освоји довољан број поена, сати, плавих и зелених бо-
дова, у установи и ван ње, казниће се одузимањем лиценце. Мала 
разлика у односу на британски систем је што они данас свим сна-
гама покушавају да из образовања отклоне последице погрешних 
реформи. Ми то не можемо, јер још нисмо до краја уништили своје 
образовање. Каснимо! Каснимо!

Постоји општа тенденција епохе да се човек сведе на однос, 
меру и број. Да се оцени, процени и израчуна. Да се заведе као 
број, пренесе као податак и обради као статистика. Да се на основу 
тог статистичког лика њиме располаже, распоређује и управља. 
Пожељно је да се свака људска потреба, па и духовна, уведе у ма-
трицу, у канале где би могла да буде адекватно артикулисана и 
„задовољена“. Сви наши односи што хитније треба да буду увучени 
у образац „понуда-потражња“, „произвођач-потрошач“, „прода-
вац-купац“. Разлог је очување епохе чија лаж дотрајава. Треба само 
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саслушати америчке брокере, који са надмоћним самопоуздањем 
тврде да ће све бити приватизовано, укључујући воду и ваздух.26 
Овде проговара сама лаж епохе, постављајући све наглавачке. Није 
погрешан систем довео до кризе, већ је проблем што није довољно 
ствари приватизовано. Епоха се неумољиво брани, ратови за „пла-
во злато“ већ се воде.27 Ипак, право лице лешинара се препознаје 
тек у тржишном односу у духовној свери. Појава информатике и 
њена немилосрдна комерцијализација омогућили су олакшано 
каналисање, праћење и производњу „духовних добара“. Након 
неког времена нестаје граница између оног што се нуди као роба 
и оног што ми схватамо као нашу потребу. Ово је савршен рецепт 
за Бодријаров свет симулакрума и симулација. То је свет вирту-
алних вредности без покрића; свет бодова, поена и сати; измерен, 
одмерен и прорачунат свет, свет без одговорности. Свет у којем 
статистички детерминизам води моралном релативизму. Свет у 
којем се колонизатор дочекује као ослободилац. Свет у којем се 
очекује боље сутра, увећањем проблема који су довели до лошег 
данас. Свет у којем се не живи данас и овде, већ сутра и тамо.

То није свет који одговара нашем духовном бићу.
Како после свега данас изгледа Србија која путује у Европу, а 

по скоро свим показатељима је у друштву афричких и неразвије-
них азијских земаља? У држави која је оберучке прихватила лаж 
епохе, а према подацима америчке обавештајне агенције CIA (њима 
ваљда верујемо), Србији по сиромаштву, стопи незапослености, 
висини инфлације, висини друштвеног производа по становни-
ку, захтевима за азил, корупцији, независности судства, извозу, 
квалитету путева друштво праве Тимор, Габон, Доминикана, Се-
негал, Џибути, Гана, Замбија, Нигерија, Украјина, Јерменија, Иран, 
Пакистан, Грузија... Народ који не верује свом вековном духовном 
лику, већ туђој статистичкој слици, рекордер је Европе по броју 
избеглица, броју оболелих од рака грлића материце, броју срчаних 

26 Charles Ferguson (2010) Inside Job
27 Sam Bozzo (2008) Blue Gold - World Water Wars
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тегоба, броју абортуса, дужини судских поступака, спољњем дугу, 
старости, потрошњи цигарета, неписмености, гледању телевизије, 
коришћењу Фејсбука...28

Парафразираћу речи чувеног руског писца Валентина Рас-
путина: „Србија је претворена у земљу изокренутих вредности 
– економија, сталешко устројство, култура, морал: све ниско је на 
врху, а све узвишено на дну“.

У Србији је лаж епохе оставила пустош иза себе. Либерали-
зација, као једини рецепт није поштедела ништа и никог. Овде 
бих се осврнуо само на један аспект последица приватизације на 
универзитету. Факултетима се смањује финансирање из буџета 
и препуштају се самосталном сналажењу на конкурентном тр-
жишту. Држава не препознаје свој интерес у заштити бар поје-
диних факултета кључних за опстанак нације. Тако је, рецимо, 
Пољопривредном факултету у Земуну, на почетку зиме 2012. ис-
кључено грејање због дуга од 30 милиона динара, а стигла је и 
опомена због високог рачуна за електричну енергију (за то време 
број запошљених, висина примања и цене услуга у Топлани и 
Електродистрибуцији неконтролисано расту). У држави у којој 
родна земља постаје пуста ледина, а пољопривредни производи се 
увозе из развијених земаља (које су развијене јер су улагале у об-
разовање и пољопривреду), може се чути следећа интерпретација 
лажи епохе са сајта „Лако до посла“, у смислу занимања за која не 
морате да чекате дуго на посао:

„То су сектори комерцијале и продаје, затим ИТ сектор, 
послови из области трговине, економије, администрације, књиго-
водства. Ту су и менаџери продаје, секретари, програмери разног 
профила.“29

28 http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/170048/U-cemu-je-sve-
Srbija-najgora-1-Zemlja-od-koje- je-i-Bog-digao-ruke

29 http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/282930/Ko-su-ljudi-bez-dana-
radnog-staza
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Једном речју, Србима је у интересу „пресипање из шупљег у 
празно“. Запитамо ли се ко ће да произведе вредности које ће сви 
ти економисти, администратори, књиговође, менаџери и секрета-
ри да пресипају, јасно је да неће Срби, већ Кинези, Турци, Европа, 
Бразил, сви они који нешто заиста раде. Једном речју, у Србији 
ће они који не учествују у пласирању туђе робе умирати од глади 
окружени бетоном, далеко од издашне, родне и плодне „родине“.

У бесомучној трци да се све претвори у робу, лешинар не преза 
ни пред чим, напротив. Друштву спектакла, маси без идеја, потреб-
но је непрестано сервирати нове садржаје. Ту се не зауставља ни 
пред приватним животом, ни пред историјом, ни пред „народном 
баштином“. Отупелом конзументу је потребно понудити пони-
жења, разарања и прекрајања. Медијски јавни сервис, РТС, орга-
низује емисију „Шљивик“ у којој се у правом маниру спектакла у 
аудицијама бирају извођачи који се кроз серијале такмиче да дођу 
до финала у којем се победнику додељује титула „Чувара народне 
баштине“. За то време, чувари изворног народног стваралаштва 
настављају да трају и без спектакла. Браћу Теофиловић и Светла-
ну Стевић не мотивишу „титуле“. Крхка жена, моћног гласа каже:

„Волим свој народ. Немам други, бољи и лепши. Сматрам да 
човек рођењем бира своје место. Ако сам, дакле, пожелела да се 
родим у српском народу, онда треба ваљано да извршим свој за-
датак до краја.“30

Да ли је ово „знање“? Да ли се у данашњој српској школи сти-
же до оваквог знања? Да ли је овакво знање циљ данашње српске 
школе? Имамо ли ми уопште битније циљеве, задатке и постиг-
нућа? ЗАШТО је онда овакво „знање“ непожељно? ЗАТО што се 
до њега стиже крајње несебичним жртвовањем, самопрегорним 
радом и залагањем, брисањем личних интереса зарад нечег што 
надилази појединца. Све то тржиште види као непотребан губитак 
времена и „људских ресурса“ који не може бити измерен, оцењен и 

30 Светлана Стевић: Истина добија све битке! (Видовдан, 2010)
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наплаћен. ЗАТО што овакво знање даје смисао, улогу и место поје-
динцу у вековном битисању човека кроз времена. Све то тржиште 
види као сметњу пласирању непотребне робе и услуга. ЗАТО што 
овакво знање даје неопходно самопоуздање, повезује појединце и 
даје им снагу да друштво промишљају, вреднују и мењају. Све то 
тржиште види као препреку слободном кретању капитала.

Желео бих на крају да се још једном окренем широј слици. Не 
мислим да је проблем Србије што је „мала“, напротив. Због тога 
она није од претераног интереса ни Америци ни Европи. У Србији, 
срећом, нема колтана. Њен проблем је што немилосрдно упија лаж 
епохе из великих центара моћи, а не рачуна на своје снаге, које нису 
занемариве. Проблем Србије је што мисли да ће „преписивањем“ 
туђег модела постати „велика“. Цела Србија је, практично, заточе-
ник погрешне идеологије. Друге „мале“ државе су поступиле муд-
рије. Катић каже: „Голгота кроз коју је југоисточна Азија прошла 
крајем деведесетих претворена је у отрежњавајуће искуство. (...) 
Али пре и изнад свега, регион је схватио погубност неолибералних 
идеја, за разлику од источне Европе, која до данас као да ништа 
није схватила.“

На кога се, дакле, треба угледати (у смислу подизања сопстве-
ног самопоуздања)? Још 2006. године је основана „Комисија за раст 
и развој“ на челу са нобеловцем Мајклом Спенсом, која је проучила 
искуства и развојне моделе 13 економски најуспешнијих држава у 
последњих 6 деценија. У овом друштву „малих“ земаља се налазе 
Боцвана, Малта, Оман, Бразил, Јужна Кореја, Тајван, Сингапур, 
Хонг Конг. „Искуство земаља које су успешно модернизовале своје 
привреде (...) показује да је један од важнијих елемената њиховог 
успешног развоја крије у компетентној, одговорној и ефикасној 
влади која је активно подржавала стварања јаких домаћих ком-
панија и банака и поспешивала чврсту спрегу међу њима, поста-
вљала на кључна места у држави и привреди стручњаке који су 
чинили аутентичну националну елиту, те се превасходно ослањала 
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на домаћу штедњу.“31 Британски „The Economist“ тврди: „Од кључ-
не важности су реформе образовања и пружање шансе младима: 
ниједан финансијер са Wall Street-a не може толико нашкодити 
америчкој социјалној мобилности као синдикат наставника. (...) 
Латинска Америка инвестира у школство и прва је започела давати 
новац врло сиромашнима.32 (...) Градећи државу благостања, азијс-
ке земље су одлучне у намери да избегну расипништво Запада. У 
богатом свету, Скандинавија је најинвентивнија регија. Шведска је 
реформисала велики систем државе благостања и креирала је уни-
верзални школски ваучерски програм. Британија такође реформи-
ра школе и настоји поједноставити систем социјалних давања.”33

Као да смо негде дубоко у подсвест потиснули мисао још јед-
ног РС пионира из фирме Apple, Алана Кеја (Alan Kay), да ни један 
проблем који школа није могла да реши без рачунара, засигурно 
неће решити ни њиховом набавком. Наш проблем данас не лежи 
толико у техничком осавремењавању, колико у решавању битних 
друштвених питања. Наш проблем није у томе, како би на семи-
нарима желели да представе, да осмислимо „забавну“ наставу. 
Нама данас није приоритет ни једно КАКО. Они само прикривају 
чињеницу да нам треба једно велико ЗАШТО. ЗАШТО би ученик 
у Србији данас желео да се школује? ЗАТО, да би постао свестан 
проблема које је немоћан да реши? ЗАТО, да би га након школовања 
издржавали родитељи? ЗАТО, да би након завршене школе отишао 
у бели свет? Они ученици који „поштују“ последње ЗАТО, и те како 
су мотивисани за рад. Њиховим наставницима су довољни зелена 
табла и бели зидови.

Како би заиста почела да живи у свом времену, Србија не 
треба да преписује реформе од пре 50 година. Потребно је да се 

31 Јован Б. Душанић: Са иностраним инвестицијама до „бољег живота“ 
(НСПМ, 2012)

32 Oliver Stone (2009) South of the Border
33 http://rs.seebiz.eu/the-economist-globalna-ekonomija-mora-smanjiti-

drustvene-nejednakosti/ar-47589/
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више ослони на сопствене снаге и прати заиста напредне идеје, а 
кључну улогу у томе игра образовање. Све мудре државе улажу у 
школство, не бирократизују га, већ граде поверење на заједничком 
путу ка креирању „аутентичне националне елите“. Док се то не 
деси, српским патриотским просветитељима нема пречег задатка 
од указивања на погубну лаж епохе. Не могу а да не завршим соп-
ствено излагање врхунским „знањем“ до којег је Светлана Стевић 
дошла путовањем кроз векове српске изворне песме:

„Рекла бих да живимо у пресудним временима, које је врло 
тешко, одлучујуће за постојање нашег народа. То се већ види! Мора 
да се мери свака реч, поступак, корак, мисао. Мисао је почетак 
дела. Ако је лоша, води човека и његово дело у погрешном правцу!“

***

Овај текст желео бих да посветим својим духовним водичи-
ма: професору др Александру Липковском, у чијим предавањима 
сам као студент уживао и професору др Милану Узелцу, кога, на 
жалост, нисам имао прилику уживо да слушам.

Јован Павловић,
дипломирани математичар за
рачунарство и информатику
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СА „НЕАКРЕДИТОВАНОГ“ СЕМИНАРА УСПРС
„КО И КАКО ВРЕДНУЈЕ НАСТАВУ У СРБИЈИ“

УСВАЈА СЕ РЕЗОЛУЦИЈА:

1. Влада Републике Србије и Министарство просвете не ис-
пуњавају прописима регулисане обавезе према образовању и 
просветним радницима. Не поштују се потписани Протоколи са 
представницима просветних радника, није извршена обавеза да 
се подиже ниво издвајања за образовање, локалне самоуправе не 
испуњавају своје обавезе, па се због недостатка грејања часови у 
многим школама скраћују, касни се много са доношењем предза-
конских аката, не издваја се довољно средстава за стручно усавр-
шавање, закида се просветним радницима чак и на трошковима 
превоза, не поштују се међународне конвенције чији је потписник 
и наша држава... Кршећи одредбе законских и подзаконских доку-
мената чији су потписници, нису обезбедили неопходне услове за 
успостављање квалитетног образовног процеса. Пошто предусло-
ви за постизање квалитета рада установа нису испуњени, постаје 
илузорно вршење контроле према критеријумима и параметрима 
преузетим из стабилних образовних система.

2. Критеријуми вредновања, предвиђени Правилником о 
вредновању квалитета рада установа, у први план стављају адми-
нистративне показатеље (евиденција и педагошка документација 
установе, програми образовања и васпитања, годишњи план рада 
и развојни план установе). Превише се инсистира на праћењу до-
кументације која се односи на реализацију различитих активнос-
ти, које нису у директној вези са образовно-васпитним процесом 
(план рада тимова за подршку ученицима у прилагођавању школ-
ском животу; програм превентивних активности који доприносе 
безбедности у школској заједници; програми за развијање социјал-
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них вештина; Протокол о заштити деце од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама; активности за 
подршку учењу за ученике из осетљивих група...). Суштина нашег 
позива је потпуно у другом плану. Овом Правилнику није претхо-
дило вредновање квалитета донетих наставних планова и програ-
ма који чине основу Школског програма и Годишњег плана рада 
школе. Самим тим, вредновање појединачних школских програма 
није релевантно, јер се занемарују недостаци наставних планова и 
програма који су у њиховој основи.

3. Приликом непосредног праћења наставе и других облика 
образовно-васпитног рада, не узимају се у обзир објективни усло-
ви за реализацију наставе: пре свега, непримереност наставних 
садржаја узрасту и могућностима ученика, недостатак наставних и 
техничких средстава неопходних за иновирање наставног процеса. 
Реформисани наставни програми за основну школу представљају 
садржаје појединих академских дисциплина, а не дидактички ос-
мишљене садржаје које би ученици одређеног узраста требало да 
усвоје. Примарна улога просветних саветника јесте провера да ли 
се поштује обавеза реализације ових садржаја, чиме се наставници 
доводе у безизлазну позицију да се од њих очекује немогуће: да у 
оквиру малог фонда часова реализују обиман програм и остваре 
превисоке и нереалне стандарде постигнућа. Пажња је усмерена 
на пуку форму, а не на садржај и квалитет.

4. Спољашње вредновање школе поред непосредног праћења 
наставе предвиђа и праћење других облика образовно-васпит-
ног рада, без осврта на нереалан обим наставних планова, који су 
неоствариви у постојећим просторним условима и прописаним 
временским оквирима. Обим наставних планова превазилази за-
конске оквире који се односе на оптерећење ученика. Од настав-
ника се непрекидно тражи да растерете ученике од непотребних 
наставних садржаја, а непрекидно се гомилају и додају нови нас-
тавни предмети.

5. Правилник о стандардима квалитета рада установа такође 
није у сагласности са реалним стањем у образовном систему Ср-
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бије. Поменути образовни документи у највећој мери су спискови 
жеља, намера, декларација и програма. Они не наводе механизме и 
ресурсе који ће гарантовати остваривање ових циљева и програма. 
Из њих се јасно може видети недостатак система за објективну 
екстерну евалуацију ученичких постигнућа. Спровођење вредно-
вања квалитета рада је пуки формализам, све док се не успостави 
валидан систем за проверу ефикасности, трајности и корисности 
знања и вештина. Планирано вредновање у великој мери верифи-
кује бирократизацију образовног рада. Вредновање је постало само 
себи сврха и нема за циљ унапређење наставе.

6. УСПРС сматра да је вредновање система образовања кључ-
ни део успостављања и осигурања квалитета образовања. Због 
тога УСПРС предлаже реформу надзорничке службе у смеру пру-
жања подршке и саветодавне помоћи која треба да допринесе 
квалитетнијем раду наставника и подизању квалитета наставног 
процеса.
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7. Запослени се стално стручно усавршавају, не ради успеш-
нијег унапређивања образовно-васпитног рада, него искључиво 
ради добијања „бодова“. Семинари које запослени похађају су 
сумњивог квалитета, аутори су често лица која се нису бавила про-
фесијом наставника. Школе запослене упућују или им организују 
стручно усавршавање углавном нерадним данима, јер аутори се-
минара своје „тезге“ могу да одраде викендом, под различитим 
условима, неуједначеним ценама, некомпетентним реализатори-
ма, препуним групама... Није уопште предвиђен екстерни систем 
вредновања квалитета стручног усавршавања које је без провере, 
проглашено за кључни фактор квалитета образовања. Тој врсти 
провере мора да подлеже и начин на који су припремљени екстер-
ни евалуатори.

8. Желимо све најбоље за наше ученике и наше друштво. По-
бољшање квалитета образовног система могуће је само кроз са-
радњу образовних институција и наставника који најбоље познају 
ситуацију у пракси. Колеге, које су поштоване у својој средини, 
прихватљиве су као неко ко врши педагошки надзор и истовремено 
обавља саветодавну функцију.

9. Због свега наведеног, УСПРС очекује од Министарства 
просвете да преиспита садржај донетих правилника и њихову 
релевантност у актуелној стварности и постојећим условима. 
Предлажемо да се хитно спроведе поступак екстерне евалуације 
докумената који су у основи процеса вредновања, а то су:

 – Наставни планови и програми за основну школу
 – Документ о стандардима постигнућа за крај основног об-

разовања
 – Правилник о оцењивању
 – Правилник о сталном стручном усавршавању

10. Док Министарство просвете не прихвати ове наше сугес-
тије, УСПРС предлаже својим члановима и свим просветним рад-
ницима да не пристану на овакав облик девалвирања свог рада. 
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УСПРС нуди Министарству просвете несебичну помоћ и подршку 
у анализи и ревизији стратешких докумената.

11. УСПРС оставља Министарству просвете рок од месец дана 
да одговори на Резолуцију. Уколико Министарство просвете не 
жели дијалог са просветним радницима и круто инсистира на 
примени „неприменљивих“ правилника, УСПРС ће се обратити 
Одбору за образовање Скупштине Републике Србије, Национал-
ном просветном Савету и Влади Републике Србије, са позивом да 
заустави даље урушавање образовног система у Републици Србији 
или да преузме одговорност за негативне последице.
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На основу Резолуције, усвојене на семинару „Ко и како вред-
нује наставу у Србији“, ГО УСПРС донео је следеће одлуке:

1. Предлаже се Министарству просвете и технолошког раз-
воја, да заустави процес екстерне евалуације на годину дана, да 
сачини нови план, а да пре његовог усвајања консултује наставнике 
- практичаре и представнике просветне струке;

2. УСПРС захтева од Министарства просвете, да се хитно 
спроведе поступак евалуације следећих докумената:

 – Наставних планова и програма за основну школу;
 – Докумената о стандардима постигнућа за крај основног 

образовања;
 – Правилника о оцењивању;
 – Правилника о сталном стручном усавршавању;

У анализи поменутим докумената учешће морају узети наста-
вници – практичари и представници просветне струке; 

3. Начин вредновања школа и наставника нипошто не смеју 
представљати тајну до тренутка примене (као што је сада био слу-
чај), а у комисијама треба да учествују колеге из струке, које имају 
радно искуство, поштовани у својим срединама, од којих се може 
очекивати помоћ, савет, пример, све што ће унапредити наставу 
у нашим школама;

4. Све док се не усвоје захтеви УСПРС-а из тачке 1, 2 и 3, школе 
чланице УСПРС-а, бојкотоваће сваки облик екстерне евалуације, 
а исто препоручујемо и свим просветним радницима у Србији. 
Овакво вредновање само је себи постало сврха, без унапређивања 
наставе у школама, а са циљем омаловажавања рада просветних 
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радника. УСПРС ће искористити све расположиве начине син-
дикалне борбе да заустави даље урушавање просветног система 
Републике Србије;

 У Крагујевцу, Председник Уније СПРС
 22. децембар 2012. Драган Матијевић




